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Vi har brug for dig til 
Lyserød Randersvej 
d. 4. oktober

Lyserød Randersvej 
og ideen bag
Konkret	 går	 arrangementet	 ud	
på	at	mødes	til	hyggeligt	samvær	
og	lave	–	og	ikke	mindst	spise	–	
en	lækker	tapas-buffet	sammen	
med	de	andre	’damer’	i	HØST-
området	på	tværs	af	alder.
Tanken	er	dels	at	rejse	penge	
til	 forskning	 i	 brystkræft,	 idet	
alle	deltagere	giver	200	kr.	for	at	
deltage	i	arrangementet,	hvoraf	
overskuddet	 går	 ubeskåret	 til	
Kræftens	 Bekæmpelse.	 Men	
håbet	er	samtidig,	at	dagen	kan	
være	med	til	at	styrke	netværket	
og	sammenholdet	 i	HØST-om-
rådet,	skabe	nye	bekendtskaber	
og	give	lidt	næring	til	de	gamle	
af	 slagsen.	 Små	 samfund	 rum-
mer	stor	omsorg	og	parathed	til	
at	hjælpe	hinanden,	fx	i	forbin-
delse	med	 sygdom,	men	 for	 at	
kunne	 give	 og	 modtage	 hjælp	
fra	 sine	 ’byfæller’	 er	 det	 netop	
vigtigt	 at	 kende	 hinanden	 lidt	
bedre	 end	 bare	 et	 venligt	 nik	
ved	busstoppestedet.	Så	kom	og	
vær	med	til	en	hyggelig	dag,	og	
lær	din	’nabo’	lidt	bedre	at	ken-
de.	Og	tag	endelig	de	damer,	du	
kender,	under	armen.

Program
Vi	 mødes	 kl.	 9.30	 i	 et	 lokale	 i	
området	 (adressen	 kommer	
senere),	 hvorefter	 vi	 bliver	 for-
delt	i	små	grupper,	der	går	hjem	
til	 forskellige	 i	byen	for	at	 lave	

små,	nemme	retter	til	en	fælles	
tapas-buffet,	som	vi	alle	mødes	
om	igen	kl.	11.30.
Kl.	15.00	støder	vores	familier	
til,	og	vi	går	i	samlet	flok	til	Ran-
dersvej,	hvor	vi	sender	lyserøde	
balloner	op	kl.	15.15	–	samtidig	
med	Spørring,	hvor	der	 foregår	
et	lignende	arrangement.

Sådan deltager du
Der	 er	 flere	 forskellige	 måder,	
du	kan	tage	del	 i	 ’Lyserød	Ran-
dersvej’	den	4.	oktober.	Det	cen-
trale	 er	 lysten	 til	 at	 være	med.	
Du	 kan	 stille	 dit	 (ikke	 helt	 ny-
rengjorte)	 køkken	 til	 rådighed	
et	 par	 timer	 til	 hyggelig	 mad-
lavning	på	selve	dagen.	Eller	du	
kan	deltage	i	selve	arrangemen-
tet	og	være	med	til	at	tilberede	
–	og	ikke	mindst	spise	–	en	læk-
ker	 frokost	 sammen	med	 gode	
’byfæller’	og	på	den	måde	være	
med	 til	 at	 rejse	penge	 til	Kræf-
tens	Bekæmpelse.
Du	tilmelder	dig	ved	at	overfø-
re	200	kr.	på	kontoen	–	se	kon-
taktoplysninger	nedenfor.	Husk	
at	angive	navn	–	og	for	HØST-
området	tilføjes	et	H,	så	vi	ved,	
hvor	du	er	 tilmeldt.	Derudover	
må	du	meget	gerne	sende	sms/
brev/e-mail,	 hvis	 vi	 må	 være	 i	
dit	 køkken	 sammen	 med	 dig.	
Vi	 forestiller	 os	 ca.	 4	 kvinder	 i	
hvert	køkken.
Det	koster	200	kr.	 at	deltage.	
Hvis	 du/I	 vil	 donere	 penge	 ud-

over	 ”frokostprisen”,	 eller	 ken-
der	 et	 firma,	 der	 vil	 være	 inte-
resseret	 i	 at	 donere,	 kan	 I	 på	
samme	måde	overføre	penge	til	
kontoen	 og	 dit	 navn/firmaets	
navn	 vil	 blive	 sat	 på	 de	 flotte	
menukort.	 Tilmelding	 foregår	
ved	 at	 indsætte	 penge	 på	 kon-
tonr.	0400-4012	052	788	senest	
14.	september	–	husk	navn.
Har	 du	 spørgsmål	 til	 ’Lyserød	
Randersvej’,	 eller	 vil	 du	 gerne	
høre	mere	om	arrangementet	og	
tankerne	 bag,	 er	 du	 meget	 vel-
kommen	 til	 at	 kontakte	 Sonja	
Skov	 Nielsen,	 Elmelundsvej	 34,	
Hadbjerg.	Vi	håber	på,	at	der	er	rig-
tig	mange,	der	vil	bakke	op	om	en	
hyggelig	dag	i	en	god	sags	tjeneste.
Kontakt	til	Sonja:

tlf.	22	19	96	39
sonjasnielsen@gmail.com.	

Mange hilsner
Arbejdsgruppen bag ”Lyserød 
Randersvej” i HØST-området

Frida, Jesta, Marianne, 
Mathilde, Pernille, Sonja og Tina

Styrk	sammenholdet	og	
netværket	i	HØST-området,	
mens	du	er	med	til	at	rejse	
penge	til	Kræftens	Bekæm-
pelse.	Er	du	kvinde,	og	bor	du	
i	HØST-området,	vil	vi	rigtigt	
gerne	have	dig	og	’damerne’	i	
HØST-området	med	til	’Lyse-
rød	Randersvej’	lørdag	den	4.	
oktober.

På næste side omtales endnu 
et arrangement Lyserød Lørdag

mailto:sonjasnielsen@gmail.com
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Lyserød Lørdag 
i Hadbjerg d. 4. oktober

Et	 af	 HØST	 IF’s	 æresmedlem-
mer	 Bent	 Jensen	 fra	 Ødum,	
fejrede	 lørdag	 d.	 6.	 september	
guldbryllup	med	sin	kone	Else.	
Både	 Else	 og	 Bent	 har	 gennem	
alle	 årene	 været	 medlemmer	 i	
idrætsforeningen	 og	 begge	 har	
spillet	 håndbold	 og	 badminton	
gennem	 årene.	 Bent	 var	 også	
tidligere	en	”fighter”	i	forsvaret	
på	senior-	og	oldboys-holdene	 i	
fodbold.	 Bent	 har	 i	 flere	 perio-
der	 været	 medlem	 af	 bestyrel-
sen	 i	 ØHG	 og	 en	 gang	 da	 der	
ikke	 lige	 kunne	 findes	 en	 ny	
håndboldformand	 på	 general-
forsamlingen,	 foreslog	 Bent	 sig	
selv	 –	han	blev	 selvfølgelig	 en-
stemmigt	valgt!
Vi	 skulle	 jo	videre	med	gene-
ralforsamlingen	for	der	var	fest	
og	dans	bagefter!

Både	Else	og	Bent	er	stadig	ak-
tive	 badmintonspillere	 i	 HØST	
IF,	og	især	Else	er	stadig	en	flit-
tig	 bruger	 af	 tennisbanerne	 i	
Hadsten.
For	 et	 stykke	 tid	 siden	 blev	
jeg	ringet	op	af	Bent,	der	sagde	
at	 da	 han	 jo	 nu	 ikke	 længere	
var	så	aktiv	i	foreningsarbejdet,	
havde	 han	 i	 stedet	 lavet	 nogle	
cykelstativer,	som	kunne	opstil-
les	ved	hallen.	Som	sagt	så	gjort!	
Og	cykelstativerne	bliver	flittigt	
brugt!
Et	 stort	 tak	 til	 Bent	 for	 stati-
verne	og	til	begge	for	jeres	store	
engagement	 i	 klubben	 gennem	
alle	årene.

Erik Pedersen

Guldbryllup

I	forbindelse	med	Kræftens	
Bekæmpelses	årlige	event,	

Lyserød	Lørdag,	bliver	
Hadbjerg	igen	lyserød

Lørdag	d.	4.	oktober	kl.	10-11	
er	 der	 sponsorløb	 ved	HØST-
Hallen	 i	 Hadbjerg.	 Rutelængde:	
250	 meter	 pr.	 omgang.	 I	 tiden	
frem	til	løbet	skal	du	have	dine	
venner,	 naboer,	 familie,	 kolle-
ger	 m.fl.	 til	 at	 tegne	 sig	 for	 et	
beløb,	 som	de	 vil	 give	 for	hver	
omgang,	du	løber	eller	går	(min.	
kr.	2	pr.	omgang).	Alle	beløb	går	
ubeskåret	 til	 Kræftens	 Bekæm-
pelse.	 Løbet	 er	 for	 både	 børn	
og	 voksne.	 Tilmelding	 pr.	 mail	
til	 juliebjkrogh@outlook.com.	
Herefter	 tilsendes	 sponsorsed-
del.
Da	der	vil	være	mindst	én	fæl-
lessponsor,	er	det	også	muligt	at	
møde	 op	 uden	 private	 sponso-
rer.	 Derudover	 vil	 der	 være	 en	
præmie	 til	 hhv.	 det	 barn,	 den	
kvinde	og	den	mand,	der	 løber	
flest	omgange.

Vel mødt!
Julie Krogh

Rødkælkevej 16
Hadbjerg

8370 Hadsten

mailto:juliebjkrogh@outlook.com
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Stavgang
Vintersæson
Her	er	lidt	nyt	om	stavgang.
I	skrivende	stund	er	det	ved	at	
være	 slut	 på	 sommersæsonen,	
de	 mørke	 vinteraftner	 nær-
mer	 sig	med	 raske	 (stavgangs-)	
skridt,	 og	 det	 bliver	 for	 mørkt	
til	at	bevæge	sig	i	større	flok	på	
veje	og	stier.
Men	 trøst	 jer!	 Vi	 går	 da	 bare	
lørdag	 formiddag	 i	 stedet	 for	
torsdag	aften.
Vintersæsonen	 starter	 med	
første	 lørdagstrav	 lørdag	 d.	 4.	
oktober	kl.	9.30	fra	HØST-Hal-
len.
Der	 er	 ikke	 stavgang	 torsdag	
d.	2.	oktober.

Vel mødt gamle som nye deltagere
Vagn Salling Poulsen

Glentevej 16
Hadbjerg

8370 Hadsten
tlf. 86 91 43 76

mobil 72 20 24 56

LØB i HØST IF
Efterårsaktiviteter
LØB	 i	HØST	 er	 åben	 for	 nye	
medlemmer	 hele	 året.	 Vi	 har	 i	
efterårs-	og	vinterhalvåret	plan-
lagt	en	række	aktiviteter.

Klubtur
1.	søndag	i	hver	måned
Vi	løber	kl.	10	med	start	nye	ste-
der.	 Fælleskørsel	 arrangeres	 fra	
gang	 til	 gang.	 Foreløbigt	 plan-
lagte	ture:

5. oktober: Egå engsø  
2. november: Linen (varieret løberute 

     i Hinnerup skov) 
7. december: Pøt Mølle, Frijsenborg skov 
4. januar: Voldum, Mygind skov 
1. februar: Fladbro
Øvrige	 søndage	 løber	 vi	 som	
normalt	fra	HØST	hallen	kl.	10.

Klubtræning
Planlagt	aktivitet	hver	tirsdag	
kl.	19.30	
”Kom	og	leg	med	løberne…”
På	 tirsdage	 er	 der	 mulighed	
for	 at	 deltage	 i	 klubtræning,	
hvor	 en	 instruktør	 er	 klar	med	
forskellige	 aktiviteter	 fra	 gang	
til	 gang.	Det	 er	 f.eks.	 lege	med	
løb,	 intervaltræning,	 testløb,	
forbedret	 løbeteknik	m.m.	 Alle	
kan	deltage	uanset	niveau.

Opsamlingsforløb nye 
og tidligere løbere
Har	du	tidligere	løbet,	men	kan	
ikke	 rigtig	 komme	 afsted	 og	 i	
gang	 –	 så	 er	 her	 nu	 en	mulig-
hed.	Søndag	den	28.	september	
kl.	 10	 starter	 vi	 et	 opsamlings-
forløb	for	nye	og	tidligere	 løbe-

HØst IF motIon

re.	Udgangspunktet	er	at	du	kan	
løbe	2-3	km.	Instruktør	vil	være	
behjælpelig	med	at	lave	variere-
de	 ruter,	 sætte	 tempo	og	 sætte	
grupper	 sammen.	 Det	 er	 bare	
nemmere	at	komme	afsted,	når	
man	løber	med	andre…
Opstart	 af	 ny	 løbeskole	 er	
planlagt	 til	 start	 i	 januar	 2015.	
Send	 gerne	 en	mail	 til	 instruk-
tører	nedenfor,	hvis	du	er	inte-
resseret.	Så	vi	ved,	om	der	er	et	
godt	 holdgrundlag.	 Yderligere	
information	 i	 HØST	 samt	 på	
www.høstif.dk.

Kommende løbsdeltagelse
I	efteråret	har	vi	planlagt	delta-
gelse	i	følgende	motionsløb:

Audi Challenge Halv Marathon (7/9)
Clausholm Slotsløb (14/9)
Nytårs Cup (9/11, 23/11, 14/12, 31/12)
Adventsløbet (30/11).
Fællestræning: Tirsdag kl. 19.30 og  

 Søndag kl. 10.00
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

http://www.h�stif.dk
mailto:claus@glavind.net
mailto:jhe@post.tele.dk
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BadmInton

Badminton 
2014-15
Den	ny	 sæson	 for	badminton	 i	
HØST-Hallen	 er	 startet.	 Hvis	
der	er	stemning	for	det,	vil	vi	i	
år	 forsøge	 at	 friholde	nogle	 ba-
ner	 til	 rotationsspil,	 hvor	 der	
spilles	 med	 skiftende	 makker.	
Dvs.	at	man	også	kan	melde	sig	
til	badminton	uden	fast	makker.
Der	 var	 banetildeling	 man-
dag	1.	 september	–	men	der	er	
stadig	 ledige	 tider	 at	 få.	 Forhør	
dig	 hos	 Gert	 Holdensgaard	 om	
hvilke	muligheder	der	er!

Vi har i år følgende tider:
Mandag: kl. 19-20, kl. 20-21, kl. 21-22  

 (3 x 3 baner)
Tirsdag: kl. 16-17, kl. 21-22 

 (2 x 3 baner)
Fredag: kl. 19-20, kl. 20-21 

 (2 x 5 baner)

Vel mødt til en ny sæson
Hilsen

Gert Holdensgaard
Tlf. 23 31 17 56 

gertogsanna@skylinemail.dk

CyklIng 
For motIonIster

Tirsdag den 30. september 
kl. 18.30 er sidste chance i 
denne sæson!
Kig	forbi,	så	når	vi	en	tur	
inden	mørkets	frembrud!
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

Jonna og Niels Erik Thomsen

krolF og 
Petanque
Krolf	 og	 Petanque	 fortsætter	
mandage	kl.	18.30	indtil	udgan-
gen	af	oktober.
Fra	starten	af	oktober	planlæg-
ges	der	at	spille	onsdag	formid-
dage.

Kontaktoplysninger
Krolf: Margit Jensen 

tlf. 22 76 57 78
Petanque: Erik Pedersen 

tlf. 29 42 02 96

BordtennIs

Så	er	vi	så	småt	kommet	i	gang	
med	 sæsonen.	 Der	 er	 kommet	
gang	i	træningen	og	vi	skal	snart	
til	at	tilmelde	hold.
Vi	 har	 nogle	 arrangementer	 i	
den	næste	tid.
Lørdag	den	27.	 september	vil	
vi	være	i	Sløjfen	i	Hadsten,	hvor	
vi	 vil	 udfordre	 forbipasserende	
til	en	 lille	kamp.	Vi	håber	at	 få	
nogle	sjove	timer.
Lørdag	 den	 4.	 oktober,	 vil	 vi	
være	en	del	af	”Lyserød	lørdag”.	
Vi	vil	forsøge	at	få	samlet	en	slat	
penge	 sammen	 ved	 et	 arrange-
ment	 i	 HØST-Hallen.	 Alle	 er	
velkomne	til	at	komme	forbi	og	
tage	en	kamp	med	nogle	af	vo-
res	 fremragende	 ungdomsspil-
lere.	Kom	forbi	og	støt	det	gode	
formål.
Vi	har	stadig	plads	til	nye	spil-
lere,	så	hvis	du	har	lyst,	skal	du	
bare	 kigge	 forbi,	 eller	 kontakte	
os.

Træningstider
Tirsdag Begyndere 18.00-19.15 

 Øvede 19.15-20.45
Torsdag Begyndere 18.00-19.00 

 Øvede 19.00-20.00 
 Seniorer 20.00-22.00

På vegne af bordtennisudvalget
Peter Thybo Christensen

Tlf. 50 74 73 15
ptc@post.tele.dk 

Ju-JItsu
Træningstider
Tiger (6-11 år): Tirsdag kl. 17.00-18.00
Drage (12-15 år): Tirsdag kl. 18.00-19.15
Voksne: Tirsdag kl. 18.00-19.15  

 Torsdag kl. 20.30-22.00

Web:	http://jujitsu.langton.dk
https://www.facebook.com/pages/HadbjergJuJitsu/303073069735211	
E-mail:	hadbjerg.jujitsu@gmail.com

mailto:gertogsanna@skylinemail.dk
mailto:jonnaledetthomsen@gmail.com
mailto:ptc@post.tele.dk
http://jujitsu.langton.dk
https://www.facebook.com/pages/Hadbjerg-Ju-Jitsu/303073069735211
mailto:hadbjerg.jujitsu@gmail.com
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FodBold

Ungdom
Børne- & Ungdomshold 
HØST IF
Træning	 og	 turneringer	 ruller	
nu	igen	på	banerne	på	Hadbjerg	
stadion.	 Der	 spilles	 masser	 af	
turneringskampe	 frem	 til	 sæ-
sonafslutningen	 i	oktober,	 som	
det	 kan	 ses	 af	 oversigten	 over	
hjemmekampe.
Afslutning	 på	 sæsonen	 er	
slutningen	 af	 oktober.	 Som	 af-
slutning	på	efterårssæsonen	ar-
bejdes	der	på,	at	lave	et	arrange-
ment	på	AUTO	C	PARK	Randers	
i	forbindelse	med	en	af	Randers	
FC’s	hjemmekampe	i	oktober!
På	www.dbu.dk	(søg	på	HØST	
IF)	kan	man	finde	også	oversig-
ten	 over	 DBU	 ungdomshjem-
mekampe	samt	se	resultater	og	
stillinger.

DGI Begynderstævner i 
Hadbjerg
Søndag	den	31.	august	var	HØST	
IF	vært	ved	DGI	begynderstævne	
for	 U6-U10.	 Flere	 af	 HØST	 IF’s	
spillere	deltog.	Så	masser	af	 liv	
med	spillere,	forældre,	tilskuere	
på	Hadbjerg	Stadion	denne	søn-
dag	i	de	3	timer	stævnet	varede.
Søndag	den	28.	 september	er	
der	 igen	 mulighed	 for	 at	 over-
være	 et	 af	 disse	 begynderstæv-
ner	med	lokal	spillere.
Kig	 forbi	 –	 der	 er	 masser	 af	
energi	og	entusiasme	på	baner-
ne	 både	 fra	 spillere,	 ledere	 og	
forældre!

Randers FC samarbejdsaftale 
på ungdomssiden
HØST	 IF	 er	 som	 tidligere	 be-
skrevet	 i	HØST	 en	 af	 43	 sam-
arbejdsklubber	i	Randers	og	op-
land.	Randers	FC	har	som	noget	
nyt	givet	mulighed	for	at	indgå	
en	 samarbejdsaftale	 på	 ung-
domssiden.	Det	giver	os	forskel-
lige	muligheder.	Her	fra	starten	
er	det	deltagelse	for	vores	U10,	
U11	og	U12	(6	spillere	i	alt)	der	
hver	14.	dag	kan	deltage	i	fælles-
træning	på	Træningscenter	Syd/
Vest,	 som	 foregår	 på	 Hadsten	
HSK’s	 anlæg	 ved	 Bavnehøjsko-
len.	Det	 er	 trænerne,	der	udta-
ger	 spillerne	 fra	 gang	 til	 gang.	
Ikke	 nødvendigvis	 de	 samme	
spillere	hver	gang.	Spillerne	der	
deltager	får	ud	over	en	god	gang	
fællestræning	med	nye	ansigter	
og	en	trænings-t-shirt	i	Randers	
FC	farver.
Nedenfor	 kan	 ses	 hvad	 afta-
len	 indebærer.	De	øvrige	punk-
ter,	udover	U10,	U11	og	U12,	vil	
blive	sat	i	gang	snarest	også.

Her	er	aftalens	hovedpunkter
HØST	 IF	 tilmelder	 sig	 hermed	
Randers	FC	træningscenter	Syd/
Vest.
Tilmeldingen	 giver	 HØST	 IF	
mulighed	for	at:

•	 Blive	 inviteret	 til	 forkampe	
for	U8	&	U9	på	AutoC	Park	i	
perioden	15/4-15/9.

•	 U8	 &	U9	 spillere	 i	 HØST	 IF	
deltager	i	lodtrækningen	om	
at	 blive	 kampboldsbærer	 til	
Randers	FC	hjemmekamp.

•	 Tilmelde	 U10,	 U11	 og	 U12-
spillere	 til	 Randers	 FC	 træ-
ningscenter	 Syd/Vest.	 Antal-
let	 af	 spillere	 er	 bestemt	 af	
en	 Randers	 FC,	 dynamisk	
fastsat	 fordelingsnøgle	 mel-
lem	de	tilmeldte	klubber	på	
Randers	 FC	 træningscenter	
Syd/Vest.

•	 Deltage	 i	 Randers	 FC	 Cup	
med	 U13	 &	 U14	 spillere.	
Randers	 FC	Cup	 afvikles	 på	
træningscenter	 Syd/Vest	 én	
gang	halvårligt.

•	 U13	 &	 U14	 spillere	 i	 HØST	
IF	kan	tilmelde	sig	til	”Træn	
med	 superligaen”-dag,	 der	
afvikles	én	gang	halvårligt.

•	 Tilmelde	 klubbens	 trænere	
fra	 alle	 årgange	 til	 Randers	
FC	 trænerinspirationsaf-
tener,	 der	 afvikles	 3	 gange	
halvårligt.

Fodboldformand
Lars Olsen

Fodbold U12-13 piger 2014
I	forårssæsonen	spillede	vi	7-mands	turnering	
i	DGI.	Rækken	var	ramt	af	en	del	afbud,	så	der	
deltog	blot	i	alt	3	hold,	som	vi	mødte	to	gange.	
De	 fleste	 kampe	 var	 jævnbyrdige,	 og	 pigerne	
sluttede	på	 en	 lidt	ærgerlig	 3.	 plads.	Ud	over	
det	 faste	program	bød	forårssæsonen	også	på	
en	 træningskamp	mod	 FC	 Bjerregrav,	 som	 vi	
vandt	og	hvor	 returkamp	venter	 i	 efterårssæ-
sonen.	Vi	deltog	 i	Krone	Cup	i	Hadsten,	hvor	
vi	blev	nummer	3.	Og	sidst	men	ikke	mindst	
sluttede	 sæsonen	 med	 træningssession	 på	
HØST	IF’s	baneanlæg	med	liga-	og	landsholds-
stjernen	Nadia	Nadim.	Sidstnævnte	var	en	stor	
succes.	Pigerne	mødte	en	super	sød,	energisk	
og	sej	stjerne,	der	 fik	dem	til	at	yde	deres	al-
lerbedste,	og	hvor	flere	af	pigerne	bagefter	lod	
drømmene	få	frit	løb.	En	lille	håndfuld	spillere	
var	 efterfølgende	 til	 kvindelandsholdets	 VM	
kvalifikationskamp	 i	 Vejle,	 hvor	 de	 både	 fik	
autografer,	 plakater	 og	 fodbold-merchandise	
fra	landsholdet.
I	efterårssæsonen	skal	vi	spille	8	mands	fod-
bold	i	U13	DGI.	I	år	vil	alle	pigerne	aldersmæs-
sigt	passe	til	rækken,	så	vi	håber	på	lige	kampe	
og	stor	opbakning	igen.

På vegne af trænere, hjælpetrænere og holdleder
Caroline Juhl-Christensen

http://www.dbu.dk
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Træningstiderne	 er	 stadig	 som	
i	 foråret	 tirsdag	 og	 torsdage	 kl.	
19.00-21.00.	Nye	spillere	er	me-
get	 velkomne	 –	 kontaktperson	
for	 senior	 er	 fodboldformand	
Lars	Olsen	på	tlf.	30	75	22	12.

Efterårsturneringen
Flere	 nye	 spillere	 er	 kommet	 til	
HØST	IF	fra	flere	steder	især	nabo-
klubber.	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	op	
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	ef-
ter	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,	 Midtd-
jurs,	Hornslet,	Alliancen,	SIF	Hør-
ning/Assentoft.	Så	14	kampe	her	
i	efteråret.
Efter	6	kampe	er	der	kommet	6	
points	for	2	sejre	over	Kristrup	og	
Vorup	på	kontoen.	De	unge	spille-
re	mærker	nu	for	alvor,	at	man	er	
kommet	en	række	højere	op.	Der	
skal	scores	på	de	chancer	man	får	

og	det	kræver	både	fysisk	styrke	
og	100%	koncentration	fra	start	til	
slut	 i	 alle	kampe,	hvis	man	skal	
begå	sig	i	Serie	3.	Et	par	udfald	har	
der	været,	men	ellers	er	man	gået	
fra	kampene	med	oprejst	pande.	
Modstanderne	 har	 bare	 været	
bedre.	Lærerigt	er	det	og	når	først	
man	vænner	sig	til	 tempo	og	fy-
sik,	skal	det	nok	komme.	Det	er	
en	opbygningsfase	der	inden	for	
et	par	 år	 skal	munde	ud	 i,	 at	 vi	
kommer	med	i	toppen	af	Serie	3	
med	mulighed	for	oprykning.
Spillerne	 er	 stadig	 meget	 op-
satte	–	der	trænes	flittigt	og	der	et	
fint	kammeratskab	og	holdånd	på	
holdet!

Serie 5 er i pulje med disse hold
Grundfør, Korsholm, Lisbjerg, VRI, TMV8530

Efter	4	kampe	er	det	kun	blevet	
til	en	enkelt	sejr	over	Korsholm.	
Målet	 er	 at	 undgå	 nedrykning	
så	 et	 par	 sejre	 i	 de	 kommende	
kampe	vil	være	værdifuldt	i	den	
henseende!	Men	der	er	masser	
af	 gå	 på	 mod	 og	 OK	 fodbold-
spil	 som	nok	 skal	 kaste	 points	
af	sig.	Serie	5	er	lidt	belastet	af	
ikke	at	kunne	stille	samme	hold	
hver	gang.	Lidt	stabilitet	i	hold-
sammensætningen	ville	givetvis	
gøre	det	nemmere	at	få	lidt	kon-
tinuitet	i	spillet	i	kampene.
For	både	Serie	3	og	Serie	5	er	
målet	som	sagt	at	etablere	sig	i	
rækkerne	her	i	efterårssæsonen.

OB40-holdet
OB40-holdet	 er	 godt	 i	 gang	 og	
har	efter	3	kampe	i	efteråret		op-
nået	7	points:

Uafgjort mod VIK
Sejr over Hårby IK
Sejr over RY
Holdet	 er	 desuden	 i	 pulje	med	
Kolt/Hasselager,	 Virup,	 Posten,	
Herskind	og	Hårby.	7	kampe	i	alt	
bliver	det	til	for	”de	gamle	ben”.	

Sidste	 turneringskamp	 for	
OB40-holdet	 er	 onsdag	 den	 1.	
oktober	 på	 hjemmebane.	 Efter	
denne	kamp	er	der	hygge	i	klub-
lokalet	med	smørrebrød	etc.
Holdleder	er	Carlo	Nielsen.
Spørgsmål	 vedr.	 OB40-hol-
det	 kan	 stilles	 til	 Carlo	 på	
tlf.	 61	 60	 30	 65	 eller	 e-mail	
carlo.nielsen@hotmail.com.

Fodboldudvalget

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

Kampe på Hadbjerg Stadion efterår 2014
Dag Dato Kl. Bane Række Hjemmehold Udehold
Lør 27.9.2014 10.30 5 U8 Drenge A DGI HØST IF Grenå IF
Lør 27.9.2014 11.00 5 U8 Drenge A DGI Auning IF Grenå IF
Lør 27.9.2014 11.30 5 U8 Drenge A DGI HØST IF Auning IF
Lør 27.9.2014 14.00 11 Herrer Serie 3 HØST IF Rougsø FF
Ons 1.10.2014 18.00 8 U15 Drenge C1 (2000) 8M HØST IF Houlbjerg/Laurbjerg IF
Ons 1.10.2014 18.00 7 Kvinde C2 (+15) 7M HØST IF ASA, Aarhus
Ons 1.10.2014 18.00 11 ØOB Oldboys 40 år HØST IF Kolt/Hasselager IF
Lør 4.10.2014 16.00 11 Herrer Serie 3 HØST IF Kristrup Boldklub 2
Lør 4.10.2014 16.00 11 Herrer Serie 5 HØST IF Grundfør UI 2
Søn 5.10.2014 10.00 5.1 U11 Dr. letøv. (2004) 5M Ommersyssel IF Stjær B
Søn 5.10.2014 10.00 5.2 U11 Dr. letøv. (2004) 5M Hornbæk SF Todbjerg/Mejlby IF
Søn 5.10.2014 10.40 5.1 U11 Dr. letøv. (2004) 5M Stjær B Hornbæk SF
Søn 5.10.2014 10.40 5.2 U11 Dr. letøv. (2004) 5M Korsholm IF HØST IF
Søn 5.10.2014 11.20 5.1 U11 Dr. letøv. (2004) 5M Todbjerg/Mejlby IF Korsholm IF
Søn 5.10.2014 11.20 5.2 U11 Dr. letøv. (2004) 5M HØST IF Ommersyssel IF
Lør 11.10.2014 14.00 11 Herrer Serie 5 HØST IF TMV 8530
Lør 18.10.2014 14.00 11 Herrer Serie 3 HØST IF Alliancen IF
Lør 1.11.2014 13.30 11 Herrer Serie 3 HØST IF SIF Assentoft/Hørning GF

mailto:carlo.nielsen@hotmail.com
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HØST	 IF	har	 til	 stadighed	brug	
for	hjælp	til	forskellige	behov	og	
ting	der	skal	udføres	–	både	rent	
fysisk	og	økonomisk.	Derfor	 er	
det	dejligt	når	firmaer	og	private	
giver	tilsagn	om	at	give	en	hånd	
med	 både	 det	 materielle,	 der	
skal	installeres/monteres	og	når	
det	 gælder	 økonomisk	 opbak-
ning	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	sponsorudval-
get.

Sponsorater
Der	er	godt	gang	i	playersponso-
raterne	 som	det	 fremgår	 af	ne-
denstående.
Egentlig	 skrev	 vi	 sidst,	 at	 vi	
ville	 skrive	 lidt	 mere	 om	 hver	
af	disse	sponsorer	garneret	med	
billeder.	Men	det	har	vi	desvær-
re	ikke	nået.	Så	det	vil	være	med	
i	næste	nummer	af	HØST.

er	der	i	butikken,	og	det	er	nemt	
at	 smutte	 forbi.	 Morgenbrød	
kan	også	hentes	her	både	hver-
dage	og	weekender.	Og	så	er	der	
jo	flere	muligheder	for	at	få	stil-
let	sulten,	med	flere	menuer	og	
andet	varmt	på	menukortet,	når	
man	 ikke	 lige	 selv	 vil	 stå	 ved	
kødgryderne.	OK	Plus	Ødum	er	
godt	sted	at	handle	generelt	og	
en	rigtig	god	samarbejdspartner	
for	HØST	IF!

OK aftale i øvrigt
NU	 OGSÅ:	 Bestil	 el	 via	 OK	 og	
får	 dobbelt	 up	 pr.	 liter	 tanket	
i	 HØST	 IF	 tilskud	 (de	 første	 3	
HØST	IF	OK	elkunder	er	nu	klar,	
så	HØST	IF	får	nu	12	øre	pr.	liter	
hver	gang	der	tankes).
Husk	 benzinkort	 til	 OK	 med	
HØST	 IF-aftale	 støtter	HØST	 IF	
hver	gang	der	tankes.
Du	 skal	 huske	 at	 du	 så	 støt-
ter	ungdomsarbejdet	 i	HØST	IF	
med	6	øre	pr.	liter,	hver	gang	du	
tanker,	når	du	har	et	OK	benzin-
kort	 der	 er	 tilknyttet	 HØST	 IF.	
En	 god	 og	 nem	måde	 at	 støtte	
idrætten	 i	 lokalsamfundet.	 Og	
til	stor	glæde	for	ungdommen	i	
HØST	IF.	Tilbud:	Hvis	man	laver	
en	el-aftale	hos	OK	får	HØST	IF	
nu	12	øre	pr.	tanket	liter	benzin	
i	sponsorstøtte	på	de	benzinkort	
der	er	tilknyttet	HØST	IF.
Så	 er	 du	 interesseret	 i	 dette	
nye	gode	OK	 tilbud	med	støtte	
til	HØST	IF,	så	kontakt	underteg-

nede	på	tlf.	86	91	40	07	eller	mød	op	på	tan-
ken	på	en	af	kampagnedatoerne.	I	klublokalet	
i	HØST-Hallen	er	der	brochurer	etc.	og	det	vil	
også	være	at	finde	på	hjemmesiden.

Kampagner på OK i Ødum
Kampagnearrangement	vil	 fremover	være	 lør-
dage	kl.	10.00-14.00.	Det	har	i	længere	tid	væ-
ret	rigtig	svært	at	finde	nogen	til	at	bemande	
fredagsvagterne,	da	alle	jo	skal	passe	deres	ar-
bejde	på	disse	tidspunkter.	Det	har	OK	så	lyt-
tet	til,	så	fremover	skal	vi	selv	aftale	med	den	
nu	altid	samme	OK	konsulent,	hvilke	lørdage	
der	kan	passe	ind	i	alles	interesser.	Så	hold	øje	
med	hvornår	vi	er	der	næste	gang	og	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!
Så	støt	 lokalsporten.	Køb	benzin	og	el	 igen-
nem	 OK.	 Så	 støtter	 du	 din	 lokaleforening.	
Sponsorstøtten	fra	OK	går	til	ungdomsarbejdet	
i	HØST	IF.

Lars Olsen
HØST IF

Sponsorudvalg

OK Ødum
OK Plus sponsortiltag fort-
sætter i efteråret 2014
OK	Plus	tester	nyt	tiltag	til	alle	
klubber	 og	 foreninger,	 der	 har	
en	 sponsoraftale	 med	 OK.	 Det	
nye	tiltag	går	ud	på	flg.:
for	 hver	 solgt	 ½	 liters	 Plus	
vand
for	hver	solgt	kop	kaffe	fra	OK	
Plus’	kaffeautomat
fra	 OK	 Ødum,	 bidrager	 OK	
ØDUM	 med	 et	 60	 øre	 inkl.	
moms	 til	HØST	 IF’s	 klubkasse.	
Det	 vil	 sige	 at	 alle	 kunder,	 der	
køber	 disse	 produkter	 hos	 net-
op	OK	Ødum	automatisk	støtter	
HØST	 IF.	 Ideen	 er	 selvfølgelig	
at	 gøre	 opmærksom	 på	 vores	
(OK’s)	 produkter	 og	 samtidig	
styrke	 samarbejdet	mellem	OK	
og	HØST	IF.
Denne	 sponsoraktivitet	 til	
gavn	for	HØST	IF	begyndte	i	for-
året	og	nu	også	i	efteråret.
Som	 det	 fremgår	 af	 billedet	
her	taget	foran	OK	Plus	i	Ødum	
har	 vi	modtaget	 2	 checks.	 Den	
årlige	check	for	benzin	og	el	kr.	
30.136	og	for	solgt	kaffe	og	½	l	
vand	i	OK	butikken	for	de	første	
måneder	2014	på	kr.	6.044.
Tak	 for	 støtten	 til	 OK	 og	 tak	
til	jer	der	handler	kaffe	og	vand	
hos	OK	Ødum!
OK	 Ødum	 er	 jo	 vores	 lokale	
indkøbsbutik	i	HØST	området,	
hvor	vi	kan	købe	det	vi	lige	står	
og	mangler.	 Er	 bredt	 sortiment	

sPonsorHJØrnet

Sponsorer seniorfodbold via player sponsorater
Vistoft Byg har tegnet playersponsorat på Casper Laczko!
Radius møbler har tegnet playersponsorat 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 playersponsorat på Mogens Krogh!

Sponsorudvalget
Lars Olsen
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HØST-Hallen udvidelse!
Status – information fra projektgruppen
Projekt	”Akut	udvidelse	af	Servicefaciliteter	i	
HØST-Hallen	2012”
Så	fik	vi	også	byrådets	godkendelse	af	projektet.	Så	den	
del	er	helt	fin	og	OK.
Imidlertid	viser	det	sig	så	nu,	at	vi	ikke	kan	starte	før	
Teknisk	Udvalg	har	fået	de	nødvendige	ting	og	tilladel-
ser	igennem	–	altså	endnu	en	sagsbehandling.
Så	 den	 forventede	 planlagte	 start	 1.	 september	 kan	
forsinkes	op	til	6	uger,	som	det	kan	tage	at	køre	sådan	
en	sag	igennem	denne	forvaltning.
Mon	der	kommer	flere	overraskelser?
Uanset	 så	 ser	vi	 frem	 til	 at	komme	 i	 gang,	 så	vi	 fra	
nytår	kan	tilbyde	forbedrede	forhold	for	alle	brugere	af	
HØST-Hallen.	Hadbjerg	Tømrerfirma,	som	er	hoveden-
treprenør	er	klar	til	at	gå	i	gang.
Opdatering	her	 vil	 stadig	 foregå	 løbende	 fra	måned	
til	måned,	så	vi	alle	kan	følge	med	i	hvad	der	sker	med	
byggeriet	–	men	også	de	fremtidige	projekter,	som	kan	
være	der	før	man	aner.

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

E-mail lars.knud@godmail.dk

Fortællehuset mangler et skilt
Er	der	en	kreativ	sjæl	og/eller	håndværker	i	omegnen,	der	har	lyst	
til	at	kreere	et	skilt	til	at	sætte	ved	fortællehuset	i	Hadbjerg?	Måske	
i	form	af	en	”mjød-bænk”?

Mvh. Hadbjerg skole/HØST IF

På www. hadbjergskole. dk kan du læse alt om skolens ak-
tiviteter, meddelelser m. m. – samt logge ind på Elev/Foræl-
dre-Intra, hvor der gives information til de enkelte klasser.

mailto:lars.knud@godmail.dk
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Sø-Parken
Som	 I	 måske	 har	 bemærket	 er	
arbejdet	med	madpakkehuset	 i	
fuld	gang.	Der	er	nu	gravet	ud,	
påfyldt	sand,	og	fliserne	vil	bli-
ve	 lagt	 inden	 længe.	Tømmeret	
til	madpakkehuset	vil	blive	leve-
ret	midt	i	oktober,	og	der	er	sta-
dig	brug	for	hjælpende	hænder	
til	opstilling	af	madpakkehuset,	
og	 tilmelding	 kan	 ske	 til	 Kurt	
Rasmussen.

Fællesspisning
Næste	 fællesspisning	 er	 den	
30.	oktober	kl.	18.00.	Det	vides	
endnu	ikke	hvilken	menu	vores	
fantastiske	 køkkenskrivere	 fin-
der	på	–	men	jeg	er	helt	sikker	
på	at	maden	bliver	 ligeså	dejlig	
som	 altid.	 Vi	 glæder	 os	 til	 at	
spise	et	dejligt	måltid	i	hyggeligt	
selskab.
Tilmelding	 skal	 ske	 på	 tlf.	
86	91	49	80	til	Ida	og	Egon.	Husk	
tilmelding	 er	 først	 gældende,	
når	man	har	talt	med	enten	Ida	
eller	Egon.

Gitte E. Nielsen

Hadbjerg 
Folkeskov
Jeg	vil	her	fortælle	hvad	Projekt	
Hadbjerg	Folkeskov	er	for	noget.
Folkeskoven	 er	 et	 gammelt	
projekt,	 der	 blev	 til	 for	 ca.	 35	
år	 siden	 i	det	der	dengang	hed	
Hadsten	kommune.	Vi	var	nog-
le,	 som	 syntes	 det	 ville	 være	
bedre	 med	 en	 skov	 på	 Smede-
bakken	end	en	industripark.
Hadsten	 kommune	 havde	
købt	 ejendommene,	 som	 til-
hørte	 Børge	 Kjeldsen	 og	 Knud	
Thomsen.	 Disse	 2	 ejendomme	
blev	udlagt	til	 industriområder,	
og	vi	kan	i	dag	se	at	noget	af	jor-
den	er	blevet	industri.
Vi	 satte	 os	 imidlertid	 for	 at	
hele	jorden	ind	til	Hadbjerg	ikke	
skulle	 udlægges	 til	 industri	 og	
udarbejdede	 derfor	 et	 forslag	
til	kommunen,	der	skulle	sikre	
byens	borgere	en	bedre	løsning.
Det	 blev	 ikke	 til	 noget	 i	 den	
gamle	Hadsten	kommune.	Godt	
35	 år	 senere	 sad	 jeg	og	Ole	Pe-
tersen	 og	 snakkede	 om	 dette	
gamle	projekt	måske	nu	kunne	
lade	 sig.	 Da	 det	 var	 Favrskov	
kommune	 der	 havde	 det	 store	
overblik,	så	var	der	måske	en	ny	
mulighed.
Som	 formand	 for	 Hadbjerg	
Borgerforening	 tog	 jeg	 derfor	
kontakt	 til	 kommunen.	 Ole	

og	 jeg	 var	 til	møde	 i	 Hammel	
med	 nogle	 embedsmænd	 for	
at	 forelægge	 vores	 gamle	 pro-
jekt,	og	det	blev	et	meget	 fint	
møde,	 hvor	 kommunen	 viste	
forståelse	 for	 vores	 arbejde.	
Men	 efter	 nogen	 tid	 fik	 vi	 at	
vide,	at	det	desværre	ikke	kun-
ne	lade	sig	gøre.
Der	gik	så	et	par	år	og	vi	talte	
igen	om	vores	 skov.	 Jeg	 tog	nu	
kontakt	 til	 lokale	 politikere	 og	
forelagde	 dem	 projektet.	 Om-
rådet	 som	 vi	 gerne	 ser	 som	
skov,	er	jo	et	område	med	store	
grundvandsinteresser,	og	da	der	
er	fokus	på	netop	grundvand	og	
CO2-udledning,	 så	 mener	 vi	 at	
det	er	en	rigtig	god	 ide.	 Jeg	tog	
kontakt	 direkte	 til	 Borgmester	
Nils	 Borring,	 som	 lovede	 at	 se	
på	 sagen.	De	øvrige	politikkere	
i	Favrskov	kommune	syntes	ide-
en	var	meget	fin,	og	så	blev	det	
vedtaget	 at	 der	 skal	 plantes	 en	
skov	 i	Hadbjerg	på	 ca.	9	hektar	
med	 tilhørende	 madpakkehus,	
sheltere,	og	et	vandløb	med	til-
hørende	sø.	Vandløb	og	sø	er	en	
buffer,	for	at	Glentevej	7-9	ikke	
skal	 stå	 under	 vand,	 når	 der	
kommer	store	vandmængder.
I	 skrivende	stund	er	vi	nået	
så	 langt,	 at	 der	 i	 efteråret	 bli-
ver	plantet	eg	og	bøg	og	derud-
over	 forskellige	 såkaldte	 hjæl-
petræer.
Der	vil	blive	etableret	en	hun-
deskov,	lavet	en	kælkebakke,	og	

som	noget	helt	unikt	frugttræer	
i	klynger,	som	børn	i	hele	Favr-
skov	 kommune	 kan	 være	 med	
til	at	plante	og	senere	høste	fra.
Hadbjerg	 Borgerforening	 står	
for	hele	arbejdet,	med	Favrskov	
Kommune	 som	 ejer	 af	 skoven	
og	 hele	 området.	 Vi	 har	 i	 hele	
denne	 opbygningsfase	 haft	 et	
helt	fantastisk	samarbejde	med	
kommunen.
Vi	har	søgt	penge	i	mange	fon-
de,	og	der	har	vi	haft	en	meget	
kompetent	kasserer;	Peter	Møl-
ler	i	borgerforeningen	til	at	kla-
re	dette	arbejde.	Vi	regner	med	
at	 begynde	 med	 plantningen	
midt	 i	 oktober	 og	 der	 vil	 være	
mulighed	 for	 at	 skolens	 børn	
kan	 være	 med	 til	 at	 plante	 de	
første	 træer,	 ligesom	 vi	 regner	
med	at	borgmesteren	og	de	øv-
rige	 politikere	 i	 kommunen	 vil	
være	med	til	at	starte	dette	 for	
Favrskov	helt	unikke	projekt	op.	
Den	endelige	dato	 er	 ikke	 fast-
lagt	endnu.
De	 sidste	 træer	 er	 ikke	 solgt	
endnu,	og	de	kan	købes	enten	i	
Kvickly	eller	her	hos	mig;	Sme-
debakken	19.

Kurt Rasmussen
Hadbjerg Borgerforening

HadBJerg BorgerForenIng

På næste side kan du se, hvor 
Hadbjerg Folkeskov plantes.
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HadBJerg HadBJerg

Hadbjerg 
Folkeskov



Kære Sellingborger
Så	er	det	atter	blevet	tid	til	det	årlige	kontin-
gent	til	Selling	Borgerforening.

Pr. husstand 250 kroner
Pensionister/studerende 150 kroner
Indbetaling	kan	ske	via	netbank	på:	reg.nr.	
9326,	kontonr.	0003	499	448	eller	ved	kon-
tant	betaling	til	kassereren	på	Jeppe	Åkjærs-
vej	14,	inden	d.	1.	oktober	2014.

På forhånd mange tak for din støtte
Med venlig hilsen

Selling Borgerforening
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Fællesspisning

sellIng kIrke & menIgHed

Som	 det	 vil	 være	 bekendt	 er	
vores	 mangeårige	 kirkesanger	
Lillian	 Nørlem	 Pedersen	 fra-
trådt	efter	eget	ønske,	da	hun	i	
medfør	af	den	nye	skolereform	
ikke	 længere	 kunne	 møde	 til	
bisættelser	 om	 eftermiddagen.	
Lillian	vil	blive	husket	længe	for	
sit	engagement	og	sin	stemme.	
Læs	gerne	Ole	Juuls	fine	indlæg	
i	sidste	nummer.
At	 være	 kirkesanger	 er	 ikke	
noget	 man	 kan	 leve	 af,	 det	 er	
ganske	små	stillinger,	der	er	tale	
om,	og	vi	var	mere	end	spændte	
da	 vi	 slog	 stillingen	 op	 lige	 før	
sommerferien,	 med	 sidste	 an-
søgningsfrist	pr.	1.	august.	Stor	
var	 vores	 overraskelse	 da	 vi	
modtog	9	gode	ansøgninger,	og	
kunne	kalde	4	endog	meget	kva-
lificerede	 kandidater	 til	 prøve-
syngning	og	samtale.	Det	glæde-

lige	resultatet	af	disse	samtaler	
blev	at	vi	pr.	1.	september	kun-
ne	 ansætte	 Anna-Sofie	 Landert	
som	ny	kirkesanger.	Anna-Sofie	
er	 solist-uddannet	 fløjtenist	 fra	
Det	 Jyske	 Musikkonservato-
rium,	og	har	dertil	sunget	i	kor	
i	mange	 år.	Ved	 siden	 af	 studi-
erne	 på	 konservatoriet	 har	 An-
na-Sofie	virket	som	kirkesanger	
ved	 Frederikskirken	 i	 Højbjerg	
i	 10	 år,	 det	 er	 således	 en	 erfa-
ren	 og	 kompetent	 kirkesanger	
der	 havde	 sin	 første	 tjeneste	 i	
Ødum	kirke	d.	7.	september.
Vi	ønsker	Anna-Sofie	velkom-
men	til	og	ser	frem	til	et	godt	og	
langt	samarbejde.

På Ødum og Hadbjerg 
menighedsråds vegne

Claus Andersen

Ny 
kirkesanger 
i Ødum og 
Hadbjerg 
kirker

sellIng BorgerForenIng

Anna-Sofie 
Landert har 
været kirke-
sanger i 10 år
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Efteråret	 nærmer	 sig.	
Markerne	er	høstet	og	
halmen	 er	 presset,	
men	endnu	står	æb-
letræerne	 tynget	 af	
deres	modne	frugt.
Høsttiden	 har	 tra-

ditionelt	 været	 en	
meget	 betydningsfuld	
tid	i	årets	gang.	Det	var	

i	denne	tid,	at	forrådskam-
rene	 skulle	 fyldes	 op,	 så	 man	
kunne	klare	sig	 igennem	vinte-
ren.	En	fejlslagen	høst	kunne	få	
alvorlige	konsekvenser	for	fami-
lien.	Sulten	kunne	trænge	sig	på	
i	 vintermånederne	 og	mulighe-
den	for	at	så	markerne	til	næste	
år	 kunne	være	 tabt.	Derfor	har	
høsten	også	altid	været	forbun-
det	med	 fest	 og	 glæde,	når	 en-
delig	 arbejdet	 var	 færdiggjort.	
”Bind	så	korn	i	krans,	hurra	her	
til	 lands,	 sluttes	 altid	 høsten	
med	 et	 gilde	 og	 en	dans”,	 som	
det	 lyder	 i	 sangen	 Marken	 er	
mejet.
I	kirken	fejrer	vi	også	høsten.	
Det	sker	ved	de	årlige	høstguds-
tjenester	 og	 her	 synger	 vi	 altid	
Jakob	Knudsens	kendte	høstsal-
me	Vi	pløjed	og	vi	så´de.

1.	Vi	pløjed	og	vi	så´de		
vor	sæd	i	sorten	jord,		
så	bad	vi	ham	os	hjælpe,		
som	højt	i	Himlen	bor,		
og	han	lod	snefald	hegne		
mod	frosten	barsk	og	hård,		
han	lod	det	tø	og	regne		
og	varme	mildt	i	vår.		
Alle	gode	gaver		
de	kommer	ovenned,		
så	tak	da	Gud,	ja,	pris	dog	Gud		
for	al	hans	kærlighed!

2.	Han	er	jo	den,	hvis	vilje		
opholder	alle	ting,		
han	klæder	markens	lilje		
og	runder	himlens	ring,		
ham	lyder	vind	og	vove,		
ham	rører	ravnes	nød,		
hvi	skulle	ej	hans	småbørn		
da	og	få	dagligt	brød?		
Alle	gode	gaver	…	

3.	Ja,	tak,	du	kære	Fader,		
så	mild,	så	rig,	så	rund,		
for	korn	i	hæs	og	lader,		
for	godt	i	allen	stund!		
Vi	kan	jo	intet	give,		
som	nogen	ting	er	værd,		
men	tag	vort	stakkels	hjerte,		
så	ringe	som	det	er!		
Alle	gode	gaver…

Salmen	 handler	 om	 bondens	
arbejde,	 der	 ikke	 er	 fyldestgø-
rende	 i	 sig	 selv;	der	må	 lægges	
noget	mere	til.	Og	derfor	bedes	
der	 til	 Gud	 om,	 at	 høsten	 må	
lykkes.	Det	er	ikke	op	til	os	ale-
ne	at	 få	brød	på	bordet.	Vi	kan	
gøre	 arbejdet,	men	 vi	 kan	 ikke	
give	væksten.
Gud	 beskrives	 som	 den,	 der	
opretholder	 sit	 skaberværk,	 og	
som	 den,	 der	 har	 omsorg	 for	
selv	 de	 mindste	 skabninger.	
Han	 klæder	 markens	 liljer	 og	
han	røres	af	ravnens	nød.
Salmen	 understreger	 men-
neskets	 ydmyge	 rolle	 i	 forhold	
til	Gud.	Den	understreger,	at	vi	
lever	i	afhængighed	til	Gud.	Og	
derfor	 retter	 vi	 vores	 taknem-
melighed	mod	ham.
Livet	er	noget,	vi	får	givet,	og	
når	alt	kommer	til	alt,	er	det	ikke	
vores,	men	Guds.	Derfor	 følger	
der	også	et	ansvar	med	livet.	Vi	
må	forvalte	den	gave	livet	er	til	
bedste	for	os	selv	og	vores	med-
mennesker.	Vi	skal	kende	vores	
status	som	skabt,	og	vi	skal	leve	
i	overensstemmelse	dermed.
Men	 hvad	 vil	 det	 egentlig	
sige,	at	vi	skal	kende	vores	sta-
tus	 som	 skabt?	 I	 den	 kristne	
fortælling	 får	 vi	 at	 vide,	 at	 det	
er	en	status,	der	 intet	har	med	
rangorden,	 rigdom,	succes	eller	
udseende	at	gøre.	At	kende	sin	
status	 som	 skabt	 betyder,	 at	 vi	
skal	erkende,	at	vi	 lever	 i	 tillid	
og	afhængighed	af	omverdenen.

Ligesom	barnet,	der	lever	i	to-
tal	 afhængighed	 til	 de	 voksne.	
Udleveret	 til,	 at	 der	 er	 nogen,	
der	tager	sig	af	det.	Således	lever	
vi	også	i	tillid	og	afhængighed	til	
mennesker	og	Gud.
Vi	 lever	 og	 virker	 i	 tillid	 til,	
at	der	kommer	gode	dage,	at	vi	
vil	modtage	venlighed	fra	andre	
og	 at	 vi	 selv	 har	 noget	 at	 give.	
At	det	vi	 gør,	nytter	noget.	Det	
er	 ikke	 alle	 de	 frø	 vi	 lægger	 i	
jorden,	 som	 bærer	 frugt.	 Ikke	
alle	 ting	 lykkes	 for	 os.	 Det	 er	
bondens	 erfaring.	 Men	 nogle	
gange	 sker	 det,	 at	 vi	 modtager	
en	 høst	 ufortjent.	 Pludseligt	 et	
år	 giver	 kirsebærtræet	 ekstra	
godt.	Eller	æblerne	er	sødere	og	
saftigere	end	de	plejer	at	være.	
Det	vigtigste	i	livet	har	det	med	
at	 komme	 ufortjent	 til	 os,	 det	
kommer	oven	ned,	som	vi	syn-
ger	i	salmen.
Når	vi	i	kirken	forstår	vores	liv	
som	skabt,	så	handler	det	om,	at	
erkende	 de	 muligheder	 og	 be-
grænsninger,	vores	liv	rummer.	
Det	 handler	 om	 at	 erkende,	 at	
vi	 lever	 i	 afhængighed	 til	 om-
verdenen.	Den	kristne	sandhed	
om	vores	menneskeliv	er,	at	vi	
er	udleveret	til	hinanden,	og	at	
sammenhængen	 i	 vores	 liv	 lig-
ger	 i	 den	 gensidige	 taknemme-
lighed,	der	opstår	mellem	men-
nesker.	Vi	er	hinandens	verden	
og	 hinandens	 skæbne.	 Det	 er	
også	det,	vi	fejrer,	når	vi	holder	
høstgudstjeneste	i	kirkerne.

Mette Krabbe, sognepræst

”Vi pløjed og vi sǻ de” 
– en høstsalme
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Sogn.dk
Husk	at	man	altid	kan	finde	re-
levante	 kontaktoplysninger	 på	
præster	 og	menighedsråd	 samt	
gudstjenesteliste	på	sogn.dk.
Til	smartphone	kan	man	også	
gratis	hente	app-en	”Kirkekalen-
deren”,	 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

Tre	 gange	 i	 efteråret	 åbner	 vi	
kirken	 for	 de	 mindste	 og	 hol-
der	 gudstjeneste	 på	 deres	 be-
tingelser.	 Gennem	 salmesang	
og	 bibelfortælling	 får	 børnene	
mulighed	 for	 at	 blive	 fortrolige	
med	 kirken	 og	 dens	 fortællin-
ger.	 Gudstjenesten	 varer	 ca.	 20	
minutter	og	er	målrettet	de	3-6	
årige,	men	både	yngre	og	ældre	

Gudstjenester
September   Ødum Hadbjerg
Søndag d. 21. 14. s. e. trinitatis kl. 11.00 Krabbe, Høstgudstjeneste 
Søndag d. 28. 15. s. e. trinitatis  kl. 11.00 Krabbe, kirkekaffe
Oktober   Ødum Hadbjerg
Lørdag d. 4. lørdagsdåb  kl. 11.00 Krabbe
Søndag d. 5. 16. s. e. trinitatis kl. 11.00 Krabbe 
Søndag d. 12. 17. s. e. trinitatis  kl. 11.00 Majbritt Daugaard
Søndag d. 19. 18. s. e. trinitatis kl. 11.00 Krabbe 
Søndag d. 26. 19. s. e. trinitatis  kl. 11.00 Krabbe, kirkekaffe
November   Ødum Hadbjerg
Søndag d. 2. Alle helgens dag kl. 16.30 Krabbe kl. 15.00 Krabbe
Søndag d. 9. 21. s. e. trinitatis kl.   9.30 Birgith Nørlund Jensen  
Søndag d. 16. 22. s. e. trinitatis  kl. 11.00 Krabbe
Søndag d. 23. Sidste s. i kirkeåret kl. 11.00 Krabbe 
Søndag d. 30. 1. s. i. advent kl. 14.00 Krabbe, børne- familiegudstjeneste

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

Kirke i børnehøjde
Hadbjerg kirke
Torsdag	den	25.	september	kl.	17.15

er	 meget	 velkomne	 til	 at	 være	
med.	Efter	gudstjenesten	er	det	
muligt	 at	 deltage	 i	 fællesspis-
ningen	 i	 Hadbjerg	 forsamlings-
hus.	Ønsker	man	det,	skal	man	
huske	at	tilmelde	sig	hos	Ida	og	
Egon	på	tlf.	86	91	49	80
Datoer	i	efteråret:	25.	septem-
ber,	 30.	 oktober	 og	 27.	 novem-
ber

Mette Krabbe

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

Kirkebil
Har	 man	 behov	 for	 taxa	 til	
kirke	 eller	 arrangementer	 i	
præstegård	 og	 sognegård,	 rin-
ger	man	selv	til	Byens	Taxi,	tlf.	
86	98	27	11.

Ferie og fridage
Jeg	har	fri	fra	den	5.	nov.	til	den	11.	nov.
Der	henvises	til	mine	kolleger	i	Hadsten:
Birgith	Nørlund	tlf.	86	98	24	24	og
Peter	Ulvsgaard	tlf.	86	98	08	09.

Mette Krabbe

http://sogn.dk
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Billederne er fra besøget på 
Langskovgård efter 
høstgudstjenesten sidste år
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Hadbjerg kirke
Søndag	den	28.	september	kl.	11.00
En	søndag,	hvor	vi	sætter	fokus	på	høst	og	fej-
rer,	at	høsten	er	kommet	i	hus.	Kirken	pyntes	
op	i	efterårets	farver,	vi	synger	de	traditionelle	
høstsalmer	 og	 tekster	 og	 prædiken	 tager	 ud-
gangspunkt	i	høst-temaet.
Efter	gudstjenesten	er	der	kirkekaffe	i	våben-
huset.

Mette Krabbe

Ødum kirke
Søndag	den	21.	september	
kl.	11.00
Høstgudstjenesten	er	en	børne-	
og	 familiegudstjeneste,	 som	
minikonfirmanderne	 fra	 3.	A	
på	Hadbjerg	skole	er	med	 til	 at	
planlægge	og	deltager	i.
Efter	gudstjenesten	er	der	tra-
ditionen	tro	frokost	og	leg	på	en	
af	 sognets	 gårde.	 I	 år	 er	det	på	
Tobæk	Mølle	 hos	 Heidi	 og	 Kri-
stian	 Møller	 Jakobsen,	 Ødum-
vej	10.	Her	vil	Heidi	og	Kristian	
sammen	 med	 byforeningen	 og	

Høstgudstjenester

menighedsrådet	 være	 vært	 ved	
en	let	frokost.
Der	kan	ved	den	lejlighed	kø-
bes	drikkevarer,	og	der	vil	blive	
arrangeret	 forskellige	 lege	 for	
børnene.	Arrangementet	afslut-
tes	med	kaffebord.
Arrangementet	 er	 en	 opfølg-
ning	 af	 lignende	 arrangemen-
ter,	hvor	vi	efter	 gudstjenesten	
tidligere	 har	 været	 samlet	 på	
”Engholm”,	”Ødum	Damgaard”,	

”Astrup	Højgaard”,	 ”Ebbestrup”	
og	”Langskovgård”.
Vi	 værner	 på	 den	 måde	 om	
den	gode	tradition	i	Ødum	sogn,	
hvor	der	er	skabt	nye	samværs-
former	i	et	samarbejde	med	for-
eningerne	i	byen	og	en	synliggø-
relse	af	det	erhverv,	som	danner	
grundlag	for	høsten.
Alle	er	velkomne.

Ødum-Hadbjerg Menighedsråd
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Koncert
Hadbjerg	kirke,	Torsdag	d.	9.	oktober	kl.	19.30
Brorson og Barokmusikken
Sopranen	 Anne	 Mette	
Balling	 og	 organisten	
Lars	 Ole	 Mathiasen	
gæster	 kirken	 med	
koncerten	 ”Brorson	 og	
Barokmusikken”.
I	 Brorsons	 sangvær-
ker	 »Troens	 rare	 Kle-
nodie«	og	»Svanesang«	
står	pietismens	inderlige	og	sanselige	gudsfor-
hold	 i	 fuldt	flor.	Ved	koncerten	kan	en	buket	
af	disse	 »åndelige	 sange«	høres	 sunget	på	de	
melodier	fra	samtiden,	som	Brorson	kendte	og	
havde	 ”i	 ørene”,	 da	han	 skrev	 digtene.	Disse	
melodier	af	komponister	som	Freylinghausen,	
Telemann	og	 Bach	 rummer	 en	musikalsk	 op-
findsomhed	og	 en	 rytmisk	 og	harmonisk	 rig-
dom,	som	på	smukkeste	–	men	ofte	også	over-
raskende	–	vis	underbygger	digtenes	tone.
Ud	over	salmerne	består	programmet	ved	kon-
certen	af	instrumentalmusik	skrevet	af	en	ræk-
ke	af	tidens	store	komponister.	Samtidig	med	at	
Brorson	sad	 i	Vestjylland	og	 skrev	sine	salmer,	
skabte	Bach	i	Leipzig,	Vivaldi	i	Venedig,	Händel	
i	London,	og	mange	flere	med	dem,	musik,	der	
synes	at	øse	af	en	uudtømmelig	kilde	af	harmo-
nisk	dramatik	og	sprudlende	melodisk	lethed.
Anne	 Mette	 Balling	 har	 siden	 sin	 debut	 i	
1999	optrådt	som	solist	med	de	 fleste	af	 lan-
dets	 symfoniorkestre,	 samt	 ensembler	 som	
Concerto	Copenhagen	og	Esbjerg	Ensemble.
Skønt	Anne	Mette	Balling	i	de	seneste	år	har	
sunget	 en	 del	 opera,	 har	 hendes	 hovedinte-
resse	altid	været	 lied-	og	oratoriegenren.	Som	
fortolker	af	barokmusik	har	hun	skabt	 sig	en	
helt	særlig	profil	og	betragtes	som	en	af	de	fi-
neste	i	Danmark.
Som	operasanger	har	Anne	Mette	medvirket	
i	 roller	 som	Susanna	 i	Mozarts	 »Figaros	 Bryl-

lup«,	Nanetta	i	Verdis	»Falstaff«,	
Leonora	 i	 Carl	 Nielsens	 »Mas-
karade«,	Wellgunde	og	En	skov-
fugl	 i	 Wagners	 »Nibelungens	
Ring«	og	Pamina	i	Mozarts	»Tryl-
lefløjten«.
Lars	 Ole	Mathiasen	 er	 udan-
net	organist	og	dirigent	ved	mu-
sikkonservatorierne	 i	 Esbjerg,	
København	 og	 Stockholm.	 Lars	
Ole	Mathiasen	er	ansat	ved	Gje-
sing	Kirke	og	er	desuden	kunst-
nerisk	 leder	af	Den	Ny	Opera	 i	
Esbjerg.
Vi	ses	i	Hadbjerg	d.	9.	oktober	
kl.	 19.30	–	og	der	 er	
selvfølgelig	 fri	 en-
tré.

Anders Dohn
Organist

Allehelgens-
gudstjenester
Ødum og Hadbjerg kirker
Søndag	d.	2.	november
I	 år	 gør	 vi	 lidt	 ekstra	 ud	 af	 Al-
lehelgens-gudstjenesterne	 i	
både	Ødum	og	Hadbjerg,	idet	de	
begge	 får	 tilføjet	 en	 musikalsk	
dimension	 i	 form	 af	 4-stem-
mig	motet	sang.	Mere	om	det	i	
næste	nummer	af	HØST.	Men	
skriv	det	 lige	 i	kalenderen	alle-
rede	nu.

Anders Dohn
Organist

Formiddagsmøde
Tirsdag	den	30.	september	kl.	10.00	i	Ødum	præstegård
Litteraturforedrag med Sanne Thøisen, der tidligere har væ-
ret præst i Lyngå og Hadsten.

Men	han	skriver	også	om	hver-
dagens	 glæder	 og	 bekymringer	
netop	nu	i	denne	sommer,	hvor	
den	 ”fortabte	 søn”,	 hans	 gud-
barn	vender	tilbage	til	den	 lille	
by,	 Gilead	 og	 udløser	mangear-
tede	følelser	hos	Ames,	hans	fa-
milie	og	venner.	Samtidig	forsø-
ger	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	skre-
vet	tre	meget	roste	romaner,	alle	
oversat	til	dansk:	Gilead,	Hus	og	
hjem	og	Hjemme.	Robinson	har	
desuden	udgivet	 fire	 samlinger	
af	 essays,	 hvor	 hun	 reflekte-
rer	 over	 litteratur,	 religion,	 det	
moderne	USA	og	dets	rødder	og	
i	det	hele	taget	livet	på	godt	og	
ondt	i	den	komplicerede	moder-
ne	verden.
Til	 efteråret	 kommer	 hendes	
fjerde	roman.

Sanne B. Thøisen

Vi	begynder	kl.	10.00	med	kaffe	
og	 boller.	 Kl.	 10.30	 begynder	
foredraget.
Et	foredrag	om	Marilynne	Ro-
binson	 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	ame-
rikansk	historie	 især	 til	 borger-
krigen.	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	der-
for	 at	 skrive	et	 lagt	brev	 til	 sin	
lille	søn,	som	han	så	kan	 læse,	
når	han	bliver	voksen.	Det	brev,	
der	 udgør	 romanen.	 Her	 beret-
ter	han	om	sin	egen	barndom	og	
ungdom,	om	kærlighed	og	ven-
skab,	om	sorg	og	tab,	og	han	ser	
tilbage	på	sin	familiens	historie.	

Sanne 
Thøisen
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Gå med Gud!
Kulturudvalget	arrangementsrække	er	allerede	i	gang	–	men	du	kan	
sagtens	nå	at	være	med	en	eller	flere	aftener.
Vi	skal	gå	med	Ham,	der	går	med	os	–	vi	skal	gå	sammen	både	
fysisk	og	i	tanken.

På kulturudvalgets vegne
Gå med Gud!

Rikke Antvorskov

Kirkevandringer
Den	sidste	søndag	i	august	drog	
vi	afsted	på	denne	vintersæsons	
vandring	 i	 pilgrimmenes	 ver-
den.
Efter	 gudstjeneste	 i	 Hadbjerg	
kirke	 gik	 vi	 til	 Kollerup	 Gods,	
hvor	vi	samledes	med	gode	folk,	
der	 var	 vandret	 fra	 Over	 Had-
sten	 kirke.	 Her	 blev	 stemnin-
gen	sat	akkompagneret	af	Aksel	
Nielsen	 på	 cello.	 Afslutnings-
vis	 havde	 Pia	 igen	 åbnet	 spise-
stuen,	 hvor	 Kulturudvalget	 var	
vært	ved	et	glas	vin	og	en	hjem-
mebagt	biscotti.
Tak	for	en	dejlig	aften	til	alle	
jer,	der	troede	på	tørvejret.

Sange fra Caminoen
Jørgen Haffgaard
Torsdag	d.	23.	oktober	kl.	19.30	
Ødum	præstegård

Jeg	starter	nu	på	dagens	færd	
i	livets	store	have	
og	føler	glæden	lige	her	
i	lysets	nådegave

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.

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

Melodi: Nu falmer skoven
Tekst: Jørgen Haffgaard

Jørgen	 Haffgaard,	 Selling,	 har	
gennem	 en	 årrække	 været	 en	
ivrig	 vandrer.	 Han	 har	 vandret	
både	i	Danmark,	Holland	og	se-
nest	flere	gange	på	Caminoen.
På	sin	færd	har	Jørgen	skrevet	
tekst	til	en	række	sange,	der	om-
handler	vejen	og	stemningen	på	
hans	ture.
Mon	ikke	vi	får	chancen	for	at	
synge	en	af	dem	også?

Læs	om	arrangementet	i	november	på	næste	side.
Efter	nytår	fortsætter	arrangementsrækken	”Gå	med	Gud!”,	hvor	
vi	i	februar	kan	se	frem	til	en	spændende	aften	i	selskab	med	Mo-
ster	Bente,	der	fortæller	om	sit	arbejde	i	Folkekirkens	Nødhjælp.
Vi	deltager	selvfølgelig	også	i	Folkekirkens	Nødhjælps	sogneind-
samling	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.
Det	kan	du	alt	sammen	læse	meget	mere	om	i	et	senere	nummer	
af	HØST.

Vi gør det igen!
Søndag	d.	21.	september
Kl.	 18.30	 aftensang	 i	 Vissing	
Kirke	som	start	på	turen	Kirke-
vandring	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	ar-
rangementets	afslutning.

L E R B J E R G

V I S S I N G
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De	 seneste	 år	 har	 mange	 mo-
derne	 mennesker	 –	 også	 dan-
ske	 protestanter	 –	 grebet	 pil-
grimsstaven.	 Pilgrimsvandring,	
bønsvandring,	 bibelvandring,	
temavandring	 og	 kirkegang	
handler	 om	 at	 søge	 efter	 rød-
der,	 identitet	og	sammenhæng.	
Men	 det	 handler	 også	 om	 op-
brud	 fra	 tidens	 materialisme	
og	 selvoptagethed	 og	 om	 en	
søgen	efter	helt	 andre	værdier:	
fællesskab	med	Gud,	med	 hin-
anden	 og	 med	 skaberværket.	
Pilgrimsvandring	 og	 valfart	 har	
altid	været	kendetegn	på	en	le-
vende	 kirke.	 De	 første	 kristne	
kaldtes	 ”dem,	 der	 hørte	 til	 ve-
jen”.	 Pilgrimsvandring	 kan	 sta-
dig	inspirere	til	en	levende	tro.	
Evangeliet	må	 ”have	 ben	 at	 gå	
på”,	 og	 vandringen	 i	 det	 ydre,	
fysiske	 landskab	 afspejler	 den	
indre	 rejse,	 bønnens	 vej	 mod	
Gud.	En	pilgrim	går	”ud	i	det	in-
dre”.	Den	ydre,	fysiske	vandring	
hører	 sammen	med	 den	 indre,	
åndelige	vandring:	 længslen	ef-
ter	 Gud.	 Føddernes	 monotone	
gang	bliver	en	meditativ	rytme,	
en	slags	klosterliv	til	fods.	På	en	
pilgrimsvandring	 ”beder	 man	
med	fødderne”!	Pilgrimmen	ser	
det	indre	landskab	bag	det	ydre:	
en	 usynlig,	 ekstra	 dimension	
bag	 denne	 verdens	 timelighed.	

Måske	er	man	nødt	til	at	bevæ-
ge	sig	fysisk	for	at	kunne	flytte	
sig	mentalt?	I	en	tid	med	mange	
hurtige	skift,	endeløse	informa-
tionsstrømme,	 højt	 tempo	 og	
overfyldte	 kalendere	 fremstår	
pilgrimstanken	 som	 en	 anden	
livsstil	med	tid	til	stilhed,	efter-
tanke,	 langsomhed,	 enkelhed	
og	 indre	 ro.	 En	 slags	 kristen-
dom	 for	 alle	 sanser.	Men	hvad	
får	 fortravlede	 mennesker	 til	
at	udskifte	de	hurtige	moderne	
transportmidler	med	apostlenes	
heste?	Hvad	 sker	 der,	 når	man	
begynder	 ”at	 bede	 med	 fød-
derne”?	Og	hvor	kan	man	finde	
rastepladser	 undervejs	 på	 den	
gamle	danske	pilgrimsrute	Hær-
vejen?

500 år med Luther
Kirkehøjskole 2014-2016

Luther og reformationen
Ved	 Lektor,	 ph.	 d.	 Povl	 Götke,	
Folkekirkens	 Uddannelses-	 og	
Videnscenter
Lørdag	d.	4.	oktober	2014,	
kl.	9.30,	Hadsten	Højskole
Hvordan	 er	 historien	 omkring	
Luthers	 opgør	 med	 den	 davæ-
rende	 kirke?	 Hvad	 er	 det	 ka-
rakteristiske	 for	 luthersk	 kri-
stendom?	 Hvilke	 konsekvenser	
fik	den	lutherske	reformation	i	
Danmark?	Har	luthersk	kristen-
dom	 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	helikop-
terperspektiv	på	Luther	og	den	lu-
therske	reformation	i	Danmark.
Efter	foredraget	går	vi	i	spise-
salen	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.	Den	beskri-
ver	en	nøje	afgrænset	tidsperiode	
i	Martin	Luthers	liv:	Fra	den	skel-
sættende	 oplevelse	 med	 uvejret	
i	 1505	 til	 rigsdagen	 i	 Augsburg	 i	
1530,	 hvor	 Melanchthon	 får	 lov	
til	at	fremføre	den	reformatoriske	
bevægelses	 kristendomsforståel-
se.	Efter	filmen	går	vi	på	højskolen	
til	brunch	og	debat	i	spisesalen.

Moderne pilgrimsvandring 
 – ud i det indre
Pilgrimspræst Elisabeth Lidell
Torsdag	d.	13.	november	kl.	19.30,	Ødum	præstegård

Kirkehøjskolen	 holder	 til	 på	
Hadsten	Højskole,	5	lørdage	he-
nover	 efterår,	 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,	se-
nest	kl.	12.00	torsdagen	før.
Prisen	for	foredrag	og	frokost	
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	 kom-
mende	 arrangementer	 i	 et	 se-
nere	nummer	af	HØST.
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Dette sker i Hadsten Pastorat, 
som vi også er en del af
Der	 henvises	 til	 ”Kirkebladet	 for	 kirker-
ne	 i	 og	 omkring	 Hadsten”,	 hvori	 der	 kan	
læses	 mere.	 Det	 ligger	 i	 Ødum	 og	 Had-
bjerg	 kirke,	 i	 Hadsten	 sognegård	 eller	 på	
www.hadstensogne.dk.

Troen på tillid – to års rejse i 
tillid, tro og tålmodighed
Tirsdag	d.	23.	sept.	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	 over-
natning,	men	fuldt	ud	at	 lægge	
min	 skæbne	 i	 fremmede	men-
neskers	 hænder.	 Foredraget	
handler	 om	min	 rejse	 som	 sø-
gende	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	Bal-
sius	 er	 opkaldt	 efter	 de	 to	hel-
gener,	Sct.	Cecilie,	som	er	skyts-
helgen	 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	om-
fatter	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	ko-
ret	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	 slag-
teri.	Man	havde	 ikke	 forestillet	
sig,	at	de	moderne	våben	kunne	
holde	 store	hære	 i	 skak	 i	mere	
end	fire	år.	Krigen	blev	en	øjen-
åbner	 af	 den	 pinefulde	 slags.	
Værdierne	blev	aldrig	de	samme	
efter	 11.11.1918.	 Man	 havde	
mistet	troen	på	en	kærlig	og	nå-
dig	Gud.	Skulle	kristendommen	
overleve,	måtte	den	tænkes	om	
fra	 grunden.	 I	 sit	 foredrag	 vil	
Carsten	 Bach-Nielsen	 fortælle	
om,	hvordan	danske	digtere	og	
teologer	forholdt	til	verdenskri-
gen.

HJÆLP – 
når livet kom-
mer bag på os
Foredrag i Hadsten sognegård
Torsdag	den	2.	oktober	kl.	19.30
Foredrag	 ved	 sogne-	 og	 syge-
huspræst	 Preben	 Kok,	 der	 i	 sit	
arbejde	opererer	i	grænselandet	
mellem	 liv	og	død.	Han	 fortæl-
ler	om	sit	arbejde	og	går	i	clinch	
med	parforhold,	 skyld,	magtes-
løshed,	stress	og	 illusionen	om	
det	perfekte	menneske.	Han	gi-
ver	mennesker	i	krise	mulighed	
for	 at	 dele	 ansvaret	 og	 sorgen	
med	Gud,	når	livet	gør	ondt	og	
meningen	hører	op.
Preben	 Kok	 er	 sognepræst	 i	
Engum,	sygehuspræst	i	Vejle	og	
underviser	 og	 holder	 foredrag	
om	 sjælesorg	 og	 kriser.	 Han	 er	
forfatter	til	sællerten	”Skæld	ud	
på	 Gud”	 og	 har	 sammen	 med	
fængselspræst	 Bjarne	 Lenau	
Henriksen	og	journalist	Eva	Jør-
gensen	 fornyligt	 udgivet	 sam-
talebogen	 ”HJÆLP	 –	 når	 livet	
kommer	bag	på	os”.

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.

Sogne- eftermiddage 2014-15

Preben Kok

http://www.hadstensognene.dk


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
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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
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 

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 tm a i l . c om
	 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
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

Læs om kirkevandringer på side 32

kalender

 6 
 7 
 8 
 9 Koncert – Brorson og Barokmusik
 10 
 11 
 12 Hadbjerg kl. 11.00
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18
 19 Ødum kl. 11.00
 20 
 21 HØST udkommer
 22 
 23 Sange fra Caminoen
 24 
 25 
 26 Hadbjerg kl. 11.00, kirkekaffe
 27 
 28 Sogneeftermiddag
 29 
 30 Fællesspisning, Hadbjerg
 31 

September
 19
 20
 21 Ødum kl. 11.00, Høstgudstjeneste

Gå med Gud
 22 HØST udkommer
 23 Sogneeftermiddag
 24 
 25 Kirke i Børnehøjde

Fællesspisning, Hadbjerg
 26 
 27 
 28 Hadbjerg kl. 11.00,

Høst-gudstjeneste og kirkekaffe
 29 
 30 Formiddagsmøde

Oktober
 1 
 2 Hjælp – når livet kommer bag på os
 3 
 4 Lyserød Lørdag

Kirkehøjskole
 5 HØST deadline

Ødum kl. 11.00


