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HØST Grundlovsdag

HØST Grundlovsløbet 2014

Grundlovstale
Fællessang
Indvielse af fortællehus
Krolf og petanque
HØST Grundlovsløbet 2014
Caféområde og pølsebod

Et motionsløb som afholdes
i forbindelse med HØST
Grundlovsdag i Hadbjerg.
Løbet er for alle – både dig,
der vil løbe hurtigt og dig, der
vil tage den med ro og hygge
med familie, børn, kolleger,
skolekammerater mv.

Torsdag d. 5. juni kl. 14.00-16.30

Program
Vi mødes kl. 14.00 foran
HØST-Hallen til grundlovs
tale ved Ole Juul, tidligere
sognepræst og HØST-redaktør og vi synger et par fællessange, akkompagneret af
Nanna Poulsen på klaver.
Efter grundlovstalen indvies fortællehuset, hvor store flotte plancher fortæller
om de fund der er gjort ved
HØST-Hallen fra jernalderen og middelalderen.
Herefter åbner HØST IF
forskellige aktiviteter, f.eks.
krolf og petanque  (i tilfælde
af dårligt vejr er der ”åben
hal”).
Forinden, ca. kl. 15.15, er
HØST Grundlovsløbet skudt
i gang, 2½ eller 5 km.

Se de flotte og
informative plancer
om jernalder- og
middelalderfundene i
Hadbjerg Fortællehus
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Fællesarrangement

Vi holder fælles grundlovsdag for hele lokalområdet.
Det foregår alt sammen i Hadbjerg – ved
HØST-Hallen og sportspladsen.
Her mødes folk fra hele lokalområdet.
Her sker noget for alle aldre og hele familien.
Her møder du naboerne, legekammeraterne, vennerne, skolelæreren, præsten
og alle de andre.
Hadbjerg Borgerforening sælger øl og vand
på festpladsen og senere kaffe og kage.
HØST IF sælger pølser m/brød samt popcorn m.m. på festpladsen.
Kaffe, øl, pølser m.m. sælges til rimelige
priser (overskuddet går til de lokale foreninger).
Kom forbi på festpladsen og nyd en grundlovsdag i godt selskab.
Arrangementet er gratis.
Grundlovsdag 2014 er også i år arrangeret af foreningerne bag
HØST.

Velkommen til den 2. udgave af HØST Grundlovsløbet

Løbsinformationer
Dato: Torsdag den 5. juni 2014
Starttidspunkt: Ca. kl. 15.15
Start/mål: Ved HØST-Hallen
Pris: 20 kr. pr deltager (ved tilmelding efter 30. maj er prisen
30 kr.)
Ruten
Der er mulighed for at tilmelde
sig enten en 2,5 km eller en 5
km rute, hvor førstnævnte er
særlig børnevenlig, da den ikke
krydser nogle veje, men blot går
rundt i Hadbjerg by. Der vil være
officials ude på ruten til at vise
vej.
Se kort over de 2 ruter på næste side.
Forplejning,
medaljer og resultater
Der vil være forfriskninger i
form af vand samt frugt/grønt.
Løbsmedalje til alle børn.
Resultater vil efterfølgende være tilgængelige på
www.høstif.dk.

Tilmelding
Send en e-mail til
claus@glavind.net med
følgende informationer:
• Løberute (2,5 eller 5 km)
• Navn og
• Fødselsdato.
Betaling af startgebyr kan ske
ved bankoverførsel til reg.nr.
1935 kontonr. 8969 818 141,
husk at påføre navn.
Forhåndstilmelding skal senest være modtaget fredag den
30. maj 2014, ellers er prisen 30
kr. pr deltager.
Udlevering af startnummer
Der er i år mulighed for at hente
startnummer af 2 omgange.
Onsdag den 4. juni kl. 19.0020.00 i klublokalet i HØSTHallen.
Torsdag den 5. juni kl. 12.3013.30 ved HØST-Hallen.
Det vil også være muligt at eftertilmelde onsdag den 4. juni
i klublokalet. Betaling sker her
sammen med afhentning af
startnummer.
Kontakt information
For spørgsmål m.m. kontakt:
Claus Glavind
e-mail claus@glavind.net
tlf. 22 49 83 45
Se de to
ruter på
side 4
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Fællesarrangement

Hadbjerg

Fortræning til
HØST Grundlovsløbet
Son noget nyt tilbyder LØB i
HØST nu gratis fortræning til
HØST Grundlovsløbet.
Vil du gerne afprøve ruten på
2,5 km eller 5 km inden løbsdagen, eller har brug for at prøve
din løbeform af, så kom og løb
med os, hvor du har mulighed
for at løbe en af de to ruter.

Der er fortræning med mulighed for løb med løbeinstruktør
fra HØST:
Tirsdag d. 20. maj kl. 19.30
Torsdag d. 22. maj kl. 19.30
Torsdag d. 29. maj kl. 10.00 (Kr. himmelf.)
Tirsdag d. 3. juni kl. 19.30
Mødested alle dage:
HØST-Hallen
Har du ikke mulighed for at
deltage en af de nævnte dage,
er du velkommen enhver anden
tirsdag kl. 19.30 eller søndag kl.
10.00.
Venligst
Bettina Timm Sørensen

Hadbjerg Borgerforening
Kontingent

Det er nu, der skal indbetales
kontingent til Hadbjerg Borgerforening, hvis I vil støtte det
arbejde, der bliver gjort i byen –
det være sig Søparken, Hadbjerg
Skov og alle de øvrige tiltag – så
er det nu inden d. 1. juni.
Kontingent pr. husstand: 250
kr., for enlige dog 125 kr. Indbetaling skal ske til Nordea kontonr. 1935 – 0806 964 069.
Hvis der er nogen som ønsker
at indbetale kontant, så kan jeg
kontaktes på tlf. 24 43 35 63, så
vil jeg komme rundt til jer.

Fællesspisning

Den sidste fællesspisning i denne vinterperiode blev, som alle
de andre, en succes, med en meget fin og veltilberedt middag
på bordet – den blev også spist
næsten op, dog var der lidt for
lidt tyttebær. Bestyrelsen vil her
igennem sige et stort TAK for
den indsats, som er blevet lagt
for dagen, både af madholdet og
de som rydder op bagefter.

Hadbjerg

skole

På www.hadbjergskole.dk kan du læse alt om skolens aktiviteter, meddelelser m.m. – samt logge ind på elev/forældreIntra, hvor der gives information til de enkelte klasser.
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Søparken

Vi har måttet sætte specialister
på opgaven med at få vores
madpakkehus op at stå. Det var
ikke så nemt at få en byggetil-

ladelse, som jeg troede. Jeg har
nu fået en melding om, at papirerne er sendt til kommunen,
og der går op til 16 uger inden vi
får en byggetilladelse. Jeg håber
vi kan begynde opstillingen i
august, så vi alle kan holde sommerferie uden at vi skal på ”byggepladsen”.

Arrangementer

Den 1. juni vil der være veteranbiler ved forsamlingshuset
kl. 9.00-10.00. Det er den årligt
tilbagevendende tur som i år
starter i Hadbjerg, og som fortsætter rundt i Favrskov Kommune. Bilerne vil være ved Lerbjerg
forsamlingshus kl. 12.00-13.00,
hvor der serveres middag, og
herfra kører de videre til Nielstrup forsamlingshus, hvor eftermiddagskaffen indtages, og
der holdes afslutning på en god
dag.
Sankthansfest afholdes d. 23.
juni og vi starter med børnebål,
og derefter kl. 20.00 kommer vores sognepræst og holder båltalen. I næste HØST vil der blive
skrevet, hvad der sker senere på
året.
Venlig hilsen
Kurt Rasmussen
Hadbjerg Borgerforening
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Selling

Selling

Indbydelse Byfest
Kom og oplev et brag af en byfest lørdag d. 14. juni
Alle er velkommen gammel som ung, fra byen og ikke fra byen, kom og være med
Hele dagen vil være spækket med aktiviteter for alle aldre
Teltet
8-10 Morgenkaffe m. rundstykker, Gl. Dansk/1 Enkelt, te, juice osv. – pris 10 kr.
11.00 Sellings historie fortalt af lokale
14.00 Kagekonkurrence efterfulgt af kagesalg – tilmeldingen på:
tlf. 20 85 64 63 / anjadissinghenckel@gmail.com
18.00 Spisning/fest
19-01 Live-musik, amerikansk lotteri

Festspisning menu
•
•
•
•
•
•
•

Helstegt pattegris
Oksefilet
Frikadeller
Flødekartofler
Alm. salat samt pastasalat
Flute
Is

Billetter
Kan bestilles på e-mail
dorthe_knudsen@yahoo.dk.
Købes og afhentes hos Dorthe, tlf. 26 83 44 59, på
Herman Bangs vej 4 fra d.
26. maj til og med 4. juni.
Der tages både mod kontanter og
kreditkort.
Voksne: 150 kr. Børn (2-15 år): 50 kr.
Børn under 2 år gratis; medbring
selv højstole.

Pladsen
10-11 Optog med Hinnerup Garden – pynt din cykel, barnevogn, sæbekassebil… og gå med. Der startes
og sluttes på festpladsen
11.00 Børnedyrskue – tag dit dyr og vis det frem.
Tilmelding senest 1. juni på tlf. 50 45 24 91
12.00 Gymnastik showoff
13.00 Sæbekasseløb – sørg for at den er kampklar til
dagen
14.30 Jiu-jitsu showoff
15.00 Tovtrækning for både voksen og børn
10-16 Børneloppemarked – kom med din egen bod og
sælg
10-16 Salgsboder med spændende sager
10-16 Bamsebod – vind din nye yndlingsbamse
10-16 Flødebollekastemaskine – grib flødebollen
10-16 Udstilling af veterantraktor + fede biler
11-16 Ponyridning
Hele dagen: Stylter, kroket, petangue, kongespil
Hele dagen: Slå søm i stub – søm købes i baren

Kreateltet
15.00 Strik et tubetørklæde med armene – garn købes på stedet
10-16 Flet en taske af slikpapir, chipsposer, osv. – gratis
10-16 Tegning/malning – vi har masser af papir og farver – gratis
10-16 Kunst – mal dit eget billede med vandpistoler
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Der vil være masser at drikke og spise
på pladsen, så gør det til en familietur
og tag til byfest med hele familien.
Af betalingsmidler tages der imod
lommepenge og andre former få kontanter eller kreditkort, hvis kontanter
skulle knibe.
Vi håber I alle dukker op – at vejret
bliver godt – og at vi alle får en god
dag i godt selskab.

Mange hilsner og på gensyn
Byfestudvalget

Årets kagekonkurrence – byfest 2014
Så er det tid til at finde jeres bedste
opskrifter frem af gemmerne! Sidste år
var det Jane fra Hadbjerg, der vandt
med sin lækre hjerteformede kage.
Der var så mange lækre og flotte kager, at vi måtte have 2. og 3. pladser. I
år er det Jane, der er dommer.
Der bliver i år også en vandrepokal/trofæ, hvor navnet på årets vinder
bliver foreviget. Og selvfølgelig kommer Thomas’ (2012) og Janes (2013)
navne også på trofæet.
Ved deltagelse i konkurrencen, donerer du samtidigt din kage til efterfølgende salg – indtægter går til byfesten
2015.
Ønsker du ikke at deltage i konkurrencen, men gerne vil donere en

kage, er du selvfølgelig meget velkommen til det.
Husk at melde dig til med navn og
telefonnummer på tlf. 20 85 64 63 eller anjadissinghenckel@gmail.com.

Selling Byfest
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Vil du være med til børnebyfest i Selling den 13. juni?
Det koster 50 kr. pr næse.
Det er for børn fra førskolegruppen til 6. klasse.
Det er i Selling på festpladsen
for enden af H. C. Andersensvej.
Festen er kl 18.00-22.00. Der er fælles oprydning.
Hvis du vil overnatte skal du medbringe eget telt.
Hvis du skal sove kan du komme
kl. 16.00 og sætte dit telt op.

Sluchice og drikkevarer ad libitum
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Billetter
Kan bestilles på e-mail dorthe_knudsen@yahoo.dk.
Købes og afhentes hos Dorthe, tlf. 26 83 44 59,
på Herman Bangs vej 4 fra d. 26. maj til og med
4. juni.
Der tages både mod kontanter og kreditkort.
Billetter: 50 kr. for børn (førskolegruppe-6. klasse)

Byforeningen for
Ødum og Omegn

Sankthans
i Selling

Arrangementskalender
for Ødum

Traditionen tro holder vi fællesspisning før bålet tændes. Vi
har grillen klar kl. 17.30 ved forsamlingshuset. Tilmelding på
madiselling@gmail.com senest
d 21. juni, så vi ved hvor mange
vi skal dække op til. Der kan
selvfølgelig købes drikkevarer
til en god pris.
Kl. 18.45 går vi til bålet og planen er at bålet tændes kl. 19. Vi
har valgt et tidligt tidspunkt i
håb om så mange børnefamilier
som muligt kan deltage.

Ødum forsamlingshus havde en arrangementsoversigt over det 1. halvår i 1984 – er det
noget vi skal have igen, således at medlemmer
og byens borgere kan se hvad huset evt. kan
bruges til? Forsamlingshuset har et glasbur ved
indkørslen til forsamlingshuset, hvor alle kan
hænge noget op.
Bl.a. havde byforeningen filmeftermiddage
for børn og voksne, børneteater med gruppen
”Pling Plong”, hvor det blev overværet af 90
personer, hvoraf de 70 var børn. Ligeledes har
der været optakt til at fremvise folkedans og
filmaftner for voksne. Der blev på vores sidste
bestyrelsesmøde snakket om det var noget vi
skulle bringe frem igen. Det kunne være rart at
forsamlingshuset også blev brugt i hverdagene.
En aften i forsamlingshuset kunne også være
at man delte ud af sin viden om strikketøj,
kortspil eller andet efter eget valg. Byforeningen kunne stå for en kaffetår, og man selv efter
aftale imellem deltagerne giver brød.
Giv din mening til kende på e-mail
odumforsamlingshus@gmail.com – så vil
bestyrelsen bearbejde det på næste
bestyrelsesmøde.

Mvh.
Forsamlinghuset i Selling

Musik og Dans
Limbo
Stopdans
Rundbold
Stikbold
Stoledans
Festmenu
Kødboller
Forårsruller
Pizza
Kyllinge spyd
Karryris
Pasta, Salat
Gulerods stave
Agurkestave

Selling
Borgerforening

Ødum

Lillian Lindberg
Byforeningen for
Ødum og Omegn

Mange hilsner og på gensyn
Selling Børneråd

(Vi har fået nogle voksne med til at hjælpe om
aftenen og til at overnatte sammen med os).
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Ødum

Ødum

Grundlovsdag i Ødum
Grundlovsdag i Ødum d. 5. juni 2014 kl. 13.00

I lighed med tidligere år, arrangerer byforeningen en familieeftermiddag,
med vægt på at møde naboer som du ikke lige får set i en travl hverdag.
Programmet for dagen
• Velkommen
• Loppemarked
• Konkurrencer for børn og voksne
• Sæbekassevæddeløb
• Hyggeligt samvær
Loppemarkedet er for børn og voksne og man
kan byde ind med ting og sager som man selv sørger for at opstille i haven ved forsamlingshuset.

Tilbage i tiden for 30 år siden har byforeningen
afholdt sæbekassevæddeløb, det bliver der også i
år. Vi skal have noget nostalgi frem – så kom ud
af busken og få lavet den flotteste og hurtigste
sæbekassebil.
Der er præmier at vinde.
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Lørdag d. 31. maj kl. 9
Byforeningen vil gerne
se så mange ansigter
som muligt denne dag,
for at vise hvad vi gerne
vil have jeres hjælp til
for at bevare byens hus
i bedste stand, som byens borgere ønsker.
Byforeningen er vært med kaffe/te, rundstykker, frokost og en kold dertil.

        Skovl +
                   Rive +
                             Trillebør =

    
               Samvær

Sankthansfest d. 23. juni
ved forsamlingshuset
Til diverse konkurrencer for børn og
voksne er der selvfølgelig præmier.

Hele eftermiddagen kan man i haven
købe forskellige forfriskninger til billige penge. Endvidere bliver der opstillet ”tønde-grill”, hvor man kan købe
pølser, brød og kartoffelsalat.

Arbejdsdag i forsamlingshuset

Det hele foregår i en afslappet atmos
fære, så kom når I har tid i løbet af eftermiddagen, og mød naboer og andre
fra Ødum og omegn og få en hyggelig
eftermiddag.

For 30 år siden kunne byforeningen tilbyde spisning, musik og dans. Hvad byder vi på i år til vores
sankthansfest?
Vi kan stadig tilbyde at man kommer med sin
familie i forsamlingshuset til spisning kl. 17.30.
Byforeningen tilbyder ”pitabrød med diverse fyld
samt pulled pork”. Drikkevarer kan købes til billige
penge. Maden har en engangspris på 40 kr., 15 kr.
for børn under 10 år.
Husk! Støt lokalsamfundet, bliv medlem af byforeningen, hvis ikke du allerede er det.
Tilmelding via hjemmeside
http://odumbyforening.dk/ | Arrangementstilmelding el. ring tlf. 30 64 31 94 inden 20. juni.
Bålet tændes kl. 1930 – der er mulighed for snobrød.
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Kirke &

Kirke &

menighed

Børne- og familiegudstjeneste

med efterfølgende kirkefrokost i præstegårdshaven
Ødum kirke, søndag den 22. juni kl. 11.00
Vi afslutter dette skoleårs minikonfirmandforløb med en børne- og familiegudstjeneste
Sognei Ødum kirke. Efter gustjenesten er der kirkepræst
frokost i præstegårdshaven, hvor alle er velkomne.
ForMette Krabbe
mand

Kirkevejviser

Ferie og fridage

Jeg holder fri i weekenden den
31. maj-1. juni og sommerferie i
uge 27-28-29.
Der henvises til mine kolleger
i Hadsten:
Birgith Nørlund tlf. 86 98 24 24
Peter Ulvsgaard tlf. 86 98 08 09
Mette Krabbe

Gudstjenester
Maj
Fredag d. 16.
Søndag d. 18.
Søndag d. 25.
Torsdag d. 29.
Juni
Søndag d. 1.
Søndag d. 8.
Mandag d. 9.
Søndag d. 15.

Kirkeværge
Kirkekontor
Graver
Ødum
Graver
Hadbjerg

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

Palmesøndag

En tætpakket Hadbjerg kirke
dannede ramme om en festlig
familiegudstjeneste Palmesøndag, hvor vi også fejrede dåb.
Gudstjenesten
markerede
samtidig afslutningen for minikonfirmandernes undervisning
og mange spændte forældre var
mødt frem for at høre minikonfirmanderne synge kor, ledet af
kirkesanger Lilian Nørlem.
Lilian forstod også at tryllebinde
selv de mindste med sin fortælling af søndagens tekstlæsning.
Under prædiken blev påskens
fortælling illustreret med billeder
fra et rollespil i og omkring Ødum
præstegård, hvor minikonfirmanderne var flot klædt ud som både
Jesus, disciple og æsel.

Ødum kirke
Hadbjerg kirke
Bededag		
kl. 11.00 Birgith Nørlund
4. søndag efter påske
Konfirmation kl. 10.00
5. søndag efter påske		
Konfirmation kl. 10.00
Kristi himmelfarts dag			
Ødum kirke
Hadbjerg kirke
6. søndag efter påske
kl. 9.30 Birgith Nørlund
Pinsedag
kl. 11.00 Krabbe
kl. 9.30 Krabbe
Anden pinsedag			
Trinitatis søndag		
kl. 9.30 Krabbe
kl. 11.00 Krabbe
Søndag
		
d. 22.
1. søndag efter trinitatis
Børne- familiegudstjeneste
		
Med kirkefrokost i præstegårdshaven
Søndag d. 29.
2. søndag efter trinitatis		
kl. 11.00 Krabbe
Juli
Ødum kirke
Hadbjerg kirke
Søndag d. 6.
3. søndag eftertrinitatis
kl. 9.30 Birgith Nørlund Jensen
Søndag d. 13.
4. søndag eftertrinitatis		
kl. 11.00 Peter Ulvsgaard
Søndag d. 20.
5. søndag eftertrinitatis
Ingen
Ingen
Søndag d. 27.
6. søndag eftertrinitatis
Ingen
Ingen
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menighed

Det hele blev akkompagneret
af Anders Dohns smukke orgelspil og præ- og postludium desuden af Lilian på tværfløjte.

Anders og
Lilian øver
til Palmesøndag

Rikke Antvorskov

Over Hadsten kirke

kl. 8.00 fromesse med musik
Engen i Hadsten
kl. 11.00, Friluftsgudstjeneste
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Kirke &

menighed

Konfirmandundervisning
2014-2015
Planen for næste skoleårs konfirmandundervisning er endnu
ikke på plads. Årsagen hertil er
den nye skolereform, som ledelsen på Hadbjerg skole arbejder
på at få implementeret. Først når
næste års skoleskema er på plads,
ved vi, hvornår konfirmandundervisningen kommer til at ligge.
Jeg har en god dialog med skolen og er sikker på, at vi finder
frem til en god model for fremtidens konfirmandundervisning.
Så snart jeg ved noget mere vil I
kunne læse om det her i HØST.

menighed

Minikonfirmander forår 2014 for 3. A

Ødum præstegård

Inden sommerferien vil alle
elever på 7. årgang på Hadbjerg
skole få tilsendt en indskrivningsblanket til konfirmandundervisningen og tilmelding til
konfirmation i 2015 i Ødum eller Hadbjerg kirke.
Ønsker man konfirmation i
en af sognenes kirker, men følger undervisning hos en anden
præst kan man rette henvendelse til mig på tlf. 40 88 96 00.

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. 1315. 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 alligevel
gerne vil deltage, så ret endelig henvendelse til mig på tlf.
40 88 96 00.
Mette Krabbe

Mette Krabbe
Minikonfirmander
foråret 2014
3. B Hadbjerg

Konfirmationsdatoer
2015-16
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
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.
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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
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Kirke &

Kirke &

menighed

menighed

Befrielsesgudstjeneste
i Hadbjerg kirke

Godt 60 glade mennesker havde
fundet vej til Hadbjerg kirke,
hvor vi mindedes Danmarks befrielse for 69 år siden – det hele
sat i perspektiv til vores liv og
hverdag i dag.

Djurs Kammerkor medvirkede under gudstjenesten med flere stemningsfulde indslag i en
kirke, der som altid var smukt
pyntet med lys og årstidens duftende rapsstængler.
Efter gudstjenesten gav Djurs
Kammerkor en smuk koncert i
den friske forårsaften med det
lysegrønne løv i baggrunden.
En på én gang rørende og bekræftende oplevelse, som vi stod
der foran våbenhuset omgivet af
gode naboer og venner, med faklerne blafrende i vinden og med
et glas vin og en hjemmebagt
småkage.
Tak for en dejlig aften
Kulturudvalget

GOSPELKONCERT
Onsdag d. 11. juni kl. 19.30 i Hadbjerg kirke

Riverside Gospelchoir er kendt for sine energiske koncerter med tæt kontakt til publikum. Koret består af 22
dygtige sangere, der alle er med til at løfte koret op på et
højt musikalsk niveau. På repartoiret er nyere gospel af
komponister som fx Kirk Franklin, Israel Houghton, Hans
Christian Jochimsen og Claes Wegener.
Er du til storslåede og inderlige ballader, gang-i-den-gospelfest, klassikere i en ny indpakning samt en håndfuld fabelagtige solister, så kom til koncert med Riverside Gospelchoir
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Gratis entre
Korleder: Lene Johnsen

www.riverside-gospelchoir.dk
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HØST IF
HØST-Hallen
udvidelse!
Status – information fra projektgruppen
Projekt ”Akut udvidelse af Servicefaciliteter i HØST-Hallen 2012”
Opdatering her i skrivende stund primo maj. Tingene spidser til nu. Vi har holdt det sidste møde
med kommunen og ingeniører, hvor vi fik de
sidste detaljer til udbudsmaterialet på plads og
nu afventer vi så licitation den 28. maj kl. 12.00
i HØST-Hallen. Her vil vi kunne se hvad henholdsvis DEL 1 og DEL 2 koster. Spændende at
høre hvad tingene kan bydes ind til og ud fra det
så lave den endelige beslutning om hvad vi kan
få for pengene på DEL 1. Den egenfinansierede
DEL 2 er ikke mindre spændende, hvad den bydes ind til. Så meget afhænger af disse bud, så vi
kan se om der er mulighed for at få DEL 2 i spil
samtidig med DEL 1 eller det skal laves senere
særskilt. Det er her den egenfinansierede økonomi spiller ind.
Der foregår indsamling af midler på flere niveauer. Bl.a. fonde etc. som tidligere nævnt. Jeg
kan oplyse at der resterer endnu en større sum
for, at vi selv kan finansiere denne del uden
optagelse af banklån eller lignende. Et banklån
skal godkendes af byrådet i budgetforhandlingerne (kommunen skal deponere et beløb
svarende til lånets størrelse) og det vil forsinke
byggestart yderligere, da den så er afhængig af
budgetvedtagelse i oktober. Så det er nogle valg
vi skal træffe her de kommende uger.
Hvis der er nogen ude i HØST-området, der
har muligheder eller sidder med en god ide til
at skaffe yderligere midler, så giv endelig lyd.
Det her er vores alle sammens projekt her i lokalsamfundet. Så byd ind!
Kontaktperson i projektgruppen er Lars Olsen
Tlf. 86 91 40 07 / 30 75 22 12
E-mail: lars.knud@godmail.dk
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HØST IF
Bordtennis
Jysk mesterskab!

Det bedste af HØST IF´s seniorhold, som har spillet i serie 3, har
vundet det Jyske Mesterskab for
serie 3. Efter en fantastisk sæson,
hvor holdet suverænt vandt alle
kampene i puljen, kvalificerede
holdet sig til finalestævnet som
blev afviklet på vores hjemmebane i HØST-Hallen.
Efter at have været oversidder
i 1. runde mødte holdet i semifinalen TST Tilst, som sikkert blev
besejret med 6-1. I finalen skulle
holdet så møde Sæby, og det blev
en dyst, hvor HØST IF efter nogle
spændende og nervepirrende
kampe vandt 6-4, og dermed sikrede sig mesterskabet.
Holdet består af Rasmus Rungø, Michael Sørensen og Casper
B. Pedersen.
Holdet skal i næste sæson deltage i serie 2.

Drengedivision

2 af HØST IF´s dygtige ungdomsspillere Lasse Mørch og
Emil Thomsen, skal i næste sæson sammen med en spiller fra
Viborg og en spiller fra Nørreå,
deltage i den bedste drengerække i holdturneringen i bordtennis i Danmark.
Det bliver meget spændende at
se hvordan drengene klarer sig i
Vestkredsen i Danmark mod 8 andre dygtige hold.
Erik Pedersen

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
Tlf. 86 91 43 76
mobil 72 20 24 56

LØB i HØST IF

Læs om HØST Grundlovsdags
løb og om fortræninger på side
3 og 4.
Yderligere oplysninger
Claus Glavind, HØST IF løb
E-mail: claus@glavind.net
tlf. 22 49 83 45

Ju-jitsu

Træningstider
Tiger (6-11 år): Tirsdag 17.00-18.00
Drage (12-15 år): Tirsdag 18.00-19.15
Voksne:
Tirsdag 18.00-19.15
Torsdag 20.30-22.00
http://Jujitsu.langton.dk
hadbjerg.Jujitsu@gmail.com

Volleyball

Torsdage kl. 20.30-23.00
Voksne: Mixhold
Frem til skolernes sommerferie!
Kontaktpersoner
Kim Liholm
Tlf. 22 78 77 70
E-mail kim@liholm.dk
Jesper Wichmann
Tlf. 61 28 33 16
E-mail: wichmann@paradis.dk

Cykling for motionister
i HØST IF
Tirsdage kl. 18.30 cykler vi fra HØST-Hallen
Vi cykler hver tirsdag, så det er tid at finde sin
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 e-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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HØST IF

HØST IF

Sponsorhjørnet

Krolf

Vistoft Byg har tegnet player
sponsorat på Casper Laczko!
Vistoft Byg ved Kent Vistoft har
tegnet player sponsorat for spiller nr. 10 på HØST IF’s Serie 4
hold; Casper Laczko – på trøjen
er som det fremgår reklametryk
fra Vistoft Byg – rygnr. 10 og kaldenavn ”LAKSEN”. Sponsorrattet giver HØST IF en god støtte
til arbejdet i fodboldafdelingen!
Tak til Kent Vistoft.
Kommentar: Straks efter underskrivelse af sponsorkontrakten kvitterede Laksen med hattrick i kampen mod HSK den 2.
maj. Så der må siges at være fuld
valuta for pengene til Vistoft
Byg!
Sponsorudvalget
Lars Olsen

Læs på side 25 om 2. maj-arrangementet, hvor der bl.a.
var sponsorarrangement.

HØST IF har til stadighed brug
for hjælp til forskellige behov og
ting der skal udføres. 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 økono-
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misk 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

Næste kampagne er…
fredag d. 23. maj kl. 12.00-16.00
på tanken i 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 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. Det vil sige, at alle
kunder, der køber disse produkter hos netop OK Ødum, automatisk støtter HØST IF.
OK aftale i øvrigt
Bestil et OK benzinkort tilknyttet HØST IF, så støtter OK ungdomsarbejdet med 6 ører for
hver liter du tanker.
Bestil el via OK, så støtter OK
ungdomsarbejdet med 12 ører
for hver liter du tanker.
En god og nem måde at støtte
idrætten i lokalsamfundet.
Er du interesseret i dette  
gode OK tilbud med støtte til
HØST IF, så kontakt Lars Olsen
på tlf. 86 91 40 07 eller mød op
på tanken på en af kampagnedatoerne.
Så støt lokalsporten. Køb benzin og el igennem OK.

og petanque

Så er vi i gang!

Sæsonen er nu i gang på banerne ved HØSTHallen.
Vi spiller foreløbigt hver onsdag kl. 19.00.
Kom og vær med – det er helt gratis og det er
garanteret sjovt at deltage!
Grundlovsdag
Der vil være mulighed for at spille krolf og
petanque samtidig med at der løbes HØST
Grundlovsdagsløb, hvis nogen skulle have lyst
til dette! Se side 2.
Oplysninger
Krolf: Margit Jensen
Tlf. 22 76 57 78
Petanque: Erik Pedersen Tlf. 29 42 02 96

Fodbold
Ungdoms
afdelingen
Børne- & ungdomshold
HØST IF
Træningen er godt i gang på
træningsbanerne på Hadbjerg
stadion. Der er spillet træningskampe og nu starter turneringen for de enkelte hold. Og der
er mange kampe at spille frem
til sommerferien som det kan
ses af oversigten over hjemmekampe.
På www.dbu.dk – søg på HØST
IF – kan man finde oversigten
over DBU ungdomshjemmekampe samt se resultater og stillinger.

Mere
fodbold på
de næste 6
sider
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Træner søges til
U10 og U11 piger!

DGI Fodboldskole 2014

Ny træner søges til vores U10 og U11 fodboldpiger. De træner mandage og onsdage kl. 16.3017.45, men det kan selvfølgelig ændres, hvis
du har lyst, men ikke kan lige på det tidspunkt.
Tjansen ”aflønnes” af HØST IF med en træningsdragt og 800 kr. årligt til omkostninger. Vi
har brug for nye kræfter, så henvend dig til Christina Mikkelsen (christina@sosterlojsovs.dk)
ved interesse eller spørgsmål til sagen.

Som tidligere år er der også i
år Fodboldskole den første uge
i sommerferien – uge 27. Og
som vanligt foregår det 5 dage
– mandag-fredag – på Hadbjerg
stadion. Børn i alderen 6-15 år
deltager. Det er altid en god oplevelse og en god start på sommerferien.

Hjemmekampe forår 2014
Dag
Lør
Man
Tir
Tir
Tir
Tir
Tir
Tir
Ons
Tor
Tor
Tor
Tor
Tor
Tor
Tor
Tor
Tor
Tor
Tor
Tor
Tor
Lør
Man
Fre

Dato
17/05/14
19/05/14
20/05/14
20/05/14
20/05/14
20/05/14
20/05/14
20/05/14
21/05/14
22/05/14
22/05/14
22/05/14
22/05/14
22/05/14
22/05/14
22/05/14
22/05/14
22/05/14
22/05/14
22/05/14
22/05/14
22/05/14
24/05/14
26/05/14
30/05/14
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Kl.
14.30
18.00
17.30
17.30
18.10
18.10
18.50
18.50
19.00
17.30
17.30
17.30
17.30
17.45
17.45
17.45
17.45
18.00
18.00
18.00
18.00
19.00
15.00
18.00
14.30

Række
Herrer Serie 6
U14 Drenge C (2000) 7M
U9 Piger Letøv. (2005) 5M
U9 Piger Letøv. (2005) 5M
U9 Piger Letøv. (2005) 5M
U9 Piger Letøv. (2005) 5M
U9 Piger Letøv. (2005) 5M
U9 Piger Letøv. (2005) 5M
ØOB Oldboys 40 år
U6 Drenge (2008) 3M
U6 Drenge (2008) 3M
U6 Drenge (2008) 3M
U6 Drenge (2008) 3M
U6 Drenge (2008) 3M
U6 Drenge (2008) 3M
U6 Drenge (2008) 3M
U6 Drenge (2008) 3M
U6 Drenge (2008) 3M
U6 Drenge (2008) 3M
U6 Drenge (2008) 3M
U6 Drenge (2008) 3M
Kvinde C2 (+15) 7M
Herrer Serie 4
U 12 Piger 7 mands
Herrer Serie 6

Pulje
Pulje 182
Pulje 770
Pulje 661
Pulje 661
Pulje 661
Pulje 661
Pulje 661
Pulje 661
Kreds 7
Pulje 344
Pulje 344
Pulje 344
Pulje 344
Pulje 344
Pulje 344
Pulje 344
Pulje 344
Pulje 344
Pulje 344
Pulje 344
Pulje 344
Pulje 1020
Pulje 65
Pulje 104
Pulje 182

Hjemmehold
HØST IF
HØST IF
HØST IF
Virup IF
Ebeltoft IF 1
Ebeltoft IF 2
Vejlby IK
HOG Hinnerup
HØST IF
HØST IF 1
Grundfør UI 2
Hadsten SK 3
HOG Hinnerup 2
Grundfør UI 1
HØST IF 2
Hadsten SK 2
Hadsten SK 3
HOG Hinnerup 1
HOG Hinnerup 2
Grundfør UI 1
Grundfør UI 2
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF

UdeHold
Nielstrup/Voldum IF
Kolind/Midtdjurs
Ebeltoft IF 1
Ebeltoft IF 2
Vejlby IK
HOG Hinnerup
HØST IF
Virup IF
SMIFF (Fjordbakken)
HOG Hinnerup 1
Grundfør UI 1
HØST IF 2
Hadsten SK 2
HOG Hinnerup 2
HØST IF 1
Grundfør UI 2
HOG Hinnerup 1
Hadsten SK 2
Hadsten SK 3
HØST IF 2
HØST IF 1
IF Fjorden
Oversidder
Grenå IF
Farre KIF

Som noget nyt kan de der har
lyst overnatte på Fodboldskolen
fra torsdag til fredag i telt udenfor. Der vil blive lavet forskellige tiltag. Dette tiltag er lokalt og
bestilles/aftales/betales på selve
Fodboldskolen i uge 27.
Husk tilmelding snarest, så
bestilt tøj kan være klar til fodboldskolen. Det er også billigere
at bestille nu end efter 31. maj.
Dette link kan bruges til DGI’s
hjemmeside på Fodboldskolen i
Dag
Man
Man
Man
Ons
Ons
Man
Man
Ons
Ons
Tir
Tir
Tir
Tir
Tir
Tir
Ons
Ons
Ons
Ons
Ons
Ons
Tor
Tor
Tor
Tor
Søn
Søn

Dato
02/06/14
02/06/14
02/06/14
04/06/14
04/06/14
09/06/14
09/06/14
11/06/14
11/06/14
17/06/14
17/06/14
17/06/14
17/06/14
17/06/14
17/06/14
18/06/14
18/06/14
18/06/14
18/06/14
18/06/14
18/06/14
19/06/14
19/06/14
19/06/14
19/06/14
22/06/14
22/06/14

Kl.
17.30
18.10
18.50
19.00
19.00
15.00
18.00
18.00
19.00
17.30
17.30
18.10
18.10
18.50
18.50
17.45
17.45
18.25
19.05
19.05
18.25
17.30
17.30
18.00
18.00
11.00
14.00

Hadbjerg til både tilmelding og
betaling:
http://www.dgi.dk/Udover/Fodbold/Skoler/
arrangementer/undefined-[e173463].aspx
Sidste: Der er i år ekstra rift
om pladserne. Så få dig tilmeldt
nu inden der er fyldt op på fodboldskolen!
Mvh. Fodboldskoleleder
Lars Olsen HØST IF

Række
Pulje
U10 Drenge B (2004) 5M Pulje 500
U10 Drenge B (2004) 5M Pulje 500
U10 Drenge B (2004) 5M Pulje 500
Herrer Serie 4
Pulje 65
ØOB Oldboys 40 år
Kreds 7
Herrer Serie 4
Pulje 65
U14 Drenge C (2000) 7M Pulje 770
U 12 Piger 7 mands
Pulje 104
Kvinde C2 (+15) 7M
Pulje 1020
U9 Drenge A (2005) 5M Pulje 512
U9 Drenge A (2005) 5M Pulje 512
U9 Drenge A (2005) 5M Pulje 512
U9 Drenge A (2005) 5M Pulje 512
U9 Drenge A (2005) 5M Pulje 512
U9 Drenge A (2005) 5M Pulje 512
U10 Drenge C (2004) 7M Pulje 931
U10 Drenge C (2004) 7M Pulje 931
U10 Drenge C (2004) 7M Pulje 931
U10 Drenge C (2004) 7M Pulje 931
U10 Drenge C (2004) 7M Pulje 931
U10 Drenge C (2004) 7M Pulje 931
U8 Drenge Letøv. (2006) 5M Pulje 590
U8 Drenge Letøv. (2006) 5M Pulje 590
U8 Drenge Letøv. (2006) 5M Pulje 590
U8 Drenge Letøv. (2006) 5M Pulje 590
Herrer Serie 4
Pulje 65
Herrer Serie 6
Pulje 182

Hjemmehold
HØST IF
Nielstrup/Voldum IF
Mørke IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HOG Hinnerup
HEI
Skødstrup SF
Hadsten SK
Søften GF
HØST IF
Sabro IF
Hadsten SK 2
Grundfør UI
Virup IF
tst Fodbold
Alliancen IF
Houlbjerg/Laurbjerg IF
Spentrup IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF

UdeHold
Nielstrup/Voldum IF
Mørke IF
HØST IF
Herskind B
Østdjurs 91 OB
Søften GF
Christiansbjerg IF 1
Romalt IF
SIF Assentoft
Skødstrup SF
HEI
Hadsten SK
Søften GF
HOG Hinnerup
HØST IF
tst Fodbold
Virup IF
Grundfør UI
HØST IF
Hadsten SK 2
Sabro IF
Spentrup IF
HØST IF
Houlbjerg/Laurbjerg IF
Alliancen IF
HOG Hinnerup
Helsted Fremad IF
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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 senior er
Fodboldformand Lars Olsen på
tlf. 30 75 22 12.

skellige 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.

Turneringen
Puljen, Serie 4 er kommet i, er
som følger: Hadsten SK, Hammel GF, Herskind BK, HOG Hinnerup, HØST IF, Lisbjerg FC, Søften GF.

Status på seniorer
Man må sige at det lige nu går
forrygende godt for begge vores
seniorhold. Serie 4 topper rækken med 13 points for 5 kampe
efter 2 sejre her i denne uge
over Lisbjerg og Hadsten SK.
Serie 6 har spillet 3 kampe og
har maksimum 9 points efter
3 kampe. Ingen snakker om
oprykning – bare dejligt at det
går godt på banerne. Om ca. 2-3
uger kan man så se om der er
basis for at snakke om oprykning for de 2 hold. Vigtigst lige
nu at får skrabt points sammen.
Men tak til spillere, træner/
holdleder for godt og konstruktivt arbejde indtil nu. Det giver
optimisme for at vi kan arbejde
videre og nå større mål!

Serie 4 resterende hjemmekampe forår 2014
Onsdag d. 4. juni kl. 19.00 HØST IF-Herskind BK
Mandag d. 9. juni kl. 15.00 HØST IF-SGF Søften
Søndag d. 22. juni kl. 11.00 HØST IF-HOG Hinnerup
Serie 6 resterende hjemmekampe forår 2014
Lørdag d. 17. maj kl. 14.30 HØST IF-NVUI (Voldum)
Fredag d. 30. maj kl. 15.00 HØST IF-Grenå IF
Søndag d. 22. juni kl. 15.00 HØST IF-Helsted Fremad
Til disse hjemmebanearrangementer vil der være stillet pølsevogn op, hvor der kan købes
både spiseligt og drikkeligt. Ligeledes vil der til hjemmebanearrangementerne blive lavet for-

OB40-holdet

Kommende hjemmekampe forår 2014
Onsdag d. 21. maj kl. 19.00 HØST IF-SMIFF
Onsdag d. 4. juni kl. 19.00 HØST IF-Østdjurs 91
OB40-holdet er nu i gang med turneringskampene. Dog ikke med den helt store
succes endnu. 1 points er det blevet til i 4
kampe. Senest tabte OB40-holdet lokalopgøret 3-2 mod Voldum. Holdet førte 2-0 10
min. før tid, så et ærgerligt nederlag. Men
der er stadig optimisme i OB40-truppen,
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Hjemmekampsarrangement
Fredag d. 2. maj på Hadbjerg stadion
Efter hektiske forberedelser de
seneste dage kom tiden, hvor
lokalbraget mod HSK i Serie 4
skulle slås. Der var til kampen
stillet et større arrangement på
benene, så det var også her med
spænding, man håbede på godt
vejr og god lokalopbakning samt
selvfølgelig et godt resultat.
Det blev en forrygende aften
på Hadbjerg stadion. Ca. 300 tilskuere mødte frem til denne solbeskinnede let kølige forårsaften.
Inden kampstart var der rigget
til med lydanlæg og indløbsportal og der var stillet pølsevogn og
telt med borde og stole op. Rammerne var klar. Inden kampstart
var der sponsorarrangement i
klublokalet med lokale sponsorer. Her overværede man taktikmødet samt fik en god snak om,
hvad der lige nu rører sig i HØST
IF. Udenfor på træningsbanen var
det ungdommen, der blev trænet

en lille time af de
seniorspillere, som
ikke skulle spille
kamp denne aften.
Efter denne træning
var der mulighed
for at får autograf af
den tidligere HØST
IF og HSK spiller Jonas Bager, som nu
spiller U19 i Randers
FC, hvor han er på
kontrakt. Samtidig er
også med på det danske U18 landshold som anfører.
Godt gået Jonas! Der var kø for at
få en autograf skal siges.
Efter disse indledende manøvrer var der dømt kamp på
banen. Indløb af HSK igennem
portalen og efterfølgende HØST
IF’s spillere, der blev klappet på
banen og assisteret af konfetti
og rød-blåt papir. Festligt så det
ud! God optakt for spillerne.

Jonas Bager, anfører
på det
danske U18
landshold,
og tidligere HØST
IF-spiller,
giver underskrifter

som også hygger sig med lidt smørrebrød
og en enkelt øl i forbindelse med hjemmekampene.
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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Stemning
på
’lægterne’
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1. halvleg af kampen blev meget
svingende set fra HØST IF side.
Tidligt kom HSK foran – da
Mogens Krogh fumlede lidt med
bolden og hurtig straffet og udnyttet af HSK’s angriber. HØST
IF havde svært ved at komme i
gang og der skulle en dødboldsituation til for at udligne – efter
lidt klumpspil foran HSK målet
fik Laksen (Casper Laczko, red.)
bolden med ryggen mod målet
– et ”halv saksespark” over eget
hoved kunne målmanden ikke
klare. 1-1! Men glæden varede
kort – på det næste angreb scorede HSK igen. Også efter en forsvarsfejl, hvor Laust’s tilbagelægning blev for kort og en HSK
spiller løb imellem og scorede
let. Så vågnede HØST IF lidt op
og kom bedre med i kampen. 10

HØST IF
min. før pausen var der frispark
til HØST IF lige uden for feltet.
Laksen sparker og udligner via
undersiden af overliggeren til
2-2 lige inden pausen. Et flot
mål var det!
I 2. halvleg bølgede spillet
frem og tilbage. Et gult kort til
hvert hold gjorde sit til, at det
blev lidt hektisk. HØST IF havde
nogle løse chancer, men man
skulle helt hen til afslutningen
før der skete noget. 2-2 var begge hold vel tilfredse med, men
begge hold gik efter sejren. En
HSK-spiller går igennem fra midterlinjen, dribler forbi 6-7 HØST
IF-spillere og laver en perfekt afslutning, som Mogens lige med
det yderste af fingerspidserne
får viftet ud på indersiden af
stolpen! Puha tæt på! Og så den
afsluttende forløsning. Sidste
minut. Frispark til HØST IF lige
uden for feltet i venstre side.
Lidt tvivlsomt dømt måske,
men sådan er det jo. Laksen skal
sparke. Med et perfekt indadskruet spark mod fjerneste målhjørne går bolden ind helt uden
chance for HSK’s målmand! Alle
HØST-spillere smider sig i en
stor bunke midt på banen i jubel og tilskuerpladserne bryder

også ud i klapsaver og jubel.
Hattrick af Laksen! En perfekt
afslutning på ”drejebogen”! ½
minut efter fløjter dommere af.
Efter at have sagt tak for kampen til de gode modstandere fra
HSK for den fair spillede kamp,
kommer alle samle over mod sidelinjen, hvor de 250 tilskuere
fra HØST-området var. Fortjente klapsalver til spillerne. Tak
for en god oplevelse!
Efter kampene flokkedes børnene og HØST-spillerne. De
havde jo fået Jonas Bager autograf, men også HØST-spillernes
autograf – især Laksen’s – var i
høj kurs her! Teltet (kiosk) og pølsevogn, som havde været flittigt
besøgt under kampen, blev invaderet og det blev over midnat
før der blev lukket og slukket for

intet mindre end en fantastisk
aften på Hadbjerg stadion. Tak til
alle spillere, trænere, ledere, hjælpere, sponsorer samt ikke mindst
tilskuere lokalt fra HØST-området samt fra Hadsten for en uforglemmelig aften!
Under hele arrangementet så
nogen måske at det løb én rundt
med et kamera. Det var DBU Jylland, som var på besøg for at
samle alle indtryk, interviews
og deslige fra dette arrangement. Det kommer der en video
ud af, som bliver lagt på DBU’s
hjemmeside samt efterfølgende
ud i Facebookgrupperne.
Kommentar fra DBU-mand
omkring arrangement; han havde aldrig oplevet noget lignende
til en serie 4 kamp. Helt vildt!
Det var også noget udover det
sædvanlige!
Tak herfra til især Simon, som
stod for arrangement med de bidrag man nu har kunnet hjælpe
med! Og igen tak til alle som bidrog til en dejlig aften på Hadbjerg stadion!
Det bliver ikke det sidste arrangement!

Laksen har
netop scoret hattrick

Lars Olsen
Fodboldformand
HØST IF
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Gymnastik
Beretning for HØST IF Gymnastik
Sæson 2013/2014
D. 13. august 2013 startede
zumba ud igen. Sommerferien
havde været lang og nu trængte
de til at kommer i gang igen.
Her er der ca. 35 deltagere, som
sveder både mandag og torsdag.
Klippekortsordningen bruges,
men dog ikke meget. Trine og
Laura hjælpes her ad med at undervise på voksenholdet.
Alle gymnastikholdene kom i
gang i den første uge i september. Der er masser af børn og der
var run på, da jeg havde sendt
en sms ud om at nu kunne man
tilmelde sig de forskellige hold
– pyha, jeg fik tilmeldinger.
Men dejligt – så var der da nogle
som gerne ville til gymnastik.
I denne sæson delte vi zumba
pigerne op i 2 aldersgrupper. Ca.
50 piger er fordelt på de 2 hold,
som Trine har forsøgt at holde
styr på.
Krudtuglerne har været 36
børn + 1 forældre. Der har også
været nok at rive i. Anja og Clara
tog det store slæb indtil 1. februar, hvor vi måtte sige farvel
til Clara, der skulle til garderhusarerne i Slagelse. Held og
lykke til dig! I december havde
vi juleafslutning med flere liter risengrød, som Inge havde
sponsoreret – tak for det. Vi
havde fået lov at være i de nye
lokaler på skolen, så der var rig-
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tig mange børn og forældre, der
var ovre at spise risengrød med
smørklat. Efter d. 1. februar har
Anja og jeg så forsøgt at få det til
at løbe rundt. Det gik, med hiv
og sving.
Friske bedster og older – ja de
hygger sig og vi er 26 deltagere
– dejligt.
Springerne blev efter lidt tid
lagt sammen så alle mini og micro trænede sammen torsdag eftermiddag – der var også en god
flok. Henning og Steffen har haft
rigeligt at se. De store springere
var ikke så mange, men de har
fået intensiv træning. Springerne havde weekendtræning her
ugen før vores opvisning – her
tror jeg også der blev trænet godt.
Hos Spillopperne har der også
været fuldt hus. Godt at Sanne
har haft en masse hjælpere. Her
er flokken som om nogen er
med krudt i.
Rough and tough har ikke været
mange, men de har trænet godt.
Der er blevet købt kettelbells og
de har vist gjort lykke. Jesper er
desuden blevet uddannet crossfitt-instruktør i efteråret 2013.
Rytmekrukkerne har været en
god flok og vi har været heldige at
Benedicte igen i denne sæson har
været medinstruktør. Her har vi
et godt samarbejde med NVUI – vi
har ca. 4 gymnaster fra Voldum.

De har været til 4 opvisninger i
denne sæson – og de har hygget
sig. Også vores træningsweekend
som igen var i Voldumhallen var
god. Her blev der øvet, grinet,
snakket og spist dejlig mad. I år
var der ingen sne – til gengæld en
god omgang blæst, da vi gik morgentur i Voldum. Rigtig gode oplevelser, at være afsted sammen.
I form og figur har været ca.
8-10 deltagere, der også har slidt
i det, for at få kondien i orden.
Det har været sidst på aftenen,
så for nogle er det lidt for sent.
Anja har fået grundudd. i piloxing i efteråret.
Pilates i Selling forsamlingshus
er ikke mange, men til gengæld
stabile – ca. 6 deltagere. Sabine
klarer ærterne og hun er skarp
ud i, at få nyt til træningen. Vi er
ved at forsøge at få en ny på banen, men det er svært da uddannelsen ligger i eksamenstiden.
I november måned tog 11 instruktører og hjælpeinstruktører afsted til Fuglsø får at være
på kursus sammen. DGI Østjyllands multikursus, hvor der er
lidt for enhver. Det blev en god
tur, men alle var noget bombet
da vi kom hjem – indtryk og aktivitet var i højsæde, så energien
var blevet lidt brugt.
Derudover er Clara blevet certificeret i springbasis og Henning
og Steffen i SMT 1 – stort tillykke.
Så alt i alt har vi haft en stor
og dejlig flok gymnaster gennem hele sæsonen.
Og ikke mindst har vi en dejlig flok engagerede instruktø-

rer, der hver uge møder op og
underviser. Så uden jer – ingen
gymnaster i HØST IF.
Tak for jeres ihærdige indsats!
Vores sæson sluttede her i søndags med vores egen opvisning.
En god søndag med gymnastik,
spring og glade gymnaster. Et
dejligt stort efterskolehold, der
lavede en super opvisning. Vores traditionelle kagebord m.m.
En stor tak til alle jer der gav en
hånd med både lørdag og søndag.
Noget af det vi har bøvlet lidt
med – er at få kontingenterne
betalt fra deltagernes side. Det er
altså noget skrammel. Det koster
at gå til idræt. For at vi kan tilbyde en god og opdateret undervisning, skal vore instruktører have
mulighed for at komme på kurser. Dette betaler vi som forening
– instruktøren bruger sin fritid
hertil. Herudover er det redskaber og lignende som koster – dette skal alt sammen betales ud af
det kontingent som gymnasten
betaler for at gå til gymnastik.
Når en krudtugle betaler kr. 500
for en sæson så er det omsat til:
Ca. 25 gange i en sæson á 1 time
– dvs. kr. 20 for en time med 2 instruktører og så får de også lidt tøj
til opvisningen. Det er da billigt!
Så kære gymnaster – betal jeres kontingent med glæde og få
en masser oplevelser og ømme
muskler.
Tak for denne sæson og på
gensyn til september.
Go’ sommer!
Gunvor Bakkegaard
Udvalgsformand
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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.
Juni
August
September
Oktober
November
December

Deadline
1.6.2014
10.8.2014
7.9.2014
5.10.2014
2.11.2014
30.11.2014

Udkommer
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

Maj
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Hadbjerg kl. 11.00
Hjemmebanearrangement
Konfirmation, Ødum
HØST udkommer

HØST IF på OK
Konfirmation, Hadbjerg

Fromesse, Over Hadsten
Hjemmebanearrangement
Arbejdsdag, Ødum

Indhold

HØST

Fællesarrangementer Side 2
Hadbjerg Side 5
Hadbjerg skole Side 4
Her finder du Side 30
HØST IF Side 18
Kalender Side 32
Kirke og menighed Side 12
Selling Side 6
Ødum Side 9

Juni

HØST deadline
1 Ødum kl. 9.30
Veteranbilløb, Hadbjerg
2
3
4 Hjemmebanearrangement
5 Grundlovsdag
6
7
8 Hadbjerg kl. 9.30, Ødum kl. 11.00
Friluftsgudstjeneste, Engen
9
Hjemmebanearrangement
10
11 Riverside Gospelchoir
12
13 Børne-byfest, Selling
14 Selling Byfest
15 Hadbjerg kl. 9.30
16 HØST udkommer
17
18
19
20
21
Ødum kl. 11.00, børne og fam.gdstj.
22 Kirkefrokost
Hjemmebanearrangement
23 Sankthansaften
24 Sankthans
25
26
27
28
29 Hadbjerg kl. 11.00
30
31

