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HØST – Forsiden
I min redegørelse for
HØST gennem 30 år
forsømte jeg desværre at
kommentere den forside,
som i alle årene har prydet
lokalområdets fællesblad.
Det kom sig sådan, at da
navnet og indholdsdelen på bladet var aftalt med de respektive
foreninger, bad vi om forslag til
en forside. Blandt de indsendte
forslag var der ét, der i den grad
satte fokus på det, som HØST
står for – sammenhængskraften i det lokale – tegnet af tidligere lærer ved Hadbjerg skole
Hans Erik Berthelsen. Og der
var ingen tvivl i udvalget. Det
var forsiden. Og sådan har det
været lige siden det første nummer udkom for mere end 30 år
siden.
Hans Erik, som døde alt for
tidligt af en alvorlig kræftsygdom, var i mange år en afholdt
lærer på skolen og en del af lokalområdet i Hadbjerg, og han
havde – som forsiden også vid-

Sø-parken

ner om – en
fin
fornemmelse
af, hvad der
dengang var og stadig er det
særlige i lokalområdet. Naturligvis er siden med årene blevet
lettere redigeret, en motorvej
og en vindmølle kom til, men i
sin grundform står den som den
dag Hans Erik tegnede den.
På redaktionsmøder har det
en gang imellem været drøftet,
om man – som man på andre
måder fornyede layoutet og
indholdssiden i HØST – skulle
lave en anderledes forside. Det
skete aldrig – og der skal også
noget helt særligt til for at gøre
den bedre.

Indhold

Ole Juul

2

Hadbjerg Side 3
Hadbjerg skole Side 4
Her finder du Side 30
HØST IF Side 16
Kalender Side 32
Kirke og menighed Side 6
Redaktøren har ordet Side 2
Selling Side 4

HØST 2014
September
Oktober
November
December

Deadline
7.9.2014
5.10.2014
2.11.2014
30.11.2014

Udkommer
22.9.2014
21.10.2014
17.11.2014
15.12.2014

I skrivende stund, mangler vi
kun at få byggetilladelsen. Landzonetilladelse er kommet i hus,
og jeg forventer at byggetilladelsen kommer i uge 33. Derefter
kan jeg så bestille madpakkehuset, som bliver leveret af Schelterbyg.dk. Jeg håber, det kan leveres inden for ganske få uger,
så vi kan begynde opstillingen.

Hadbjerg
Folkeskov
I skrivende stund er høsten
ovre på det areal, som skal blive
vores skov. Landzonetilladelsen
til at plante skov er blevet vedtaget i Favrskov byråd, og jeg venter bare på at få tegninger af de
shelters, som skal bygges i samarbejde med DJH Hadsten. Madpakkehuset, som skal bygges i
Folkeskoven, har vi tegninger
på – det bliver det samme, som
i Sø-parken. Salg af træer til skoven har gået lidt stille her i sommermånederne, men faelleskoven.dk forventer, der kommer
gang i salget efter ferien. Hvis
man ønsker at købe træer, så
kan det gøres i Kvickly Hadsten.
Prisen er: 4 træer for 76 kr., 21
træer for 399 kr. og 50 træer for
950 kr. Der kan også købes træer
hos Hadbjerg Borgerforening.

Fællesspisning

Vi skal begynde med fællesspisning den 25. september kl.
18.00. For nuværende ved jeg
ikke hvad menuen lyder på,
men jeg er overbevist om at vores kokkepiger og -mænd igen
vil diske op med det bedste fra
”Farmors køkken”, så når Ida og
Egon har opsat sedler i skiltestativet, så er det bare med at få
ringet på tlf. 86 91 49 80. Man er
først tilmeldt, når man har talt
med en af dem.
Venlig hilsen
Kurt Rasmussen
Hadbjerg Borgerforening

Indbydelse til
årets høstfest
Lørdag d. 4. oktober 2014
kl. 18.00-01.00
i Hadbjerg forsamlingshus
Pris pr. person kr. 160,00
Billetter kan købes i ugerne 38 og 39 hos:
Pernille og Mikael, Bavnehøjvej 29
Mandag og torsdag mellem kl. 17.00 og 20.00
Aase og Ole, Smedebakken 28
Tirsdag og onsdag mellem kl. 17.00 og 20.00
For evt. spørgsmål kontakt, Ole T. Petersen på tlf. 22 58 63 19.
Mange festhilsner
Festudvalget
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Selling
Selling
Borgerforening

Hadbjerg
Hadbjerg

skole

Her fortæller Karoline om en dag, klasselærerens far, var på besøg på Hadbjerg skole.

Jettes far på besøg

Byfest 2014

Dette års byfest blev i år skudt i
gang med et nyt indslag: Børnefest
lavet af og for børn – fredag aften.
Menuen bestod blandt andet af
hjemmelavede forårsruller og store
mængder slushice. Der blev hygget
og leget hele aften, som for nogle
blev afsluttet med overnatning på
festpladsen.
Lørdag morgen startede med stor
fælles morgenmad. Men også lørdagen bød på nye indslag. Lokalhistorie - med mange rigtig flotte billeder. Blandingen af de forskellige
aktiviteter, gør at vi havde en dejlig
blanding af både unge og gamle fra
hele HØST-området. Dagen sluttede med super mad og to gode
bands fra lokalområdet.
Byfestudvalget er glad for alle,
der kom og deltog, dannede rammerne, og har givet os mulighed
for, at holde byfest igen til næste
år.
Vi ses den anden hele weekend i
juni.
Hilsen Byfestudvalget
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En fredag i juni kom Jettes far på besøg i
klassen for at fortælle om sin barndom som
var meget anderledes end vores er og har
været indtil videre. Han startede med at
sige noget om at når man bliver ældre så er
der virkelig kort tid mellem ens fødselsdage
og at mens man er i vores alder så går alting
bare så langsomt, og det er der vel noget om.
Efter det begyndte han at beskrive sit
barndomshjem og hans familie. Han beskrev sit hjem som en ydmyg bolig, men
han sagde at han boede i et meget typisk
hus. Han sagde også at han ikke havde et
badeværelse som vi har i dag, men i stedet
for havde de et lille “skur” i haven altså et
lokum, og når man var færdig så kunne man
lige smide sine efterladenskaber ud i køkkenhaven. Det måtte virkelig være koldt at
skulle ud en vinternat og tisse. Der var ca.
tre huse i den lille by han boede i der havde
et badeværelse. Og som du nok kan regne
ud så var det ikke på lokummet at man
skulle i bad, det foregik på køkkengulvet i
en balje. Han beskrev også hvem der boede
i huset ud over ham. I huset boede der ud
over Jettes far som hedder Svend Åge hans
bror, hans mor, hans far og hans bedstemor.
I det hus han boede i var der ikke radiatorer,
så de havde en lille kakkelovn der varmede
hele huset op, i huset sov alle i samme rum.
Et af rummene i huset blev brugt som fin
stue som kun var i brug når der kom gæster. Stuen var indrettet med plysmøbler og
stuen blev brugt så lidt at der nogle steder
lå mølkugler. Han beskrev også køkkenet

hvor de ikke havde noget køleskab, men til gengæld havde de
et spisekammer hvor der for det
meste var hjemmedyrkede ting
fra køkkenhaven. Hvis man havde kartofler kunne man begrave
dem i sand i sin kælder. Hans
far var vist den eneste i familien
der havde en uddannelse, og
Svend Åge blev også uddannet
som tømrer, og der mistede han
også 1,5 finger så nu har han i
alt 8,5 finger. Han gik kun i skole hver anden dag, selvom han
boede på landet så var der ikke
langt til skole faktisk boede han
lige ved siden af skolen, men
nogle af hans klassekammerater
som boede lige uden for byen
havde 34 km til skolen. Hans
klasse var meget anderledes end
vores klasse. 2, 3, 4, 5, 6 og 7 sad
i samme klasselokale. De havde
også kun en lærer. Han hed H.
A. Hansen, men de kaldte ham
degnen. Hansen havde normalt
vis laksko og vest på. De havde
også fag i skolen de havde regning, stavning, læsning, bibelhistorie, historie, geografi og
katekismus og under det var der
fadervor og trosbekendelsen.
Og selvfølgelig havde Svend Åge
et ynglings fag som var historie.
De brugte heller ikke blyanter
lige som os, i starten af skoletid
brugte de grifler, små tavler og
tavleklude, og da de så kom i
23 klasse begyndte de at bruge
blæk. Deres borde hed pulte det
er hvor bordet hænger sammen
med det man sidder på i dette
tilfælde en bænk. Om somme-

skole

ren varede skoledagen fra halv 7
til 3 og om vinteren fra halv 8 til
4. Der blev også brugt spanskrør
i skolen, og Svend Åge fik også
en over skulderen.
Det var ikke kun liv og glade
dage i hans barndom for midt i den brød 2.
verdenskrig ud, den startede da han var 10 år
gammel. Han fortalte om at nogle tyske soldater havde overtaget byens forsamlingshus og at
han og nogle af hans venner var oppe og snakke med nogle af soldaterne. 2. verdenskrig gjorde ikke den helt store forskel i den lille by. Det
eneste de mærkede til det var at de ikke måtte
gå ud om natten og de skulle have mørklægningsgardiner. Når forsamlingshuset ikke var
fyldt med soldater og det var 4. juledag blev der
holdt juletræ, og man skulle være der præcis
kl 4, men når der stod sådan kom alle kl 5 der
var ingen kl 4. Når der var konfirmation foregik det på en anden måde end det gør i dag.
Når man var konfirmeret blev man betragtet
som en voksen, så nu måtte man ryge og gå
til baller. I gave kunne man fx få en bibel, et
ur, cigaretter og bøger fx: Marco Polo. Til sidst
beskrev han at det ikke har været så svært igen
at vende sig til udviklingen, han mener også
at hans generation er den der har oplevet den
største udvikling. Det var et spændende foredrag synes jeg og det tror jeg også at de andre
synes.
Karoline
5. klasse

På www.hadbjergskole.dk kan du læse alt om
skolens aktiviteter, meddelelser m.m. – samt
logge ind på Elev/Forældre-Intra, hvor der gives
information til de enkelte klasser.
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Kirke &

Kirke &

menighed

Gudstjenester

August
Ødum
Søndag d. 24. 10. s. e. trinitatis kl. 11.00 Krabbe
		
Søndag d. 31. 11. s. e. trinitatis
				
September
Søndag d. 7. 12. s. e. trinitatis kl. 9.30 Krabbe – kirkekaffe
Søndag d. 14. 13. s. e. trinitatis		
Søndag d. 21. 14. s. e. trinitatis kl. 11.00 Krabbe Høstgudstj.
Søndag d. 28. 15. s. e. trinitatis		
Oktober
Lørdag d. 4. Lørdagsdåb		
Søndag d. 5. 16. s. e. trinitatis kl. 11.00 Krabbe
Søndag d. 12. 17. s. e. trinitatis		
Søndag d. 19. 18. s. e. trinitatis kl. 11.00 Krabbe
Søndag d. 26. 19. s. e. trinitatis		

Hadbjerg
kl. 18.30 Krabbe – kirkevandring til Kollerup
med andagt i Kollerup Kapel kl. 20.00
kl. 9.30 Birgith Nørlund Jensen
kl. 11.00 Krabbe – kirkekaffe
kl. 11.00 Krabbe
kl. 11.00 Majbritt Dalgaard
kl. 11.00 Krabbe – kirkekaffe

Gudstjenesteliste for resten af året findes i ”Kirkebladet for kirkerne i og omkring
Hadsten”, som ligger i kirkerne.

Høstgudstjeneste

Ødum kirke
Søndag den 21. september kl. 11.00
Denne søndag siger vi tak for årets høst i
Ødum Kirke.
Høstgudstjenesten er en børne- og familiegudstjeneste, som minikonfirmanderne fra
3.A på Hadbjerg skole er med til at planlægge
og deltager i.
Umiddelbart efter gudstjenesten er der traditionen tro frokost og leg på en af sognets gårde.
I år inviterer Emma, Astrid, Heidi og Kristian
Jakobsen indenfor på Tobæk Mølle, Ødumvej
10. Sammen med byforeningen og menighedsrådet er de vært ved en let frokost. Der kan ved
den lejlighed købes drikkevarer.
Der vil blive arrangeret forskellige lege for
børnene og vi hører lidt om stedet, vi besøger,
synger et par sange og har nogle hyggelige timer sammen.
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Arrangementet afsluttes med
kaffebord. Arrangementet er en
opfølgning af lignende arrangementer, hvor vi efter gudstjenesten tidligere har været samlet på
”Engholm”, ”Ødum Damgaard”,
”Astrup Højgaard”, ”Ebbestrup”
og ”Landskovgård”. Vi værner på
den måde om den gode tradition
i Ødum sogn, hvor der er skabt
nye samværsformer i et samarbejde med foreningerne i byen
og en synliggørelse af det erhverv, som danner grundlag for
høsten. Alle er velkomne.
Ødum Hadbjerg Menighedsråd

Konfirmandundervisning
2014/2015

Så er planen for dette års konfirmandundervisning på plads
og en del elever fra 7. årgang på
Hadbjerg skole har ladet sig indskrive til undervisning og konfirmation.
Undervisningen kommer til
at foregå om onsdagen fra kl.
14-16. Og hver klasse går til undervisning hver anden uge.
7. A. begynder onsdag den
3. september. Undervisningen
foregår denne dag i Ødum præstegård og slutter kl. 16.30 med
efterfølgende orienteringsmøde
for forældre og konfirmander.
7. B. begynder onsdag den
10. september. Undervisningen
foregår i Ødum præstegård og
slutter ligeledes kl. 16.30 med
efterfølgende orienteringsmøde
for forældre og konfirmander.
Undervisningen vil blive suppleret med 2-3 hele dage, som
afholdes i samarbejde med nogle af årgangens lærere.
De konfirmander, som er blevet indskrevet til undervisning,
modtog midt i august et brev
med nærmere oplysninger om
undervisning og orienteringsmøde. Har man ikke modtaget
et sådan brev, er man velkommen til at rette henvendelse til
mig.
Mette Krabbe
Tlf. 40 88 96 00
E-mail: mekr@km.dk

menighed

Minikonfirmander,
for børn i 3. klasse
Ødum præstegård
Så starter vi op med minikonfirmander igen.
Fra uge 36 (4. september) og frem til uger
40 tilbydes elever i 3.B på Hadbjerg skole minikonfirmandundervisning hver torsdag eftermiddag efter skoletid.
Fra uge 43 (23. oktober) og frem til uge 48
(dog ikke uge 45) tilbydes elever i 3.A på Hadbjerg skole minikonfirmandundervisning hver
torsdag eftermiddag efter skoletid.
Undervisningen foregår kl. 14.30-16.00. Vi tager skolebussen (rute 2) fra Hadbjerg skole kl.
14.13 og slutter i præstegården kl. 16.00. Har I
ikke mulighed for at hente jeres børn, finder
vi en løsning.
Børnene fra 3.B har fået tilsendt et brev med
information og tilmeldingsblanket. 3.A modtager et brev i begyndelsen af oktober. Skulle
der være nogen, der ikke har modtaget et brev
eller som ikke går på Hadbjerg skole, men som
alligevel gerne vil deltage, så ret endelig henvendelse til mig på tlf. 40 88 96 00
Minikonfirmandforløbet bliver afsluttet med
en skole-kirke uge for hele 3. årgang, som vil
blive afholdt i juni måned 2015 i skoletiden
sammen med årgangslærere. Det vil I høre
mere om, når den tid nærmer sig.
Mette Krabbe

Ferie og fridage

Jeg har friweekend fra den 12.
-14. september.
Der henvises til mine kolleger
i Hadsten:
Birgith Nørlund tlf. 86 98 24 24 og
Peter Ulvsgaard tlf. 86 98 08 09.
Mette Krabbe

7

Kirke &

Kirke &

menighed

Gå med Gud!

Tidligere var det ikke usædvanligt,
at man skiltes med ordene “Gå
med Gud”, og mange kender nok
udtrykket ”Vaya con Dios”, som
stadig høres ude i den store verden.
Det er ønsket om, at vi må gå
med Ham, der går med os.
Det er grundlaget for Kulturudvalgets arrangementsrække, der
strækker sig fra efterår til forår.
Vi skal gå med Gud, både i fysisk
og mental forstand. Vi skal høre
om pilgrimme før og nu. Og vi skal
gå sammen.
På kulturudvalgets vegne
Gå med Gud!
Rikke Antvorskov

VISSING

Kirkevandringer

Storpastorat. Det lyder stort – måske næsten ufremkommeligt, men afstandene er
ikke så store endda. Vi vil af to omgange
krydse sognegrænser og dermed binde det
store pastorat lidt mere sammen – til fods.
Det foregår på følgende søndage i sensommeren:
Søndag d. 31. august
Kl. 18.30 aftensang i Hadbjerg kirke eller
Over Hadsten kirke, som start på turen (startsted er valgfrit). Kirkevandring fra Hadbjerg
til Kollerup Kapel eller fra Over Hadsten til
Kollerup Kapel. Kl. 20.00 fælles aftenandagt i
Kollerup Kapel.
Efter andagten er Kulturudvalget vært ved
lidt godt til ganen.
Søndag d. 21. september
Kl. 18.30 aftensang i Vissing Kirke som start
på turen Kirkevandring fra Vissing til Lerbjerg. Kl. 20.00 aftenandagt i Lerbjerg Kirke.
Aftenen rundes af med en kop kaffe i Lerbjerg Kirke.
Der vil være mulighed for at blive kørt tilbage til start ved arrangementets afslutning.

HADBJERG
KOLLERUP

OVER HADSTEN
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Sange fra Caminoen

Jørgen Haffgaard
Torsdag d. 23. oktober, kl. 19.30, Ødum præstegård
Jørgen Haffgaard, Selling, har
gennem en årrække været en
ivrig vandrer. Han har vandret
både i Danmark, Holland og senest flere gange på Caminoen.
På sin færd har Jørgen skrevet
tekst til en række sange, der omhandler vejen og stemningen på Pilgrimspræst Elisabeth Lidell
hans ture.
Torsdag d. 13. november
Mon ikke vi får chancen for at kl. 19.30, Ødum præstegård
synge en af dem også?
De seneste år har mange moderne mennesker – også danske protestanter – grebet pilgrimsstaven.
Melodi: Nu falmer skoven Pilgrimsvandring, bønsvandring, bibelvanTekst: Jørgen Haffgaard dring, temavandring og kirkegang handler
om at søge efter rødder, identitet og sammenJeg starter nu på dagens færd
hæng. Men det handler også om opbrud fra tii livets store have
dens materialisme og selvoptagethed og om en
og føler glæden lige her
søgen efter helt andre værdier: fællesskab med
i lysets nådegave.
Gud, med hinanden og med skaberværket.

Moderne pilgrimsvandring – ud i det indre

For er der dunkelt, hvor jeg står,
og vejen svær at finde,
bag jordens rand et lys udgår.
Så nyt som nogensinde.
En farvepragt, et himmel sang
med troens sjælevarme
og håbets glade virketrang
med kærlighedens arme.

LERBJERG

menighed

En ny dags kald, et eventyr,
en chance at belønne.
blandt underfulde planter, dyr,
en andagt i det grønne.

Efter nytår fortsætter arrangementsrækken
”Gå med Gud!”, hvor vi i februar kan se frem
til en spændende aften i selskab med Moster
Bente, der fortæller om sit arbejde i Folkekirkens Nødhjælp.
Vi deltager selvfølgelig også i Folkekirkens
Nødhjælps sogneindsamling d. 8. marts 2015.
Og d. 12. april 2015 slutter vi af med en lokal
pilgrimsvandring med udgangspunkt fra Hadbjerg Kirke.
Ruten er ikke endelig fastlagt endnu, men
vi komme ud på både veje og stier og oplever
skønne sider og mennesker i vore sogne.
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Formiddagsmøde

Tirsdag den 30. september kl. 10.00
i Ødum præstegård
Litteraturforedrag med Sanne Thøisen, der tidligere har været præst i Lyngå og Hadsten.
Vi begynder kl. 10.00 med kaffe og boller. Kl.
10.30 begynder foredraget.
Et foredrag om Marilynne Robinson med
vægt på romanen ”Gilead”.
Den amerikanske forfatter Marilynne Robinson (f. 1943) blev for alvor kendt og læst i
Danmark, da hendes bog Gilead fra 2004 kom i
oversættelse i 2006.
Dens miljø er fjernt fra dansk kirke og kultur,
og den forgår i 1956 med tilbageblik over amerikansk historie især til borgerkrigen. Alligevel
var det altså en roman, som Gyldendal satsede
på, og den er blevet meget læst. Hvilket jo viser, at litteratur – det kunstnerisk velformede
– overskrider kulturelle grænser.
Vi følger den gamle præst John Ames, der sent
i livet er blevet gift og har fået en søn, som nu er
syv år. Ames ved, at han ikke kommer til at leve
ret meget længere og begynder derfor at skrive
et lagt brev til sin lille søn, som han så kan læse,
når han bliver voksen; det brev, der udgør romanen. Her beretter han om sin egen barndom og
ungdom, om kærlighed og venskab, om sorg og
tab, og han ser tilbage på sin familiens historie.
Men han skriver også om hverdagens glæder og
bekymringer netop nu i denne sommer, hvor
den ”fortabte søn”, hans gudbarn vender tilbage til den lille by, Gilead, og udløser mangeartede følelser hos Ames, hans familie og venner.
Samtidig forsøger han at give gode råd og lægge
sønnen et og andet på sinde og indgyde ham
mod på livet – så svært det også er.
Marilynne Robinson har skrevet tre meget
roste romaner, alle oversat til dansk ”Hus og
hjem”, ”Hjemme” og ”Gilead”. Robinson har
desuden udgivet fire samlinger af essays, hvor
hun reflekterer over litteratur, religion, det
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Koncert med
musik af Bach
og Brorson

moderne USA og dets rødder og
i det hele taget livet på godt og
ondt i den komplicerede moderne verden.
Til efteråret kommer hendes
fjerde roman.
Sanne B. Thøisen

Kirke i
børnehøjde
Hadbjerg Kirke
Torsdag den 25. september kl.
17.15
Tre gang i efteråret åbner vi
kirken for de mindste og holder gudstjeneste på deres betingelser. Gennem salmesang
og bibelfortælling får børnene
mulighed for at blive fortrolige
med kirken og dens fortællinger. Gudstjenesten varer ca. 20
minutter og er målrettet de 3-6
årige, men både yngre og ældre
er meget velkomne til at være
med. Efter gudstjenesten er det
muligt at deltage i fællesspisningen i Hadbjerg forsamlingshus. Ønsker man det, skal man
huske at tilmelde sig hos Ida og
Egon på telefon: 86 91 49 80
Datoer i efteråret: 25. september, 30. oktober og 27. november.

Hadbjerg kirke
Torsdag d. 9. oktober kl. 19.30
Sopran Anne Mette Balling samt
organist Lars Ole Mathiasen vil
denne aften fremføre et program omkring Brorson og Bach.
Det bliver godt, så skriv det
endelig i kalenderen med det
samme. Mere information om
koncerten følger i næste nummer af HØST.
Anders Dohn
Organist

Babysalmesang

Der tilbydes igen babysalmesang i efteråret. Det er kirkesanger Jette Rosendal, der sammen
med organist Thorkil Mølle står
for babysalmesangen. Det kommer til at foregå fredag i Sct.
Pauls kirke kl. 10.30, og den
musikalske del vil vare ca. en
halv time. Derefter er der tid til
kaffe og hygge. Opstart d. 12.
september og de efterfølgende
9 fredage, dog ikke i uge 39 og
42. Tilmelding er nødvendig
og kan ske til Hadsten Kirkekontor på tlf. 86 98 04 25 eller
kirkekontoret@hadstensogne.dk.

menighed

Dette sker i Hadsten
Pastorat
Som vi også er en del af
Læs omtale nedenfor og på de næste to sider.
I øvrigt henvises der til ”Kirkebladet for kirkerne i og omkring Hadsten”, hvori der kan læses mere. Det ligger i Ødum og Hadbjerg kirker, i
Hadsten sognegård og på www.hadstensogne.dk.

Studiekreds

”I 2017 skal vi fejre Reformationsjubilæet. For da er det 500 år
siden, Luther slog sine berømte
95 teser op på kirkedøren i Wittenberg – det blev startskuddet
til et opgør med den daværende katolske kirke.
Et helt afgørende punkt for Luther og de andre reformatorer var bruddet med pavekirkens
monopol på udlægningen af Bibelen. Det kom
til udtryk i den berømte vending: Ved Skriften
alene! Bibelen og udlægningen af den er ikke
afhængig af bestemte kirkelige myndigheder.
Bibel, bibelfortolkning og bibelbrug har siden
stået stærkt i protestantisk tradition. ”
Med den indledning vil Sanne Thøisen lede en
studiekreds om Det Nye Testamente i Hadsten.
Sanne Thøisen giver hver gang et oplæg på
grundlag af vores fælles lærebog, ”Det Nye Testamente” af Geert Hallbäck. Efter kaffepausen er
der god tid til spørgsmål, diskussion og indlæg.
Bogen skal man selv købe, ellers er det gratis
at deltage og alle er meget velkomne.
Vi mødes i Hadsten sognegård følgende torsdage
kl. 19.30 til 22.00:
11. september, 25. september, 23. oktober, 13. november,
4. december og 8. januar 2015.
Tilmelding til kirkekontoret på tlf. 86 98 04 25
eller kirkekontoret@hadstensogne.dk med
navn, telefonnummer og e-mailadresse hurtigst muligt.
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500 år med Luther
Kirkehøjskole 2014-2016

I 2017 fejres Reformationsjubilæet
over hele verden. Da er det 500 år siden, Luther slog sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg og indvarslede et
opgør med den katolske kirke. Synet
på både kirke og samfund ændrede
sig radikalt op fik hurtigt betydning
udover Tysklands grænser og langt op
i vor tid.
Reformationen fik en kolossal betydning for måden, hvorpå vi fik indrettet samfundet og den danske kirke.
Helt frem til i dag har reformationen
sat tydelige aftryk på dansk identitet
og bevidsthed.
I Kirkehøjskolen fejrer vi jubilæet
med en række foredrag over 2 sæsoner. Vi vil både dykke ned i Luthers
tænkning og teologi og trække tråde
frem til i dag og i fællesskab nærme os
Luthers indflydelse på moderne tid og
tænkning i kirke og samfund.
2 sæsoner med foredrag. Og så runder vi forløbet af med en sognerejse i
foråret 2016 til Lutherstederne i Tyskland for dem, der ikke har fået nok!
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Sogneeftermiddage 2014-15
Luther og reformationen
v. Lektor, ph. d. Povl Götke,
Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter
Lørdag d. 4. oktober 2014 kl. 9.30
Hadsten Højskole
Hvordan er historien om Luthers opgør med
den daværende kirke? Hvad er det karakteristiske for luthersk kristendom? Hvilke konsekvenser fik den lutherske reformation i
Danmark? Har luthersk kristendom fortsat
noget at byde ind med i 2014?
Det er nogle af de spørgsmål, som vi denne formiddag skal rundt om, og som skal
give os et helikopterperspektiv på Luther og
den lutherske reformation i Danmark.
Efter foredraget går vi i spisesalen til
brunch og debat.
Filmen: Luther
Lørdag d. 15. november, kl. 9.30
Hadsten Bio
”Luther” er en tysk-amerikansk film fra
2003, der fortæller den medrivende historie
om Luther og hans kamp for en sag.
Kirkehøjskolen holder til på Hadsten Højskole, 5 lørdage henover efteråret, vinter og
forår i tidsrummet kl. 9.30-12.00.
Vi begynder i foredragssalen kl. 9.30 med
foredrag og debat og spiser brunch i spisesalen kl. 11.00. Arrangementet slutter kl. 12.00.
Der er tilmelding på Hadsten kirkekontor,
tlf. 86 98 04 25, senest kl. 12.00 torsdagen før.
Prisen for foredrag og brunch er 70 kr. pr.
gang.
Bag arrangementerne står Hadsten, Nr.
Galten, Vissing, Lyngå, Lerbjerg, Skjød,
Ødum, Hadbjerg, Voldum og Rud sogne.
Nærmere omtale af de kommende arrangementer i et senere nummer af HØST.

Troen på tillid – to års rejse i tillid, tro og tålmodighed
Tirsdag d. 23. september 2014, kl. 14.30, Hadsten sognegård
Mit navn er Adam Laugesen. Jeg har de sidste to år blaffet over 100.000 km. Igennem mere end 30 lande. Dogmet for min rejse har været ikke at bruge penge
på transport eller overnatning, men fuldt ud at lægge min skæbne i fremmede
menneskers hænder. Foredraget handler om min rejse som søgende blaffer, om at
give afkald på tryghed i det kendte, om at overgive sig til sine drømme og om, at
godheden er at finde ude i verden.
Det er et foredrag, hvor jeg vil reflektere over hvad det vil sige, at finde fylde i
livet, ved at følge en retning man er inspireret af og tror på. Om at lede efter et
eksistentielt ståsted og om at rejse i selskab med Gud.
Cecilie et Balsius
Tirsdag d. 28. oktober 2014, kl. 14.30, Hadsten sognegård
Middelalderkoret Cecilie et Balsius er opkaldt efter de to helgener, Sct. Cecilie,
som er skytshelgen for musikere, og Sct. Balsius, som havde helbredende evner,
især mod halssygdomme.
Gregorianske messesange blev videregivet mundtligt gennem generationer siden 600-tallet og er senere skrevet i datidens nodesystem. De gregorianske sange
var enstemmige, men fra 1200-tallet kendes flerstemmige motetter, hvor flere
klange blev udforsket. Korets repertoire omfatter flere 2-, 3- og 4-stemmige sange.
Korleder Dorthe Nyrup har adskillige års erfaring med katolsk korsang.
Efter kaffen i sognegården går vi i Sct. Pauls kirke og hører koret synge.
Første Verdenskrig
Tirsdag d. 11. november 2014, kl. 14.30, Hadsten sognegård
I 1914, i efterårsmånederne, mistede verden sin uskyld, da stormagterne kastede
sig ud i en krig, der endte som et slagteri. Man havde ikke forestillet sig, at de moderne våben kunne holde store hære i skak i mere end fire år. Krigen blev en øjenåbner af den pinefulde slags. Værdierne blev aldrig de samme efter 11.11.1918.
Man havde mistet troen på en kærlig og nådig Gud. Skulle kristendommen overleve, måtte den tænkes om fra grunde. I sit foredrag vil Carsten Bach-Nielsen fortælle om, hvordan danske digtere og teologer forholdt til verdenskrigen.
Sæt også kryds i kalenderen følgende tirsdage:
10. december 2014, 20. januar 2015, 24. februar 2015 og 24. marts 2015 – læs omtaler i et senere nummer af HØST.
Til alle arrangementerne betales 20 kr. for kaffe m. brød.
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Tak til Lilian

For godt og vel en snes år siden stod vi i
menighedsrådet for at skulle ansætte en
ny kirkesanger. Det kræver – hvis man
skal gå ”efter bogen” – en vis procedure, så
indtil da måtte vi ty til en afløser. Det blev
Lilian, der tidligere havde vikarieret i fri- og
ferieperioder, og som vi var godt tjent med.
Ja, vi var så godt tilfreds med Lilian, at vi i
grunden aldrig nåede at få sat hele procedurearbejdet i gang. Lilian blev som afløser
og blev senere ”indskrevet” i protokollen
som fast medarbejder – et ansættelsesforhold, som kom til at vare i mere end tyve
år. Sådan kan det gå, når man er heldig med at
kende gode folk fra Randers. Ligeså ubemærket
Lilian blev ansat, ja, ligeså ubemærket standsede
ansættelsesforholdet her i forsommeren, da Lilian med den nye folkeskoleordning (Lilian fik
med tiden en læreruddannelse og blev ansat i
Randers) indså, at hun ikke kunne varetage kirkelige handlinger på hverdage og derfor måtte
tage sin afsked. Men hvad der ikke går ubemærket hen er de 22 år, Lilian har været en særdeles
trofast kirkesanger i Ødum og Hadbjerg kirker.
Jeg har haft den store glæde at have haft Lilian
som medarbejder i omtrent alle de år, Lilian har
været ansat. Det er få, jeg har arbejdet sammen
med, der har været så pligtopfyldende, hvad
angår aftaler omkring gudstjenester og kirkelige
handlinger. Hun svigtede ikke en eneste gang, og
var der en kirkelig handling eller en gudstjeneste,
som Lilian grundet ferie eller andet arbejde ikke
kunne tage, ja, så sørgede hun altid selv for, at
der var en vikar. Det skulle ikke være min eller
menighedsrådets opgave at løse et sådant praktisk problem. Det har heldigvis hørt til sjældenhederne, at Lilian har måttet skaffe vikar, hun
har aldrig gået særlig meget op i reglerne om ferie
og fridage.
Der er groft sagt to slags kirkesangere. Der
er dem, der nærmest optræder som solister og
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synger himmelsk. De er sikkert
gode at lytte til, men svære at
synge sammen med. Så er der
dem, der intuitivt fornemmer,
at her handler det ikke om min
formidable stemme, men om
menighedens fællessang, som jeg
ganske jordisk med myndighed
skal lede. Lilian hører til denne
kategori – og tak for det. Salmesangen betyder meget i en dansk
gudstjeneste, og den har Lilian –
sammen med dygtige organister
– i de mange år sikret blev menighedens fællessang og lovsang.
At hun også kan synge solo er
bevidnet af mange, som har ”bestilt” Lilian til at synge en sang
eller salme ved et bryllup eller
en begravelse. Og hvis gudstjenesten eller den kirkelige handling fordrede et udvidet musikalsk indhold, så er man aldrig
gået forgæves, når man har bedt
Lilian om at spille på fløjte,
hvad hun også mestrer.
Som mange ved, så har der
været afholdt ”julestue” i præ-

stegården i stort set alle de år,
jeg fik lov at virke som sognepræst. I de første år stod jeg med
det alene – og det blev så også
derefter. Så spurgte jeg en dag
Lilian og Anders (organist), om
de ikke ville hjælpe til og højne
det musikalske indhold ved et
sådant møde. Det ville de rigtig
gerne, og Lilian har i adskillige
år sunget, så det var en lyst, og
lavet quizzer og anden underholdning. Jeg ved, at mange af
de trofaste i ”julestuen” har sat
særdeles stor pris på at møde Lilian i den sammenhæng.
Ja, mødet med Lilian har aldrig været ligegyldigt eller kun
båret af påtvunget kollegialitet.
Hun har – når jeg har drøftet en
prædiken eller tale med hende
– altid haft særdeles gennemtænkte kommentarer, som bygger på stor belæsthed og finfølt
fornemmelse for, hvad en prædiken eller en tale ved en kirkelig handling bør indeholde.
Rent privat har det været en
fornøjelse, når Lilian – mellem
kirkelige handlinger – har haft
tid til en kop kaffe i køkkenet i
den gamle præstegård. Det var
aldrig ligegyldigt, hvad vi kom til
at tale om ved sådanne lejligheder, og mine piger har nydt det
privilegium, som det er, når et
voksent menneske i samtale og
samvær tager et barn alvorligt.
Jeg er glad for, at jeg fik lov at
lære Lilian at kende og arbejde
sammen med hende i så mange år.
Ole Juul

menighed

Gospel i
Hadbjerg kirke
Det var juni. Det var sommer. Det var god musik og højt humør. Det var godt 100 glade mennesker, der var samlet til en fantastisk gospelkoncert i Hadbjerg Kirke.
Med en smittende gejst tog Riverside Gospelchoir tilhørerne med storm og snart gyngede
hele kirken til de storslåede og de inderlige gospeltoner.
Vi blev båret med gennem koncerten og videre ud i den danske sommeraften, hvor vi
kunne nyde et lille glas i hinandens selskab.

Kirkevejviser

Rikke Antvorskov

Mette Krabbe
SognePræstegården, Ødumvej 32
præst
Tlf. 86 98 90 65
Ruth Bugtrup
ForGlentevej 17, Hadbjerg
mand
Tlf. 86 91 49 13
John Langdahl
KirkeGunderuplundvej 10, Astrup
værge
Tlf. 27 20 01 46
Kirkevej 5, Hadsten
Kirke- Tlf. 86 98 04 25
kontor Mandag til fredag kl. 9.30-13.00
Torsdage dog
kl. 9.30-17.00
Graver Niels Erik Thomsen, Hadbjerg
Ødum Tlf. 51 29 53 22
Graver Fie Larsen, Vissing
Hadbjerg Tlf. 51 89 10 57
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Gymnastik
Vi har i år valgt at
lave et program med hold i HØSTHallen og i Selling Forsamlingshus.
Vi glæder os til at byde velkommen
til nye og gense tidligere gymnaster.
Sæsonen starter
Mandag d. 1. september og
tirsdag d. 2. september 2014
Kontingentet gælder hele sæsonen fra
1. september 2014 til 15. april 2015.
Fra denne sæson skal tilmelding og betaling ske gennem vores
hjemmeside. Her kan betales med
dankort.
Du/I er først tilmeldt på holdet
når betalingen er gennemført.
Vel mødt.
OBS! Ret til små ændringer på de
enkelte hold forbeholdes !

Instruktører / forældrehjælp!
Vi søger og mangler instruktører til 2 af vores hold:
– Leg og bevægelse – mandage
– Krudtugler – torsdage
Muligheden for at lave et team af forældre, der
kunne hjælpes ad, kunne være en rigtig god
mulighed – vi er 2, der gerne vil stå til rådighed
med tilrettelæggelse og opbygningen af timerne
og erfaring at øse af. Så ring – så vi kan hjælpe
med lave et oplæg til timerne. Mulighed for at
komme på kurser er der også – der kan fint vælges et inspirationskursus som oftest er på ca. 4
timers varighed. Her kan man få ideer m.m.
Det er meget vigtigt, vi får holdene i gang –
de er en del af vores fælles fremtid i HØST IF
Vi håber og glæder os til at høre fra jer!
Kontakt Gunvor Bakkegaard, tlf. 22 22 23 85, e-mail
bakkegaard54@gmail.com.
På gensyn
Instruktører og
gymnastikudvalget

Følgende hold er i Selling forsamlingshus
Første gang tirsdag d. 2. september!
Pilates – fra 18 år
Tirsdag kl. 19.00-20.30
Kontingent kr. 675
Hver tirsdag aften mødes vi for at holde kropsstammen vedlige ved at dyrke den
ældgamle, men uundværlige træningsform Pilates.
Vi holder os til velkendte og effektive øvelser, som vi dog krydrer med en redondobold (en lille fix bold, som har samme egenskaber, som den store træningsbold
- blot nemmere at håndtere), samt en gymstick.
En gymstick er en aluminiumstang med elastikker i begge ender og er det mest
simple og effektive fitnesscenter, som findes (det kræver sin pige at arbejde med den).
Derudover bruger vi elementer fra den nyeste hotte træning: Piloxing.
Forsamlingshuset er et godt sted at mødes og bruge de mørke vinteraftener på at
styrke kroppen. Vel mødt. Tilmelding via hjemmesiden!
Instruktør Sabine Mogensen, tlf. 86 91 40 65 og Sissel Pedersen
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Følgende hold starter i HØST-Hallen
Første gang mandag den 1. september – Zumba M/K dog den 11. august.
Friske bedste & older 60 +
Mandag kl. 15.00-17.00
Kontingent kr. 600
Du kan li´ at røre dig og holde dig i form!
fællesskab, sang og latter,
Så derfor – vi mødes mandag kl. 15 lige præcis – i spil, hockey, ”bold” der batter,
HØST-Hallen til gymnastik med musik du ka´ li, til slut en sang og kaffetår.
Tilmelding via hjemmesiden!
Instruktør: Gunvor Bakkegaard, tlf. 22 22 23 85
Spillopperne – piger og drenge 5-6 år
Mandag kl. 16.45-17.45 hal A
Kontingent kr. 525
Vi skal hoppe, vi skal løbe, vi skal lege og lave meget andet sjovt. Både på redskaber
og uden redskaber, der bliver fart over feltet, så kom og vær med!
Til vores opvisning i foråret viser vi, hvad vi har lært i løbet af vinteren.
Husk bare tæer eller strømper med gummidutter, så du ikke glider.
Du skal være fyldt 5 år inden jul, og være klar til at lave gymnastik på egen hånd.
Vigtigt! Max. 25 deltagere – ”først-til-mølle” princippet! Tilmelding inden start
via hjemmesiden.
Instruktør: Sanne D. Salomonsen, tlf. 21 44 43 70
Leg & bevægelse – 1-3 år
Mandag kl. 16.45-17.45 hal B
Kontingent kr. 525
Sammen med mor/far skal vi trille, rulle, rim og remser og gå balance.
Redskabersbaner m. m. Vi skal grine og le, klappe og hoppe sammen med far/
mor. Forældrene er aktive sammen med barnet.
Max. 25 deltagere m. 1 forældre – først til mølle princippet
Tilmelding inden start via hjemmesiden!
Instruktør: ?? Søges snarest og meget gerne
I form og figur
Mandag kl. 18.00-19.00 hal B
Kontingent kr. 700
Her er et hold for dig, der gerne vil forbedre din kondition, trimme figuren, have
sved på panden til hver træning og godt kan lide variation. Træningen vil variere
fra gang til gang og kunne f.eks indeholde cirkeltræning, stafetter, rygtræning,
boldspil, fysisk udfordrende lege m. m. Jeg vil forsøge at lave en træning, hvor det
også godt må være sjovt at træne. Er du i tvivl om det er noget for dig, så mød op
og prøv det af! Tilmelding via hjemmesiden!
Instruktør: Anja Bille Bohn, tlf. 61 70 94 66
Zumba Kids junior 5-7 år – du skal være fyldt eller fylde 5 år i 2014!
Mandag kl. 18.10-18.50 hal A
Kontingent kr. 675
Zumba er blandt de træningsformer med mest succes i de senere år – og nu får de
yngste også mulighed for at prøve kræfter med denne sjove motionsform. Vi skal
danse og lege og lære rytmerne og trinene til sjov og dejlig musik som børnene
kender, men også latinamerikansk musik med rytmer som hiphop, cumbia og
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reaggaton. Zumbatomic er for alle børn der elsker at danse og bevæge sig, i det
hele taget bliver det en leg, hvor vi forbedrer kondition, koordination og motorik.
Så kom og dans med J Tilmelding via hjemmesiden!
Instruktør: Trine Grebdahl Lauritsen, tlf. 40 62 10 05
Zumba M/K – fra 16 år. Bemærk start 11. august
Mandag fra kl. 19.00-20.15 hal A. Torsdag fra kl. 19.30-20.30 hal B
Kontingent kr. 1.300 fri træning (11. august 2014-25. juni 2015)
Klippekort kr. 550 (10 klip)
Zumba er kort sagt motion i forklædning, da man har det sjovt mens man forbrænder en masse kalorier. Det er en af de få motionsformer, hvor man har lov til at
fjolle og grine, mens man hører en masse glad musik med latinamerikanske rytmer. Zumba er dans baseret på stilarter som salsa, merengue, cumbia, reaggaton,
samba, bellydance og flere andre kendte og ukendte stilarter og så er det trin alle
kan være med til. Man får brugt og tonet sin krop, svedt, grinet, kommer i bedre
form og forbrændt en masse kalorier mens timen flyver af sted.
Zumba er for alle, så ”ditch the workout, join the party”.
Tilmelding via hjemmesiden!
Instruktør: Trine Grebdahl Lauritsen, Laura V. Jørgensen
Crossgym M/K – fra 16 år
Mandag kl. 20.15-21.30 hal A
Kontingent kr. 700
HØST IF´s eget crossgym hold for dig som ønsker en alsidig og effektiv træning
der virker, og sikrer at du kommer i bedre form på en sjov og naturlig måde. Træningen tager udgangspunkt i Crossfit principperne, som er bygget op omkring
forholdsvist korte men højintensitetsprogrammer (WOD´s), hvor øvelserne er
konstant varierende og funktionelle og kombinerer styrke og konditionstræning.
Vi bruger primært egen kropsvægt, hvorfor alle kan være med, men tager også kettlebells, mukkerter, traktordæk og vanddunke til hjælp. Du opnår udholdenhed,
styrke, hastighed, koordination og ømme muskler. En træning hvor vi giver alt i
os, hver gang. Crossgym er for alle! Her møder du bare op, men må gerne sende
en sms inden sæsonstart.
Tilmelding inden start via hjemmesiden!
Instruktør: Jesper Dahlgaard
Rytmekrukker – fra 18 år
Tirsdag kl. 19.15-20.45 hal B
Kontingent kr. 700
Rytmegymnastik for dig der ønsker lidt flere udfordringer og samspil mellem gymnastik og musik.
Prøve kræfter med seriesammensætninger – og gerne et håndredskab. Ind imellem vil der også være konditionstræning. Sæsonen vil også indeholde en træningsweekend i januar 2015.
Holdet deltager i min. 3 opvisninger – HØST IF og NVUI samt DGI Østjylland
Tilmelding via hjemmesiden!
Instruktør: Gunvor Bakkegaard, tlf. 22 22 23 85
Benedicte Schmidt, tlf. 22 48 99 72
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Krudtuglerne – piger og drenge 0-3 år samt forældre
Torsdag kl. 16.45-17.45 hal A
Kontingent kr. 525
Kan du lide at udfolde dig og vise hvor dygtig du er til at lave kolbøtter, snurre
rundt, danse, løbe, hoppe og synge, er det her du og dine forældre skal tilmelde
jer. Hvis ikke dine forældre kan deltage, kan du tage dine bedsteforældre med. Der
bliver et samarbejde, mellem barn og forældre og det er meget vigtigt at I tager tøj
på, som I kan bevæge jer i. Pak tasken hjemmefra, så den er klar til om eftermiddagen.
Husk strømper med gummidutter eller du skal have bare tæer
Tilmelding inden start via hjemmesiden!
Max 25 deltagere + 1 forældre pr. barn ”først til mølleprincippet”
Instruktør: ?? søges snarest og meget gerne
Micro springere – piger/drenge 0.-2. klasse
Torsdag kl. 16.30-17.45 hal B
Kontingent kr. 675
Vil du gerne være aktiv? Kan du lide at klatre i ribberne og synes du at redskaberne
er sjove at lege på, eller gemmer der sig en gymnast i dig, så er dette et hold for dig!
Vores træning er bygget op omkring grundelementerne i gymnastikken og spring
og stilet imod piger og drenge, der har mod på at prøve kræfter med springene i
gymnastikken.
Vi har brug for, at I forældre giver en hånd med, og der er også flere træninger i
løbet af året, hvor familien er velkomne.
Tilmelding via hjemmesiden!
Instruktører: Steffen Espersen, tlf. 28 68 40 38 & Henning Espersen, Maiken & Simone
Springhold – piger/drenge 3.-5. klasse
Torsdag kl. 18.00-19.30 hal B
Kontingent kr. 675
Her et hold for dem, der elsker at springe og gerne vil lære en masse nyt. Er du en
af dem, der nyder, når opvarmningen foregår på team-tracken og ikke kun på gulvet, ja så er det her hold noget for dig. Udover at springe skal vi også arbejde med
lidt rytme, koordination og styrketræning, for det er også en del af gymnastikken,
men vores største formål med træningen er spring, spring, spring og så lidt mere
spring.
Tilmelding via hjemmesiden!
Instruktør: Steffen Espersen, tlf. 28 68 40 38, Henning Espersen & Line
Juniorhold – piger/drenge fra 6. klasse
Torsdag kl. 18.00-19.30 hal B
Kontingent kr. 675
Vilde spring og sjove timer.
På holdet vil vi koncentrere os om spring som flikflak, kraftspring og salto. Blive
dygtigere til de enkelte spring. Spring er dog ikke det eneste vi skal, der vil også
blive nogle serier. Vi vil gå meget op i, at vi skal have det godt socialt både i og
uden for hallen.
Tilmelding via hjemmesiden!
Instruktør: Steffen Espersen, tlf. 28 68 40 38, Henning Espersen & Line
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Ju-jitsu

Træningstider er uændret fra foråret:
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
https://www.facebook.com/pages/
Hadbjerg-Ju-Jitsu/303073069735211
E-mail: hadbjerg.jujitsu@gmail.com

Krolf og petanque

Træning hver mandag ved HØST-Hallen kl. 19.00.
Kom og vær med, – vi har det rigtig sjovt!
Kontaktpersoner
Krolf: Margit Jensen, tlf. 22 76 57 78
Petanque: Erik Pedersen, tlf. 29 42 02 96

Motion
Stavgang

Hver torsdag kl. 19.00 fra HØST-Hallen
Kom og vær med til sensommer-stavgang,
mens det endnu er lyst om aftenen.
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.

LØB I HØST IF
Forårets løbeskole
afsluttet i fin stil

Cykling for
motionister
Tirsdage kl. 18.30 cykler vi fra
HØST-Hallen
Vi er p.t. 7 stykker, der cykler
hver tirsdag, og vil fortsat gerne
have nye med.
Du har mulighed for at kombinere motion og at komme ud i naturen, da vi hver gang laver forskellige
ture på ca. 30 km i omegnen – hvor
vi kører ad små veje og ind imellem
kører vi også på en grusvej.
Vi fortsætter hele september
måned, dog er det Poul Erik, tlf.
29 90 41 45, der laver turene
den 16. og 23. september.
Henvendelse kan ske til
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 en
cykelaften i sensommeren.

I april startede 6 friske løbeaspiranter på HØST IF løbeskole. De
stod foran et 12 ugers program,
der skulle kunne få dem til at
løbe 5 km eller 30 min uden pauser. 2 faldt fra og 1 kom til og en
ekstra uge blev indlagt efter ønske fra nogle af løberne, så alle
kunne nå målet. Men torsdag d.
26. juni gennemførte 5 pers. De
blev flot heppet i mål af ”gamle”
løbere, som var mødt frem for
at hylde dem. Der var bagt velfortjent kage, som blev nydt ved
bænkene foran HØST-Hallen.
Flot løbet af alle deltagere.

LØB I HØST IF
Igennem sommeren har vi kunne holde fast i
2-3 ugentlige fælles løbeture. Mange har også
haft løbeskoene med på feriedestinationen eller lavet aftaler, så formen kunne holdes ved
lige selvom det var ferietid.
LØB I HØST IF er åben for nye medlemmer
hele året – vi har plads til mange flere.
Meld dig ind i LØB I HØST IF på
www.høstif.dk/loeb.
Du er også velkommen til at komme og
prøve 2-3 gange inden du melder dig ind. Du
forpligter dig ikke til at komme hver gang. Det
er bare lidt sjovere at løbe med andre og få ny
inspiration til løberuter og nye løbemål.
Vi løber hver tirsdag kl. 19.30 og søndag kl.
10.00 fra HØST-Hallen.
Alle kan være med og der er en gruppe af løbere til hvert niveau.
1. gruppe: Løber 4-5 km
2. gruppe: Løber 5-10 km
3. gruppe: Løber 10 km+
Tempoet tilpasses så man kan løbe sammen
i nogle små grupper.
Vi har ikke planlagt en løbeskole i efteråret,
men hører gerne fra interesserede om vi kan
samle nok sammen til en ny omgang.
Vel løb
Yderligere info:
Claus Glavind, claus@glavind.net, tlf. 22 49 83 45
Bettina Sørensen, jhe@post.tele.dk, tlf. 22 86 07 47

Jonna og Niels Erik Thomsen

Vel mødt gamle som nye deltagere
Vagn Salling Poulsen
Glentevej 16, Hadbjerg, 8370 Hadsten
tlf. 86 91 43 76, mobil 72 20 24 56
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Sponsorhjørnet
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 virksomheder og private giver tilsagn om
at give en hånd med – både til det materielle,
der skal installeres/monteres og når det gælder
økonomisk opbakning til vores mange aktiviteter. Hører I om nogen, der kan være potentielle
sponsorer, vil vi godt lige have ”et vink” så vi
kan få fulgt op på det i sponsorudvalget.
Playersponsorater
Der er gang i playersponsoraterne. 3 nye siden
sidst er nu på banen. Det er KE-EL ved Torben
Eriksen i Ødum. Den lokale elektriker i området! KE-EL sponsorerer vores unge, store talent
Jacob Rungø. Og det andet er Casino Events,
som har valgt at sponsorere Rasmus Rungø.
Rasmus arbejder i firmaet. Casino Event er klar
på et arrangement i Hadbjerg, hvor overskuddet går til HØST IF eller lignende. Det tredje
er Hadbjerg Mur & Beton ved Morten Eriksen –
den lokale entreprenør. Morten Eriksen sponsorerer Mogens Krogh, vores målmand på Serie
3 holdet.
I næste nummer af HØST vil vi skrive om
dem der har tegnet playersponsorater indtil
nu, garneret med billeder!
Sponsorer Seniorfodbold via player sponsorater
Vistoft Byg har tegnet playersponsorat på Casper Laczko!
Radius møbler har tegnet sponsorat på Nicolaj Svejstrup Loft!
KE-El har tegnet playersponsorat på Jacob Rungø
Casino Events har tegnet playersponsorat på Rasmus Rungø
Hadbjerg Mur & Beton har tegnet sponsorat på Mogens Krogh
Morten og
Mogens.
Sponsor og
spiller får
en snak
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Bordtennis
Ramsing CUP 2014
4 lokale virksomheder, Flemming Sørensen VVS, Kristian
Hardam Murerfirma, Hadbjerg
Blik og Hadbjerg Tømrerfirma
havde igen i år sørget for at deltagere fra HØST IF spillere/ledere var klædt i ens sweatshirtshættetrøjer.
Tak for støtten til de lokale
virksomheder!
OK Ødum
OK Plus sponsortiltag fortsætter
i efteråret 2014.
Hver gang du køber ½ liters
Plus vand eller en kop kaffe
fra OK Plus’ kaffeautomat i OK
Ødum, bidrager OK med 60 ører
til HØST IF.
Har du et OK benzinkort tilknyttet HØST IF, giver OK 6 ører for
hver liter brændstof du tanker.
Køber du også din el ved OK
giver OK i stedet 12 ører pr. liter
brændstof du tanker.
Er du interesseret i at støtte
HØST IF når du handler ved OK,
så kontakt undertegnede på tlf.
86 91 40 07 eller mød op på OK
i Ødum på en af kampagnedatoerne.
Næste kampagnearrangement
er fredag den 29. august kl.
12.00-16.00. Så kig ind til OK
denne dag for at få lavet et OK
kort som du får med derfra med
det samme via vores OK konsulent på stedet!
Sponsorudvalget
Lars Olsen

Nyt samarbejde

Vi vil i den kommende sæson,
have et samarbejde med et par
andre østjyske klubber. Dette vil
i første omgang betyde at vores
bedste spillere, vil få mulighed
for at deltage i drengedivisionen,
som er den bedste Drengerække
i Danmark. I denne række kan
de få noget rigtig modstand så de
rigtig kan vise deres talent.
Vi håber hen ad vejen, at vores
samarbejde, kan være med til at
gøre vores spillere endnu bedre,
og give mulighed for rigtig seriøs
træning, med nogle fantastisk
dygtige trænere. Vi har stadig et
par af de allerbedste spillere i
deres årgang i klubben, så det er
vigtigt at vi forsøger at fastholde
disse, ved at stille nogle ordentlige træningsbetingelser til rådighed. Vi glæder os rigtig meget til samarbejdet og ser frem
til nogle drabelige opgør i drengedivisionen. Det bliver fedt at
få alle de bedste ungdomsspillere på besøg i HØST-Hallen.
Der er også stadig plads til
flere seniorspillere. Vi har de
seneste år haft pæn gang i seniorerne og håber at denne udvikling vil fortsætte.

Sæson 2014-2015

Så er det ved at være tid, til at få
startet stille og roligt op igen. Vi
glæder os til at komme i gang med
endnu en spændende sæson.

Har du lyst til at forsøge at spille bordtennis, er du meget velkommen til at møde op
og prøve at spille lidt, vi har p.t. plads til nye
spillere, så det er bare med at komme i gang. I
første omgang starter vi med den sædvanlige
sommerbordtennis, hvilket betyder at der vil
være træning i HØST-Hallen hver torsdag fra
kl. 18.00-20.00.
Fra tirsdag d. 2. september starter ”den rigtige” træning op med flg. træningstider:
Tirsdag kl. 18.00-19.15: Ungdom 1.-5. klasse
Tirsdag kl. 19.15-21.00: Ungdom 5.10. klasse
Tirsdag kl. 20.30-22.00: Seniorer
Torsdag kl. 18.00-19.00: Ungdom 1.-5. klasse
Torsdag kl. 19.00-20.00: Ungdom 6.-10. klasse
Torsdag kl. 20.00-22.00: Seniorer
På vegne af HØST IF bordtennis
Aktivitetsformand
Peter Thybo Christensen
Tlf. 50 74 73 15, e-mail ptc@post.tele.dk

Badminton
Sæson 2014-2015

Den nye sæson for badminton i HØST-Hallen
starter i uge 36. Hvis der er stemning for det,
vil vi i år forsøge at friholde nogle baner til
rotations spil, hvor der spilles med skiftende
makker. Dvs. at man også kan melde sig til badminton uden fast makker.
Der er banetildeling mandag d. 1. september
kl. 19.00 i HØST-Hallen
Vi har i år følgende tider
Mandag: kl. 19-20, 20-21, 21-22 (3 x 3 baner)
Tirsdag: kl. 16-17, 21-22 (2 x 3 baner)
Fredag: kl. 19-20, 20-21 (2 x 5 baner)
Vel mødt til en ny sæson
Gert Holdensgaard
Tlf. 23 31 17 56
E-mail gertogsanna@skylinemail.dk
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Kiosken i HØST-Hallen

Kiosken i HØST-Hallen vil være åben til alle
seriekampe i fodbold evt. med ”servicevogn”
ved banen, hvor der kan købes øl, vand og pølser. Ligeledes vil der forsøgsvis være åbent i
kiosken på tirsdage og torsdage for de aktive
i træningstiden. Så det er op til brugerne, om
det skal gøres permanent. Der vil være salg af
is, slik, øl, vand, kaffe og franske hotdogs.
Til Frivillig-korpset og andre interesserede:
Meld gerne ind, hvis du vil tage et par vagter i
kiosken en gang imellem!
Kioskbestyrer i HØST-Hallen
Allan Thomsen
Tlf. 27 84 78 81

Fodbold
Ungdomsafdelingen

Træner-farvel i sommerferien
I løbet af sommerferien frem til træningsstart
her i uge 33 har vi sagt farvel til trænere for
de daværende U8 samt U14 (nu U9 og U15).
U8-trænere Morten Thye Laier, Brian Jensen og
Claus Hansen samt U15-trænerne Hans Bille og
Per Kamman Jensen.
Tak til alle for en stor indsats for HØST IF
igennem flere år.
Nye trænere for U9 er Rasmus Knage Thomsen og Jonas Kristensen. For U15 er det Simon
Olsen, der er overordnet træner med hjælp fra
øvrige seniorspillere, når der er behov for det.
Også tak til disse nye trænere fordi I lynhurtigt er trådt til, så vi kan bevare både U9- og
U15-hold i HØST IF.

HØST IF
DGI Fodboldskole 2014
Igen i år var der den første uge
i skoleferien Fodboldskole i
Hadbjerg. Og i år med rekorddeltagelse, og det vi max har
sagt, vi kan håndtere – nemlig
90 fodboldskoledeltagere. Godt
fodboldvejr – let overskyet det
meste af ugen, afbrudt af et par
enkelte dryp – gjorde det udholdeligt at spille 6 timers daglig
fodbold etc.
Som noget nyt havde vi i år
lavet mulighed for tilmelding
til overnatning fra torsdagens
skoleslut til fredagens skolestart. Det var der stor interesse
for med 55 tilmeldte til overnatning i HØST-Hallen. Sammen med enkelte forældre og
trænerne gik det rigtig godt.
Forskellige aktiviteter fra fodboldskoleslut og indtil sengetid
var arrangeret af trænerne. Efter
aftensmad var det tid til hygge
og social samvær. Højdepunktet var dog, da Jonas Bager, nu
kontraktspiller i Randers FC og
U18 landsholdsspiller, kom på
besøg og fortalte om sin karriere
og hvordan han var nået dertil

samt en masse andre gode bemærkninger. Jonas er startet
som (ØHG)HØST-spiller for
mange år siden – så han har
trådt sine første fodboldstøvler
i Hadbjerg. Tak til Jonas for at
besvare næsten alle nysgerrige
spørgsmål fra deltagerne. Sengetid kl. 22.00 blev næsten overholdt, om end nogen var mere
trætte og sov før en andre. Men
ro blev der!
Morgenseancen fredag var vi
spændt på. Men alle kom op og
var klar til fodboldskolestart kl.
9.00 efter morgenbespisning. På
sidstedagen var der dog igen i
år høj solskin, så afslutningen
bød på den sædvanlige tur for
trænerne med vand fra spillerne på sidelinjen. 5 trænere,
3 trænerføl samt 2 ledere til det
praktiske stod for servicering af
de dejlige unge fodboldskoledeltagere. Alt forløb fuldstændig
efter planen og vi er sikre på at
alle deltagere var både trætte
og tilfredse efter endnu en god
DGI Fodboldskole i HØST IF. Tak
til jer alle for en god oplevelse
denne uge!
Mvh. Fodboldskoleleder
Lars Olsen HØST IF
Tlf. 30 75 22 12

HØST IF ungdom til RAMSING CUP
1.-3. august 2014

Igen i år tog HØST IF til Spjald for at deltage i
Ramsing Cup. Nogle var med for 5. gang, for
andre var det første gang og helt nyt. Vi havde
5 hold med. U15dr, U13pi, U11dr og to hold
U10dr. HØST truppen udgjorde med spillere,
trænere og familier ca. 120 personer. Igen i år
var der 4 sponsorer, der havde gjort det muligt
at alle spillere og trænere kunne bære ens hættetrøjer i en smart blå farve, der skilte sig ud i
mængden. Tak til Hadbjerg Blikkenslager Forretning, Murermester Kristian Hardam, Hadbjerg Tømrerfirma og Flemming Sørensen VVS
for dette sponsorat.
Vi startede ud fredag eftermiddag med kampe i højt solskin og med godt humør. Dette
fortsatte og alle hold kæmpede bravt lørdag
og søndag med både tabte og vundne kampe.
Både U10-drengene og U11-drengene har pokaler med hjem til klublokalet.
Om aftenen var der en fantastisk god stemning og hygge i HØST-campen blandt børn og
voksne. Det er skønt, at HØST IF år efter år kan
give børn og voksne mulighed for at deltage i
dette stævne, hvor hygge er i højsædet og sammenholdet styrkes mellem spillere, trænere og
forældre. Det skaber nye muligheder og udvikling til HØST IF Fodbold. Der er plads til flere
hold fra HØST IF til næste år.
Christina Mikkelsen
HØST IF Fodbold
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Senior Serie 4(3) og Serie 6(5)
efter sommerferien
Træningstiderne er stadig som
i foråret 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.
Turneringen
Flere nye spillere er kommet til
HØST IF fra flere steder især naboklubber. Nævnes kan Anders Bager,
Ketil Lemming, Kasper og Thomas
Jeppesen, Rasmus Knage Thomsen
samt et par stykker fra vores egen
ungdomsafdeling. Desværre har vi så
sagt farvel til Mikkel K. Hansen som
var med til at spille holdet i Serie 4.
Desuden Kasper Olsen som var skadet hele foråret. Men en bred trup
må vi sige. Det bliver der behov for i
efterårssæsonen efter oprykning for
begge seniorhold til Serie 3 og Serie 5.
Puljen
Serie 3 er kommet i en meget svær
pulje med flere nedrykkere fra serie 2 samt flere tophold fra serie i
foråret. Det er som følger:
Vorup, Rougsø, Kristrup, Midtdjurs, Hornslet,
Alliancen, SIF Hørning/Assentoft.
Så 14 kampe her i efteråret.
Se referat fra første kamp 12.
august her på  siden.
Serie 5 er kommet i pulje med
følgende hold:
Grundfør, Korsholm, Lisbjerg, VRI, TMV8530
For både Serie 3 og Serie 5 må
målet være at etablere sig i rækken
her i efterårssæsonen.
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Kamprapport fra 12. august først hjemmekamp i Serie 3
20 års ventetid slut – Igen i Serie 3
D. 12. august 2014 blev en stor dag for HØST
IF. For første gang i 20 år, havde Hadbjerg et
fodboldhold i Serie 3. Det betyder altså at
vi er på højde med en af Favrskovs største
byer og største fodboldklub, Hinnerup, rent
fodboldmæssigt.
På spillernes og egne vegne vil jeg rigtig
gerne sige tak for al den store støtte hele
lokalområdet har givet os siden vi startede
seniorafdelingen op for blot 1½ år siden.
Det har været et eventyr, der måske ikke
har toppet endnu. For tirsdag d. 12. august
gik vi ind som store underdogs mod oprykningskandidaterne fra Vorup, som medbragte flere Jyllandsserie-spillere. På ren
vilje, fight, til tider godt spil og så Favrskovs
fedeste kulisse, vandt vi 3-2.
På mål af Jakob Rungø, Ruben Høgh og
”stjernen” Laksen også kendt som Casper
Lazcko, fik vi vendt et truende 1-2 nederlag
til en sejr i sidste ende. Hvilken vild start
på et efterår, hvor vi helt sikkert løber ind i
nogle benhårde modstandere, som bl.a. Vorup var påregnet at være.

22. august kamparrangement –
vi gør det igen!
Vi har hos hele HØST IF og specielt herreseniorholdet de sidste 1½ år haft stor succes med at stable store hjemmekampsarrangementer på benene. Hvem husker ikke
d. 2. maj 2014, hvor Hadsten kom på besøg
og vi 10 sek. før tid, scorede til 3-2 foran
over 300 tilskuere, i en Serie 4 kamp. DBU
overværede kampen og filmede indslag til
inspiration til andre mindre klubber som
HØST IF. DBU var imponeret og mente det
var noget af det vildeste de havde oplevet i
seriefodbold i Danmark – Godt gået HØST
IF og HØST-området!
Fredag d. 22. august gør vi det igen, når
Midtdjurs kommer på besøg. Vi bestiller
pølsevogn til salg af pølser og brød, samt vi

påregner at sætte telt op ved banen,
hvor der vil blive solgt øl, vand og
spiritus og afholdt fest efterfølgende.
Før og under kampen vil vi afholde flere konkurrencer, som bl.a.
straffesparkskonkurrence i pausen
af kampen. Men også ”Tip resultatet” er et nyt koncept vi vil iværksætte denne dag.
Før alt dette vil vi afholde stor
fælles ungdomstræning for alle
ungdomshold i HØST IF, hvor Serie
5 spillerne vil forestå denne træning. Efter kampen vil 2-3 af Serie
3-spillerne forestå salg i pølsevognen, samt øl og vand salg, så man
kan få en snak med dem om kampen også.
Vi håber hele HØST-området vil
støtte op om denne dag, så vi kan
skrive et nyt kapitel i det eventyr
der er gang i, omkring fodbolden i
HØST-området.
Simon Olsen
Spiller i HØST IF

Serie 3 holdet
Laksen interviewes

OB40-holdet

OB40-holdet er godt i gang og har
efter 2 kampe i efteråret opnået
4 point. Uafgjort mod VIK og sejr
over HLIF. Holdet er desuden i
pulje med
Ry, Kolt/Hasselager, Virup, Posten, Herskind og
Hårby.
8 kampe i alt bliver det til for ”de
gamle ben”!
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
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Kampe på Hadbjerg stadion efterår 2014

Træning og turneringer ruller nu igen
på banerne på Hadbjerg stadion. Der
spilles masser af turneringskampe
frem til sæsonafslutningen i oktober
som det kan ses af oversigten.
Dag
Fre
Lør
Lør
Lør
Lør
Lør
Man
Man
Man
Man
Man
Man
Man
Man
Tir
Tir
Tir
Tir
Tir
Tir
Tir
Tir
Tir
Ons
Ons
Lør
Lør
Lør
Ons
Ons
Tor
Man
Man
Ons

Dato
22.8.2014
23.8.2014
23.8.2014
23.8.2014
23.8.2014
23.8.2014
25.8.2014
25.8.2014
25.8.2014
25.8.2014
25.8.2014
25.8.2014
25.8.2014
25.8.2014
26.8.2014
26.8.2014
26.8.2014
26.8.2014
26.8.2014
26.8.2014
26.8.2014
26.8.2014
26.8.2014
27.8.2014
27.8.2014
30.8.2014
30.8.2014
30.8.2014
3.9.2014
3.9.2014
4.9.2014
8.9.2014
8.9.2014
10.9.2014
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Kl.
18.45
10.00
10.00
10.45
10.45
14.00
17.30
17.30
18.10
18.10
17.30
18.00
18.00
19.00
17.30
17.30
17.30
17.45
17.45
17.45
18.00
18.00
18.00
19.00
19.00
10.30
11.00
11.30
18.00
18.30
18.00
18.30
19.00
19.00

Bane
11
8.1
8.2
8.1
8.2
11
5.1
5.2
5.1
5.2
8
8
8
7
3.1
3.2
3.3
3.1
3.2
3.3
3.1
3.2
3.3
7
11
5
5
5
8
11
8
11
7
7

På www.dbu.dk søg på HØST IF kan
man også finde oversigten over DBU
ungdomshjemmekampe samt se resultater og stillinger.

Række
Herrer Serie 3
U10 Drenge DGI
U10 Drenge DGI
U10 Drenge DGI
U10 Drenge DGI
Herrer Serie 5
U11 Piger Letøv. (2004) 5M
U11 Piger Letøv. (2004) 5M
U11 Piger Letøv. (2004) 5M
U11 Piger Letøv. (2004) 5M
U11 Drenge C DGI
U11 Drenge C DGI
U11 Drenge C DGI
Kvinde C2 (+15) 7M
U6 Drenge (2009) 3M
U6 Drenge (2009) 3M
U6 Drenge (2009) 3M
U6 Drenge (2009) 3M
U6 Drenge (2009) 3M
U6 Drenge (2009) 3M
U6 Drenge (2009) 3M
U6 Drenge (2009) 3M
U6 Drenge (2009) 3M
Kvinde C2 (+15) 7M
ØOB Oldboys 40 år
U9 Drenge B DGI
U9 Drenge B DGI
U9 Drenge B DGI
U15 Drenge C1 (2000) 8M
ØOB Oldboys 40 år
U13 Piger DGI 8M
Herrer Serie 3
Kvinde C2 (+15) 7M
Kvinde C2 (+15) 7M

Hjemmehold
HØST IF
HØST IF
Spentrup
HØST IF
Auning IF
HØST IF
HØST IF
Dronningborg B
Dronningborg B
HØST IF
HØST IF
Rougsø FF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
Vorup FB 1
Randers Freja 2
Helsted Fremad IF
Randers Freja 1
Vorup FB 2
HØST IF
Vorup FB 1
Vorup FB 2
HØST IF
HØST IF
TRIF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF

Udehold
IF Midtdjurs
Auning IF
IF Midtdjurs
IF Midtdjurs
Spentrup
VRI
Grundfør UI
Hammel GF
Grundfør UI
Hammel GF
Rougsø FF
IF Midtdjurs
IF Midtdjurs
IF Trojka
Vorup FB 2
Randers Freja 1
Helsted Fremad IF
HØST IF
Randers Freja 2
Vorup FB 1
Randers Freja 2
Helsted Fremad IF
Randers Freja 1
Alliancen IF
Ry Fodbold
Vorup FB
Vorup FB
TRIF
Stjær B
Oversidder
Rougsø FF
Hornslet IF
Fortuna Randers
Vorup FB

Dag
Tor
Søn
Søn
Søn
Søn
Søn
Søn
Søn
Søn
Søn
Søn
Søn
Søn
Søn
Ons
Ons
Ons
Ons
Ons
Ons
Tor
Lør
Lør
Lør
Lør
Ons
Ons
Ons
Lør
Lør
Søn
Søn
Søn
Søn
Søn
Søn
Lør
Lør
Lør

Dato
Kl.
11.9.2014 18.00
14.9.2014 12.00
14.9.2014 12.00
14.9.2014 12.00
14.9.2014 12.00
14.9.2014 12.15
14.9.2014 12.15
14.9.2014 12.15
14.9.2014 12.15
14.9.2014 12.30
14.9.2014 12.30
14.9.2014 12.30
14.9.2014 12.30
14.9.2014 14.00
17.9.2014 17.30
17.9.2014 17.30
17.9.2014 18.10
17.9.2014 18.10
17.9.2014 18.00
17.9.2014 18.00
18.9.2014 18.00
27.9.2014 10.30
27.9.2014 11.00
27.9.2014 11.30
27.9.2014 14.00
1.10.2014 18.00
1.10.2014 18.00
1.10.2014 18.00
4.10.2014 14.00
4.10.2014 16.00
5.10.2014 10.00
5.10.2014 10.00
5.10.2014 10.40
5.10.2014 10.40
5.10.2014 11.20
5.10.2014 11.20
11.10.2014 14.00
18.10.2014 14.00
1.11.2014 13.30

Bane
8
3.1
3.2
3.3
3.4
3.1
3.2
3.3
3.4
3.1
3.2
3.3
3.4
11
5.1
5.2
5.1
5.2
8
11
8
5
5
5
11
8
7
11
11
11
5.1
5.2
5.1
5.2
5.1
5.2
11
11
11

Række
U13 Piger DGI 8M
U7 Drenge (2008) 3M
U7 Drenge (2008) 3M
U7 Drenge (2008) 3M
U7 Drenge (2008) 3M
U7 Drenge (2008) 3M
U7 Drenge (2008) 3M
U7 Drenge (2008) 3M
U7 Drenge (2008) 3M
U7 Drenge (2008) 3M
U7 Drenge (2008) 3M
U7 Drenge (2008) 3M
U7 Drenge (2008) 3M
Herrer Serie 5
U10 Piger B (2005) 5M
U10 Piger B (2005) 5M
U10 Piger B (2005) 5M
U10 Piger B (2005) 5M
U15 Drenge C1 (2000) 8M
ØOB Oldboys 40 år
U13 Piger DGI 8 M
U8 Drenge A DGI
U8 Drenge A DGI
U8 Drenge A DGI
Herrer Serie 3
U15 Drenge C1 (2000) 8M
Kvinde C2 (+15) 7M
ØOB Oldboys 40 år
Herrer Serie 3
Herrer Serie 5
U11 Dr. Letøv. (2004) 5M
U11 Dr. Letøv. (2004) 5M
U11 Dr. Letøv. (2004) 5M
U11 Dr. Letøv. (2004) 5M
U11 Dr. Letøv. (2004) 5M
U11 Dr. Letøv. (2004) 5M
Herrer Serie 5
Herrer Serie 3
Herrer Serie 3

Hjemmehold
HØST IF
HØST IF 2
SMIFF 3
Vorup FB 2
Hadsten SK 1
Spentrup IF 1
HØST IF 1
Vorup FB 1
Vorup FB 2
Spentrup IF 2
Hadsten SK 1
Spentrup IF 1
SMIFF 3
HØST IF
SMIFF
HØST IF
HØST IF
SMIFF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
Auning IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
Ommersyssel IF
Hornbæk SF
Stjær B
Korsholm IF
Todbjerg/Mejlby IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF

Udehold
Helsted Fremad IF
Spentrup IF 2
Spentrup IF 1
HØST IF 1
Vorup FB 1
Hadsten SK 1
HØST IF 2
SMIFF 3
Spentrup IF 2
Vorup FB 1
Vorup FB 2
HØST IF 1
HØST IF 2
Lisbjerg FC 2
HOG Hinnerup 1
HOG Hinnerup 2
HOG Hinnerup 1
HOG Hinnerup 2
IF Lyseng
Virup IF
TRIF Rønde
Grenå IF
Grenå IF
Auning IF
Rougsø FF
Houlbjerg/Laurbjerg IF
ASA, Aarhus
Kolt/Hasselager IF
Kristrup Boldklub 2
Grundfør UI 2
Stjær B
Todbjerg/Mejlby IF
Hornbæk SF
HØST IF
Korsholm IF
Ommersyssel IF
TMV 8530
Alliancen IF
SIF Assentoft/Hørning GF
Fodboldudvalget
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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 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
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.
September
Oktober
November
December

Deadline
7.9.2014
5.10.2014
2.11.2014
30.11.2014

Udkommer
19.-22.9.2014
17.-21.10.2014
14.-17.11.2014
12.-15.12.2014

Materiale til HØST indleveres til
Rikke Møller Antvorskov og Niels Bjarne Larsen.
Er HØST ikke kommet? Så kontakt:
Peter Møller
tlf. 23 86 38 54
Inge-Lise Rathje tlf. 60 63 73 30
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Kalender
August
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

HØST

HØST IF hjemmebanearrangement
Ødum, kl. 11.00
HØST udkommer

HØST IF på OK
Hadbjerg, kl. 18.30
Kirkevandring

September

1 Sæsonstart gymnastik
2
3
4
5
6
HØST deadline
7
Ødum, kl. 9.30 – kirkekaffe
8
9
10
11 Studiekreds
12
13
14 Hadbjerg, kl. 9.30
15
16
17
18
19
20
Ødum, kl. 11.00 Høstgudstjeneste
21
Kirkevandring
22 HØST udkommer
23 Sogneeftermiddag
24
Kirke i Børnehøjde
25 Fællesspisning, Hadbjerg
Studiekreds
26
27
28 Hadbjerg, kl. 11.00 – kirkekaffe
29
30 Formiddagsmøde

