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HØST Grundlovsdag

Traditionen tro inviterer foreningerne bag
HØST til grundlovsdag ved HØST-Hallen om
eftermiddagen.
Årets taler er Ole Juul.
Efter grundlovstalen er der forskellige aktiviteter, hvor alle kan være med, og igen i år
arrangeres Grundlovsløbet rundt i Hadbjerg.
Meget mere om arrangementet i det kommende nummer af HØST.

HØST
Grundlovsløbet
2014

Der vil igen i år blive afholdt
motionsløb i forbindelse med
grundlovsdag den 5. juni i Hadbjerg.
Løbet er for alle – både dig
der vil løbe hurtigt og dig, der vi
tage den med ro og hygge med
familie, børn, kolleger, skolekammerater mv.
Der er mulighed for at tilmelde
sig til enten en 2,5 km eller en
5 km rute, hvor førstnævnte er
særlig børnevenlig, da her ikke
skal krydses nogle veje, men blot
går rundt i Hadbjerg by.
Læs mere om Grundlovsløbet
i næste nummer af HØST.

Selling Byfest
2. lørdag i juni
Til byfesten 2014 kan der bydes
på hygge for hele familien.
Hyggen kan bestå af:
Byfest med musik
Flødebollekast – se om du kan gribe
Sæbekasseløb med egendesignede vogne
Veterantraktor og andre landbrugsmaskiner
Byhistorie fra dengang Selling kun bestod af gårde
Børnedyreskue for alle dem der gerne vil vise dyr frem
Kagekonkurrence med bedømmelse og præmieuddeling
Masser af kreative indslag som f.eks. taskefletning af slikpapir
Samt en hel masse andre ting
Programmet for byfesten bliver oplyst i næste HØST samt på facebook.

Claus Glavind

Indhold

Med venlig hilsen
Byfestudvalget
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HUSK
Deadline
til næste HØST
er allerede
torsdag d. 1. maj

Selling Borgerforening
Generalforsamling
Den 29. marts afholdt vi generalforsamling.
Vi er blevet gjort opmærksomme på, at der var sket en fejl
mht. til datoen, på den indbydelse som var kommet rundt til
alle husstande. Men da der ikke
havde været nogle henvendelser angående emner bestyrelsen
skulle tage op, og der heller ikke
havde været nogen der ønskede

at stille op til valg, besluttede
bestyrelsen at afholde generalforsamlingen.
Vi vil i nær fremtid lave en aften, hvor vi igen inviterer Mads
Bab.
Med Venlig Hilsen
Selling Borgerforening
Formand Jesper Henckel Dissing
Næstformand Nichlas Margon Gunnestrup
Kasserer Majken Holst-Jensen
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Hadbjerg

Ødum

Hadbjerg Borgerforening
Medlemskontingent

Det er nu tid for betaling af kontingent til Hadbjerg Borgerforening, for enlige: kr. 125, for
familier: kr. 250. Indbetaling kan ske via bankoverførsel på konto 1935-0806 964 069. Jeres
indbetaling er også jeres medlemsbevis. De
som ikke har mulighed for at betale via bank,
kan indbetale enten til Peter Møller, Glentevej
2 eller til undertegnede, Smedebakken 19. Jeg
kan også komme rundt til dem, som gerne vil
have det; ring på tlf. 24 43 35 63.

Fællesspisning

D. 24. april er det tid til sidste fællesspisning i
denne sæson. Det bliver som altid en helt overdådig oplevelse; Oksehøjreb med hvad dertil
hører. Prisen for denne middag bliver hævet
med 10 kr. til 50 kr. Tilmelding til Ida + Egon
på tlf. 86 91 49 80. Der kan tilmeldes, når skiltet ved forsamlingshuset er sat op.

Søparken

Det var lidt af en nedtur for vores arbejde med
at opstille madpakkehus, da vores mand, Claus
Mikkelsen, Hadbjerg Tømrerfirma, skulle klare
byggetilladelsen på huset, viste der sig alle mulige paragraffer, som skal opfyldes før vi kan få
tilladelsen. Derfor må vi have en bygningsingeniør til at hjælpe med sagsbehandlingen. Det
var jo ikke meningen, men det er vi bare nødt
til. Vi kan forvente at der vil gå mellem 8-16
uger med sagsbehandling, og så får vi måske
nok en tilladelse. Så huset bliver ikke klar til
sankthans, som jeg havde lovet.

Byforeningen

Hadbjerg skov

Der har været afholdt møde med
Skovgruppen – kommunen, Peter og jeg. Vi havde et rigtig godt
møde, og der blev de endelige
planer for skoven forelagt. De
skal nu forelægges kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse. Der vil jo også blive den
høringsperiode, der skal være i
henhold til loven, så vi regner
med at skulle begynde beplantningen, når høsten er ovre, og
jorden er gjort klar. For at hele
planen kan blive virkelighed, så
mangler vi kun ca. 100.000 kr.,
men det skal vi nok klare.

LAN party

LAN-aftenen i forsamlingshuset
blev en god oplevelse for de unge,
der havde tilmeldt sig. De var der
hele natten og syntes det var en
rigtig god ide, og at det godt måtte
være hver fredag nat!
Vi vil nu prøve om der er mulighed for at etablerer et ungeråd, der skal være med til at
styre, hvordan vi alle kan bruge
Søparken. Vi i bestyrelsen syntes det ville være en rigtig god
ide, hvis de også var med til at
forme pladsens brug, og hvordan den skal forlades, når den
har været brugt.
Kurt Rasmussen
Hadbjerg Borgerforening

for

Vil du ofre et
par timer eller
4 i forsamlingshuset…?
Traditionen tro afholdes der
igen arbejdsdag i forsamlingshuset, lørdag d. 31. maj 2014,
hvor vi skal have ordnet haven
(plænen afkantes, der gøres klar
til havegang, hækken klippes,
efeu langs vejen skal væk) og
hvad vi nu finder på.
Hvis vejret ikke er med os, har
vi også noget i huset, vi kan få
tiden til at gå med.
Forsamlingshuset giver rundstykker kl. 9, hvorefter vi går i
gang. Der vil være kaffe og te på
kanden samt øl og sodavand på
køl til frokost.
Mød op og gør en god tjeneste
ved at hjælpe til med at byens hus
bliver bevaret i den bedste stand,
vi som byens borgere ønsker.
Tag gerne redskaber med, da
forsamlingshuset ikke ligger
inde med så meget.
På bestyrelsens vegne
Lillian Lindberg

Ødum

og

Omegn

Besøg fra Århus Amts
forsamlingshusforening
Tirsdag d. 6. maj kommer der besøg fra Århus
Amts forsamlingshusforening, hvor vi skal vise
vores fine hus frem. Der vil komme andre udlejere fra andre forsamlingshuse i Østjylland.
Hvad der lige er på dagsordenen, vides ikke
endnu, men hold øje med glasburet ved forsamlingshuset og se om der er noget vi som
beboere kan melde ind på.

Sankthansfest ved
Ødum forsamlingshus
Sæt kryds i kalenderen d. 23. juni 2014 kl. 17.30

Landsbyrådet

Grundfør Gyllegalleri holder udstilling den 24.
maj 2014 med en lang række kunstnere og
happenings:
http://www.gyllegallerie.com/#!udstillinger/c1h6a
Grundfør Gyllegalleri modtog i januar 2014
midler fra Landsbyrådet til promovering og
udvikling af projektet med etablering og isolering af tag på gylletanken, der huser Grundfør
Gyllegalleri. Fremmøde ved udstillingen kunne
være en mulighed for at se galleriet i funktion
og de muligheder eller udfordringer der ved videreudvikling af projektet.

Og så lige en opfordring til at opgive e-mail

Byforeningen ønsker at medlemmerne går ind på byforeningens hjemmeside
http://odumbyforening.dk/index.php/nyhedsbrev og tilmelder sig nyhedsbrevet
ved at skrive sin e-mailadresse. Dette vil gøre, at bestyrelsen nemmere kan sende
relevante oplysninger om arrangementer og nye tiltag med m.m. til medlemmer
og andre interesserede.
På bestyrelsens vegne Thomas Thomsen
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Ødum

Ødum

Grundlovsdag i Ødum

Efter et par års fravær har bestyrelsen valgt
igen at holde grundlovsdagsmøde i Ødum.
Kom og mød naboer, hils på dem du ikke lige
får set i en travl hverdag. Snak med bestyrelsen
om hvilke forventninger du har til vores forsamlingshus, driften og arrangementer.
Mød op på forsamlingshusets plæne d. 5.
juni fra kl. 13.00, hvor byforeningen vil have
tændt grillen og der vil blive solgt pølser, brød
og kold kartoffelsalat.
Der bliver givet garanti for salg af kolde øl og
sodavand, så vi kan få nogle hyggelige timer
sammen.
Hvis der en nogen af foreningsmedlemmerne der har ideer eller lyst til lave aktiviteter til
denne dag, optræde med et talent, vil dette
være velkomment.
Vi håber at byens borgere vil bakke op om
denne dag, så vi igen kan have nogle festlige
timer sammen.
På bestyrelsens vegne
Thomas Thomsen

Billeder fra dengang –
nostalgi er fundet i
forsamlingshuset
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General
forsamling
Generalforsamlingen i Ødum
byforening er vel overstået d.
18. marts 2014, hvor der blev
nedsat nye ansigter i bestyrelsen og der blev sagt farvel til
andre.
En stor tak skal lyde til det
arbejde som John Langdahl
og John Skov Jensen har lagt i
Ødum byforening. Det har været et dejligt samarbejde, hvor
vi har fået udrettet meget sammen. Håber vi stadig kan trække
på jeres ekspertise, når vi skal
have arbejdsdage i forsamlingshuset.
Den nye bestyrelse består af
Formand:
Lindi Westergaard
Næstformand: Hans Jørgen Karmark-Jørgensen
Kasserer:
Lillian Lindberg
Landsbyråd: Kurt Sørensen
Medlem:
Thomas Thomsen
Suppleant: Abelone Olsen
Suppleant: Majbritt Hansen

Præstens indlæg ved generalforsamlingen i Ødum byforening

”At komme hjem”

– et tilbageblik på egnen, hvor jeg voksede op
Ofte er det vel sådan, at vi
som unge har en ide om,
at vores fremtid, den kan
vi selv bestemme. Vi forestiller os, at vi frit kan vælge, hvordan vi vil leve vores liv, hvad vi skal lave og
hvor vi skal bo. Men som
årene går, så finder vi ud
af, at det i ligeså høj grad er
tilfældigheder, der gør, at
vi havner netop der, hvor
vi er. Med alderen finder
vi ud af, at det frie er knap
så frit, som vi går og tror.
Og indtil videre er min
vej endt her i Ødum – i dejlige Ødum, som jeg læste
på et gammelt postkort få
uger efter at familien var
flyttet ind. Kortet fandt vi
på nettet, og I kender det
sikkert alle sammen, det
er skrevet af Ane Kathrine
Poulsen i 1915 – og hun
skriver: dejlige Ødum, hør
hvor det klinger – findes
der et skønnere sted i vort
land.
Jeg må indrømme, at sådan har jeg nu aldrig tænkt
om Ødum, men det er sikkert fordi, jeg ikke har boet
her længe nok. For i Ødum
har jeg ikke boet som barn,
selvom jeg har boet mange
andre steder i de sogne,
hvor jeg nu er præst.

Det begyndte i Hadsten.
Jeg er født på Fasanvej i
1969 og senere flyttede vi
ovenpå Lindevejens børnehave, hvor min mor arbejdede. Da jeg skulle begynde i skole flyttede familien
til Hadbjerg, på Glentevej,
hvor min far byggede hus
alt imens familien voksede.
Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg kommer
fra en stor familie. Jeg husker på et tidspunkt, at
have hørt kammeraterne
tale om, at min mor var
leder af to børnehaver: den
i Hadsten og så den der
hjemme, hvor vi efterhånden blev 6 børn.
Når man vender tilbage
til sin barndomsegn og især
på den specielle måde, jeg
har gjort det på – ikke bare
på visit eller gennemtræk,
men for at bo og arbejde, så
sætter det selvfølgelig en
masse tanker i gang.
I første omgang ruskes
der op i fortiden – hændelser, personer og steder,
som man har glemt i årenes løb vækkes til live – og
langsomt går det op for én,
at man faktisk er kommet
hjem – at hjemstavnen, for
at bruge et gammelt ord,

måske har en større betydning end jeg tidligere har
tillagt den. Eller den får det
i hvert fald igen for mig.
Det sted, hvor jeg blev
formet som menneske –
ikke kun af familien og de
nærmeste venner – men
også af stederne hvor jeg
færdedes, af mennesker
som jeg mødte igen og igen
– jeg kendte dem ikke rigtigt, men de var der og blev
en del af den fortælling,
som er min.
Skolen
Efter jeg er vendt tilbage
har jeg opdaget, at mennesker som jeg dengang
kendte, i dag er at finde
som navne på gravsten.
Som præst går jeg med
jævne mellemrum en tur
på kirkegårdene og af og
til dukker der et navn op,
som jeg kan genkende – en
lærer fra dengang jeg gik i
skole eller forældre til kammerater jeg har leget med.
En af dem, bliver jeg nødt
til at nævne i dag, det er
Fru Mølle, min dansklærer
og klasselærer gennem alle
de 7 år jeg gik på Hadbjerg
skole – en spinkel kvinde,
men en stor udstråling
i mørk rullekravetrøje,

7

Ødum
skotskternet uldnederdel,
flade sko og ret ryg. Jeg tror,
hun på skolen havde et ry
for at være lidt skrap.
Men sådan opfattede vi
hende ikke. Hver skoledag
i 7 år var vi sammen, det
var hende der lærte os at
læse og skrive, var med os
på lejrtur og lærte os at synge højskolesange. Det er
hendes fortjeneste, at min
klasse i en tidlig alder lærte
at synge ”Jylland mellem
tvende have”, ”Blæsten
går frisk over Limfjordens
vande” og ”Septembers
himmel er så blå”.
Sådan går man ikke i skole mere. Tiderne har forandret sig på godt og ondt. De
af os, der gik i skole i midten af 70’erne oplevede
tydeligt forskellen mellem
det gamle og det nye. Det
var kort efter ungdomsoprøret og nye lærerroller opstod. Både opdragelses- og
læringsmetoder ændrede
sig. Vi var vant til omtale
vores lærere Hans Jørgen
Bertelsen, Jørgen Christensen og Fru Mølle og der gik
mange år før vi fandt ud af,
at hun hed Karen til fornavn. Det var lærere som
på en naturlig måde indgød respekt og skabte ro i
klassen.
Men en dag kom der nye
lærere til, lærere som vi var
på fornavn med og som i
den første time foreslog,
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Ødum
at vi skulle gå ud og spille
fodbold – fantastisk!
Problemet var bare, at
alt den frihed og kammeratlighed, kunne vi slet
ikke håndtere. Respekten
for lærerne forsvandt og
vi snakkede løs i timerne,
hvilket resulterede i, at
de ellers så pæne standpunktskarakterer og udtalelser vi fik på skrift hver
sommer ændrede sig kraftigt – og det var ikke til det
bedre.
Fritiden
Mens vi boede på Glentevej i Hadbjerg var min fritid pakket med aktiviteter:
blokfløjte,
sammenspil,
bordtennis,
gymnastik,
FDF, som mine forældre
var med til at starte op og
ikke mindst håndbold. Alle
aktiviteter foregik på skolen lige efter skoletid eller
om aftenen. Jeg har ofte
undret mig over, hvordan
det overhovedet kunne
hænge sammen, måske
fordi, der dengang var et
sammenfald mellem skole,
musikskole og ØHG.
Fritidsaktiviteterne blev
båret af lokale ildsjæle eller lærere fra skolen, som
helt naturligt også underviste i musikskolen eller var
trænere i ØHG. Og ildsjæle
skal der til, hvis der fortsat skal være liv i de små
landsbysamfund, sådan

som jeg bestemt oplever
der stadig er her i sognene.
ØHG fyldte meget i min
barndom og i den forbindelse skal nævnes en anden person, som er en stor
del af min barndomsfortælling. Det er Ruth Bugtrup,
som i dag er formand for
menighedsrådet og som
I sikkert alle ved også har
været lærer på Hadbjerg
skole i en menneskealder.
Det var som håndboldtræner, nabo og mor til min
bedste barndomsveninde
jeg lærte Ruth at kende.
Som barn spillede jeg
meget håndbold, flere
gange om ugen og i weekenderne. Og håndbold var
stort dengang – selvom vi
ikke havde en hal i Hadbjerg. Træningen foregik
i Hadstenhallen, men på
intet tidspunkt var vi ikke
i tvivl om, at vi kom fra
ØHG. Hver gang vi spillede
mod Vissing-Hadsten var
der tale om et lokalopgør,
som helst skulle vindes.
Sidst i 70´erne flytter vi
til Langskov. Mine forældre købte et lille landsted
og her fik familien mulighed for at udleve sine landmandsdrømme.
Stedet
havde ca. 15 tønderland,
der blev sået til hvert år,
og vi har både kvæg og får,
hund og kat.
Det er årene i Langskov,
der gør, at jeg kan sige, at

jeg er opvokset på landet.
Det var her jeg lærte at køre
traktor (en lille Massey Ferguson) var med til at samle
sten om foråret, køre halm
ind i høsttiden og brænde
marken af, så længe man
måtte det.
Min far arbejdede på
dette tidspunkt i Ødum, på
forsøgsstationen og overvejede kraftigt, om han skulle
blive landmand på fuldtid
med nybyggede svinestalde eller om han skulle gøre
sit ungdomsstudium færdigt. Selvom tegningerne
var lavet valgte han at teologien og det var godt, for
også inden for landbruget
er der sket store forandringer, vel især i 80´erne, hvor
tiden løb fra de små landbrug.
Da far vendte tilbage til
studierne måtte vi flytte
fra Langskov. Det var et
tab, for vi var alle kommet
til at holde rigtig meget af
stedet og kan bestemt sige,
at der også er skønt i dejlige
Langskov.
Min bror og jeg gik da i
skole i Hadsten. Jeg husker,
at mine forældre havde kig
på et hus dér, et stort hus
med mange værelser og det
passede os fint. Vi var allerede begyndt at glæde os
til at komme ind til byen,
men i stedet havnede vi i
Røved – eller rettere sagt i
Astrup.

Det var ikke drømmen
for en teenager, alligevel
endte det med, at også
Astrup gik mig i blodet, de
åbne vidder med marker
så langt øjet kan række,
skoven og den friske luft –
når der vel at mærke ikke
bliver kørt gylle ud.
Præsten
Det passer ikke helt, at jeg
i min barndom ikke havde
noget med Ødum at gøre
ud over at gå til præst i konfirmandstuen.
Mens jeg boede i
Langskov sang jeg i kirkekor hos Jenny, der boede
på første sal i det hvide
hus overfor OK-tanken. Vi
øvede hjemme hos Jenny
og jeg husker svagt, at hun
havde et gammelt trædeorgel stående i lejligheden.
Det var også Jenny der stod
for Luciapigerne i området.
Hvert år til jul gik vi Lucia i
forsamlingshuse og på plejehjemmene.
Og fra Jenny og salmesangen er der ikke langt over i
præstegården og til konfirmandundervisningen.
Når jeg vender tilbage til
min hjemegn, til Ødum
og Hadbjerg sogne på den
måde som jeg gør, som
præst, så spiller min forgænger og præst selvfølgelig en stor rolle – en rolle
der med tiden kun er blevet større.

Som jeg husker det, så
var Ole der bare. Han var
præsten! Den, som døbte
min yngste søskende og
som man mødte på sportspladsen og fodboldbanen,
hvor han bandede ligeså
meget som alle andre over
en uretfærdig kendelse.
Der er ingen tvivl om at
Ole Juul har været og stadig
er en folkekær og dygtig
præst, som her i sognene
vil blive husket mange år
endnu og på den måde
være en del af mit arbejde
– ja, selv minikonfirmanderne kender og ved hvem
Ole er.
Det er skønt at være kommet hjem kan jeg kun sige
og ikke mindst på grund af
den gode modtagelse min
familie og jeg har fået i alle
de sammenhænge, hvor vi
har færdedes indtil videre: I
menighedsrådet og i mit arbejde som præst, i HØST IF
til fodbold og badminton,
til Svanesøens indvielse, ja
sågar til generalforsamling
i Ødum Vandværk, hvor
det vist var lang tid siden,
der sidst havde været en
kvinde med.
I de kommende år vil jeg
genvinde mit tabte barndommens land, nu med
udgangspunkt i dejlige
Ødum.
Mette Krabbe
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Kirke &

kl. 11.00 Friluftsgudstjeneste

kl. 8.00 Fromesse med musik
Engen i Hadsten

Befrielses
gudstjeneste

April		
Ødum kirke
Hadbjerg kirke
20 Påskedag		
kl. 9.30 Krabbe
kl. 11.00 Krabbe
21 Anden påskedag
Ingen
Ingen
27 1. søndag efter påske
kl. 11.00 Krabbe
Maj		
Ødum kirke
Hadbjerg kirke
4 2. søndag efter påske		
kl. 19.00 Krabbe Befrielsesgudstjeneste
11 3. søndag efter påske
kl. 9.30 Christian Jensen
16 Bededag		
kl. 11.00 Birgith Nørlund
18 4. søndag efter påske
kl. 10.00 Konfirmation
25 5. søndag efter påske		
kl. 10.00 Konfirmation
29 Kristi himmelfartsdag			
Juni		
Ødum kirke
Hadbjerg kirke
1 6. søndag efter påske
kl. 9.30 Birgith Nørlund
8 Pinsedag		
kl. 11.00 Krabbe
9 Anden pinsedag			
15 Trinitatis søndag		
kl. 9.30 Krabbe
22 1. søndag efter trinitatis
kl. 11.00 Krabbe Børne- familiegudstj.
29 2. søndag efter trinitatis		
kl. 11.00 Krabbe

Over Hadsten kirke

Gudstjenester
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Kirke &

menighed

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

Ferie og fridage

Jeg holder fri d. 10.-11.
maj.
Der henvises til mine
kolleger i Hadsten Birgith
Nørlund tlf. 86 98 24 24
eller Peter Ulvsgaard tlf.
86 98 08 09.
Mette Krabbe

menighed

Nyt tiltag!

Formiddagsmøde med

Kirke i
børnehøjde

”Vera Lynns liv
i ord og toner”

Hadbjerg Kirke
Torsdag den 24. april kl. 17.15
Som noget nyt åbner vi kirken for
de mindste og holde 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. 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
tlf. 86 91 49 80.

Tirsdag den 6. maj kl. 10.00
i Ødum præstegård
Foredrag med Christiane Bayer Hvas, organist
og korleder ved Viby kirke i Århus.
Vi begynder kl. 10.00 med kaffe og boller.
Kl. 11.30 kommer Christiane Bayer Hvas og
fortæller om Vera Lynns liv.
”Vera Lynns liv i ord og toner”
Under 2. verdenskrigs gru, mørke og sorg udgav
Vera Lynn sit første album “Sincerely Yours”,
hvor sangene den dag i dag fanger vores hjerter.
Christiane vil levende fortælle om Vera Lynns liv
ud fra Vera Lynns selvbiografier. Men højdepunktet er hvor Christiane fuldtud kan gengive Vera
Lynns sange med Niels Bo Emgreen ved klaveret.
I kan genhøre bl.a. ”We’ll meet again”, ”Wish me
luck” og ”Goodnight whereever you are”.

Mette krabbe

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
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Konfirmander
2014

Gospelkoncert med
Riverside Gospelchoir i
Hadbjerg kirke

Kom og lad dig rive med af glæden ved sangen
og ved livet til Riverside Gospelchoirs brag af
en gospelkoncert i Hadbjerg kirke onsdag den
11. juni kl. 19.30.
Koncerten markerer afslutningen af korets 8.
sæson siden det blev etableret af den konservatorieuddannede Lene Johnsen SøndergaardJensen under Randers Musikskole. Koret består
af 23 udvalgte og erfarne sangere. Lene leder
koret med stor professionalisme og entusiasme, og hun skriver nu også en del af korets repertoire, der primært består af moderne danske
og amerikanske gospelsange. Gospelmusik skal
kunne mærkes i krop og sjæl, og publikum vil
blive inddraget i koncerten med fællessange.
Koret har forberedt et blandet program af
moderne gospelsange, hvor der både vil være
sange med fuld gang i den og intense stille ballader samt et par gamle kendinge – alt sammen
tilsat korets smittende glæde ved musikken.
Koret vil være akkompagneret af professionel
pianist.
Koncerten er den 11. juni kl. 19.30 i Hadbjerg
kirke, og dørene åbnes kl. 19.00. Koncerten varer omkring en time.
Der er fri entre for alle.
Oplev koret på www.riverside-gospelchoir.dk
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Ødum kirke
D. 18. maj kl. 10.00
Amalie Astrup Nielsen
Ane Katrine Holm
Frederik Spanner
Katrine Petersen
Mathilde Skov Stougaard Vindum
Nikolaj Stenvad Rasmussen
Oliver Gye-Horup
Signe Damgaard Gade
Hadbjerg kirke
D. 25. maj kl. 10.00
Asbjørn Krabbe Urban
Bastian Kilsgaard Jensen
Camilla Wheler
Caroline Dragenberg
Christoffer R. Frandsen
Frederikke Kirstine k Kjærulff
Freja Solberg Jørgensen
Jakob Skjødt Toft
Laura Buus Zacho
Nikolaj Nymann Kristjansen
Patrick Buch Olesen
Patrick Thrige Rudolfsen
Sander Schneider Holmgaard
Theis Lajer Hansen

Mel.:

Mon du
bemærket har…
(med modifikationer ☺)

menighed

Konfirmations Minikonfirmandatoer for 2015-16 der forår 2014
for 3.A og 3.B
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

Konfirmationsdatoer for 2017
og frem

Menighedsrådet har besluttet at
ændre datoerne for konfirmationerne i Ødum og Hadbjerg
kirker, så de fra og med 2017
kommer til at ligge i bededagsferien enten bededag eller den efterfølgende søndag. Dagene vil
hvert år skifte mellem kirkerne:
Konfirmation 2017
Hadbjerg kirke: 12. maj
Ødum Kirke: 14. maj
Konfirmation 2018
Ødum Kirke: 27. april
Hadbjerg kirke: 29. april
Konfirmation 2019
Hadbjerg Kirke: 17. maj
Ødum kirke: 19. maj

Ødum præstegård
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 fra
kl. 13-15. 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 fra 3.A får tilsendt et
brev med information og tilmeldingsblanket i begyndelsen af
maj. Skulle der være nogen, der
ikke modtager 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

Mon du bemærket har
hvad der i Hadbjerg kirke var?
Det var mange lange ting,
som jo lå rundt omkring.
Det nye hynder var
hvilket nu gør sagen klar.
Vi sidder godt på rødt,
til gudstjenester – vel mødt!
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skole

Mediefag ”Street art”

Faktaboks
Street art er, når nogen laver
noget f. eks. på en skole, uden
folk ved, hvem det er, der
har lavet det. I Aarhus er der
f.eks. lavet noget, der hedder
garn bombning. Og hvad det
er, kan I se på billedet.

Eftermiddagen startede med at vi mødte ind til mediefag.
Vi skulle lave street
art, og skulle fortsætte
med vores idéer.
Vi var 3 grupper, der
havde fundet på en idé
hver.
Gruppen med ideen om
at sætte gavepapir op på
dørene, startede eftermiddagen med at klippe de mange
flotte stykker til dørene. Der
blev lavet til og fra kort på livet
løs. De fortsatte deres dag med
at begynde at hænge gavepapiret
op på dørene. Selvom at de prøvede at skjule sig for de børn der
stadig ikke var taget hjem fra skole.
Der blev rynket på næsen over at der
kom en flok store børn, med gavepapir og tape. Og satte det op på dørene.
Der blev råbt videre at der var nogen der lavede noget mærkeligt og der kom flere børn
til for at kigge.
Den anden gruppe med ideen om at pynte
gangene startede også eftermiddagen med
at gøre deres ting klar. De skrev små sedler
med hyggelige hilsner til de forskellige klasser, og så pustede de balloner op, som skulle
ligge på gangen, og hænge i klasserne.
Den sidste gruppes idé var, at de ville lave
store pap-mennesker. De tog billeder af elever og lærere. Printede dem ud og klippede
dem til og fandt nye hoveder til dem. Paul
blev f. eks. til Harry Styles, Anders til Peter
Plys og Simon til Selena Gomez.
Liv Ellegaard og Maiken Buch
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skole

Skolernes sangdag

Hadbjerg skole deltog traditionen tro i Skolernes sangdag d. 11. april
Skolernes Sangdag
2014 ligger som altid
fredag før påskeugen,
og denne gang blev
sangdagen afholdt i
DR’s Koncertsal.
Danmarks Største
Morgensang
blev
sendt direkte på børnenes kanal DR Ultra.
Sammen med dirigent Michael Bojesen sang børnene
sammen i salen og
på skolerne via storskærme.
Fejring af
skole 200 år
Morgensangen
var
også
en
musikalsk fejring af Skole200år.
2014 er nemlig året,
hvor alle skoler i Danmark markerer, at
børn har haft ret til
undervisning i 200 år.
Vi sang følgende sange
I østen stiger solen op – C. E. F Weyse / B. S. Ingemann
Go’ morgen Giraffer – Bjarne List Nissen / Stina Nordbo Witzel
Papegøjen fra Amerika – Thorbjørn Egner / Halfdan Rasmussen
Jeg ved en lærkerede – Carl Nielsen / Harald Bergstedt
Vi vil have voksne, der griner – Martin Petersen / Martin Petersen
Tasken på ryggen – Wafande
Det er i dag et vejr – Poul Schierbeck / Ludvig Holstein
Lisa Bjerring
Du ser den anden vej – Emma Pi, vindersang fra MGP 2014
Mirasola
Under Stjernerne på himlen – Tommy Seebach / Keld Heick
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HØST IF Gymnastikopvisning
d. 6. april 2014
Traditionen tro stillede instruktører og gymnastikudvalget op
lørdag d 5. april kl. 14 til klargøring af hallen til vores opvisning søndag d. 6. april. Ca. 3 timer tog det at få det klaret med
stole, redskaber osv.
Søndag startede lidt gråt i gråt,
men dagen blev bedre og bedre.
Kl. 10.15 begyndte de første forventningsfulde gymnaster og
forældre at møde op og snart
var hallen dejlig fyldt med glade
gymnaster og publikum. Bedsteforældre der lige skulle se
den bedste kolbøtte, salto eller
zumba-serie. Kl. 11 bar Simone
og Magnus vores faner ind på
gulvet – i spidsen for alle vore
gymnaster. Dagen var begyndt.
Der blev budt velkommen af
Marianne og så kunne vi starte
ud med de dejlige små stribede krudtugler. Hvem hopper
længst, triller og går balance?
Herefter fulgte slag i slag alle
holdene, fulde af energi og viste hvad de havde lært igennem
hele vinteren. Vi havde besøg af
HØST IF ju-jitsu, som også viste
lidt om hvad de havde fået ud af
træningen. Gæsteholdet fra Onsild idrætsefterskole, sluttede
vores dag med en flot opvisning
med cirkus som tema. Det fængede også de små – de røde klovnenæser, var et hit. Dejligt at se

så mange unge mennesker på
gulvet med en fælles passion.
Herefter blev kagebordet
tryllet frem i hallen. Masser af
dejlig kage og frugt, te og kaffe
samt juice til børnene. En god
tradition som giver nogle gode
samtaler rundt omkring i hallen. Tak til friske bedster og
older, som bryggede kaffen og
skar kagerne ud.
En stor tak skal lyde til alle
jer instruktører for en flot dag,
jeres hjælp om lørdagen og gennem hele vinteren. Det er et
kæmpe stykke arbejde, I har lavet. Også alle jer frivillige forældre, der har hjulpet til igennem
vinteren og i søndags med oprydning, stolestabling og meget
mere; det er bare så dejligt at
nogle lige vil give en hånd med.
Oprydning, støvsugning og
gulvvask i redskabsrummet blev
ordnet – endnu engang trådte
frivillige hænder til. TAK for det.
TAK til alle jer der mødte op
og hjalp til med at gøre gymnastikkens opvisningsdag til en
rigtig god og dejlig dag.
På gensyn til september!
TAK til OK Plus i Ødum v/ Søren Bendix for sponsorering af
vand til gæsteholdet.
Gunvor Bakkegaard

Sikke nogle fester vi har haft…
Tak for den gode oplevelse af 2
virkelig sjove og festlige fester,
som vi har holdt i marts måned
i HØST-Hallen.
Vi er i HØST IF meget glade
for den utrolige opbakning, som
var til begge fester.
Først børn og unge festen fredag
d. 14. marts. Ca. 120 børn var tilmeldt. De fik dejligt mad, diskotek
for fuld udblæsning med dansekonkurrencer og syng-med-musik.
Kampklædte ju-jitsu-kæmpere og
danseglade-zumba piger gav nogle
forrygende opvisninger som fangede alles opmærksomhed.
Alle børn og unge var vældig
godt tilpas, kunne man se, og
lavede lige det de havde lyst til.
De dansede, spillede bold eller
legede tagfat og andre lege, de
hyggede sig med deres venner,
hold- og klassekammerater.
Årets fedeste halbal lørdag d. 15.
marts for alle over 18 år. Her var
der også ca. 120 tilmeldte. Alle var
opsatte på, at have det rigtig sjovt,
og der var en virkelig god stemning hele aftenen. Der blev serveret dejlig 3 retters menu, leveret af
Teglhuset. Der blev danset til The
Carporters, som spillede meget
blandet og rigtig god musik.
En stor tak til alle som hjalp til
før, under og efter festerne.
Vi håber, der er ligeså stor opbakning og hjælp at hente næste
år.
Vivi Jensen, HØST IF
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Krolf

Petanque

Opstart af krolf

Opstart af petanque

Lørdag d. 26. april kl. 10.00 ved HØST-Hallen

Lørdag d. 26. april kl. 10.00 ved HØST-Hallen

der fra 5 til 30 m mellem startsted og næste hul, og der er
gerne et flag eller anden markering af hullet, så det kan ses fra
startstedet.

Krolf er en blanding af golf og kroket. Man
spiller med en kølle, som lidt ligner en kroketkølle, og en kugle, som er lidt tungere og større
end en kroketkugle. Spillet går ud på at komme
igennem banen på færrest mulige slag.
Alle kan være med – alder har ingen betydning!
Krolfbanen
Der spilles normalt på græs, men det behøver
ikke at være en flad fodboldbane eller en veltrimmet green – faktisk er det sjovere, hvis der
er lidt bakker, dale og ujævnheder. Der skal
kun en lille bule i græsset til at drille, så en
almindelig ujævn plæne er helt fint.
En rigtig krolfbane har 12 huller og afstanden mellem hullerne er forskellig. Normalt er
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Nemt og billigt!
Udstyret kan udmærket være
kroketudstyr, men det holder
ikke i længden. Hvis man ønsker at prøve spillet, før man
bestemmer sig for, om man vil
starte med at spille krolf og købe
sit eget udstyr, så har HØST IF
udstyr der kan lånes gratis.
Nylonkøllen, som holder
”evigt”, koster mellem 300 og
350 kr. Og en kugle koster mellem 80 og 100 kr. I dag er der
rigtig mange krolfklubber – især
i Sønderjylland og på Fyn, men
også her i Østjylland vokser
Krolfklubberne frem. I april
2013 er der ca. 30 krolfklubber.
Tilmelding
Du behøver ikke at tilmelde dig!
Mød bare op d. 26. april kl.
10.00 ved HØST-Hallen.
Herefter spilles der hver onsdag aften fra kl. 19.00 indtil andet evt. aftales.
Oplysninger
Erik Pedersen
Tlf. 29 42 02 96
eriksmeden@pedersen.mail.dk

Lidt om petanque og petanquesporten.
Petanque er:
• En anderledes måde at
mødes på i en venskabelig, spændende og fascinerende atmosfære
• Fyldt med fransk charme,
italiensk temperament –
og dansk hygge
• Sporten – hvor den glade
livsnyder også kan være
med
• Sporten – hvor der ikke
kræves den store investering for at komme i gang

•

Spillet – hvor grundreglerne er overskuelige – og
kan læres hurtigt
• Sporten – der kan spilles af begge køn, store og
små, gamle og unge på
lige vilkår
I officielle turneringer og nationale og internationale mesterskaber spilles der i dag på
baner, der måler 4x15 meter,
men mindre kan også ‚gøre det‘.
Det bedste er en grusbane eller
en parksti, men hvis viljen er til
stede, kan næsten alle underlag
bruges, dog mere i privat regi.
Tilmelding
Du behøver ikke at
tilmelde dig! Mød
bare op d. 26. april
kl. 10.00 ved HØSTHallen. Her kan du
også låne petanquekugler mv.
Herefter
spilles
der hver onsdag aften fra kl. 19.00 indtil andet evt. aftales.
Oplysninger
Erik Pedersen
Tlf. 29 42 02 96
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HØST-Hallen udvidelse!

Status – information fra projektgruppen
Projekt ”Akut udvidelse af servicefaciliteter i HØST-Hallen 2012”
Opdatering her i skrivende
stund primo april. Siden sidst
har vi haft møde med kommunen og de ingeniører, der skal
lave tegninger/skitser og tilbudsmateriale.
Som jeg skrev sidst kunne det
være at tingene måtte deles op i
2 dele. Omklædningsdelen som
skal gennemføres nu, og den
egenfinansierede aktivitetsdel.
Sådan bliver det! Men det laves
sådan at det deles ud i en DEL
1 og en DEL 2. De håndværkerfirmaer, der udvælges til at
give tilbud, kan så byde ind ud
fra disse 2 skitser. Dvs. at det
stadig giver os en mulighed og
mere tid for at finde en løsning
på den egenfinansierde DEL 2.
Samtidig ved vi allerede nu at
projektet tidligst kan præsenteres for byrådet på august-mødet,
hvilket vil sige, vi har indtil da
til at afklare vores egenfinansierede del.
At skulle skaffe op til kr. 1,7
mio. er jo ikke sådan lige til. Så
der er nogle udfordringer. Og
dem har vi så taget op. Vi er i
gang med at søge en masse fon-

de om et tilskud til byggeriet,
ligesom vi arbejder på at give
mulighed for lokale bidrag fra
private samt erhvervsvirksomheder. Desuden vil der komme
arrangementer, hvor overskuddet går til haludvidelsen. Så må
vi se, når vi når 1. august, hvordan tingenes tilstand er. Der er
også et par andre interessante
muligheder som vi arbejder på
at afdække. Så der er gang i sagerne her i projektgruppen!
Næste møde med kommunen
og ingeniører er torsdag den 10.
april, hvor deres oplæg (DEL
1 + 2) præsenteres for os for
evt. afsluttende kommentarer,
inden det sendes i udbud hos
håndværkere i og uden for Favrskov Kommune.
Hvis der er nogen ude i
HØST-området, der har muligheder eller sidder med en god
ide til at skaffe midler, så giv endelig lyd. Det er vores allesammens projekt her i lokalsamfundet. Så byd ind!
Vi vil næste måned bl.a. fortælle, hvor langt vi er nået med
indsamling af de ekstra midler.
Kontaktperson i projektgruppen
Lars Olsen
Tlf. 86 91 40 07 / 30 75 22 12
E-mail lars.knud@godmail.dk
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Sponsorhjørnet

HØST IF har til stadighed brug
for hjælp – både rent fysisk og
økonomisk. Derfor er det dejligt
når virksomheder og private giver tilsagn om at give en hånd
med.
Hører I om nogen der kan
være potentielle sponsorer, vil
vi godt lige have ”et vink” så vi
kan få fulgt op på dette i sponsorudvalget.
Sponsorarrangement
Som nævnt på side 28 vil der
være sponsorarrangement fredag den 2. maj, hvor alle vores
nuværende samt potentielle
sponsorer vil blive indbudt til
kampintroduktion etc. inden
lokalopgøret i Serie 4 mellem
HØST IF og HSK!
OK Ødum
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 flg.:
• 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.

Kiosken i
HØST-Hallen
Vintersæsonen i HØST-Hallen
er ved at være slut for denne
gang og der har været stor opbakning til kiosken. Der er kommet godt gang i salget og folk er
gode til at støtte op. Der har dog
ikke været så mange hænder,
så næste sæson ønsker vi os at
flere vil donere et par timer eller tre i kiosken. De der har været der har dog lagt mange timer
bag disken og det skal de have
tak for. Uden frivillige hænder
var der ikke nogen kiosk!
Der er efterhånden også opstået en del trafik ind i kiosken
under og efter træning. Det
er især tirsdag og torsdage der
møder fodboldbørn og forældre
op, skarpt forfulgt af ju-jitsu og
bordtennis.
I kiosken har der stået en bøtte til støtte for haludvidelsen og
den er flittigt brugt til både små
og store donationer. Tak for det!
Kioskansvarlig Allan Thomsen

Næste kampagnearrangement
Fredage den 11. april kl. 12-16
Kampagnegaven er fint indkøbsnet fra OK.
Så støt lokalsporten. Køb benzin og el igennem OK.
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Bordtennis

Fodbold

Medaljeregn i Vejen
Resultater
Holdturnering
Yngre drenge A
Lasse Mørch
			
Emil Thomsen
Sølvmedalje
Yngre Drenge C
Benjamin Thybo Christensen
			
Theis Skøtt Østergaard Sølvmedalje
Puslinge
D
Daniel Byfuglien
Guldmedalje
Mini Puslinge E
Daniel Thomsen
Guldmedalje
Veteran 40 E
Frode Mogensen
			
Per Erik Gransøe
Guldmedalje
Veteran 50 C
Ole Gregersen
			
Frank Pedersen
Guldmedalje
Single
Drenge
B
Nicolai Sørensen
Vinder B slutspil
Yngre Drenge E
Marcus Quist
Vinder Slutpulje 6
Puslinge
A
Lasse Mørch
Guldmedalje
Mini Puslinge E
Daniel Thomsen
Bronzemedalje
Herre Senior Klasse 1 Anders Mørch
Sølvmedalje
Herre Senior Klasse 4 Casper B. Pedersen Guldmedalje
Herre Senior Klasse 5 Michael Sørensen
Guldmedalje
Veteran 50 E
Frode Mogensen
Guldmedalje
Åben Række 1
Anders Mørch
Sølvmedalje
Åben Række 5
Michael Sørensen
Guldmedalje
Double
Drenge
B
Nicolai Sørensen
Sølvmedalje
Herre Senior Klasse 4 Casper B. Pedersen
			
Michael Sørensen
Guldmedalje
Veteran 40 E
Frode Mogensen
			
Per Erik Gransøe
Guldmedalje
Mixdouble
Puslinge
A
Lasse Mørch
Guldmedalje
Senior
Klasse 6 Per Erik Gransøe
Guldmedalje

HØST IF bordtennis har i weekenden den 4.-6. april, deltaget
i Landsmesterskaberne i Vejen
idrætscenter. Vi havde en super
tur, hvor der blev spillet bordtennis til adskillige store guldmedaljer.
Stævnet var kæmpestort. 500
deltagere spillede 2.678 bordtenniskampe på 100 borde, hele
weekenden. Nogle af drengene
var først færdige med at spille
semifinaler i holdturneringen,
fredag klokken 23.20, så der er
ikke noget at sige til at de fleste
var lidt brugte, da stævnet sluttede søndag eftermiddag.
Det var både vores ungdomsspillere og seniorer der klarede
sig fantastisk, og de fleste af
dem havde metal med hjem.
Ud over bordtennis blev der
tid til at komme i svømmehallen og hoppe rundt i idrætscenterets flotte springhal.
Stor tak skal lyde til de forældre og ledere der har hjulpet
med transport og deltagelse i
weekenden, det er med til at
gøre turen super, selvom de fleste af os, nok også var lidt brugte søndag.

Klub
mesterskaber

Ungdoms
afdelingen

Vi har også fået afholdt klubmesterskab, hvor der blev kæmpet
hårdt om æren. Vi fik både fundet klubmestre hos ungdom og
seniorer, samt i den berygtede
forældredouble, hvor vi var en
del forældre, der vanen tro, fik
læst og påskrevet af vores poder.
De fleste slap dog nogenlunde
helskindede igennem kampene.
Vinderen af den fine vandrepokal, blev Casper B. Pedersen,
der nu har håneretten i et års
tid.

Nytårsappel børne- & ungdomshold HØST IF
Lørdag den 29. marts holdt vi
nytårsappel for vore børne- &
ungdomshold. I strålende forårsvejr var der mødt ca. 75 spillere og en masse forældre op til
denne markering af, at nu er
banerne, spillerne, forældrene
og trænerne klar til endnu en
udendørssæson i HØST IF Ungdom. Efter kort velkomst ved
Fodboldformand Lars Olsen
blev spillerne inddelt i 5 hold.
De blev så sendt rundt på banen
til 5 forskellige træningsøvelser.
Efter 10-12 min. hvert sted, blev
de sendt videre til næste øvelse.
Specielt ved dette var, at deres
normale trænere holdt fri denne
dag. 5 seniorspillere med seniortræner Peter M. Thomsen i
spidsen forestod hver sin øvelse.
Et rigtigt godt initiativ, der var
arrangeret, og som vil blive udvidet yderligere senere på sæsonen. Entusiasme og kampgejst
var der hele vejen rundt blandt
spillere og seniorspillerne denne
solskinsdag på Hadbjerg stadion.
Tak til Peter, Rune, Ruben, Lars
og Jacob fra S4-holdet for god og
kyndig ledelse af øvelserne. Efter
ca. 5 kvarter på banen var der serveret saft og frugt til alle udenfor
klublokalet. En god måde at få
skudt sæsonen i gang på var det!

Sommer
bordtennis
Nu da sæsonen er ved at være
slut, vil vi skære ned på træningen, således at træningstiden
fra påskeferien og til sommerferien er slut, vil være torsdag kl.
18.00-19.30 for alle spillere. Der
vil som altid være mulighed for
at spille bordtennis, men ikke
nødvendigvis være instruktion,
så det er mest for sjovt. Skulle
du have lyst til at spille bordtennis, er det såmænd et meget fint
tidspunkt at prøve på, og du er
meget velkommen.
På vegne af aktivitetsudvalget
Peter Thybo Christensen
Tlf. 50 74 73 15
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HØST IF fodboldtrænere og -ledere 2014
Hold
Funktion
U6 Dr og Pi Træner
U7 Dr og Pi 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 Dr 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

Træner til U6 Piger og Drenge

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

Træningstider 2014

Aldersgrupper er gældende fra 1. januar der ske ændringer. De enkelte hold
og indtil sommerferien 2014, herefter vil informere om ændringer ligesom
rykkes der op i næste U-gruppe.
de vil fremgå af vores hjemmeside
Træningstider er ligeledes gælden- www.høstif.dk.
de indtil sommerferien, herefter kan
Hold
Årgang eller klasse
Træningsdag
Tidspunkt Bane
U6 Drenge og Piger 3-6 år. årg. 08 eller yngre
Torsdag
16.30-17.30 5
U7 Drenge og Piger Bh.klasse/årg. 07
Tirsdag
16.30-17.30 5
U8 Drenge
1. klasse/årg. 06
Tirsdag og torsdag 16.30-18.00 4
U9 Drenge
2. klasse/årg. 05
Tirsdag og torsdag 16.30-18.00 3
Mandag
16.30-18.00 2
U10 Drenge
3. klasse/årg. 04
		
Onsdag
16.30-18.00 3
Mandag
18.30-20.00 2
U13-14 Drenge
7. klasse/årg. 00 eller yngre
		
Onsdag
16.30-18.00 2
U8-9 Piger
2. klasse/årg. 05 eller yngre Mandag
16.45-18.00 4
Mandag
16.30-17.45 5
U10-11 Piger
4. klasse/årg. 03
		
Onsdag
16.30-17.45 4
Mandag
17.00-18.15 3
U12-13 Piger
6. klasse/årg. 01
		
Torsdag
17.00-18.15 2
Damesenior
Født før 1998
Mandag
19.00-20.30 3
Herresenior
Født før 1998
Tirsdag og torsdag 19.00-21.00 2 og 3
Old Girls
Født før 1984
HSK-samarb.
Kamp onsdag
Old Boys
Født før 1979
Træner ikke pt.
Kamp onsdag
Motion Herrer		
Onsdag
19.00-21.00 2

Turneringskampe ungdom
Hjemmebane
Fra DGI er der følgende kampe:
Dato
Hold
Tid
24.4.2014 U12 piger 7 mands kl. 18.00
06.5.2014 U12 piger 7 mands kl. 18.00
20.5.2014 U12 piger 7 mands kl. 18.00
02.5.2014 U10 piger 5 mands kl. 10.00
			
kl. 10.45
10.5.2014 U7 Drenge 5 mands kl. 10.00
			
kl. 10.45

Modstandere
HØST IF-Grenå
HØST IF-Østdjurs
HØST IF-Romalt
HØST IF-Helsted fremad
HØST IF-Grennå if
HØST IF-Auning
HØST IF-Vorup

På www.dbu.dk søg på HØST IF kan man finde oversigten over DBU
ungdomshjemmekampe.
Fodboldudvalget

25

HØST IF

HØST IF

Senior Serie 4 og Serie 6
Træningstiderne er nu
tirsdag og torsdage
kl. 19.00-21.00
Nye spillere er meget velkomne
– kontaktperson for seniorer:
Fodboldformand Lars Olsen på
tlf. 30 75 22 12.
Turneringen
Puljen, Serie 4 er kommet i, er
som følger: Hadsten SK, Hammel GF, Hasle B, Herskind BK,
HOG Hinnerup, HØST IF, Lisbjerg FC, Søften GF.
S4 7 hjemmekampe forår 2014
Fredag 2. maj
kl. 19.00 HØST IF-HSK Hadsten
Lørdag 24. maj kl. 15.00 HØST IF-Hasle B (udtrukket)
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
S6 hjemmekampe forår 2014
Søndag 4. maj
kl. 15.00 HØST IF-Korsholm
Lørdag 17. maj kl. 14.30 HØST IF-NVUI (Voldum)
Fredag 30. maj kl. 15.00 HØST IF-Grenå IF
Søndag 22. juni kl. 15.00 HØST IF-Helsted Fremad
Til disse hjemmebanearrangementer (specielt 2. maj mod
HSK) vil der være 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.
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Status på opstarten
for seniorer
Efter en kold start i januar med
træningen kom vi hen i marts
måned og banerne er rigtig gode
i år, grundet den milde vinter.
Det har haft stor indflydelse på
det spil vi har leveret i de sidste
træningskampe i opstarten. Spillerne ville dog gerne træne endnu
mere og derfor lagde vi af egen
lomme en halvstor sum penge
for at komme på træningslejr i
Skjern. Det var en fantastisk tur,
hvor man kunne mærke, at holdet blev banket godt sammen.
Skjern Kulturcenter er helt fantastisk og disse omgivelser var
med til at gøre weekenden endnu
bedre. Kulturcentret chef ”K. E”,
fortalte at de netop havde fået 32
millioner af kommunen til forbedringer. Det fik straks Thomas
Berg Pedersen til at udbryde: ”Og
vi kan ikke engang få nogle større
omklædningsrum”, til stor morskab for holdet, der kniber med at
kunne være i omklædningsrummene i HØST-Hallen. Forhåbentligt kommer kommunen snart i
gang med en udvidelse, som vi
alle ønsker os.
Weekenden bød på 2 træningspas på banerne, 1 træningspas
med lidt Cardio-træning i fitnesscentret, samt en kamp mod et
lokalt hold. Lørdag aften tog holdet sig lidt fri fra fodbolden og
endte på det lokale diskotek hvor
Søften GF også var at finde – de

var på træningslejr samme sted
som os. Det blev vidst en lidt vild
aften for nogle og det var hårdt at
komme op kl. 9.00 til træning den
næste dag. Men en kanon tur vi
var på. Det vil vi gentage til sommer, som optakt til efterårssæsonen, hvor vi påregner en weekendtur til Samsø, hvor Rune Fugl,
der spiller på holdet, kommer fra.
Optakten har som sagt været
helt kanon og spillet har fulgt derefter, mens det resultatmæssigt
har svinget lidt. Bl.a. kan nævnes
8-1 over Posten IF (der sidste år var
2 point fra oprykning til Serie 3),
2 sejre på 2-1 over Grundfør og en
flot 5-3 sejr over Vorup. Men også
nederlag på 3-2 til Langå og 1-4
til Randers KFUM, var med til at
få holdet lidt ned på jorden igen.
Man kan også mærke, som en lidt
ældre på holdet, at de unge presser sig på til at skubbe de ældre
af holdet. Med Jonas Kristensen,
Laust Iversen, Casper Stenvad,
Mads Møller og mange flere, har
vi fået et meget bredt og et utroligt ungt hold. Det passer så fint
ind hos vores nye træner Peter
Møller Thomsen, som i mange år
har været ungdomstræner på rigtig højt niveau og faktisk takkede
nej til en talenttræner mulighed
hos AGF, for at træne vores talentfulde hold. Han har allerede fået
vist os noget af den vej han kan
sende os i og ifølge ham selv, er vi
kun halvvejs i den udvikling han
kan give os. Så bliver det stort, når
vi kommer op på det niveau han
mener vi kan komme op på. Så
efter en marts måned med blan-

dede resultater, men progressivt
opadgående kurve på spillet, er
vi nu gået i gang med turneringen. Fredag d. 4. april spillede vi
mod Hammel GF i første turneringskamp. Det blev til en alt for
lille sejr på 3-2, med mål fra Tobias Søndergaard, Ruben Høgh og
Casper Laczko. En sejr er en sejr,
men vi må erkende, at vi simpelthen skal lære at lukke de kampe,
mens vi kan. Vi burde have ført
kampen 4-0 efter 10 min, men
kommer kun til pause med en 1-0
føring. Heldigvis fik vi de 3 point
og det er det vigtigste.
Man of the Match blev Tobias
Søndergård med overvældende
stemmemajoritet.

Man of
the Match
Tobias
Søndergård

Vi håber lokalbefolkningen vil
komme og støtte os til de kommende hjemmekampe, specielt
mod Hadsten SK fredag d. 2. maj
kl. 19.00. Her vil vi sætte et stort
arrangement op (Se næste side).
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Stort hjemmekampsarrangement
fredag d. 2. maj på Hadbjerg stadion
Fredag d. 2. maj spilles årets
fodboldkamp på Hadbjerg stadion, når Hadsten Sports Klub
kommer på besøg i Serie 4.
Sidst Hadsten var på besøg,
var der mellem 200-250 tilskuere til kampen, det antal vil vi
gerne nå igen. Derfor håber hele
HØST IF at lokalområdet igen
vil bakke op om et stort hjemmekampsarrangement.
Til dagen vil der være forskellige aktiviteter som skal give en
stor oplevelse for alle fremmødte. Kl. 17.45-18.45 vil der være
stor fællestræning for alle ungdomshold i HØST IF fodbold.
Denne træning vil være arrangeret og ledet af de seniorspillere,
der sidder over i kampen mod
Hadsten. Samtidig vil HØST IF
afholde
sponsorarrangement
for HØST IF’s sponsorer. Dette

vil foregå kl. 17.30-18.55, hvorefter man ser kampen på stadion. Pølsevognen vil selvfølgelig
være fundet frem denne dag,
så der kan købes kolde øl, sodavand, slik og specielt til dagen
også burgere.
Klubben har i samarbejde
med seniorholdet bestemt at
alt overskuddet fra kiosk og
pølsevognssalg denne dag, vil gå
udelukkende til haludvidelsen.
Så der er masser af grunde til at
støtte op om holdet og klubben
denne dag.
Op til arrangementet vil der
komme flere tiltag til selve dagen. Disse vil blive opført på
HØST IF’s facebookside. Gå ind
og ”synes godt om” siden, så du
får de seneste nyheder om alt
der foregår i klubben.
Vel mødt den 2. maj!

HØST IF Motion
Stavgang
(sommertid)
Vi går nu sommeren i møde!
Det sker nu hver torsdag kl.
19.00 fra HØST-Hallen.
Kom og vær med helt fremme
når sommeren endelig kommer,
så du kan regne med at møde
den som en af de første!
Vi går ca. 5 km på en lille times tid. Derefter hygger vi os
med en kop kaffe i klublokalet.
Der er altid plads til nye på
holdet, Du behøver ikke at kunne “stave” for at prøve om det er
noget for dig.
Vel mødt –
gamle som nye deltagere
Vagn Salling Poulsen
Glentevej 16, Hadbjerg
8370 Hadsten
tlf. 86 91 43 76 / 72 20 24 56

Fodboldudvalget

OB40 holdet

…er nu i gang med turneringskampene. Efter et par træningskampe med 1 sejr og et nederlag
Hjemmekampe forår 2014
Dato		
Tid
Modstandere
Onsdag 23. april
kl. 19.00 HØST IF-Langå
Onsdag 7. maj
kl. 19.00 HØST IF-Hadsten SK
Onsdag 21. maj
kl. 19.00 HØST IF-SMIFF
Onsdag 4. juni
kl. 19.00 HØST IF-Østdjurs 91

står turneringen for døren med
start 9. april hjemme mod Søften GF.
Holdleder for holdet er Carlo
Nielsen.
Spørgsmål eller andet ved
OB40 holdet kan stilles til Carlo
på tlf. 61 60 30 65 eller e-mail
carlo.nielsen@hotmail.com
Fodboldudvalget
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Ju-jitsu

Træningstider
Tiger (6-11 år): Tirsdag kl. 17.00-18.00
Drage (12-15 år): Tirsdag kl. 18.00-19.15
Tirsdag kl. 18.00-19.15
Voksne:
Torsdag kl. 20.30-22.00

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

Cykling for motionister

Tirsdag kl. 18.30 cykler vi fra HØST-Hallen
Vi cykler hver tirsdag, så det er tid at finde din cykel frem, få den gjort forårsklar og huske 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 indimellem 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

LØB i HØST IF

Kom i form inden løbet (se side 2)
Løb i HØST IF tilbyder træning til alle som ønsker at blive bedre til at løbe. Her tilbydes hjælp
til at komme i gang med at løbe for nybegynder
eller genoptage løbetræningen, hvis du tidligere
har løbet. Har du bare brug for nogle at løbe
sammen med, er det også en oplagt mulighed.
Vi har løbetræning på flere niveauer, så der gerne skulle være et hold der passer til dig. Desuden
deltager vi i forskellige motionsløb i lokalområdet og laver ture til nye spændende løberuter.
Fællestræning finder sted hver tirsdag kl.
19.30 og søndag kl. 10 ved HØST-Hallen – så
bare mød op i løbesko og udendørs træningstøj.
Yderligere oplysninger
Claus Glavind, LØB i HØST IF
e-mail claus@glavind.net
tlf. 22 49 83 45
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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 : Rikke Møller Antvorskov
Layout: NielsBjarneLarsen@gmail.com
Tryk: BUCHS, tlf. 86 42 05 99
Udkommer hver måned – undtagen januar og juli
– hver den 3. fredag i måneden og 3 dage frem.
Deadline er første søndag i måneden.
Undtagelser er markeret med fed skrifttype.
Maj
Juni
August
September
Oktober
November
December

Deadline
1.5.2014
1.6.2014
10.8.2014
7.9.2014
5.10.2014
2.11.2014
30.11.2014

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

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

31

Kalender

Maj

April

HØST

18
19
20 Ødum kl. 9.30, Hadbjerg kl. 11.00
21
22
23 HØST udkommer
Kirke i Børnehøjde
24
Fællesspisning Hadbjerg
25
Petanque opstart
26
Krolf opstart
27 Ødum kl. 11.00
28
29
30

1 HØST deadline
2 HØST IF sponsorarrangement
3
4 Befrielsesgudstjeneste
5
Formiddagsmøde
6
Forsamlingshusforening, Ødum
7
8
9
10
11 Ødum kl. 9.30
12
13
14
15
16 Hadbjerg kl. 11.00
17
18 Konfirmation, Ødum
19 HØST udkommer
20
21
22
23
24
25 Konfirmation, Hadbjerg
26
27
28
29 Fromesse, Over Hadsten
30
31 Arbejdsdag, Ødum forsamlingshus

