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Med	 dette	 juni-nummer	 af	
HØST	er	bladet	udkommet	 i	 i	
alt	30	år	–	en	 jubilæum	vi	kun	
kan	 være	 stolte	 af	 og	 lykønske	
hinanden	 med.	 HØST	 vidner	
om	et	aktivt	 lokalområde	uden	
lige	 –	 et	 sammentømret	 fælles-
skab,	forbundet	af	stærke	tråde	
mellem	 skole,	 sportsklub,	 for-
eninger	og	kirke.	Et	 fællesskab	
der	 ikke	 lukker	 sig	om	sig	 selv,	
men	tværtimod	er	nysgerrig	på	
omgivelserne,	 som	vil	 tage	ved	
lære	og	dele	–	og	altid	inviterer	
indenfor.
At	 HØST	 stadig	 efter	 30	 år	
udkommer	 10	 gange	 om	 året,	
som	 et	 fysisk	 blad	 –	 glittet	 pa-
pir,	32	sider,	60	gram	–	er	et	helt	
bevidst	valg,	redaktionen	har	ta-
get.	Spørgsmålet	er	af	og	til	ble-
vet	 diskuteret,	 for	 kunne	 man	
ikke	 bare	 have	 en	hjemmeside	
og	udgive	bladet	på	”nettet”?	Vi	
mener,	 det	 er	 vigtigt,	 at	 vi	 alle	
får	bladet	leveret	til	døren	–	en	

direkte	 invitation	 til	 at	 deltage	
i	fællesskabet.	Derfor	bliver	bla-
det	fortsat	omdelt	af	vore	unge,	
energiske	 bude,	 direkte	 i	 din	
postkasse	 –	med	 fare	 for	men-
neskelig	kontakt.
Så	 længe	 der	 er	 arrangemen-
ter	i	forsamlingshusene	og	kon-
certer	 i	 kirkerne.	 Så	 længe	 vi	
kan	 fortælle	 om	 resultater	 fra	
et	 bordtennisstævne	 og	 bringe	
kampreferater	 fra	 4.	 division.	
Så	 længe	 vi	 fejrer	 gudstjeneste	
og	 fællesspisning.	 Så	 længe	 vi	
udvikler	os	og	så	længe	vi	har	et	
fællesskab,	vil	HØST	have	sin	
berettigelse!
Hele	 æren	 skal	 tilfalde	 de	
frivillige;	 menighedsråd,	 fod-
boldtrænere,	 madholdet	 i	 for-
samlingshuset,	 skolebestyrelse,	
gymnastikinstruktører	 –	 for-
mænd,	føl,	hjælpere	og	dem	der	
hepper.
HØST-redaktionen	 er	 et	
produkt	 af	 alle	 disse	 frivillige	
–	 uden	 jer	 ville	 vi	 ikke	 kunne	
præsentere	 et	 interessant	 og	
vedkommende	 blad.	 Så	 med	
fare	 for	 at	 gentage	
mig	selv,	vil	jeg	op-
fordre	 alle	 i	 frivil-
lige	til	at	klappe	jer	
selv	og	hinanden	på	
skulderen.
Tak	for	indsatsen!
Og	tillykke!

Rikke Antvorskov
Redaktør

HUS- 
FOTOGRAF 

søges

Er	 du	 god	 til	 at	 fotografere	
og	er	du	tit	på	farten	med	dit	
kamera?
Vil	 du	 gerne	 af	 sted	 til	 ar-
rangementer	 på	 stadion,	 i	
forsamlingshuset	 eller	 kir-
ken?
HØST	 søger	 en	 fast	 foto-
graf,	som	af	og	til	vil	hjælpe	
med	at	tage	et	par	gode	fotos	
til	 artiklerne,	 og	 som	 hen	
over	 året	kan	 supplere	med	
fotos	 til	 bladet,	 når	motivet	
viser	sig.

Er	det	noget	for	dig?
Så	 send	 en	mail	 til	 Rikke:	
rma_oedum@hotmail.com	

HØST – 30 år
Af Ole Juul

For	 et	 par	måneder	 siden	 ”løb	
jeg	 på”	 Rikke,	 og	 i	 forbifarten	
spurgte	 hun,	 om	 jeg	 ville	 skri-
ve	 til	 jubilæumsnummeret	 af	
HØST.	 Det	 skulle	 handle	 om	
”høst	i	de	seneste	30	år”.	Jeg	sag-
de	JA,	men	tænkte,	at	med	det	
kendskab	 jeg	 har	 til	 bønderne	
her	 på	 egnen	 og	 deres	 formi-
dable	 evne	 til	 at	 få	 tingene	 til	
at	 gro	på	velplejede	marker,	 så	
var	det	da	mere	nærliggende	at	
spørge	 en	 af	 dem.	Men	 så	 var	
det,	 det	 slog	 mig,	 juni	 måned,	
30	 år,	 HØST-bladet	 har	 jubi-
læum!	Og	det	ved	jeg	noget	om.	
Så	her	følger	en	lille	historie	om	
bladets	tilblivelse	og	den	betyd-
ning,	det	har	for	lokalområdet.
Da	 jeg	 kom	 hertil	 i	 slutnin-
gen	 af	 december	 måned	 1978,	
fandt	 jeg	 ud	 af,	 at	 menigheds-
rådet	 udgav	 en	 lille	 pjosker	 af	
et	 kirkeblad,	 en	 sammenfoldet	
A4	med	lige	netop	de	fornødne	
oplysninger	 om,	 hvad	 der	 fore-
gik	 i	 og	 omkring	 kirken.	 I	min	
egenskab	af	sognepræst	blev	det	
nu	min	opgave	at	redigere	dette	
lille	blad,	 og	det	blev	da	også	–	
med	 hjælp	 fra	 et	 par	 stykker	 i	
menighedsrådet	–	til	noget,	der	
lignede	 et	 ganske	 pænt	 kirke-
blad.	Men	igen,	det	var	kun	for	
de	”indviede”	og	særligt	interes-
serede.
I	de	første	år	fik	jeg	min	gang	i	
ØHG,	bl.a.	som	fodbold-	og	hånd-
boldtræner,	og	da	man	altid	i	en	
idrætsklub	kan	bruge	”hænder”,	

HØST-en af et fælleskab

HØST 2014
Deadline	 Udkommer
Juli  ingen ingen
August 3.8.2014 18.8.2014
September 7.9.2014 22.9.2014
Oktober 5.10.2014 21.10.2014
November 2.11.2014 17.11.2014
December 30.11.2014 15.12.2014

mailto:rma_oedum@hotmail.com
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fik	 jeg	 også	 med	 ØHG-bladet,	
”ØHG-Information”	at	gøre.	Sam-
men	med	Niels	Holmgaard,	som	
dengang	var	bosat	i	Langskov	og	
i	 sin	 egenskab	 som	 journalist	
havde	forstand	på	opsætning	og	
layout,	fik	vi	i	begyndelsen	af	fir-
serne	lavet	et	ganske	pænt,	lille	
blad.	Men	også	her	var	det	for	de	
indviede,	boldhovederne	og	sær-
lige	sportfreaks.	Det	fyldte	noget	
mere	 end	 kirkebladet,	men	det	
skyldtes	primært,	at	siderne	var	
overdækket	med	annoncer	og	re-
klamer	fra	det	lokale	forretnings-	
og	 erhvervsliv,	 der	 som	 sådan	
finansierede	bladets	drift.	Kirke-
bladet	var	uden	sådanne	annon-
cer	 og	 reklamer,	 og	 var	 udeluk-
kende	betalt	af	kirkekassen.
Da	 jeg	 i	 samme	periode	–	de	
første	 præsteår	 –	 gik	 med	 tan-
ker	 om,	 hvordan	man	 i	 fælles-
skab	kunne	 få	 lokalområdet	 til	
at	hænge	bedre	sammen,	fik	jeg	
den	 idé	at	 lave	et	 fælles	sogne-
blad,	 der	 ikke	 kun	 skulle	 være	
et	 fælles	 kirke-	 og	 idrætsblad,	
men	 også	 skulle	 repræsentere	
det	 folkelige	 liv,	som	var	 leven-
de	tilstede	 i	kraft	af	de	forskel-
lige	 foreninger	 i	 området.	 Jeg	
spurgte	Niels,	om	han	var	frisk	
på	ideen.	Det	var	han,	og	da	jeg	
havde	undersøgt,	hvordan	man	
andre	 steder	 havde	 haft	 held	
med	 et	 fælles	 sogneblad,	 ind-
bød	 jeg	til	et	møde	i	præstegår-
den,	hvor	samtlige	foreninger	i	
lokalområdet	var	repræsenteret.	
Forinden	 havde	 jeg	 forelagt	 de	
to	 menighedsråd	 i	 Ødum	 og	
Hadbjerg	 ideen	 (i	 firserne	 var	

der	 endnu	 ikke	 et	 fælles	 me-
nighedsråd),	og	her	var	der	bred	
opbakning	til	forslaget.	Der	var	
kun	én	skeptiker	som	mente,	at	
man	 ikke	 i	 samme	blad	kunne	
annoncere	 kommende	 gudstje-
nester	 ved	 siden	 af	 fodboldre-
sultater	 fra	 ØHG.	 Det	 var	 præ-
cist	det,	der	var	tanken	–	at	der	
skulle	 være	 en	 sammenhæng	
–	 og	 samme	 medlem	måtte	 da	
også	senere	tilstå	–	da	bladet	en-
delig	så	dagens	lys	–	at	det	gav	
god	mening.
D.	 19.	 marts	 1984	 blev	 fæl-
lesmødet	 afholdt,	 hvor	 ideen	
blev	 fremlagt	 og	 drøftet.	 I	 ind-
bydelsen	stod	der,	at	”Formålet	
med	et	sådant	 fælles	sogne-	og	
kontaktblad	 er	 at	 styrke	 det	
lokale	 kulturelle	 arbejde	 og	
foreningsliv	 i	 bred	 forstand,	 at	
koordinere	møder	og	andre	fæl-
les	 aktiviteter	 i	 lokalområdet	
og	 at	 bibringe	 større	 forståelse	
og	 interesse	 for,	 hvad	 der	 sker	
lokalt”.	Drøftelsen	udmundede	
i	en	enig	opbakning	af	ideen	til	
gennemførelse	 snarest	 muligt,	
og	få	uger	senere	kunne	jeg	ud-
sende	 en	pressemeddelelse	 (se	
øverst	side	5).
Herefter	var	der	tilbage	dels	at	
finde	 et	 passende	 navn	 til	 bla-
det	dels	i	fællesskab	at	finde	ud	
af,	hvordan	bladet	skulle	 finan-
sieres.
Der	blev	udskrevet	en	navne-
konkurrence	og	d.	10.	maj	blev	
vi,	der	fik	ansvaret	for	navngiv-
ningen,	 enige	 om,	 at	 forslaget	
HØST,	 som	 var	 indsendt	 af	
Niels’	 kone	 Sonja	 med	 begrun-

delsen	”om	at	bogstaverne	dæk-
kede	 over	 landsbynavnene	 i	 lo-
kalområdet,	Hadbjerg,	Ødum	og	
Selling	 samt	Tidende	 for	 lands-
byerne	 og	 at	 det	 samtidig	 indi-
kerede	 et	 synligt	 udbytte,	 som	
en	 høst	 gør	 det”,	 var	 det	 helt	
rigtige	navn	til	bladet.
I	 samme	 periode	 blev	 vi	 for-
eningernes	 repræsentanter	
imellem	 enige	 om	 en	 ”forde-
lingsnøgle”,	 hvad	 angik	 den	
økonomiske	 støtte	 til	 bladet,	
hvor	 menighedsrådet	 og	 ØHG	
naturligt	nok	blev	de	to	forenin-
ger,	der	økonomisk	set	kom	til	
at	trække	det	største	læs,	da	de	
også	 var	 dem,	 der	 bidrog	 med	
mest	 læsestof	 til	 bladet.	 Men	
alle	var	med,	og	da	der	samtidig	
meldte	sig	mere	end	tyve	lokale	
firmaer	 til	 siden	 ”Her	 finder	

du…”	var	det	økonomiske	 fun-
dament	sikret.
Der	blev	i	samme	indledende	
fase	foreslået,	at	man	burde	stif-
te	 en	 forening	 med	 bestyrelse,	
formand,	 næstformand,	 sekre-
tær,	 bestyrelsesmedlemmer,	
vedtægter	og	hele	pivtøjet	for	at	
sikre	bladets	 foreningsmæssige	
fundament.	Men	da	jeg	–	og	an-
dre	–	var	imod	en	for	rigoristisk	
opbygning	af	bladet,	som	gerne	
skulle	 hvile	 på	 en	 gensidig	 til-
lid	og	fælles	interesse,	blev	det	
aldrig	ført	ud	i	praksis.	Det	har	
aldrig	 senere	 været	 savnet,	 at	
man	 ikke	 har	 en	 forening,	 der	
hedder	 HØST,	 da	 tilliden	 og	
fællesinteressen	 har	 vist	 sig	 at	
være	særdeles	sejlivet.	Kun	i	de	
tilfælde,	hvor	vi	har	søgt	tilskud	
til	bladet,	har	det	vist	sig	at	være	
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en	mangel.	Men	 da	 har	 vi	 altid	 kunne	 kana-
lisere	 evt.	 tilskud	 fra	 kommune	 og	 pengein-
stitutter	 igennem	via	skolen	eller	menigheds-
rådet.	 Alt	 sammen	 før	 kontrolsamfundet	 for	
alvor	slog	igennem,	men	det	går	endda.	Selve	
regnskabsafdelingen,	 som	 var	 og	 er	 en	 vigtig	
del,	blev	 fra	 første	udgivelse	 lagt	 i	hænderne	
på	 Irma	Katholm,	dengang	Andelsbanken,	og	
her	har	den	ligget	rigtig	godt	siden.
Der	blev	heller	 ikke	dengang	nedsat	et	sær-
ligt	 redaktionsudvalg.	 Det	 blev	 Niels	 og	 jeg,	
der	 kom	 til	 at	 stå	 for	 den	 redaktionelle	 linje	
af	bladet,	drøftet	og	besluttet	på	to	årlige	mø-
der	med	 repræsentanter	 fra	 samtlige	 forenin-
ger,	 der	 står	 bag	bladet.	Da	Niels	 flyttede	 fra	
lokalområdet	fik	jeg	andre	i	lokalområdet	til	at	
hjælpe	med	den	layoutmæssige	side	af	bladet.	
Det	 blev	 til	 skiftende	 samarbejder	med	 gode	
folk	indtil	Niels	Bjarne	Larsen	en	skønne	dag	
”meldte	 sig	 på	 banen”.	 Han	 mente,	 han	 nok	
havde	forstand	på	og	nye	ideer	til	bladet,	hvil-
ket	viste	sig	at	være	noget	af	en	underdrivelse,	
og	fra	den	dag	fik	HØST	et	”løft”	som	gjorde	
–	og	fortsat	gør	–	at	det	er	et	af	de	bedste	sogne-
blade,	jeg	kender	til.
Et	 af	 de	 bedste	 tiltag	 i	 den	 henseende	 var	
rubrikken,	 som	 daværende	 skoleinspektør	
Jørgen	Christensen	fik	ansvaret	for,	”Gadespej-
let”,	 som	 i	en	del	 år	 indeholdt	 interviews	og	
samtaler	med	personer	fra	lokalområdet,	som	
vi	på	den	måde	kom	til	bedre	at	kende.
Selv	 om	 der	 ikke	 har	 været	 afholdt	mange	
redaktionsmøder,	 har	 de	 møder,	 der	 blev	
holdt	–	og	fortsat	holdes	–	en	særlig	betydning.	
Ikke	kun	er	der	på	disse	møder	fremkommet	
adskillige	gode	 ideer	 til	bladet,	men	samtidig	
har	møderne	været	en	mulighed	for,	at	repræ-
sentanter	 fra	 lokalforeningerne	 har	 mødtes	
og	 udvekslet	 ideer	 til	 fælles	 arrangementer.	
Havde	 vi	 ikke	 haft	 disse	 gode	møder,	 havde	
vi	 vel	 aldrig	 fået	 stablet	 arrangementer	 som	
”Familiedagen”,	 ”Fællesarrangementer	 i	 for-
samlingshusene”,	HØSTival”	 –	 for	 blot	 at	

nævne	de	vigtigste	–	på	benene,	
og	 der	 havde	heller	 ikke	 været	
den	gensidige	forståelse	og	ind-
sigt	 i	den	enkelte	 forenings	 liv,	
som	 nu	 er	 tilfældet.	 Det	 har	
været	 nogle	 af	 de	 bedste	 og	 lo-
vende	møder,	 jeg	 har	 kendt	 til	
i	konfirmandstuen	i	den	gamle	
præstegård	 i	 Ødum,	 og	 da	 jeg	
for	et	par	år	siden	”slap	tøjlerne”	
trådte	 Rikke	 Antvorskov	 straks	
til	og	fortsatte	med	den	ildhu	og	
solide	lokalkendskab,	som	altid	
har	præget	hendes	virke.
HØST	 blev	 med	 årene	 ikke	
kun	et	blad	med	informationer	
om,	 hvad	 der	 foregår	 lokalt,	
men	 det	 blev	 samtidig	 –	 og	 er	
det	 fortsat	 –	 det	 nødvendige	
forum	 for	 fælles	 drøftelse	 af,	
hvordan	 vi	 får	 lokalsamfundet	
til	at	hænge	bedre	sammen.	At	
skolehallen	 i	 Hadbjerg	 fik	 nav-
net	HØST-Hallen	vidner	om,	 i	
hvor	høj	grad	 initiativet	 tilbage	
fra	1984	er	blevet	rodfæstet	i	lo-
kalområdet.
HØST-området	er	særlig	ken-
detegnet	på	den	måde,	at	kirke,	
skole,	idræts-	og	foreningsliv	er	
repræsenteret	med	et	fælles	an-
liggende	og	med	en	gensidig	for-
ståelse	 og	 vilje	 til	 information	
og	 samarbejde	 om	 styrkelse	 af	
lokalområdet.
Ideen,	som	blev	undfanget	og	
født	tilbage	i	1984,	ligger	som	et	
solidt	grundlag	under	”det	gode	
liv”	som	leves	i	HØST-området,	
og	den	er	med	tiden	blevet	det	
særlige	”dna”,	som	holder	godt	
liv	i	fællesskabet.

Ole Juul

Selling 
boRgeRfoRening

Sankthans 
i Selling
Traditionen	 tro	 holder	 vi	 fæl-
lesspisning	 før	 bålet	 tændes.	
Vi	har	grillen	klar	kl.	17.30	ved	
forsamlingshuset.	 Tilmelding	
på	 madiselling@gmail.com	 se-
nest	d.	21.	 juni.	Så	vi	ved	hvor	
mange	vi	skal	dække	op	til.	Der	
kan	selvfølgelig	købes	drikkeva-
rer	til	en	god	pris.
Kl.	18.45	går	vi	til	bålet	og	pla-
nen	er	at	bålet	tændes	kl.	19.	Vi	
har	 valgt	 et	 tidligt	 tidspunkt	 i	
håb	om	så	mange	børnefamilier	
som	muligt	kan	deltage.

Mvh.
Forsamlingshuset i Selling

byfoReningen foR 
ødum og omegn

Sankthansfest
Søndag d. 22. juni ved forsamlingshuset
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.	Af	
hensyn	til	børnefamilierne	mødes	vi	søndag	kl.	
16.00	til	bål	og	snobrød,	og	efterfølgende	er	der	
fællesspisning	 i	 forsamlingshuset	 og	 pølser	
med	brød	på	grillen.	Drikkevarer	kan	købes	til	
billige	penge.	Maden	har	en	enhedspris	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	 –	 arrangementstil-
melding	el.	 ring	 tlf.	 30	64	31	94	 inden	d.	 20.	
juni.

mailto:madiselling@gmail.com
http://odumbyforening.dk/
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Sankthansfest
Der	vil	 i	år	være	“børnebål”	det	blive	afholdt	
fra	kl.	16.30.	Tag	jeres	aftensmad	med	i	Søpar-
ken	 og	 nyd	 den	 sammen	med	 venner	 og	 na-
boer.	Derefter	bliver	der	afholdt	bålfest	for	de,	
som	ikke	skal	tidligt	i	seng.	Vores	præst,	Mette	
Krabbe,	holder	båltalen,	og	kl.	20.00	tændes	bå-
let.	Der	vil	som	altid	være	mulighed	for	at	købe	
kaffe,	kage,	øl	og	vand	på	pladsen.	Vi	håber	rig-
tig	mange	vil	møde	op	til	denne	aften.

Hadbjerg Folkeskov
Hadbjerg	 Borgerforening	 rejser	 fredskov	 i	
samarbejde	 med	 Favrskov	 Kommune	 og	
www.folkeskoven.dk.	
Forslaget	blev	forelagt	kommunalbestyrelsen	
d.	27.	maj	2014	og	projektet	kan	endelig	god-
kendes	efter	4	ugers	frivillig	høring.	Det	er	al-
lerede	vedtaget,	at	der	skal	rejses	skov.
Skoven	plantes	i	efteråret	2014.	Ud	over	sko-
ven	 etableres	 en	 indhegnet	 hundeskov,	mad-
pakkehus,	sheltere,	frugtlunde,	stier,	og	en	sø.	
55	%	af	udgifterne	til	skovrejsningen	er	sikret,	
og	vi	arbejder	nu	sammen	med	Growing	Trees	
Network	–	Folkeskoven.dk	med	henblik	på	at	
sikre	restfinansiering	af	10.200	træer.
Hadbjerg	Borgerforening	håber	på	din	støtte	
til	at	finansiere	de	sidste	10.200	træer.	4	træer	
koster	76	kr.	(inkl.	moms,	plantning,	pasning	
og	evt.	genplantning	de	første	3	år).
21	træer	koster	399	kr.	(så	kan	du	køre	CO2-
neutral	i	1	år).
50	træer	koster	950	kr.	 (og	klare	CO2-udled-
ningen	for	en	varevogn	i	1	år).
Du	 kan	 købe	 træer	 ved	 at	 overføre	 beløbet	
til:	 Folkeskoven.dk,	 konto	 nr.	 9860-0000	 361	
135	med	tydelig	angivelse	af	navn,	adresse	og	
e-mailadresse,	herefter	vil	du	modtage	et	skov-
bevis.

Madpakkehus i 
Sø-parken
Det	 er	 efterhånden	 ikke	 til	 at	
vente	 længere	 med	 at	 få	 Mad-
pakkehuset	 op	 at	 stå,	 men	 vi	
må	væbne	os	med	tålmodighed.	
Kommunen	 er	 nu	 ved	 at	 gen-
nemgå	projektet,	og	der	vil	gå	ca.	
16	uger,	før	vi	får	vores	byggetil-
ladelse.	Så	til	alle,	der	har	givet	
tilsagn	om	at	ville	hjælpe,	I	kan	
godt	holde	 ferie.	Der	 sker	 ikke	
noget	før	til	august.

Høstfest i for-
samlingshuset
Husk	 at	 sætte	 kryds	 i	 kalende-
ren	 d.	 4.	 oktober	 kl.	 18.00	 til	
høstfest	i	Hadbjerg	Forsamlings-
hus.	 Der	 vil	 komme	 nærmere	
information	om	arrangementer	
i	HØST.

Venlig hilsen
Kurt Rasmussen

Hadbjerg Borgerforening

Så	 har	 der	 været	 licitation	 på	
halprojektet.	 Samlet	 beløb	 for	
de	2	etaper	ud	fra	de	skitser,	der	
var	fremlagt,	var	ca.	4,15	mio.	kr.	
(ca.	 1	 mio.	 mere	 end	 vi	 havde	
håbet	på).	Del	1	 til	 2,7	mio.	kr.	
samt	 del	 2	 til	 1,45	 mio.	 kr.	 Li-
citationen	 blev	 vundet	 af	 det	
lokale	 Hadbjerg	 Tømrerfirma	 –	
med	 primært	 lokale	 underleve-
randører.	Så	langt,	så	godt.
DEL	1	er	væsentlig	dyrere	end	
beregnet.	 Bl.a.	 vil	 flytning	 af	
den	væg	i	hallen,	der	skulle	give	
mere	 luft	 og	 publikumsplads,	
være	en	meget	dyr	løsning.	Des-
uden	 er	 der	 nye	 lovkrav	 om-
kring	ventilation,	der	gør,	at	der	
skal	 være	 varmegenvinding	 på	
de	 4	 skitserede	 omklædnings-
rum.	Det	 løber	op	 i	235.000	kr.	
for	 DEL	 1,	 men	 altså	 lovkrav!	
Disse	 2	 ting	 til	 sammen	 med	
nogle	mindre	 ting	 totalt	 gør	 at	
der	ikke	er	de	nødvendige	mid-
ler	 til	 at	 udføre	DEL	 1,	 som	vi	
havde	 ønsket	 i	 forhold	 til	 skit-
sen.	 Så	 vi	 er	 nu	 i	 gang	med	 at	
prioritere,	 hvordan	 vi	 kommer	
videre	indenfor	de	økonomiske	
rammer	 vi	 har.	 Dette	 foregår	
i	 indeværende	 uge	 (23)	 og	 der	
skal	 senest	 i	 denne	uge	 findes	
en	 løsning	på,	hvordan	skitsen	
på	 udvidelsen	 af	 omklædnings-
rum	 og	 redskabsrum	 kan	 opfø-

res.	Hvor	meget	der	bliver	plads	til	
i	budgettet	må	vi	så	se.	Vores	op-
sparede	½	mio.	kr.	er	i	spil,	men	
selvfølgelig	ikke	for	enhver	pris.	
Vi	må	så	også	uanset	sige,	at	vi	
får	 bedre	 forhold	mht.	 både	om-
klædningsrum	og	redskabsrum,	end	
dem	vi	har	i	dag!
Licitationen	af	DEL	2	var	som	forventet.	Vi	
havde	selv	regnet	os	frem	til	ca.	samme	beløb	
og	havde	selvfølgelig	håbet,	at	vi	via	fonde	etc.	
havde	 haft	 midlerne	 også	 til	 denne	 del	 nu.	
Men	det	må	vente!	Så	vi	arbejder	videre	med	
at	skaffe	kapital	til	denne	udvidelse.	Nu	ved	vi	
hvad	det	koster,	og	hvad	der	skal	 ind	på	kon-
toen!
Så	alt	i	alt	skuffende,	at	vi	ikke	får	helt	det,	vi	
gerne	ville	have	haft	på	DEL	1,	men	igen	må	vi	
være	glade	for	at	vi	trods	alt	får	bedre	forhold	
generelt	i	HØST-Hallen.	Dette	var	jo	også	det	
oprindelige	mål.
Vi	må	 se,	 hvad	 de	 næste	 dage	 bringer.	Når	
vi	 skriver	 i	 augustnummeret	 af	HØST	 vil	 vi	
være	helt	klare	på,	hvad	DEL	1	vil	indebære	og	
indeholde!	Byggeopstart	på	DEL	1	er	sat	til	den	
1.	september.
Som	 jeg	 skrev	 sidst	 –	 og	 det	 gælder	 stadig:	
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	lo-
kalsamfundet!

Kontaktperson i projektgruppen er Lars Olsen
Tlf. 86 91 40 07 / 30 75 22 12

E-mail: lars.knud@godmail.dk

HØST-hallen udvidelSe!

Status – information fra projektgruppen
Projekt ”Akut udvidelse af Servicefaciliteter i HØST-Hallen 2012”

hadbJeRg boRgeRfoRening

http://www.folkeskoven.dk
http://Folkeskoven.dk
mailto:lars.knud@godmail.dk
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Cykling for motionister
Tirsdage	kl.	18.30	cykler	vi	fra	HØST-Hallen
Vi	er	pt.	7	stykker,	der		hver	tirsdag	aften	cyk-
ler	ca.	30	km	i	området.	Den	24.	juni	er	sidste	
gang	 inden	 sommerferien.	 Her	 starter	 vi	 kl.	
18.00	–	og	der	er	denne	aften	tilrettelagt	en	tur	
på	45	km	som	”sommerafslutning”!
Derefter	holder	vi	ferie	i	juli	måned.	Men	er	
klar	igen	tirsdag	den	5.	august	kl.	18.30.	Det	er	
tanken	at	vi	så	cykler	frem	til	den	9.	september,	
som	bliver	årets	sidste	cykelaften.
Så	find	cyklerne	frem	og	kom	med	i	den	dan-
ske	 sommer	 og	 nyd	 samværet	 sammen	med	
andre	og	få	din	motion	samtidig!
Henvendelse	kan	ske	til:
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 se dig til vores cykelaftener 
om tirsdagene.

Jonna og Niels Erik Thomsen

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	 ti-
mes	 tid.	 Derefter	 hygger	 vi	 os	
med	en	kop	kaffe	i	klublokalet.
Der	 er	 altid	 plads	 til	 nye	 på	
holdet,	Du	behøver	ikke	at	kun-
ne	stave	for	at	prøve	om	det	er	
noget	for	dig.

Vel mødt gamle som nye delta-
gere

Vagn Salling Poulsen 
Glentevej 16, Hadbjerg, 8370 

Hadsten 
tlf. 86 91 43 76, mobil 

72 20 24 56

LØB i HØST IF
Hvorvidt	 der	 løbes	 tirsdage	 og	
søndage	i	sommerferien	annon-
ceres	 løbende	 i	 Facebook-grup-
pen	”LØB	i	HØST	IF”!
Se	 flere	 billeder	 fra	 HØST	

Grundlovsløb	2014	på	side	22)

Yderligere oplysninger
Claus Glavind, HØST IF løb 

e-mail claus@glavind.net 
tlf. 22 49 83 45

Den	 næste	 sponsor	 til	 player-
sponsorat	har	meldt	sig.	Det	er	
virksomheden	 Radius,	 som	 lig-
ger	i	industriområdet	her	i	Had-
bjerg.	Radius	producerer	møbler	
i	elegant	design!	De	har	valgt	at	
indgå	 et	 sponsorat	 på	 Nicolaj	
Svejstrup	Loft;	en	af	vores	helt	
unge,	 lovende	 talenter.	 Mere	
om	 dette	 og	 Radius	 i	 næste	
nummer	af	HØST.

Ramsing CUP
4	lokale	virksomheder:

Flemming Sørensen VVS
Kristian Hardam Murerfirma, 
Hadbjerg Blik og
Hadbjerg Tømrerfirma
har	 igen	i	år	sørget	 for	at	delta-
gere	fra	HØST	IF	ca.	65	spillere/
ledere	er	klædt	i	ens	sweatshirts	
hættetrøjer.	I	næste	nummer	af	
HØST	 (august)	 vil	 vi	 sammen	
med	 referat	 fra	 Ramsing	 Cup	
skrive	 noget	mere	 om	 disse	 lo-
kale	 sponsorer	 som	 gør	 dette	
fine	 initiativ	 muligt!	 Foreløbig	
tak	 for	 støtten	 til	 alle	 der	 har	
bidraget!

OK Ødum
Næste	 kampagnearrangement	 er	
fredag	 den	 20.	 juni	 kl.	 12.00-
16.00.	 Denne	 dag	 er	 der	 på	
alle	OK	 stationer	 et	 kampagne-
arrangement.	 Så	 kig	 ind	 til	OK	
denne	 dag.	 Masser	 af	 aktivitet	
samt	mulighed	for	at	få	lavet	et	
OK-kort,	som	du	får	med	derfra	
med	 det	 samme	 via	 vores	 OK-
konsulent	på	stedet!
Herefter	får	HØST	IF	6	ører	for	
hver	liter	du	tanker.

SponSoRhJøRnet

Sponsorer til seniorfodbold
Radius 
møbler 
har tegnet 
player 
sponsorat 
på Nicolaj 
Svejstrup 
Loft!

Vistoft Byg 
har tegnet 
player 
sponsorat 
på Casper 
Laczko!

HØST	IF	har	til	stadighed	brug	for	hjælp	til	forskellige	behov	og	ting	
der	skal	udføres	–	både	fysisk	og	økonomisk.	Derfor	er	det	dejligt,	
når	firmaer	og	private	giver	tilsagn	om	at	give	en	hånd	med	både	til	
det	materielle,	der	skal	installeres/monteres	og	når	det	gælder	øko-
nomisk	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.

Sponsorudvalget, Lars Olsen

mailto:jonnaledetthomsen@gmail.com
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Ju-jitsu
Sommerferie	–	aktivitet	eller	ej	
–	informeres	på	træningsaftener	
af	 træner	 og	 ju-jitsu	 ansvarlig	
Thomas	Langton.

Træningstider
Tiger (6-11 år): Tirsdag 17.00-18.00
Drage (12-15 år): Tirsdag 18.00-19.15
Voksne: Tirsdag 18.00-19.15 og 

  torsdag 20.30-22.00

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

Krolf og 
petanque
Der	er	godt	gang	i	både	krolf	og	
petanque,	og	der	er	plads	til	fle-
re	til	disse	hyggelige	aktiviteter	
i	 godt	 selskab	med	 andre.	 Der	
spilles	 hver	 onsdag	 kl.	 19.00.	
Kom	og	vær	med!
Aktiviteten	 vil	 fortsætte	 he-
nover	 sommeren	 –	 altså	 ingen	
sommerferie	 for	 denne	 aktivi-
tet.	Så	mød	onsdage	kl.	19.00!

Kontaktoplysninger
Krolf: Margit Jensen 

tlf. 22 76 57 78
Petanque: Erik Pedersen 

tlf. 29 42 02 96

Hjemmekampe på Hadbjerg stadion forår 2014
Dag	Dato	 Kl.		 Række	 Pulje	 Hjemmehold	 Udehold
Tir 17.06.14 17.30 U9 Drenge A (2005) 5M Pulje 512 HØST IF Skødstrup SF
Tir 17.06.14 17.30 U9 Drenge A (2005) 5M Pulje 512 HOG Hinnerup HEI
Tir 17.06.14 18.10 U9 Drenge A (2005) 5M Pulje 512 HEI Hadsten SK
Tir 17.06.14 18.10 U9 Drenge A (2005) 5M Pulje 512 Skødstrup SF Søften GF
Tir 17.06.14 18.50 U9 Drenge A (2005) 5M Pulje 512 Hadsten SK HOG Hinnerup
Tir 17.06.14 18.50 U9 Drenge A (2005) 5M Pulje 512 Søften GF HØST IF
Ons 18.06.14 17.45 U10 Drenge C (2004) 7M Pulje 931 HØST IF tst Fodbold
Ons 18.06.14 17.45 U10 Drenge C (2004) 7M Pulje 931 Sabro IF Virup IF
Ons 18.06.14 18.25 U10 Drenge C (2004) 7M Pulje 931 Hadsten SK 2 Grundfør UI
Ons 18.06.14 19.05 U10 Drenge C (2004) 7M Pulje 931 Grundfør UI HØST IF
Ons 18.06.14 19.05 U10 Drenge C (2004) 7M Pulje 931 Virup IF Hadsten SK 2
Ons 18.06.14 18.25 U10 Drenge C (2004) 7M Pulje 931 tst Fodbold Sabro IF
Tor 19.06.14 17.30 U8 Drenge Letøv. (2006) 5M Pulje 590 Alliancen IF Spentrup IF
Tor 19.06.14 17.30 U8 Drenge Letøv. (2006) 5M Pulje 590 Houlbjerg/Laurbjerg IF HØST IF
Tor 19.06.14 18.00 U8 Drenge Letøv. (2006) 5M Pulje 590 Spentrup IF Houlbjerg/Laurbjerg IF
Tor 19.06.14 18.00 U8 Drenge Letøv. (2006) 5M Pulje 590 HØST IF Alliancen IF
Søn 22.06.14 11.00 Herrer Serie 4 Pulje 65 HØST IF HOG Hinnerup
Søn 22.06.14 14.00 Herrer Serie 6 Pulje 182 HØST IF Helsted Fremad IF

Hjælpetrænere søges til kommende U6 (efter sommerferien)

Hej	alle	U12-13	piger	og	U13-14	drenge

fodbold

Ungdomsafde-
lingen
HØST IF ungdom til 
RAMSING CUP
1.-	3.	august	2014
Igen	i	år	stiller	HØST	IF	ungdom	
op	til	Ramsing	CUP	i	Spjald.	Et	
rigtigt	godt	og	hyggeligt	stævne,	
hvor	 HØST	 IF	 efterhånden	 har	
deltaget	 nogen	 år,	 med	mange	
pokaler	og	titler	til	følge.	I	år	er	
vi	 repræsenteret	 med	 5	 hold	 i	
forskellige	årgange.	I	alt	65	spil-
lere,	trænere	og	ledere	deltager.	
Samtidig	 er	 der	 fin	 forældre-
opbakning	 på	 fodboldcampen,	
som	er	oprettet	til	camperende	
supporters.	 Vi	 ved	 det	 bliver	
hyggeligt	 igen	 i	 år	 at	 bo	 sam-
men	 i	HØST	 IF	 lejren.	 Stævnet	
foregår	fra	fredag	middag	den	1.	
august	 til	 søndag	 eftermiddag	
3.	 august!	 I	 næste	 nummer	 af	
HØST	 vil	 der	 referat	 samt	 bil-
leder	fra	stævnet.

Børne- & ungdomshold
Træning	 og	 turneringer	 ruller	
videre	 på	 banerne	 på	Hadbjerg	
stadion.	 Der	 spilles	 masser	 af	
turneringskampe	 frem	 til	 som-
merferien,	 som	 det	 kan	 ses	 af	
oversigten	over	hjemmekampe.
På	www.dbu.dk	(søg	på	HØST	
IF)	kan	man	også	finde	oversig-
ten	 over	 DBU	 ungdomshjem-
mekampe	samt	se	resultater	og	
stillinger.

Vi	søger	et	par	hjælpetrænere	til	
de	kommende	U6	fodboldspille-
re	 (altså	 børnehavebørnene)	 ef-
ter	sommerferien.	Det	drejer	sig	
om	 en	 times	 træning	 en	 gang	
om	 ugen	 (formentlig	 torsdage	
kl.	16.30-17.30).
Holdet	har	en	interesseret	vok-
sentræner	 (Jørgen	Halgaard	 -	 far	
til	 Valdemar)	 med	 skifteholdsar-
bejde,	som	derfor	har	brug	for	as-
sistance,	både	til	når	han	er	der,	
men	 også	 de	 gange	hvor	 han	 er	
forhindret	i	at	møde	op.	Dvs.	der	
er	 brug	 for	 et	 par	 friske	 og	 an-
svarsfulde	 unge	mennesker,	 der	

kan	byde	ind	i	forhold	til	øvelser	
og	motivation.	 Jørgen	 vil	 selvføl-
gelig	 stå	 med	 det	 overordnede	
ansvar	 for	 holdet	 samt	 al	 plan-
lægning.	 Juniortrænere	 aflønnes	
med	en	 træningsdragt	 samt	600	
kr.	årligt.	Der	vil	også	være	mulig-
hed	for	at	komme	på	kursus.
Vi	håber	på	at	høre	fra	jer.	Hen-
vendelse	 til	 undertegnede	 på	
mail	christina@sosterlojsovs.dk	
eller	tlf.	20	91	26	14.

Mvh. Christina Mikkelsen
Trænerrepræsentant 

Fodboldudvalget

http://jujitsu.langton.dk
mailto:hadbjerg.jujitsu@gmail.com
http://www.dbu.dk/
mailto:christina@sosterlojsovs.dk
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DGI Fodboldskole 2014 (Få 
ledige pladser)
Som	tidligere	år	er	der	også	i	år	
fodboldskole	 den	 første	 uge	 i	
sommerferien	 uge	 27.	 Og	 som	
vanligt	 foregår	det	5	dage	man-
dag-fredag	på	Hadbjerg	 stadion.	
Børn	 i	 alderen	 6-15	 år	 deltager.	
Det	er	altid	en	god	oplevelse	og	
en	god	start	på	sommerferien.
I	 år	udvides	med	 at	dem	der	
har	 lyst	 kan	 overnatte	 på	 fod-
boldskolen	fra	torsdag	til	fredag	
udenfor	i	telt.	Der	vil	blive	lavet	
forskellige	 aktiviteter	 torsdag	
aften.	 Dette	 tiltag	 er	 lokalt	 og	
der	informeres	om	og	bestilles/
aftales/betales	på	selve	fodbold-
skolen	i	uge	27.
Der	 er	 stadig	 enkelte	 pladser	
tilbage	 på	 fodboldskolen	 –	 så	
hurtig	 tilmelding	 er	 nødvendig	
nu!	Kontakt	evt.	undertegnede.
Dette	 link	 til	 DGI’s	 hjemme-
side	kan	bruges	 både	 til	 tilmel-
ding	 og	 betaling	 til	 fodboldsko-
len	i	Hadbjerg:

OB40-holdet
OB40-holdet	 er	 snart	 færdig	
med	 turneringskampene	
her	 i	 foråret.	Dog	 ikke	med	
den	helt	store	succes	endnu.	
4	points	er	det	blevet	 til	 i	 7	
kampe.	 Senest	 vandt	 OB40	
dog	 over	 Houlbjerg	 med	
4-3.	 Mange	 af	 kampene	 har	
været	 tætte,	 med	 1	 måls	
nederlag.	Men	der	 er	 stadig	
optimisme	 og	 “go”	 i	 OB40-
truppen,	som	også	hygger	sig	
med	 lidt	 smørrebrød	 og	 en	
enkelt	 øl	 i	 forbindelse	med	
hjemmekampene.
Holdleder	 for	 holdet	 er	
Carlo	Nielsen.
Spørgsmål	eller	andet	
vedr.	OB40-holdet	kan	
stilles	til	Carlo	på	tlf.	
61	60	30	65	eller	e-mail	
carlo.nielsen@hotmail.com.

Senior Serie 4(3) og Serie 6(5) 
efter sommerferien

Hjemmekampe Serie 6 
forår 2014

Søndag d. 22. juni kl. 14.00: 
HØST IF-Helsted Fremad

I	skrivende	stund	resterer	der	4	
kampe	for	Serie	6-holdet.	De	er	
på	en	delt	1.-plads	sammen	med	
Voldum,	men	da	begge	hold	har	
vundet	1	kamp	hver	i	indbyrdes	
kampe,	 er	 det	 målscoren,	 der	
er	afgørende.	Her	er	HØST	IF	1	
mål	bedre	end	Voldum.	Så	med	
sejre	 i	 de	 sidste	 4	 kampe	 står	
der	Serie	5	på	menuen	for	vores	
2.-hold	 i	 efteråret.	Godt	 gået	 af	
vores	2.-holds	spillere.	Den	sid-
ste	 kamp	 er	 indtil	 videre	 plan-
lagt	til	søndag	eftermiddag	den	
22.	juni	kl.	14.00.	Måske	flyttes	
kampen	til	lørdag	d.	21.	juni	ef-
ter	Serie	4.
Til	 det	 sidste	 hjemmebanear-
rangement	 vil	 der	 være	 stillet	
pølsevogn	op,	hvor	der	 kan	kø-
bes	både	spiseligt	og	drikkeligt.	
Vi	 håber	 på	 stor	 opbakning.	 Vi	
glemmer	ikke	fredag	den	2.	maj	
med	 ca.	 300	 tilskuere	 på	 Had-
bjerg	stadion.	Det	ville	være	rart	
igen	 at	 opleve	 den	 fantastiske	
stemning	og	opbakning,	der	var	
denne	 aften.	 Forhåbentlig	 kan	
vi	fejre	oprykning	til	Serie	3	for	
HØST	IF	efter	mange	års	fravær.	
Samt	oprykning	til	Serie	5!

Fodboldudvalget

Træningstiderne	 er	 nu	 tirsdag	
og	torsdage	kl.	19.00-21.00.
Nye	spillere	er	meget	velkom-
ne	–	kontaktperson	for	senior	er	
Fodboldformand	Lars	Olsen	på	
tlf.	30	75	22	12.

Turneringen
Puljen	 Serie	 4	 er	 kommet	 i	 er	
som	 følger:	 Hadsten	 SK,	 Ham-
mel	GF,	Herskind	BK,	HOG	Hin-
nerup,	HØST	IF,	Lisbjerg	FC,	Søf-
ten	GF.

Hjemmekampe Serie 4 
forår 2014

Lørdag d. 21. juni kl. 13.30: 
HØST IF-HOG Hinnerup

I	 skrivende	 stund	 her	 primo	
juni	 resterer	 der	 4	 kampe	 for	
Serie	 4	 holdet.	 HØST	 IF	 er	 i	
den	 situation	 at	 vi	 selv	 kan	 af-
gøre	om	vi	skal	rykke	op	i	Serie	
3.	Med	sejre	i	2	af	disse	kampe	
vil	der	stå	Serie	3	på	menuen	i	
efteråret.	Godt	 gået	 af	de	unge	
spillere.	 Kom	 og	 overvær	 den	
sidste	hjemmekamp	lørdag	den	
21.	 juni.	 Forhåbentlig	 kan	 vi	
denne	 dag	 fejre	 oprykningen.	
Men	 der	 er	 lige	 nogle	 kampe,	
som	skal	vindes	inden	vi	når	så	
vidt.	 Intet	 er	 sikkert	 i	 den	me-
get	 jævnbyrdige	pulje.	Hold	øje	
med	 Facebook-grupperne	 om	
arrangement	 i	 forbindelse	med	
afvikling	af	den	sidste	kamp.

www.dgi.dk/Udover/Fodbold/Skoler/arrangementer/undefined-[e173463].aspx			

Mvh. Fodboldskoleleder
Lars Olsen HØST IF

Tlf. 30 75 22 12

mailto:carlo.nielsen@hotmail.com
http://www.dgi.dk/Udover/Fodbold/Skoler/arrangementer/undefined-[e173463].aspx
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Gudstjenester
Juni	 	 Ødum	kirke	 Hadbjerg	kirke
Søndag d. 15 Trinitatis søndag  kl. 9.30 Krabbe

Søndag d. 22 1. søndag efter trinitatis
 kl. 11.00 Krabbe

  Børne- og 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 efter trinitatis kl. 9.30 Birgith Nørlund Jensen 
Søndag d. 13 4. søndag efter trinitatis  kl. 11.00 Peter Ulvsgaard
Søndag d. 20 5. søndag efter trinitatis Ingen Ingen
Søndag d. 27 6. søndag efter trinitatis Ingen Ingen
August	 	 Ødum	kirke	 Hadbjerg	kirke
Søndag d. 3 7. søndag efter trinitatis kl. 9.30 Krabbe kl. 11.00 Krabbe
Søndag d. 10 8. søndag efter trinitatis  kl. 9.30 Krabbe
Søndag d. 17 9. søndag efter trinitatis  kl. 9.30 Anne Martiny Kaas-Hansen
Søndag d. 24 10. søndag efter trinitatis kl. 11.00 Krabbe
Søndag d. 31 11. søndag efter trinitatis  kl. 18.30 Krabbe – kirkevandring 
September	 	 Ødum	kirke	 Hadbjerg	kirke
Søndag d. 7 12. søndag efter trinitatis kl. 9.30 Krabbe
Søndag d. 14 13. søndag efter trinitatis  kl. 9.30 Birgith Nørlund Jensen
Søndag d. 21 14. søndag efter trinitatis kl. 11.00 Krabbe Høstgudstj.
Søndag d. 28 15. søndag efter trinitatis  kl. 11.00 Krabbe

Børne- og familiegudstjeneste med efter-
følgende kirkefrokost i præstegårdshaven
Ødum kirke
Søndag	den	22.	juni	kl.	11.00
Vi	afslutter	dette	skoleårs	minikonfirmandforløb	med	en	børne-	og	familieguds-
tjeneste	i	Ødum	kirke.	Efter	gustjenesten	er	der	kirkefrokost	i	præstegårdshaven,	
hvor	alle	er	velkomne.

Mette Krabbe

Ferie og fridage
Jeg	holder	sommerferie	i	uge	27-28-29.
Der	henvises	til	mine	kolleger	i	Hadsten:
Birgith	Nørlund	tlf.	86	98	24	24	og	Peter	Ulvsgaard	tlf.	86	98	08	09

Mette Krabbe

Kære konfirmander, 
kære menighed

Af Mette Krabbe

Hvad	er	vigtigt	 i	mit	 liv?	Spil-
ler	kristendommen	og	troen	på	
Gud	overhovedet	en	rolle	 i	mit	
liv?	Hvor	kommer	vi	fra	og	hvor	
går	vi	hen?	Hvad	er	bøn?	Og	kan	
man	 tro	på	det,	 der	 står	 i	 bibe-
len?
Disse	 spørgsmål	 og	 mange	
andre	har	vi	også	arbejdet	med	
siden	vi	mødtes	første	gang	i	ef-
teråret.	Vi	har	set	musikvideoer,	
talt	om	tro	og	viden,	dramatise-
ret	lignelser,	set	film	og	sunget	
salmer.	 Vi	 har	 været	 vidt	 om-
kring	for	at	finde	ud	af,	hvad	det	
der	med	kristendom	og	kirke	er	
for	noget.	Og	jeg	håber,	at	I	har	
fået	 en	 fornemmelse	 af,	 at	 kri-
stendom	 og	 kirke	 handler	 om	
hverdagen	 og	 livet	 nu	 og	 her.	
”At	 det	 ikke	 bare	 er	 noget	med	
en	 gammel	 bog	 og	 en	 mand	
med	 langt	hvidt	skæg,	som	sid-
der	oppe	i	himlen.”	Som	to	kon-
firmander	 fra	 Købehavn	 sagde,	
da	de	blev	spurgt	ud	om	emnet.	
”Kristendom	handler	om	kærlig-
hed,	 om	 hvordan	 vi	 behandler	
hinanden	 og	 hvordan	 vi	 lever	
vores	liv”
Det	 handler	 om	 livet	 her	 og	
nu.	Og	derfor	skal	 I	 i	dag	have	
en	historie	 fra	det	virkelig	 liv	–	
en	 fanstatisk	 historie,	 som	 jeg	
læste	 i	 avisen	 den	 anden	 dag.	
Den	 handler	 om	 præsten,	 Stef-

Så	 er	 det	 endelig	 blevet	 dagen,	
hvor	 også	 I	 skal	 konfirmeres.	
Længe	har	 I	 set	 frem	 til	 dagen	
og	 forberedt	 jer	på	den.	Og	 jeg	
må	 indrømme,	 det	 er	 ved	 at	
være	 nogle	 uger	 siden,	 at	 kon-
centrationen	 helt	 har	 kunnet	
indfinde	 sig	 onsdag	 og	 torsdag	
eftermiddag	 til	 undervisning.	
Men	nu	er	den	her!
Glade,	 spændte	 og	 nok	 også	
lidt	nervøse	mødes	vi	her	i	Had-
bjerg	kirke	til	konfirmationsfest.
For	nu	skal	der	være	fest	for	jer!
Hvert	år	på	denne	tid,	når	gla-
de	og	smukke	konfirmander	fyl-
der	 kirkerne,	 så	 kan	man	 altid	
et	eller	andet	sted	læse,	at	I	kun	
lader	jer	konfirmere	for	festens	
skyld.	 I	 år	 var	 det	 i	 Politiken,	
hvor	en	artikel	bar	overskriften:	
”De	 unge	 konfirmander	 hykler	
for	 vor	 Herre”	 –	 de	 bliver	 kun	
konfirmeret	 på	 grund	 af	 gaver	
og	festen.	Og	ja	det	er	nok	man-
ge	voksnes	fordom.
Men	det	viser	sig,	at	der	ikke	
er	hold	i	den	påstand,	den	stem-
mer	 ikke	 overens	med	 virkelig-
heden.	 For	 nye	 undersøgelser	
peger	på,	at	konfirmationen	og	
konfirmandundervisning	 har	
betydning	 for	 konfirmanderne,	
de	 bruger	 nemlig	 forløbet	 til	
at	 stille	 skarpt	 på	 livets	 store	
spørgsmål:



18 19

kiRke & menighed kiRke & menighed

fen	Ravn	Jørgensen.	En	dag	bliver	han	kaldt	ud	
til	et	dødsleje.	Det	er	i	Paris,	hvor	han	for	en	
periode	var	præst	i	Den	Danske	Kirke.
En	 fransktalende	dame,	hvis	mor	 er	dansk,	
kommer	en	dag	til	ham.	Moren	er	alvorligt	syg	
og	har	været	indlagt	på	hospitalet	en	måneds-
tid	og	nu	kan	de	slet	ikke	til	komme	i	kontakt	
med	 hende.	 Præsten	 ved	 ikke,	 hvorfor	 kvin-
den	kommer	 til	ham,	 for	de	 taler	 ikke	dansk	
og	moren	kommer	ikke	i	kirken,	men	datteren	
synes	åbenbart	at	det	er	helt	naturligt	at	hen-
vende	sig	til	den	danske	præst,	nu	hvor	moren	
ligger	 for	 døden.	Og	 han	 besøger	 selvfølgelig	
den	gamle	dame	på	hospitalet.	Hun	er	80	år	og	
har	boet	i	Paris,	siden	hun	var	20.	I	alle	årene	
har	hun	kun	talt	fransk	og	levet	under	besked-
ne	kår,	der	betød,	at	hun	ikke	kunne	tage	sine	
børn	med	 til	 Danmark.	 Derfor	 har	 hun	 også	
mistet	forbindelsen	til	sin	danske	familie.

Præsten	 beder	 Fadervor	 ved	
morens	 sengekant.	 Og	 da	 han	
heller	 ikke	 kan	 komme	 i	 kon-
takt	med	den	gamle	dame,	væl-
ger	han	sig	til	at	læsøndag	efter	
salme	højt	for	hende.	Han	tager	
salmebogen	 frem	 og	 begynder	
at	læse	op	af	”Hil	dig	frelser	og	
forsoner”.	Og	pludselig	sker	det,	
mens	 han	 sidder	 der	 og	 læser	
op,	 tager	den	gamle	dame	over	
og	 reciterer	 resten	 af	 salmens	
samtlige	 ni	 vers.	 Det	 var	 helt	
utroligt,	 fortæller	 Steffen	 Ravn	
Jørgensen,	 for	 hun	 havde	 ikke	
brugt	det	danske	sprog	i	mange	
år.	Den	gamle	dame	bliver	klar	
i	 hovedet	 og	 de	 taler	 sammen.	
Og	hun	viser	sig	at	være	afklaret,	

nærværende	 og	 rolig.	 Hun	 dør	
et	par	dage	efter,	men	inden	når	
hun	at	få	talt	med	både	hendes	
danske	 og	 franske	 familie	 og	
med	præsten.
Sikke	 en	 opstandelse	 salmer	
kan	 skabe!	 Måske	 skulle	 vi	 al-
ligevel	have	brugt	lidt	mere	tid	
på	at	 lære	salmevers	uden	ad	 i	
konfirmandundervisningen.
Som	 mulig	 forklaring	 på	
denne	 fantastiske	 oplevelse,	
tror	 Steffen	Ravn	 Jørgensen,	 at	
den	gamle	kvinde,	som	ung	fik	
lært	”Hil	dig	frelser	og	forsoner”	
udenad,	 da	 hun	 gik	 til	 konfir-
mationsforberedelse	 hjemme	 i	
Danmark.	Og	salmen	har	så	lig-
get	som	en	klangbund	 i	hende,	

der	pludselig	bryder	frem	den	dag	på	hospita-
let	og	giver	hende	ro	og	klarhed	og	en	mulig-
hed	for	at	få	sagt	farvel	til	sin	familie.
Den	 samme	 salme	 har	 konfirmander	 også	
valgt,	at	vi	skal	synge	i	dag.	Egentlig	er	den	en	
langfredagssalme,	 fordi	 den	handler	 om	 Jesu	
lidelse	og	død,	men	den	kan	fint	synges	på	en	
dag	som	i	dag,	for	det	er	en	salme,	der	holder	
os	fast	på	det	løfte,	som	Gud	gav	os	i	dåben,	at	
han	er	med	os	alle	dage	indtil	verdens	ende.
Jeg	regner	bestemt	ikke	med,	at	I	kan	salmen	
udenad,	selvom	vi	har	sunget	den	flere	gange,	
for	vi	er	jo	for	længst	gået	væk	fra	udenadslære	
både	i	skolen	og	i	konfirmandundervisningen.	
Og	jeg	fornemmer	da	også,	at	I	har	haft	rigeligt	
at	 se	 til	med	at	 få	 lært	både	 fadervor	og	 tros-
bekendelsen	udenad	–	men	det	er	heller	ikke	
så	 ringe	 endda.	 For	 Fadervor	 kan	det	 samme	
som	salmerne,	nemlig	fastholde	forbindelsen	
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til	Gud	og	minde	os	om,	 at	det	 er	der	 vi	har	
hjemme.
Ude	 i	 våbenhuset	 står	 en	 pose,	 som	 I	 skal	
have	med	hjem	i	dag.	I	den	ligger	bl.a.	en	gave	
fra	menighedsrådet	–	for	til	konfirmation,	hø-
rer	 selvfølgelig	også	 fest	og	gaver.	 I	posen	 lig-
ger	der	udover	”Menneskesønnen”	som	vi	har	
arbejdet	med	i	undervisningen	ogsøndag	efter	
blad	–	et	bibelmagasin,	som	er	udgivet	af	Det	
danske	Bibelselskab	–	og	ja,	jeg	indrømmer,	at	
det	 lyder	både	 tørt	og	støvet,	men	det	er	det	
ikke,	 for	 i	 bladet	 har	 flere	 kendte	 danskere	
skrevet	om	deres	forhold	til	kristendom	og	de	
bibelske	fortællinger.	Bl.a.	Søs	Bjerre	og	Anders	
Lund	 Madsen.	 Men	 også	 vores	 egen	 Biskop	
Kjeld	Holm,	 er	med	 i	 bladet	 og	han	 fortæller	
om	 Fadervor,	 og	 hvilken	 betydning	 den	 bøn	
har	haft	i	hans	liv.	Hvordan	den	har	været	med	
til	at	skabe	ro	og	tryghed.
Han	husker	stadig,	hvordan	hans	mor	en	af-
ten	sad	ved	hans	sengekant,	som	hun	plejede	
og	bad	fadervor	sammen	med	ham.	Hans	onkel	
Hans	havde	fået	mavekræft,	og	selv	et	barn	på	
otte	år	kunne	godt	fornemme,	at	det	ville	onk-
len	død	af.	Men	moren	sagde	bare:	”Nu	tænker	
vi	på	onkel	Hans,	mens	vi	beder	Fadervor.	Det	
er	det	bedste	vi	kan	gøre	for	ham”.	Og	så	faldt	
der	sådan	en	ro	over	det	hele,	fortæller	Kjeld	
Holm,	en	ro	og	 tryghed,	der	har	 fuldt	biskop-
pen	lige	siden,	hver	gang	han	beder	Fadervor.	
Og	når	han	beder	den	bøn,	beder	han	også	for	
dem,	der	står	ham	nær	og	for	de	syge	og	døen-
de	–	ikke	fordi	han	er	et	naivt	menneske,	som	
han	skriver	–	for	mennesker	holder	selvfølge-
lig	ikke	op	med	at	have	kræft,	bare	fordi	han	
tager	dem	med	i	sin	aftenbøn.	Men	for	ham	er	
det	en	markering	af,	at	vi	er	hinandens	liv	og	
skæbne,	og	at	man	ikke	skal	lades	alene.	Bøn	
er	et	udtryk	for	at	vi	hører	hjemme	hos	Gud	i	
liv	og	død,	fortæller	Kjeld	Holm.
Og	ja,	det	er	netop,	hvad	Fadervor,	salmerne	
og	 de	 bibelske	 fortællinger	 bl.a.	 kan,	 når	 de	
danner	klangbund	i	vores	 liv.	Da	kan	erindre	

Bibelmagasinet
Er	man	interesseret	”Bibelmaga-
sinet”,	 der	 omtales	 i	 konfirma-
tionsprædikenen,	og	som	er	ud-
givet	i	anledning	af	Det	Danske	
Bibelselskabs	200	års	 jubilæum,	
er	 det	 at	 finde	 i	 begge	 kirker	
hen	 over	 sommeren.	 Man	 er	
velkommen	til	at	tage	et	eksem-
plar	med	hjem.

Sogn.dk
Kirkerne	 i	 Ødum	 og	 Hadbjerg	
har	 ikke	 nogen	 hjemmeside,	
men	 man	 kan	 altid	 finde	 rele-
vante	 kontaktoplysninger	 på	
præster	 og	menighedsråd	 samt	
gudstjenesteliste	på	sogn.dk.
For	 de	 som	 måtte	 være	 inte-
resseret	 er	 der	 også	 oplysnin-
ger	 om	 hvor	 mange	 der	 bor	 i	
sognene,	 er	 født,	 døbte,	 viede,	
døde	og	begravede,	foruden	det	
senest	reviderede	regnskab.
Find	det	hele	på	
http://sogn.dk/oedum/	eller	
http://sogn.dk/hadbjerg/.	

Til	 sin	 Android,	
Apple	 eller	 Win-
dows	 smartphone	
kan	 man	 gratis	
hente	 app’en	 ”Kir-
kekalenderen”,	som	
har	 de	 samme	 op-
lysninger.	 Her	 kan	

man	tilføje	sine	favoritkirker	og	
nemt	få	et	overblik	over	hvornår	
der	er	gudstjeneste	næste	gang	i	
vore	sogne.

Rikke Antvorskov

Fælles 
gudstjenesteliste
I	 storpastoratet	 omkring	 Hadsten,	 hvor	 de	 4	
præster;	 Mette	 Krabbe,	 Anne	 Martiny	 Kaas-
Hansen,	Birgith	Nørlund	Jensen	og	Peter	Ulvs-
gaard	afløser	hinanden	indbyrdes,	har	det	væ-
ret	et	stort	puslespil	at	få	gudstjenestelisten	til	
at	falde	på	plads.
Men	nu	ligger	den	klar	helt	frem	til	efter	nytår.
Som	noget	nyt	kan	 listen	for	alle	8	sogne	 i	
sin	 helhed	 ses	 i	 magasinet	 ”Kirken”,	 der	 ud-
kommer	 2	 gange	 årligt	 i	 Hadsten,	Nr.	 Galten	
og	Vissing	 sogne.	 Fremover	 vil	 det	også	blive	
uddelt	på	Elverhøjen,	som	ligger	i	Hadsten	by,	
men	hører	til	Hadbjerg	sogn.
Magasinet	vil	også	være	at	 finde	 i	våbenhu-
sene	i	Ødum	og	Hadbjerg	kirker.

Rikke 
Antvorskov

os	om,	at	vi	er	Guds	børn	og	give	
os	en	grundlæggende	ro	og	tryg-
hed	i	livet,	så	vi	får	mod	og	tillid	
til	at	danse	ud	på	den	line,	der	
er	vores,	som	vi	skal	synge	om	
et	 øjeblik	 i	 sangen	 ”Kære	 Line-
danser”,	der	er	en	rigtig	konfir-
mandsang.
I	 sangen	 beskrives	 livet	 som	
en	dans	på	line,	en	line,	der	går	
fra	 vugge	 til	 grav,	 og	 hvorpå	 I,	
kære	 konfirmander,	 hver	 især	
skal	 finde	balancekunsten,	så	 I	
ikke	snubler	over	jeres	egen	ben	
eller	de	forhindringer,	som	I	vil	
møde	på	vejen.	For	som	det	står	
i	 vers	 3:	 En	 dag	 gør	 livet	 ondt,	
det	ved	jeg	at	det	vil.	For	livet	er	
et	liv	på	trods	smerten	hører	til.	
En	smerte	som	jeg	ved,	at	I	alle-
rede	 kender,	 fra	 kærestesorger,	
mobberier	i	skole,	når	nogen	vi	
holder	af	rammes	af	sygdom	el-
ler	vi	mister	dem	vi	elsker.	Med	
til	 livet	hører	også	smerten,	og	
når	 den	 rammer	 os	 og	 vi	 føler	
os	helt	magtesløse,	søndag	efter	
det	godt	at	have	én	at	henvende	
sig	til,	et	sted	at	gå	hen	og	blive	
holdt	 fast	 på,	 at	 ud	 af	 sorgen	
vokser	lykken	og	livet	i	påskens	
evige	fest.
Kære	 konfirmander.	 Jeg	 vil	
slutte	 med	 at	 sige	 tak	 for	 de	
dejlige	 stunder,	 vi	 har	 haft	
sammen	her	 i	kirken	og	 i	kon-
firmandstuen	 og	 på	 skolen.	
Dans	I	nu	trygt	ud	 i	 livet	med	
Guds	 ja	 i	 ryggen,	 som	 lød	 til	
jer	den	gang	I	blev	døbt	og	som	
også	lyder	til	hver	enkelt	af	jer	
den	dag	i	dag.
Tillykke	med	dagen!

Kirkevejviser
Sogne- Mette Krabbe

præst Præstegården, Ødumvej 32
 Tlf. 86 98 90 65

For- Ruth Bugtrup

mand Glentevej 17, Hadbjerg
 Tlf. 86 91 49 13

Kirke- John Langdahl

værge Gunderuplundvej 10, Astrup
 Tlf. 27 20 01 46
 Kirkevej 5, Hadsten 
Kirke- Tlf. 86 98 04 25
kontor Mandag til fredag kl. 9.30-13.00
 Torsdage dog kl. 9.30-17.00
Graver Niels Erik Thomsen, Hadbjerg
Ødum Tlf. 51 29 53 22
Graver Fie Larsen, Vissing
Hadbjerg Tlf. 51 89 10 57

http://sogn.dk
http://sogn.dk/oedum/
http://sogn.dk/hadbjerg/
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Og så blev det tordenvejr…
Efter	lidt	afventen	blev	opvarm-
ningen	flyttet	til	HØST-Hallen	
og	HØST	Grundlovsløbet	2014	
kunne	 fløjtes	 i	 gang.	 64	 løbere	
i	 alle	 aldre	 gennemførte	 2,5	 el-
ler	5	km	ruterne	rundt	om	Had-
bjerg	by.
Desværre	 var	 der	 ikke	 rigtig	
noget	 ved	 at	 lave	 en	masse	 ak-
tiviteter	 rundt	om	hallen,	men	
til	gengæld	bød	Hadbjerg	Borger-
forening	på	kaffe	og	kage	i	klub-
huset,	 mens	 HØST	 IF´s	 pølse-
vogn	blev	besøgt	af	de,	som	ikke	

Hvad	 kunne	 være	 mere	 pas-
sende	 sådan	en	dag,	hvor	 også	
Fortællehuset	blev	indviet?
Claus	Glavind	kom	med	prak-
tiske	 oplysninger	 om	 HØST	
Grundlovsløbet	 2014	 og	 heref-
ter	 bød	 skoleinspektør	 Niels	
Fensby	på	mjød	i	Fortællehuset.	
Sammen	 med	 Pia	 Larsen	 (tidl.	
skolebestyrelse)	 blev	 de	 flotte	
plancher,	 der	 er	 opsat	 i	 huset	
afsløret	(se	side	25).	Plancherne	
fortæller	 om	 de	 fund,	 der	 er	
gjort	ved	HØST-Hallen	fra	jern-
alderen	 og	 middelalderen,	 og	
de	 fører	os	endda	helt	 frem	til	
HØSTival	i	2012.
I	 den	 forbindelse	 blev	 der	
også	 uddelt	 en	 håndfuld	 histo-
rier	 forfattet	 af	 4-klasseselever	
om	 livet	 i	 jernalderen,	 hvoraf	
en	også	kan	læses	på	side	24	her	
i	bladet.

Netop	 hjemkommet	 efter	
grundlovs-arrangementet	 ved	
HØST-Hallen	må	man	 sige,	 at	
det	har	været	en	strålende	dag.
Strålende	 i	 ordets	 billedlige	
betydning,	idet	vandet	har	stået	
ned	fra	himlen	siden	kl.	15.
Strålende	 i	 den	 forstand,	 at	
det	har	været	en	rigtig	hyggelig	
og	for	fællesskabet	bekræftende	
eftermiddag.
Løbsindskrivningen	 var	 stort	
set	overstået,	da	arrangementet	
startede	kl.	14.
Mette	Krabbe	bød	velkommen	
og	de	80-100	fremmødte	blev	til	
fællessangen	akkompagneret	af	
Nanna	Poulsen	på	klaver.
Og	 så	 var	 det	 tid	 til	 årets	
grundlovstale.	Ole	Juul	holdt	en	
meget	vedkommende	tale	om	at	
være	 fri	 i	 kraft	 af	 at	 være	 bun-
det	af	historien	og	fællesskabet.	

HØST Grundlovsdag
er	 vandsky.	 Gymnastikafdelin-
gen	 havde	 stillet	 springredska-
ber	 op	 i	hallen	og	Niels	Bjarne	
Larsen	havde	 forberedt	 en	djæ-
velsk	 svær	 tipskupon	 for	 de	
rigtig	 skarpe	 hjerner.	 Henning	
Pedersen	 vandt	 en	 flot	 1.	 præ-
mie	med	 hele	 9	 rigtige,	 skarpt	
forfulgt	af	Karen	og	Evald	Trang-
bæk	 og	 Nanna	 Poulsen	 med	 8	
rigtige.
Lidt	 efter	 lidt	 kom	 de	 ihær-
dige	og	nu	våde	løbere	tilbage	til	
hallen,	hvor	der	var	medaljer	og	
gulerødder	til	alle.
Resultater	 er	 tilgængelige	 på	
www.høstif.dk	
Det	 er	 så	 vidunderligt	 at	 se,	
hvordan	mange	frivillige	på	bag-
grund	af	et	enkelt	møde	tilbage	
i	april,	uafhængigt	af	hinanden	
bare	 tropper	 op	 og	 løser	 de	 af-
talte	opgaver.
Tak	 for	 en	 helt	 forrygende,	
om	end	”strålende”	dag.

Rikke Antvorskov

http://www.h�stif.dk
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Det	var	blevet	forår,	og	alle	hav-
de	 travlt	 med	 forberedelser	 til	
høstsæsonen,	men	det	var	ikke	
det	eneste,	der	skulle	gøres.	På	
fåremarken	 sad	 Pil	 og	 hendes	
mor,	 de	 skulle	 hjælpe	 de	 får,	
der	 var	 ved	 at	 læmme.	 Selvom	
man	ikke	skulle	tro	det,	var	det	
faktisk	hårdt	arbejde,	for	det	var	
en	rigtig	regnfuld	dag,	og	der	var	
hele	tiden	et	får	eller	flere,	der	
havde	brug	for	hjælp.
På	 en	 bakketop	 stod	 Pils	 lil-
lebror	 Ask,	 hans	 opgave	 var	 at	
holde	 udkik	 efter	 rovdyr.	 Ask	
stod	og	spejdede	over	imod	sko-
ven,	 da	 han	 fik	 øje	 på	 en	 skik-
kelse,	der	var	på	vej	over	 imod	
fåreflokken.	 Det	 gav	 et	 sæt	 i	
ham,	da	han	så	at	det	var	en	ulv.	
Så	hurtigt	hans	ben	kunne	bære	
ham,	 løb	 Ask	 ned	 til	 marken,	

imens	 han	 råbte	
op	om	ulven.	Pil	
blev	 opmærk-
som,	og	sagde	til	
sin	 mor,	 at	 hun	
skulle	 samle	 få-
rene	sammen,	og	
forsøge	 at	 holde	
ulven	på	afstand,	
imens	 hun	 løb	
til	 landsbyen	
efter	 hjælp.	 Pil	
løb	 så	 hurtigt,	
hun	 kunne	 i	 det	
hårde	 regnvejr	
og	 stormede	 ind	
i	 sit	 hus,	 hvor	

hun	 spurgte	 efter	 sin	 far.	 Hun	
var	nær	ved	at	falde	om,	da	hun	
hørte,	at	han	netop	var	taget	af-
sted	 til	den	store	handelsplads	
i	 Gudme.	 Pil	 løb	 over	 til	 nabo-
erne,	 men	 der	 var	 heller	 ikke	
hjælp	at	hente.	Pil	var	desperat,	
hun	 løb	 tilbage	 til	 sit	 hus	 for	
at	 tænke	over	det.	Da	Pil	så	på	
bålet,	 fik	 hun	 en	 ide.	 Hun	 tog	
en	lang	gren	og	stand	den	ind	i	
flammerne,	så	der	gik	ild	i	den.	
Hun	havde	nemlig	set,	at	det	var	
begyndt	at	klare	op,	så	nu	kun-
ne	 ilden	 ikke	gå	ud.	 Så	 gik	det	
ellers	bare	så	hurtigt,	det	kunne	
ned	til	marken	igen.
På	marken	lå	ulven	klar	til	at	
springe	på	fåreflokken,	men	da	
Pil	nærmede	sig,	med	den	bræn-
dende	 gren	 strakt	ud	 foran	 sig,	
gik	den	baglæns,	og	efter	lidt	tid	
løb	 den	 tilbage	 til	 skoven.	 Pil	
pustede	flammen	ud	og	gik	over	
til	sin	mor	for	at	se,	om	hun	var	
okay.
Senere	på	aftenen	da	Pils	 far	
kom	hjem,	var	det	blevet	tid	til	
offerfest.	Alle	 festede	 til	 guder-
nes	ære,	og	der	blev	ofret	trælle,	
dyr	og	guld.	Dagens	arbejde	var	
overstået.

Sofie Bugge Kobberø

Næste side: 
¹/3 af den første af 3 plancher, 

som blev afsløret grundlovsdag 
i Fortællehuset ved 

HØST-Hallens p-plads

En hård dag
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Jeg	er	på	besøg	hos	Tove	og	Jør-
gen	Sørensen,	Byvej	13	i	Selling,	
er	blevet	godt	”bænket”	ved	kaf-
febordet	 som	 så	 mange	 gange	
før	 og	 nu	 venter	 en	 fortælling	
om	et	langt	liv	i	Selling	med	de	
forandringer,	 som	 landsbyen	
har	 været	 igennem	 de	 seneste	
par	generationer.
Jørgen	er	netop	fyldt	75	år,	og	
er	en	af	de	få	”barnefødte”	i	Sel-
ling,	 der	 er	 blevet	 i	 landsbyen.	
Jørgen	blev	født	11.	maj	1939	på	
”Enghavegaard”,	 beliggende	 By-
vej	 8.	 Faderen	 havde	 overtaget	
gården	efter	Jørgens	morfar,	en	
gård	på	ca.	25	ha,	som	i	Jørgens	
barndom	blev	drevet	på	traditio-
nel	vis	med	et	stort	og	varieret	
husdyrhold.
Selling	bestod	først	i	fyrrerne	
af	 syv	 større	 gårde,	 nogle	 min-
dre	 ejendomme	 og	 nogle	 huse,	

og	der	var	et	anderledes	socialt	
liv	og	sammenhold	i	landsbyen,	
end	det	kendes	i	dag.	Jørgen	gik	
i	 den	 lille	 skole	 i	 Selling	 indtil	
konfirmationen	 i	 Ødum	 kirke	
i	 1954.	 Konfirmationsforbe-
redelsen	 dengang	 var	 terperi	
og	 udenadslære,	 Luthers	 lille	
Katekismus,	 De	 ti	 Bud	 og	 ikke	
mindst	 salmevers.	 I	 vinteren	
1954-55	var	Jørgen	på	efterskole	
i	 Egå,	 i	 dag	 Egå	Ungdomsskole,	
og	hjemme	igen	fik	han	arbejde	
på	nogle	af	de	nærmestliggende	
gårde	 for	 på	 den	 måde	 at	 ud-
danne	sig	til	–	som	enebarn	og	
eneste	søn	–	med	tiden	at	over-
tage	”Enghavegaard”.
Fæstemålene	på	gårdene,	her-
under	”Tåstrup	Nedergaard”	og	
”Kirstinelund”	 i	 Selling,	 blev	
afbrudt	 af	 militærtjeneste	 i	 7.	
regiment	 i	 Fredericia	 i	 16	 må-
neder	 i	 1958-59.	 I	 foråret	 1961	
skete	 der	 noget	 afgørende	 og	
absolut	 skelsættende	 i	 Jørgens	
liv,	 da	 han	 ved	 et	 bal	 på	 Spør-
ring	Hotel	mødte	Tove,	der	 var	
fra	 Højbjerg,	 havde	 familie	 i	
Selling	og	som	den	aften	havde	
vovet	sig	langt	ud	på	landet.	Jør-
gen	havde	bil,	hvad	ikke	mange	
unge	mænd	havde	dengang,	 så	
han	tilbød	sig	som	chauffør,	da	
ballet	var	slut	–	og	så	var	deres	
skæbne	beseglet.	Tove	og	Jørgen	
blev	 gift	 senere	 på	 året	 og	 flyt-
tede	 til	 Mariager,	 hvor	 Jørgen	

blev	 forkarl	 på	 en	 større	 gård	
med	 tre	 landvæsenselever	 ”un-
der	sig”.	Her	i	Mariager	blev	det	
for	alvor	til	familie	for	Jørgen	og	
Tove,	for	her	blev	sønnerne	Jan	
og	Ole	født.	Fra	Mariager	rejste	
familien	til	Skanderborg,	senere	
til	Aidt,	hvor	Jørgen	i	en	periode	
forlod	 landbruget	 og	 arbejdede	
hos	 entreprenør	 Kildegaard	 i	
Hadsten.
Jørgens	mor	var	død	i	1949,	og	
Jørgens	far	gik	alene	på	”Engha-
vegaard”	 indtil	 1969,	 hvor	 Jør-
gen	 og	 Tove	 overtog	 gården	 og	
Jørgen	kom	nu	tilbage	til	Selling	
–	 for	 at	 blive.	 Hurtigt	 blev	 den	
unge	 familie	 inddraget	 i	 lands-
byens	 og	 egnes	 skikke,	 bl.a.	
”kaffegilderne”,	 som	 var	 meget	
brugte,	 dels	 som	 fællesskaber,	
hvor	 man	 –	 ud	 over	 et	 solidt	
kaffebord	 (det	 var	 før	middage	
og	rødvin)	–	kunne	få	udvekslet	
de	 seneste	 rygter	 og	 nyheder	
og	 mændene	 kunne	 få	 sig	 et	
spil	 kort.	 Af	 andre	 lokaliteter,	
hvor	 man	 mødtes	 var	 der	 for-
samlingshuset	 med	
baller,	 generalfor-
samlinger	 og	 diver-
se	 fester,	 herunder	
det	 årlige	 ”juletræ”,	
fastelavnsfesten	 og	
naturligvis	 høstfe-
sten.	 Ellers	 kunne	
man	 blive	 ”opdate-
ret”	 hos	 købmand	
Schütter	 på	 Byvej,	
den	 eneste	 forret-
ning	 i	 Selling	 og	
som	sådan	et	hygge-
ligt	samlingssted.

I	 Jørgens	ungdom	og	 i	de	 før-
ste	 år	 som	 selvstændig	 land-
mand	var	der	mange	af	de	gamle	
traditioner	i	landsbyen,	der	blev	
holdt	 i	 hævd.	 Nytårsaften	 var	
man	 rundt	 hos	 hinanden,	 der	
blev	 flyttet	 lidt	 redskaber	 hist	
og	 her,	 men	 det	 nærmede	 sig	
aldrig	 hærværk.	 ”Tordenkaffe”	
er	et	af	de	møder,	som	jeg	hørte	
første	 gang	 omtalt	 hos	 Anders	
Fisker,	 hvor	 man	 i	 kraftigt	 tor-
denvejr	 samledes	 på	 en	 af	 går-
dene	for	hurtigt	at	kunne	rykke	

Jørgen Sørensen, Selling
Af Ole Juul

Foto fra ca. 
1908. 
Det lille 
træ foran 
trappen, 
ved husets 
gavl er den 
store rød-
bøg, som 
stadig står 
ved gården. 
Pigerne 
er Jørgens 
mor, mo-
ster og en 
legekam-
merat fra 
byen.

Enghave-
gård fik 
sit navn 

på grund 
af arealet 

mellem 
bindings-

værksbyg-
ningen og 

vejen

Tove og 
Jørgen 

Sørensen
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i	den	store	have	og	ikke	mindst	
til	”møder”	med	familie,	venner	
og	naboer.	Jørgens	helbred	kun-
ne	nok	være	bedre,	men	spørger	
du	 ham	 om	 det,	 ”søndag	 efter	
det	 ikke	noget,	 der	 betyder	no-
get”.	Jørgen	har	bevaret	sit	gode	
humør,	sin	lune	–	og	begge	er	de	
som	altid	gæstfri	og	altid	villige	
til	at	”bytte	gode	historier”.	Det	
blev	 til	 mange	 den	 formiddag,	
jeg	 var	 hos	 dem	 –	 som	 det	 er	
blevet	igennem	de	35	år,	jeg	har	
kendt	Tove	og	Jørgen.

Ole Juul

ud,	 hvis	 lynet	 slog	 ned.	 Skete	
der	 ikke	 noget,	 kunne	 man	 jo	
altid	få	sig	et	spil	kort	og	en	god	
snak	 hen	 over	 aftenen	 og	 nat-
ten.	Af	 sportsaktiviteter	 kunne	
Jørgen	fortælle,	at	der	blev	spil-
let	markhåndbold	–	 i	 begyndel-
sen	 øst	 for	 ”Sellinggaard”	 og	
senere	 på	 den	 mark,	 hvor	 det	
nye	forsamlingshus	blev	opført.	
Der	blev	også	spillet	kegler	–	på	
Byvej,	 hvilket	 i	 dag	 ville	 være	
direkte	livsfarligt.	Som	barn	var	
Jørgen	 naturligvis	 ogsøndag	 ef-
ter	 del	 af	 den	 lille	 ”hær”,	 som	
hver	 fastelavn	blev	 samlet.	 ”Fa-
stelavnssoldaterne”	 gik	 rundt	 i	
landsbyen	og	til	de	omliggende	
gårde	 og	 samlede	 ind	 til	 faste-
lavnsfesten,	og	når	”soldaterne”	
fra	 Spørring	nærmede	 sig,	 blev	
der	udkæmpet	drabelige	kampe	
omkring	 ”Haraldsmark”,	 hvor	
de	hver	gang	blev	slået	tilbage.
Da	 parcelhusbyggeriet	 for	
alvor	 tog	 fart	 i	 begyndelsen	 af	
70’erne,	betød	det	naturligt	nok,	
at	meget	ændredes	i	landsbyen.	
Den	lille	skole	var	dengang	luk-
ket,	 børnene	 gik	 i	 skole	 i	 cen-
tralskolen	 i	Hadbjerg,	og	meget	

af	 det,	 der	 bandt	 landsbyen	
sammen	 var	 under	 forandring.	
Nye	 tiltag	 blev	 gjort,	 herunder	
”vejfesterne”,	 og	 søndag	 efter	
det	 godt,	 at	 der	 er	 nogle	 af	 de	
”gamle”,	der	vil	være	med	 til	 at	
føre	nogle	traditioner	videre	og	
er	 åben	 overfor,	 hvad	 de	 nye	
tilflyttere	 måtte	 have	 af	 ideer	
og	ønsker	om	”livet	på	 landet”.	
Sådan	 har	 Jørgen	 og	 Tove	 altid	
været	åbne	og	utrolig	hjælpsom-
me	 og	 arbejdssomme,	 når	 der	
skulle	ske	noget	i	Selling.
På	 hjemmefronten	 kom	 der	
også	 til	 at	 ske	 meget,	 især	 da	
staldbygningerne	nedbrændte	 i	
efteråret	 1980.	Nye	 stalde	 blev	
opført	 i	 begyndelsen	 af	 1981,	
og	 det	 var	 så	 også	 tiden,	 hvor	
Jørgen	 skilte	 sig	 af	 med	 krea-
turerne	 og	 omlagde	 driften	 til	
svineproduktion,	som	så	mange	
andre	kolleger	på	egnen,	og	hvor	
Tove	 var	 med	 som	 ”medhjæl-
pende	 hustru”.	 Sammenholdet	
i	 landsbyen	 stod	 sin	 prøve	 un-
der	 så	 drastiske	 begivenheder,	
som	det	 også	 senere	 skulle	 stå	
sin	 prøve,	 da	 ”nye	 kræfter”	 i	
landsbyen	besluttede	 sig	 for	 at	
opføre	 et	 nyt	 forsamlingshus	 i	
Selling.	Det	gik	bestemt	ikke	af	
sig	selv,	da	mange	af	”de	gamle”	
i	landsbyen	ikke	syntes,	det	var	
en	 særlig	 god	 idé	 –	 især	 ikke,	
hvis	det	også	kostede.	Men	 ini-
tiativtagerne	fik	held	med	deres	
foretagende,	 og	 arbejdet	 blev	
afsluttet	–	igen	med	Tove	og	Jør-
gen	som	lokale	”ildsjæle”	–	og	i	
midten	af	80’erne	stod	det	nye	
hus	færdigt.

I	 det	 nye	 forsamlingshus	
fortsatte	man	med	nogle	af	 tra-
ditionerne	 fra	 det	 gamle	 hus,	
herunder	 dilettanterne.	 Jørgen	
og	 Tove	 var	 bærende	 kræfter	
i	 en	 snes	 år	med	 al	 den	 ildhu,	
humor	og	gæstfrihed,	som	de	to	
altid	har	besiddet.	Siden	da	gik	
Jørgen	 aktivt	 ind	 i	 ”Landsbyrå-
det”,	hvor	han	havde	blik	for,	at	
skulle	det	lokale	bestå,	så	måtte	
det	 ske	med	 et	 samarbejde	 he-
nover	 landsby-	 og	 sognegræn-
serne.	 På	 samme	 måde	 havde	
Ødum	 menighedsråd	 også	 glæ-
de	af	Jørgen	i	en	fireårig	periode	
midt	i	80’erne.
Det	 er	 ikke	 kun	 Selling	 som	
landsby,	 der	 har	 nydt	 godt	 af	
Jørgen	 og	 Toves	 arbejdsomhed.	
I	 mange	 år	 har	 Jørgen	 været	
med	 i	 ”Dansk	 Naturfrednings-
forening”	 for	 her	 med	 sin	 sag-
lighed	og	viden	at	sikre,	at	også	
landbruget	 blev	 hørt	 –	 og	 ikke	
kun	 kritiseret.	 Jørgens	 flid	 og	
dygtighed	blev	belønnet	i	2002,	
hvor	han	kunne	modtage	 ”den	
gyldne	 spade”	 som	 et	 synligt	
tegn	 på	 godt	 landmandsskab.	
Der	er	nok	ikke	mange,	der	har	
haft	med	Jørgen	at	gøre,	der	er	i	
tvivl	om	hans	politiske	ståsted.	
Jørgen	er	trofast	”Venstremand”,	
ja,	han	er	nærmest	”født	ind”	i	
partiet.
I	 2004	 afhændede	 Jørgen	 og	
Tove	 ”Enghavegaard”	 og	 flytte-
de	over	på	den	anden	side	af	ve-
jen,	Byvej	13,	som	deres	søn	Ole	
tidligere	 havde	 erhvervet.	 Her	
begyndte	 så	 den	 pensionisttil-
værelse,	hvor	tiden	bliver	brugt	

Gården i 
midten af 
1980-erne



Tømrerfirmaet, Kurt Jensen 86 91 45 78
Ødumvej 6, Selling 40 21 49 50 
Tømrermester Hans Johnsen Hansen
Mejlbyvej 21, Røved 86 98 90 99
Tømrermester Hans Peter Krogh
Ådalen 11, Selling 86 91 41 40
Vandværk
Hadbjerg Vandværk I/S 87 61 33 16
v/Jesper Wichmann, Vestergårdsvej 7
I/S Ødum Vandværk  
Formand Erik Poulsen 86 98 91 43 
Kasserer Jørgen Svenningsen 86 98 95 33
Vvs	og	blikkenslager
Byens Oliefyr & V.V.S. Service
Mågevej 20, Hadsten 86 98 08 86

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

Selling Borger- & Grundejerforening
Jesper Dissing Henckel 42 80 27 50 
H.C.Andersensvej 2 
 henckel@it-henckel.dk
Cykler	
PedalPedersen 51 91 44 50
Langskovvej 31 www.Pedalpedersen.dk
Ejendomsmægler
DanBolig Hadsten 87 61 31 80
Østergade 21, Hadsten www.danbolig.dk 
Joan Pank joan.pank@danbolig.dk
Elektriker
KE EL-Installation 86 98 95 11
Gunderuplundvej 2, Ødum
Entreprenør	og	kloakmester
Hadbjerg Mur og Beton 60 14 64 09
v/Aut. kloakmester Morten Eriksen 
Rødkælkevej 6, Hadbjerg 
www.hadbjergmurogbeton.dk 
info@hadbjergmurogbeton.dk
Forsamlingshus
Hadbjerg Forsamlingshus
Udlejning v/Grethe Majgaard 26 59 32 12
Selling Forsamlingshus
Udlejning 86 91 45 85
Ødum Forsamlingshus 
Udlejning 30 64 31 94
Fotograf
Jette Schulz 29 88 50 86
Smedebakken 24, Hadbjerg  
 www.jetteschulz.dk
Frisør
Byens frisør 86 98 01 00
Søndergade 14, Hadsten 
 www.byensfrisoerhadsten.dk
KlippeHuset Hadbjerg 40 10 30 73
Rikke Skorstengaard 
Rødkælkevej 18 klippehuset@live.com 
Galleri
Det lille Galleri 86 90 90 80
Per Tjørnild www.det-lille-galleri.dk
Ødumvej 30, Ødum 
 detlillegalleri.oedum@gmail.com

Gartner	/	frugt	og	grønt
Minna og Per Rasmussen 86 91 18 08
Tåstrupvej 60, Grundfør
Have-	og	parkmaskiner
Hadsten Have-Parkmaskiner
Skanderborgvej 13, Hadsten 29 13 04 98
Hårde	hvidevarer
Aktiv Hvidevareservice 70 10 10 05
V/Martin Simonsen www.ahs.dk
Bavnehøjvej 115, Hadbjerg
Kirkekontor
Hadsten kirkekontor 86 98 04 25
Kirkevej 5, Hadsten
Maler
H.A. Sørensen & Søn 86 91 45 40
Ved J.E. Sørensen, St.St.Blichersvej 9, Sel.
Murer
Selling Byggefirma aps 86 91 48 99
ved Harry Nielsen, Bavne Alle 12, Hadsten
Præstegård
Ødum Præstegård 86 98 90 65
Ødumvej 32, Ødum mekr@km.dk
Rådgivende	ingeniør
CECP Cortez Engineering 70 20 22 03
Ådalen 19, Selling cecp@cortez.dk
 www.cortez.dk
Skole
Hadbjerg skole, kontorerne 89 64 48 00
Hadbjerg skolefritidsordning 89 64 48 20
Snedker
JC Møbler 30 53 21 11
Jørgen Svenningsen, Ødum Torv 5
Smed
Ødum Maskinfabrik 86 98 92 55
Niels W. Gadesvej 2, Ødum
Sport	og	gymnastik
HØST IF www.høstif.dk
Vivi Jensen, formand: 29 82 04 11 
Klublokalet: 86 91 42 46
Tømrer
Hadbjerg Tømrerfirma Mikkelsen & Søn
ved Claus Mikkelsen 86 91 41 90 
Baunehøjvej 160, Hadbjerg 24 65 63 83

U d g i v e s 	 a f 	 e t 	 s a m v i r k e , 	 b e s t å e n d e 	 a f 	 f o r e n i n g e r ,	
m e n i g h e d s r å d 	 o g 	 s k o l e b e s t y r e l s e .

	 R e d a k t ø r : 	R i k k e 	 M ø l l e r 	 A n t v o r s k o v
E - m a i l : 	 r m a _ o e d um@h o t m a i l . c o m	
T l f . 	 3 0 	 2 5 	 7 8 	 6 4

	 K a s s e r e r : 	 I r m a 	 K a t h o l m , 	 t l f . 	 8 6 	 9 1 	 4 6 	 0 9
	 Te g n i n g e r : 	P e r 	 T j ø r n i l d , 	 p j o r n@ h o t m a i l . c o m

R i k k e 	 M ø l l e r 	 A n t v o r s k o v
	 L a y o u t : 	N i e l s B j a r n e L a r s e n@ gm a i l . c o m
	 T r y k : 	B U C H S , 	 t l f . 	 8 6 	 4 2 	 0 5 	 9 9

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

D e a d l i n e 	 e r 	 f ø r s t e 	 s ø n d a g 	 i 	 m å n e d e n .

U n d t a g e l s e r 	 e r 	 m a r k e r e t 	 m e d 	 f e d 	 s k r i f t t y p e .

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

M a t e r i a l e 	 t i l 	HØST 	 i n d l e v e r e s 	 t i l
R i k k e 	 M ø l l e r 	 A n t v o r s k o v 	 o g 	 N i e l s 	 B j a r n e 	 L a r s e n .

E r 	HØST 	 i k k e 	 k o mm e t ? 	 S å 	 k o n t a k t :
P e t e r 	 M ø l l e r 		 	 	t l f . 	 2 3 	 8 6 	 3 8 	 5 4	
I n g e - L i s e 	 R a t h j e 	 	t l f . 	 6 0 	 6 3 	 7 3 	 3 0

HØST

http://www.htc-biler.dk
http://www.kp-e.dk
http://www.hadbjergautoservice.dk
http://www.UnikBegravelse.dk
mailto:gunte.lindberg%40gmail.com?subject=H%C3%98ST%3A%20
mailto:henckel%40it-henckel.dk?subject=H%C3%98ST%3A%20
http://www.Pedalpedersen.dk
http://www.danbolig.dk
mailto:joan.pank%40danbolig.dk?subject=H%C3%98ST%3A%20
http://www.hadbjergmurogbeton.dk
mailto:info%40hadbjergmurogbeton.dk?subject=H%C3%98ST%3A%20
http://www.jetteschulz.dk
http://www.byensfrisoerhadsten.dk
mailto:klippehuset%40live.com?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
http://www.det-lille-galleri.dk
mailto:detlillegalleri.oedum%40gmail.com?subject=H%C3%98ST%3A%20
http://www.ahs.dk
mailto:mekr%40km.dk?subject=H%C3%98ST%3A%20
mailto:cecp%40cortez.dk?subject=H%C3%98ST%3A%20
http://www.cortez.dk
http://www.h�stif.dk
mailto:rma_oedum%40hotmail.com?subject=H%C3%98ST%3A
mailto:pjorn%40hotmail.com?subject=H%C3%98ST%3A%20
mailto:NielsBjarneLarsen%40gmail.com?subject=H%C3%98ST%3A%20


HØST

kalendeR

Juli
 1 Fodboldskole
 2 Fodboldskole
 3 Fodboldskole
 4 Fodboldskole
 5 
 6 Ødum kl. 9.30
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 Hadbjerg kl. 11.00

Juni
 13 Børne-byfest, Selling
 14 Selling Byfest
 15 Hadbjerg kl. 9.30
 16 HØST udkommer
 17 
 18 
 19 
 20 HØST IF på OK
 21 Hjemmebanearrangement
 22 Ødum kl. 11.00, børne- og fam.guds

Kirkefrokost
 23 Sankthansaften
 24 Sankthans
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 Hadbjerg kl. 11.00
 30 Fodboldskole

August
 1 
 2 
 3 HØST deadline

Ødum kl. 9.30, Hadbjerg kl. 11.00
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 Hadbjerg kl. 9.30
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 Hadbjerg kl. 9.30
 18 HØST udkommer
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 Ødum kl. 11.00
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 Hadbjerg kl. 18.30

Kirkevandring


