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Kunstterapi
i Selling

Indhold

Først i oktober åbnede en ny
virksomhed i Selling; Kunst,
Kursus & Kunstterapi i Selling.
På Tåstrupvej 31 bor Lea Hankil Andersen med sin mand og
deres 4 børn, og her har forretningen også til huse. Lea er uddannet kunstterapeut, men har
også en mangeårig erfaring som
folkeskolelærer, underviser på
Den Skæve Billedskole (nu Hadsten billedskole) og udøvende
kunstner. De sidste 8 år har
hun arbejdet i Viby med medarbejdere og brugere på et socialt
værested under KFUM´s Sociale
Arbejde. Lysten og drivkraften
til nu at gå skridtet ud med selvstændig virksomhed, har været
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en naturlig proces, da hun de
sidste 2 år har kombineret jobbet i Café Parasollen med egen
kunst og klientarbejde hjemme
på matriklen. Her er der nemlig indrettet et dejlig lyst atelier
med gode forhold for flere forskellige arbejdsprocesser.
Kunstterapi er en psykoterapeutisk tilgang der bygger på, at
vi som mennesker har mulighed for at udvikle og forandre
os gennem kreative aktiviteter
og processer. I praksis betyder
det, at man som klient arbejder
med at udtrykke eller udfolde
sig gennem f.eks. maleri, tegning, collage, modellering, dans,
drama eller anden kropslig
bevægelse. Derudover danner
samtale og dialog, ligesom i almen psykoterapi, en vigtig ramme for det analytiske og hermed
terapeutiske arbejde. Overordnet er kunstterapien funderet
i Jungiansk psykologi, der bl.a.
ser på menneskets ubevidste
sider som et kreativt potentiale
for udvikling og forandring.
”I mit arbejde i både folkeskole og på billedskole, har jeg

dagligt set den teori udfolde sig
i praksis. Når børn udtrykker
sig gennem kunsten, kom der
pludselig billeder, ord, følelser
og tanker på det, der ellers kan
være svært og bøvlet at snakke
om. Den glæde og forløsning
der ligger i at modtage ny forståelse af sig selv eller sin situation
gennem kreativt arbejde, har en
meget helende og værdifuld effekt på et menneskes selvværd.
Det giver mennesker vidunderlige chancer for at møde sig selv,
verden og andre på en helt ny
måde. Det er det, der er fantastisk at være vidne til, både som
menneske og terapeut”, siger
Lea om sine erfaringer med
kunsten og de terapeutiske muligheder.
Foruden kunstterapi for både
børn, unge og voksne, planlægger Lea også kurser og workshops for grupper. I atelieret er
der plads til 6-7 deltagere, men
Lea tager også gerne ud og laver
kreative aktiviteter. Det kan
f.eks. være i børnehaver, skoler
og institutioner, kirkelig undervisning eller virksomheder. Lea
ser også muligheder i mere privat regi med f.eks. mødregrupper, familiesammenkomster eller sågar polterabender.
”Det er altid spændende at
sammensætte et udfordrende
forløb, der tager udgangspunkt
i konkrete behov og ønsker, og
som samtidig bliver en øjenåbner og måske endda et kickstart
til noget nyt for de mennesker,
der deltager.” fortæller Lea. Det
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vigtigste er dog, at der altid er
en positiv og tryg stemning tilstede i de forløb Lea laver. Tillid
og tavshedspligt er to væsentlige grundsten i hendes arbejde,
uanset om det handler om terapi eller workshops.
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Fællesarrangement

Fællesarrangement

Sponsorløb i Hadbjerg
Sponsorløbet i anledning af Lyserød Lørdag er nu overstået. 47 løbere løb 1.040 runder og indsamlede tilsammen 7.844 kr. Da flere
har givet tilsagn om at forhøje
det beløb, der skal indbetales,
kan beløbet nå at blive endnu
højere.
Det er fantastisk flot, og jeg
vil gerne benytte lejligheden til

lørdag d. 4. oktober 2014
at takke mine præmiesponsorer: Better Feet v/Marianne Toft,
Klippehuset Hadbjerg v/Rikke
Skorstengaard, massør Cenneth
Lund og Bogcentret i Hadsten.
Også en stor tak til Lene Halstrøm Nielsen, Birgitte Leander, Erik
Pedersen, Mogens Krogh, Mikkel
Krogh og Mathilde Krogh for praktisk hjælp i forbindelse med løbet.

En ekstra stor tak til Hadbjerg
Tømrerfirma for at være fællessponsor og i det hele taget støtte
op om arrangementet.
Og sidst, men ikke mindst, en
stor tak til alle deltagere.
Uanset bidrag, så husk at klappe jer selv på skulderen.
Julie Krogh

Præmierne for flest antal
runder gik til:
Børn:
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Tristan Boje, Hadsten og
Frederik Steenberg, Hadbjerg

Kvinder: Annemette Andersen, Hadbjerg

Mænd: Simon Lebenioury, Selling
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Selling Forsamlingshus
Fællesspisning
i Selling
Forsamlingshus

Fællesspisning genoptages onsdag den 26. november.
Mere information følger i næste nummer af HØST.

Medlemsmøde
i Selling
Forsamlingshus

Medlemmer af Støttekredsen
Selling Forsamlingshus 2014
indbydes hermed til medlemsmøde onsdag den 12. november
kl. 19.30.
Martin Bugge Kobberø
Vi er pt. 7 i bestyrelsen + 1
suppleant, og vi har kun 2 på
valg, så du kan roligt møde op!
Ud over den formelle gennemgang af regnskab og valg af
bestyrelsesmedlemmer bliver
mødet tit brugt til en snak under ’eventuelt’, hvor man har
mulighed for at drøfte forhold
omkring forsamlingshuset og
driften.
Hvis du har eventuelle forslag,
der skal drøftes på mødet, så
kan disse afleveres i postkassen
ved forsamlingshuset senest 14
dage før mødet, dvs. den 29. oktober.
På bestyrelsens og
støttekredsens vegne
Martin Bugge Kobberø

Selling Forsamlingshus
Medhjælper-/tilflytterfest
Kære alle!
Årets medhjælper- og tilflytterfest er netop vel overstået.
Som nævnt i oktober 2013 nummeret af HØST vil vi fremover
afholde medhjælperfest i den
første weekend i oktober.
Dette år fik vi maden fra Clemens Catering, og det var en rigtig god oplevelse. Dem handler
vi gerne med igen, så nu må vi
se om maden leveres samme
sted fra ved næste medhjælperfest.
Festen ses som en markering
af, at vi fra bestyrelsens side
gerne vil sige tak for den indsats, de frivillige har bidraget
med i årets løb. Det er samtidigt en mulighed for tilflytterne
til dels at se forsamlingshuset,
dels lære nye folk fra vores
landsby at kende.

Hvis man som tilflytter har
været forhindret i at deltage i
denne fest, men stadig gerne
vil se forsamlingshuset, kan
man kontakte undertegnede på
kobberoe@gmail.com, så kan vi
finde ud af noget.
Hvis man har lidt tid til overs,
så er der altid mulighed for at
bidrage til aktiviteterne i forsamlingshuset.
Eksempelvis
kunne bankogruppen godt
bruge en hjælpende hånd til diverse opgaver, og typisk hjælper
man kun til hver 3. uge. Kontaktoplysninger på bankogruppen
fremgår af forsamlingshusets
hjemmeside www.8370.dk under aktiviteter / banko.
Jeg glæder mig allerede til
næste medhjælperfest, det skal
nok blive godt!
På bestyrelsens vegne
Martin Bugge Kobberø
Selling Forsamlingshus

Hadbjerg

skole

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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Hadbjerg Borgerforening

HØST IF
Fodbold

Sø-Parken

Så er fliserne lagt, og
jorden omkring madpakkehuset er planeret ud. Tømret til
madpakkehuset bliver leveret fredag den
24. oktober, og vi glæder os rigtig meget til
at se madpakkehuset
stå færdigt og klar til
brug. Der er stadig
brug for hjælpende
hænder til opstilling
af madpakkehuset, og tilmelding
kan ske til Kurt Rasmussen.

Fællesspisning

Sidste fællesspisning inden jul
er den 27. november kl. 18.00.
Menuen er endnu ikke fastlagt,
men hold selv øje med skiltet
ved forsamlingshuset – der vil
menuen blive offentliggjort, når
vi nærmer os. Jeg er sikker på
det endnu en gang bliver ”tryllet” lækkerier frem. 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.

HUSK fællesspisning
d. 30. oktober!

Ungdomsafdelingen

Hadbjerg
Folkeskov
HedeDanmark
påbegynder
plantning af træer i midten af
november. Udgravning til sø og
bæk vil også blive sat i gang, og
langsomt vil Hadbjerg Folkeskov
begynde at tage form. Vi glæder
os rigtig meget til at komme
i gang, da projektet har været
længe undervejs.
HUSK; Træer kan købes i
Kvickly i Hadsten, ved Kurt Rasmussen, Smedebakken 19 og på
www.folkeskoven.dk, hvor man
også kan indhente flere oplysninger om projektet.
For private koster 4 stk. løvfaldstræer kr. 76 og det må siges at være en lille investering
til glæde for os alle i de næste
mange år.
Gitte Nielsen
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Børne- & Ungdomshold
Denne søndag markerer såleHØST IF
des afslutningen på udendørsSå er det ved at være slut med sæsonen 2014. Vi vil her fra
de udendørs turneringer og træ- Fodboldudvalget sige tak til alle;
ningsaktiviteter for HØST IF’s spillere, trænere, ledere, lokale
Børne- & Ungdomshold. De sid- dommere, forældre og bedsteste kampe spilles midt i oktober. forældre etc., som har bidraget
Enkelte hold har dog valgt at til at gøre sæson 2014 til endnu
fortsætte træningen nogle uger en succes for HØST IF Fodbolds
længere, mens vejret arter sig!
Børne- & Ungdomshold.
Afslutning på sæsonen for
Næsten før vi lukker ned for
Børne- & Ungdomsholdene af- udendørssæsonen, åbner vi
holdes d. 26. oktober kl. 10.00- også dørene til indendørssæso17.00. Der startes i Hadbjerg nen med træningstider om freForsamlingshus, da HØST- dagen. Oversigt over træningstiHallen er booket til anden side der er aftalt og rundsendt til alle
denne dag. Efter velkomst en- holdledere og trænere.
trerer superligaspiller Michael
Lumb scenen for at fortælle om DGI Begynderstævne
sin karriere fra ungdomsårene – i Hadbjerg
gennem AGF, Zenit Rusland og Søndag den 28. september var
nu FC Vestsjælland. Herefter HØST IF igen vært ved DGI beer der ”pokaloverrækkelser” til gynderstævne for U6-U10. Flere
årets spillere i de enkelte år- af HØST IF’s hold deltog. Så der
gange. Allan disker op med mad var igen masser af liv med spiltil alle inden turen ved hjælp lere, forældre, tilskuere på Hadaf forældrekørsel går til AutoC bjerg Stadion i de 3 timer stævPark Randers, hvor vi via vores net varede.
samarbejdsaftale med Randers
Da der samtidig var aktiviteter
FC bliver budt gratis indenfor til i HØST-Hallen samt DM i Krolf
dagens Superligakamp mellem for hold udenfor, var der rigtig
Randers FC og OB. Efter kam- gang i området i og omkring halpen kører vi tilbage til HØST- len, ikke mindst i kiosken, hvor
Hallen.
Allan servicerede alle vores gæster og lokale deltagere.
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HØST IF
Randers FC samarbejdsaftale på ungdomssiden
HØST IF er som tidligere skre- givet mulighed for at indgå en
vet i HØST 1 af 43 samarbejds- samarbejdsaftale på ungdomsklubber i Randers og opland. siden. Det giver os forskellige
Randers FC har, som noget nyt, muligheder, og en af dem kom
i spil søndag den 5. oktober; at
blive inviteret til forkampe for
U8 & U9 på AutoC Park i perioden 15. april til 15. september.
Da banerne i år er bedre end
flere efterår, var der givet dispensation for at kunne udvide
perioden for disse forkampe
med en ekstra søndag.
Så ved lodtrækning d. 1. oktober blandt samarbejdsklubbernes U9-hold var HØST IF, sammen med Vorup, SIF Assentoft
og Spentrup dem, der kom op af
hatten. Disse 4 hold kunne stille med 8 spillere til forkampe på
AutoC Park Randers før Superligakampen mellem Randers FC
og FC Nordsjælland. Derudover
deltog 3 ledere (træner Rasmus
Knage Thomsen, holdleder John
Langdal samt undertegnede).
Desuden var der en gratis billet
til en forældre pr. barn. U9-spillerne jublede selvfølgelig, da de
fik beskeden d. 2. oktober. Det
var også spændte U9 drenge der
mødte op søndag d. 5. oktober
for at køre til Randers. De blev
ikke skuffede, og fik en fantastisk oplevelse! Efter velkomst
og omklædning var der indløb
og samling af holdene på AutoC
Park Randers. To 5 mandsbaner
var klargjort og de 4 hold spillede så indbyrdes mod hinanden
15 min. pr. kamp, I alt 3 kampe.
Det var meget jævnbyrdigt, må
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HØST IF
siges. Reelt var det ikke resultaterne, der betød noget, bare det
at stå på et stort stadion, ganske
vist med få tilskuere på det tidspunktet, var stort. Efter kampene blev der trukket lod mellem
alle deltagende spillere om at
være kampboldsbærer til Superligakampen, som skulle starte
45 min. senere. Her blev det Nicolaj Stenholt fra Spentrup, der
blev udvalgt til at gå sammen
med dommere og spillere ind
på stadion med 5.000 tilskuere.
Givetvis en stor oplevelse, uanset hvem der var udtrukket.
I pausen var der så indløb
særskilt for de 4 hold. Alle spillerne samledes på banens midte
og fik fortjent 5.000 tilskueres
hyldest. På tilskuerpladserne
levede drengene virkelig med
i kampen og da en af Randers
FC’s angribere kort før tid var fri
mod mål og valgte at spille bolden i stedet for at afslutte selv,
kom kommentaren fra spillerne: ”Hvad laver du mand – du
er da helt fri – så skyd dog!” Jo,
de var med hele vejen. Kampen
sluttede i øvrigt 0-0. Det blev en
søndag ud over det sædvanlige
for U9-spillerne. Tak til Randers
FC for at give vores unge spillere mulighed for disse oplevelser.
Som det kan ses andetsteds,
skal vi igen på AutoC Park Randers den 26. oktober I forbindelse med fodboldafslutningen.
Fodboldformand
Lars Olsen

Fodboldtrænere søges
til HØST IF’s U8-hold
Da vi gennem det sidste halve år har oplevet
en stor tilgang af nye spillere, er vi kommet i
den meget positive situation, at vi nu har rigtig mange spillere på U8-årgangen. Desværre
mangler vi nogle ekstra voksne til at være en
del af trænerteamet som består af 2 voksne
samt en ungdomsspiller.
Interesserede er velkomne til at tage kontakt
til Martin Kryger Ahrentsen på tlf. 50 96 76 99 eller på e-mail martin@ahrentsen.dk.
Kommentar fra Fodboldudvalget
Til ovenstående omkring fodboldtrænere kan siges, at vi med
de mange spillere vi har, hele tiden er brug for trænere til spillerne. Fodboldudvalget forsøger
at finde trænere blandt seniorspillerne, især de unge. Men
da de har mange gøremål samt
fritidsjob kan det være svært at
få til at gå op i en større enhed.
Derfor er vi nødt til at appellere
til forældre i de forskellige årgange om at tage en tørn, hvis
der bliver behov for det. Dette
for at imødegå den situation, at
vi må sige nej til nogle årgange
pga. manglende trænere til spillerne. HØST IF sørger selvfølgelig for udstyr, og at forældre eller andre kommer på kurser, så
man har en basis at starte ud fra.
Fodboldudvalget håber meget
på jeres forståelse og hjælp såfremt der opstår behov. Og tak
til de forældre der allerede er en
del af trænere til vores Børne- &
Ungdomshold!
Fodboldudvalget
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HØST IF
Senior Serie 3 og Serie 5

OB40-holdet

Sæsonen går på hæld nu. Der
mangler kun 4 runder for Serie
3 og 2 runder for Serie 5 i skrivende stund.

OB40-holdet har spillet sidste
kamp. 7 kampe efter sommerferien har givet 4 sejre, 2 uafgjorte
og 1 nederlag. I alt 14 points og
målscore på 19-11. Fint efterår
som vanligt blev afsluttet med
pølser på grillen og 1 kølig øl
dertil.
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

et fint kammeratskab og holdånd på holdet.
Stillingen er således, at der er
3 hold der spiller om 1 plads i
Serie 3. De 2 andre hold må ned.
Efterårsturneringen
Dem HØST IF kæmper med er
Serie 3 er kommet i en meget Alliancen og Kristrup. En sejr
svær pulje med flere nedrykke- mod Alliancen d. 18. oktober vil
re fra serie 2 samt flere tophold nok reelt betyde, at det er HØST
fra serie 3 i foråret. Det er som IF, der bliver i Serie 3. Spændenfølger: Vorup, Rougsø, Kristrup, de bliver det!
Midtdjurs, Hornslet, Alliancen
og SIF Hørning/Assentoft. Så 14 Serie 5 er i pulje med
kampe i efteråret.
følgende hold
Efter 10 kampe er der komGrundfør, Korsholm, Lisbjerg, VRI, TMV8530
met 9 points for 3 sejre over Kri- Efter 8 kampe er det kun blestrup, Vorup og Rougsø på kon- vet til en enkelt sejr og uafgjort
toen. De unge spillere mærker mod Korsholm. Da Korsholm så
nu for alvor, at man er kommet efterfølgende har trukket holen række højere op. Der skal det, vil der ikke være flere nedscores på de chancer, man får, rykningspladser at spille om. Så
og det kræver både fysisk styrke målet om at undgå nedrykning
og 100% koncentration fra start er nået for Serie 5 spillerne, som
til slut i alle kampe – hvis man jo har lidt under, at der har væaltså skal begå sig i Serie 3. Et ret skader, karantæner og afbud
par udfald har der været, men til Serie 3 holdet, som man så
ellers er man gået fra kampene må aflevere spillere til. For både
med oprejst pande. Modstan- Serie 3 og Serie 5 er målet som
derne har bare været bedre. sagt at etablere sig i rækkerne
Men lærerigt er det og når først her i efterårssæsonen.
man vænner sig til tempo og
Så alt i alt OK for Seniorfodfysik, skal det nok komme. Det bold. Hjemmebanearrangemener en opbygningsfase, der inden ter til kampene kommer der
for et par år skal munde ud i, mange tilskuere til, og der er laat vi kommer med i toppen af vet mulighed for at købe pølser,
Serie 3 med mulighed for opryk- øl og vand. Tak for støtten til
ning.
holdet skal der lyde herfra. Det
Spillerne er stadig meget op- betyder meget for vores unge
satte – der trænes flittigt og der spillere!
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HØST IF

Fodboldudvalget

HØST-hallen
udvidelse!
Status – information
fra projektgruppen
Projekt ”Akut udvidelse af
Servicefaciliteter i HØSThallen 2012”
Så kom vi i gang med udgravning etc. her 1. oktober. Byggetilladelsen er nu på plads og så
er der gang i aktiviteterne styret
af hovedentreprenør Hadbjerg
Tømrerfirma ved Claus Mikkelsen, der sammen med lokale
underleverandører vandt entreprisen på denne tilbygning til
HØST-hallen.
Vi håber at alt arter sig, så tilbygningen kan stå færdig inden
jul. Om en måneds tid er vi en
del klogere.
Opdatering her i bladet vil
foregå fra måned til måned, så
alle kan følge med i, hvad der
sker både med byggeri og fremtidige projekter, som kan være
der før man aner!
Kontaktperson i projektgruppen
Lars Olsen
Tlf. 86 91 40 07 / 30 75 22 12
E-mail lars.knud@godmail.dk
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HØST IF

HØST IF

HØST IF Motion
LØB i HØST IF

Vi har i efterårs- og vinterhalvåret nogle faste aktiviteter.
Klubtræning med 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 løbsaktiviteter fra
gang til gang. Det er f.eks. lege
med løb, intervaltræning, testløb, forbedret løbeteknik m.m.
Alle kan deltage uanset niveau.
Det er bare nemmere at komme
afsted, når man løber med andre…
Klubtur
1. søndag i hver måned
Vi løber kl. 10 med start nye
steder. Fælleskørsel arrangeres
fra gang til gang. Foreløbig planlagte ture:
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.
Kom og løb med – brug for
en løbe-genstart
Har du tidligere løbet, men kan
ikke rigtig komme afsted og
i gang igen – så er her nu en
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mulighed. Udgangspunktet er,
at du kan løbe 2-3 km. Instruktøren vil være behjælpelig med
at sætte tempo, sætte grupper
sammen og lave varierede ruter.
Der er altid plads til flere løbere
hos os.
Løbeskole
Opstart af ny løbeskole er planlagt til start i januar 2015. Løbeskolen er for dig som starter
helt fra bunden og som har brug
for at blive hjulpet hele vejen
fra start til mål. Send gerne en
e-mail til kontakterne nedenfor,
hvis du er interesseret. Så vi ved,
om der er et godt holdgrundlag.
Yderligere information i HØST
samt på www.høstif.dk.

HØST IF Motion
Stavgang

Vintersæsonen er startet
Vintersæsonen startede lørdag
d. 4. oktober. Der gås herefter
hver lørdag kl. 9.30 fra HØSTHallen. En god times gang med
efterfølgende hygge og snak i
klublokalet i HØST-Hallen.
Vel mødt gamle som nye deltagere.
Vagn Salling Poulsen
Glentevej 16
Hadbjerg
8370 Hadsten
Tlf. 86 91 43 76, mobil
72 20 24 56

Krolf

Selvom det nu er blevet for
mørkt til at spille om aftenen
forsætter vi med det sjove og
hyggelige spil på banerne ved
HØST-Hallen.
Vi spiller nu hver onsdag og
fredag eftermiddag fra kl. 13.00.
Kom og prøv at være med –
det er helt gratis resten af året.
Vi har det sjovt!
Kontaktoplysninger
Margit Jensen tlf. 22 76 57 78

Petanque

Kontakt:
Erik Pedersen tlf. 29 42 02 96

Kommende løbsdeltagelse
I efteråret har vi planlagt deltagelse i følgende motionsløb:  Nytårs Cup (9. og 23. november og 14. og 31. december),
Adventsløbet (30. november).
Faste tidspunkter
for fællestræning
Tirsdag kl. 19.30 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

JuJitsu

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 og torsdag kl. 20.30-22.00.

Web http://jujitsu.langton.dk
https://www.facebook.com/pages/Hadbjerg-Ju-Jitsu/303073069735211
E-mail hadbjerg.jujitsu@gmail.com
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Bordtennis
Så er sæsonen i gang i HØST IF
Bordtennis. Nogle spillere har
været til deres første stævne;
drengedivisions-holdet og Senior Serie 2-holdet har spillet
deres første turneringskampe.
Serie 2-holdet var af sted tirsdag d. 30 september, hvor de
spillede mod Søhøjlandet. Det
endte uafgjort og dermed 1
point til hvert hold.
Årets første stævne løb af stablen i weekenden i Buskelundhallen i Silkeborg, hvor HØST IF
havde 6 spillere med. Henholdsvis Marcus Juul Sørensen, Daniel Byfuglien, Benjamin T. Christensen, Rene Espersen-Mikkel
Timmerman og Jacob Jensen. Vi
havde 2 x guld-, en sølv- og en
bronzemedalje med hjem.
Så vi må sige, det for HØST IF
var et godt stævne.
Drengedivisionsholdet
har
stadig deres første sejr til gode,
men vores 2 HØST IF-drenge
Emil Thomsen og Lasse Mørch
har ikke mistet modet efter
nogle spændende kampe sidste
weekend, hvor vi lørdag tabte
4-10 mod BTK Viby. Søndag var
de igen i gang, denne gang mod
Sisu/MBK, hvor vi havde et meget tæt opgør. Det endte dog
med en sejr til modstanderne
på 8-6. De andre Senior- og Ungdomshold starter turneringen i
uge 43/44.
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Badminton
Drengedivisionsholdet

Sæson 2014-15

Den nye sæson for badminton
i HØST-Hallen er nu begyndt.
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.
Banetildelingsmødet primo
september bookede en del tider,
men det er dog stadig muligt at
booke ledige tider hos Gert Holdensgaard.
Som udgangspunkt
var der i år følgende tider:
Mandag: 19-20, 20-21, 21-22 (3 x 3 baner)
Tirsdag: 16-17, 21-22 (2 x 3 baner)
Fredag: 19-20, 20-21 (2 x 5 baner)

Lasse Mørch
HØST IF

Emil Thomsen
HØST IF

Søndag d. 5. oktober var der i
HØST-Hallen finale i pokalturneringen, hvor HØST IF løb af
med sølv i E-rækken.
Så alt i alt en rigtig god start
for HØST IF.
Som en sidste oplysning, er der
pigesamling i HØST-Hallen lørdag d. 25 oktober kl. 10.00-16.00,
hvor instruktøren er den tidligere landsholdspiller Pernille Søndergaard. Så pigerne kan se frem
til en rigtig god og lærerig dag.

Rasmus Søndergaard
Viborg

Sofus Fisker
Nørreå

Træningstider
i HØST-Hallen
Tirsdage
Kl. 18.00-19.15: Ungdom begyndere
Kl. 19.15-20.45: Ungdom og senior øvede
Kl. 20.30-22.00: Seniorer og motionister
Torsdage
Kl. 18.00-19.00: Ungdom begyndere
Kl. 19.00-20.00: Ungdom og senior øvede
Kl. 20.00-22.00: Senior turneringskampe

Vel mødt til en ny sæson
Gert Holdensgaard
Tlf. 23 31 17 56
gertogsanna@skylinemail.dk

På vegne af bordtennisudvalget
Peter Thybo Christensen
Tlf. 50 74 73 15
E-mail ptc@post.tele.dk
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Gymnastik

Hjælpende hænder
HØST IF gymnastik har brug for hjælpende hænder til små
konkrete opgaver
De hjælpende hænder gør, at
Efter flere års køren frem og
alle opgaver ikke ligger på den tilbage mellem hallen og Selfaste skare af mennesker, som ling, og utallige timer siddende
i forvejen leverer mange timers på sidelinjen, stillede jeg mig
arbejde i vores lokale hal. Vi selv to spørgsmål: Hvorfor sidkan lide at træne jeres børn, og de på sidelinjen? Hvorfor ikke
elsker fornemmelsen, når jeres hjælpe til?
børn bliver udfordret og bliver
Med to drenge, som synes at
bedre til øvelserne. Men ved gymnastik er super fedt, traf jeg
siden af er der mange små op- en beslutning.
gaver, der skal klares. Det kan
Jeg henvendte mig til Steffen
være
opvisningsplanlægning, og Henning, som er instrukreparationer af redskaber, arrangere juleafslutning, bage en
kage eller rengøring af hallen
inden opvisning o.s.v. Det er til
nogle af disse opgaver, vi ønsker
os flere hjælpende hænder.
Hvis man nu kunne samle
nogle mennesker en gang imellem, ikke en fast ugedag, bare
nogle timer i ny og næ, vil det
være en ekstremt stor hjælp for
de mennesker, der leverer de
mange frivillige timer i forvejen. Jo flere mennesker der vil
hjælpe til i foreningen, jo mere
vil det give os den fornødne
kapacitet, til at gøre det muligt
at starte nye tiltag samt endnu
mere energi i undervisningen.
Her kommer en beskrivelse
fra en frivillig der har sagt ja,
til at hjælpe til i denne sæson i
gymnastikafdelingen.
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tører, og spurgte om de kunne
bruge min hjælp.
Svaret var: ”Vi har altid brug
for hjælp, så selvfølgelig!”
Jeg har aldrig selv været gymnast,
men at se glæden hos børnene, er
en kæmpe motivationsfaktor.
Vi er nu gået i gang med sæsonen, jeg har været på mit første
kursus i modtagning, og er med
Jeg har aldrig drømt om at
hjælp ved at sætte vores/min gymnastik kunne få så stor beførste opvisning sammen.
tydning for mig – men som min
mand siger, når jeg kommer
hjem fra træning (og har fundet
en ny muskelgruppe at have
ondt i): ”Det er som at få et nyt
menneske ind ad døren – fuld
af energi og glæde”.

Majken og
Steffen

Så hvis der nu skulle sidde nogen i vores dejlige lokalområde,
som tænker: ”Det kunne jeg
også godt tænke mig” eller ”Er
der noget jeg kan gøre?” Så kom
endelig op i hallen og snak med
os, eller kontakt formanden
for gymnastik Gunvor på tlf.
22 22 23 85.
Der er aldrig to træningstimer
som er ens…
Håber vi ses til gymnastik
Med venlig hilsen
Majken Holst-Jensen
og Gymnastik-afdelingen
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Sponsorhjørnet
HØST IF har til stadighed brug for hjælp til
forskellige 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 have ”et vink”, så vi kan
få fulgt op på dette i sponsorudvalget.

Sponsorater

Der er godt gang i playersponsoraterne, som
det fremgår af nedennævnte.
Når man tegner et playersponsorat får den
forretning man nu driver omtale her i HØST.
I november-nummeret af HØST vil derfor
være omtale af nedennævnte indtil nu 7 sponsorer. Men allerede nu vil vi gerne takke de 7
sponsorer for deres bidrag til HØST IF Seniorfodbold afdeling og vores seniorspillere! 2 af disse 7
sponsorater er nye siden sidste måned – Rema
1000 Skanderborg ved Martin Kruuse (Simon Olsen) og Midtjyllands Sommerhusudlejning ved
Nina Thomsen (Rasmus Knage Thomsen)
Sponsorer Seniorfodbold
via playersponsorater
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
Rema 1000 Skanderborg har tegnet playersponsorat på Simon Olsen
Midtjyllands Sommerhusudlejning har tegnet playersponsorat på
Rasmus Knage Thomsen
Sponsorudvalget
Lars Olsen

20

OK Ødum
OK Plus sponsortiltag
fortsætter 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 følgende:
• 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 til HØST
IF’s klubkasse. Det vil sige, at
alle kunder, der køber disse
produkter hos netop OK Ødum,
automatisk støtter HØST IF.
Ideen er selvfølgelig at gøre opmærksom på OK’s produkter
og samtidig styrke samarbejdet
mellem OK og HØST IF.
Denne sponsoraktivitet til
gavn for HØST IF begyndte i
foråret og fortsætter nu også i
efteråret.
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 lige kan få det vi står og
mangler. Der er et bredt sortiment i butikken, så det er nemt
lige at smutte forbi når der skal
bruges det ene eller andet. Morgenbrød kan også hentes her
både hverdage og weekender.
Og så er er jo flere muligheder

for at få stillet sulten, med flere erne. I klublokalet i HØST-Halmenuer og andet varmt på me- len er der brochurer etc. og det
nukortet når man ikke lige selv vil også være at finde på hjemvil stå ved kødgryderne. OK mesiden.
Plus Ødum er et godt lokalt sted
Kampagnearrangement
vil
at handle og en rigtig god samar- fremover være lørdage kl. 10.00bejdspartner for HØST IF!
14.00. Det har i længere tid været rigtig svært at finde nogen til
OK aftale i øvrigt
at bemande fredagsvagterne, da
Husk benzinkort til OK med alle jo skal passe deres arbejde
HØST IF-aftale støtter HØST IF på disse tidspunkter. Det har
hver gang der tankes.
OK så lyttet til, så fremover skal
Du støtter ungdomsarbejdet vi selv aftale med den nu altid
i HØST IF med 6 øre pr. liter, samme OK konsulent, hvilke
hver gang du tanker, når du lørdage der kan passe ind i alhar et OK benzinkort, der er til- les interesser. Så hold øje med
knyttet HØST IF. En god og nem hvornår vi er der næste gang og
måde at støtte idrætten i lokal- kig ind til OK denne dag for at
samfundet. Og til stor glæde for få lavet et OK kort, som du får
ungdommen i HØST IF. Tilbud: med derfra med det samme via
Hvis man laver en el-aftale hos vores OK konsulent på stedet!
OK får HØST IF nu 12 øre pr.
Så støt lokalsporten. Køb bentanket liter benzin i sponsor- zin og el igennem OK. Så støtter
støtte på de benzinkort, der er du din lokaleforening. Sponsortilknyttet HØST IF.
støtten fra OK går til ungdomsEr du interesseret i dette gode arbejdet i HØST IF.
OK tilbud med støtte til HØST
IF, så kontakt undertegnede på
Lars Olsen
HØST IF
tlf. 86 91 40 07 eller mød op på
Sponsorudvalg
tanken på en af kampagnedato-
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Gudstjenester

Oktober		
Søndag d. 19. 18. søndag efter trinitatis

Ødum kirke
Hadbjerg kirke
kl. 11.00 MK		
kl. 11.00 MK
Søndag d. 26. 19. søndag efter trinitatis
			
Kirkekaffe
November		
Ødum kirke
Hadbjerg kirke
Søndag d. 2. Alle helgens dag
kl. 16.30 MK
kl. 15.00 MK
Søndag d. 9. 21. søndag efter trinitatis kl. 9.30 BNJ
Søndag d. 16. 22. søndag efter trinitatis		
kl. 11.00 MK
kl. 11.00 MK
Søndag d. 23. Sidste søndag i kirkeåret
		
Kirkekaffe		
kl. 14.00 MK
Søndag d. 30. 1. søndag i advent
		
Børne- & familiegudstj.
December		
Ødum kirke
Hadbjerg kirke
		
kl. 11.00 MK
Søndag d. 7. 2. søndag i advent
			
Kirkekaffe
Søndag d. 14. 3. søndag i advent
kl. 11.00 BNJ		
Søndag d. 21. 4. søndag i advent		
kl. 16.00 MK
Torsdag d. 24. Juleaften
kl. 16.00 MK
kl. 15.00 MK
Fredag d. 25. Juledag
kl. 9.30 MK
kl. 11.00 MK
Lørdag d. 26. 2. Juledag		
kl. 9.30 BNJ
Søndag d. 28. Julesøndag
Ingen
Ingen
Januar		
Ødum kirke
Hadbjerg kirke
Torsdag d. 1.			
kl. 16.00 PU

Kollerup kapel

kl. 14.00 MK

Kirke i
børnehøjde

Alle Helgens
søndag

Hadbjerg Kirke
Torsdag den 30. oktober kl.
17.15
Tre gange 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 tlf. 86 91 49 80.
Næste gang er d. 27. november.

Gudstjenester med levende
musik
Hadbjerg kirke kl. 15.00
Ødum kirke kl. 16.30
Søndag d. 2. november
Alle Helgens søndag er dagen,
hvor vi i vores kirker mindes,
dem vi har mistet og nævner
navnene på dem, der er døde
siden sidste Alle Helgens dag.
Til gudstjenesterne vil sang og
musik, tekster og refleksion,
bønner og lystænding være tilrettelagt med rum for sorg og
savn, trøst og taknemmelighed.
Gudstjenesten er for alle, både
for dem, der har mistet, men
også for alle andre, der gerne
vil finde ro til fordybelse og eftertanke, og ikke mindst nyde
musikken.
I år har vi nemlig som noget
særligt valgt at udvide den musikalske dimension. Vi har inviteret professionelle sangere fra
Aarhus og Aalborg til at synge
4-stemmige motetter, koraler og
andet godt, som er nøje udvalgt
til lejligheden. Disse sangere
medvirker til gudstjenesterne i
både Hadbjerg og Ødum.

Mette Krabbe

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

Præster i pastoratet
MK Mette Krabbe
BNJ Birgith Nørlund Jensen
PU Peter Ulvsgaard
MD Majbrit Daugaard

Kirkebil

Har man behov for taxa til kirke
eller arrangementer i præstegård og sognegård, ringer man
til Byens Taxi, tlf. 86 98 27 11.

menighed

Ferie og fridage

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

Anders Dohn og Mette Krabbe

Mette Krabbe
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”Julestue”
i Ødum præstegård
Tirsdag den 9. december kl. 14.00
V/ Anders Dohn, Anna-Sofie Landert og
Mette Krabbe
Det er en god tradition at synge julen ind. Det
vil vi gøre i julestuen i præstegården, hvor vores organist Anders Dohn og vores nye sanger
Anna-Sofie Landert vil underholde os med et
til lejligheden sammensat program med sange
og viser. Præsten læser julehistorie, Gunvor
sørger for et godt julekaffebord og undervejs er
der selvfølgelig mulighed for at synge kendte
julesange og -salmer.
Der er gratis entre, kaffen koster 20 kr. og vi forventer at slutte kl. 16.00.
Alle er velkomne
Mette Krabbe

Kirkevejviser

Mette Krabbe
SognePræstegården, Ødumvej 32
præst
Tlf. 86 98 90 65
Ruth Bugtrup
ForGlentevej 17, Hadbjerg
mand
Tlf. 86 91 49 13
John Langdahl
KirkeGunderuplundvej 10, Astrup
værge
Tlf. 27 20 01 46
Kirkevej 5, Hadsten
Kirke- Tlf. 86 98 04 25
kontor Mandag til fredag kl. 9.30-13.00
Torsdage dog
kl. 9.30-17.00
Graver Niels Erik Thomsen, Hadbjerg
Ødum Tlf. 51 29 53 22
Graver Fie Larsen, Vissing
Hadbjerg Tlf. 51 89 10 57
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Ny stemme i Ødum og Hadbjerg kirker
Den 1. september startede jeg
som kirkesanger i Ødum og
Hadbjerg kirker. Jeg er 39 år og
jobbet som kirkesanger er nyt
for mig i den forstand, at jeg
ikke før har været ansat som
solosanger. Både musikken og
folkekirken har dog været i mit
liv så længe, jeg kan huske.
Jeg er vokset op med en mor,
der var præst, så fra helt lille
var det naturligt for mig at gå i
kirke. Mine første musikalske
erfaringer var med blokfløjten
og et skolekor, men hurtigt kom
jeg ind i et mere seriøst kormiljø i Horsens, hvor jeg først
sang i børnekoret og siden ungdomskoret og voksenkoret, og
hvor jeg havde mit første job
som korsanger til søndagsgudstjenesterne. Desuden begyndte
jeg som 13-årig at spille tværfløjte.
Efter gymnasiet var jeg et år
i Italien som au-pair, og da jeg
kom hjem, var jeg afklaret med,
at jeg skulle spille musik, og at
jeg ville forsøge at komme ind
på konservatoriet. Efter min diplomeksamen fra Det Jyske Musikkonservatorium i 2002 blev
jeg optaget i solistklassen – også
på Det Jyske Musikkonservatorium. I solistklassen gik jeg på et
konservatorium i Frankrig og fik
undervisning ved en meget dygtig fløjtelærer, så i mine tre år
i solistklassen rejste jeg meget
frem og tilbage til Paris – også

nogle gange med en baby og en
mormor. Mens jeg var elev på
konservatoriet, havde jeg job
som korsanger i Frederikskirken i Højbjerg.
Som fløjtenist skal man gå til
konkurrencer for at få et job i
et symfoniorkester, og mange
musikere rejser rundt i hele verden for at gå til konkurrencer.
Da jeg efter min debut fra solistklassen i 2006 havde fået to
små børn, var det svært at rejse
yderligere rundt og gå til konkurrencer, men samtidig vidste
jeg, at jeg ikke ville bruge min
musikuddannelse udelukkende
på at undervise. Derfor kom jeg
frem til – efter en periode med
mange svære overvejelser, hvor
jeg bl.a. arbejdede som kirketjener i Højbjerg – at jeg ville starte ”forfra” med en uddannelse
på universitetet. Det var svære
overvejelser, fordi musik er en
stor og vigtig del af mit liv.
Nu læser jeg så psykologi på
universitetet i Århus, jeg blev
bachelor for få måneder siden
og er siden startet på kandidatdelen af psykologistudiet. Det er
selvfølgelig meningen med min
uddannelse, at jeg skal arbejde
som psykolog, men jeg kan ikke
forestille mig, at jeg nogensinde
kommer til at lægge musikken
væk. Den er simpelt hen for vigtig. Derfor er jeg også glad for,
at jeg i en eller anden grad kan

menighed

bruge mine musikalske evner nu som kirkesanger i Ødum og Hadbjerg kirker.
Jeg har tre børn, Marie og Signe, som er otte
og ti år gamle, og Ingeborg, som bliver to i denne måned. Jeg er gift med Lars, som er arkitekt,
og vi bor i Højbjerg i den sydlige ende af Aarhus
i et hus, som vi har bygget på de sidste to år.
Nu har jeg været i Ødum og Hadbjerg kirker
en måneds tid og det virker som et rigtigt godt
sted at være. Så jeg er meget glad for mit nye
job og ser frem til mange gode gudstjenester og
et godt samarbejde.
Anna-Sofie Landert

Majbrit
Daugaard

Anna-Sofie
Landert

Velkommen til Majbrit

Da Anne Martiny Kaas-Hansen, som bor i
Lyngå præstegård, er gået på barsel fra midten
af september, glæder vi os over at kunne byde
hendes vikar Majbrit Daugaard velkommen i
Hadsten Storpastorat.
Majbrit har været sognepræst i Bov ved Padborg i 11 år, men hun er nu flyttet til Århus
med sin mand og 4 børn i alderen 8-14 år.
Majbrit er allerede i gang med at holde gudstjenester og undervise konfirmander i sine
sogne og storpastoratet.
Vi glæder os til også at møde dig i Ødum og
Hadbjerg kirker.
Rikke Antvorskov
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Sogneeftermiddage 2014-15

Minikonfirmander
fra 3.B på Hadbjerg skole
Tak for denne gang. Det
har været en
fornøjelse
at
lære jer at kende.
Mette Krabbe

Minikonfirmander
for børn i 3.A på Hadbjerg skole
Ødum præstegård
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.
Vi afslutter forløber med en børne- og familiegudstjeneste i Ødum kirke 1. søndag i advent kl. 14.00 efterfølgende er der juletræstænding og julehygge i Selling forsamlingshus.
Børnene har fået tilsendt et brev med information og tilmeldingsblanket. Skulle der være
nogen, der ikke har modtaget et brev eller som
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ikke går på Hadbjerg skole, men
som alligevel gerne vil deltage,
så ret endelig henvendelse til
mig på tlf. 40 88 96 00.
Minikonfirmandforløbet
afsluttes med en skole-kirke uge
for hele 3. årgang, uge 25 i 2015,
som vil blive afviklet i samarbejde med årgangslærere og
præsterne/sognemedarbejderen
i storpastoratet. Det vil I høre
mere om, når den tid nærmer
sig.
Mette Krabbe

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 sig 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.

Dette sker i Hadsten Pastorat,
som vi også er en del af
Der henvises til ”Kirkebladet for
kirkerne i og omkring Hadsten”,
hvori der kan læses mere. Det
ligger i Ødum og Hadbjerg kirke, i Hadsten sognegård eller på
www.hadstensognene.dk.
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Pilgrimsvandring
Interessen for pilgrimsvandring
er blomstret op i Danmark i de
seneste år. Kulturudvalget har i
denne sæson valgt at sætte fokus
på netop dette emne. Det sker
ved to foredrag her i efteråret og
ved to vandringer i foråret.
Når danskerne de senere år
er begyndt at spænde vandrestøvlerne og begive sig ud på pilgrimsvandring, er det er langt fra
en moderne trend, men derimod
en meget gammel tradition, der er
vundet frem på ny.
Ordet pilgrim kommer af latin:
peregrinus, som betyder ”en, der
går over markerne”, og siden antikken har pilgrimsvandringer
været en vigtig religiøs udtryksform og spirituel opdagelsesrejse.
Pilgrimsvandringer har også altid
kendetegnet den kristne kirke.
Nogle af de tidligste kristne pilgrimme, man kender til, var keltiske kristne, som betegnede sig
selv som pilgrimme for Kristus eller hvide martyrer. De forlod ofte
deres sikre hjem for at vandre ud
i en verden til en ukendt destination i troen på Guds beskyttelse.
De keltiske pilgrimsvandringer
grundlagde de keltiske klostre
og var med til at sprede kristendommen i England og resten af
Europa.
Pilgrimsvandringer blev især
udbredt i middelalderen, hvor
tusindvis gik på pilgrimsfærd
som en bodshandling, som kirken havde idømt dem, for de syn-
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der, som de havde begået. Ofte
tog pilgrimme også til hellige kilder i håbet om at blive helbredt.
Det var meget brugt at gå til de
tre hellige steder: Jerusalem,
Rom, og Santiago de Compostela i det nordlige Spanien. Men
i Norden var også steder som
Tronheim i Norge og Vadstena
og Lund i Sverige populære valfartsmål. Tusindvis af mennesker begav sig på vandring for
at nå frem til en kirke eller helligdom og bede ved et sted med
særligt stærke bånd til hellige
personer. Med protestantismen
gled pilgrimsvandringen imidlertid ud som en naturlig del af
kirkens praksis, da reformatoren Martin Luther gjorde op med
troen på helgener og bodsgang.
Men i løbet af de seneste år har
mange mennesker genfundet
pilgrimstankegangen, og de gamle pilgrimsmål oplever massiv
søgning, ligesom mange kirker
arrangerer pilgrimsvandringer.
Spørger man en pilgrimspræst i
den danske folkekirke, vil hun
sige, at en pilgrimsvandring i
dag, i højere grad end tidligere,
handler om at få en pause fra en
stresset hverdag og en mulighed
for at møde sig selv og Gud på
en anden måde, end man plejer.
Pilgrimsvandringens langsomhed og stilhed kan inspirere til
ny enkelhed, eftertanke og bøn.
Nogle betegner derfor også en
pilgrimsvandring som en vand-
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Gå med Gud!
rende gudstjeneste eller bøn
med fødderne.
Ifølge pilgrimspræst Elisabeth
Lidell, så er forskellen på en
almindelig vandring og en pilgrimsvandring, at pilgrimsvandringen handler om mere end
at komme fra A til B, den inddrager en yderligere dimension.
Når man går som pilgrimsvandrer, går man med Gud. Man
vender sind og tanker opad.
Det betyder dog ikke, at man
som pilgrimsvandrer nødvendigvis vil kalde sig selv religiøs eller
kristen. Elisabeth Lidell er ofte
på pilgrimsvandring med mennesker, som ikke har en kirkelig
baggrund. Og i den forbindelse
har hun erfaret, at længslen
mere præcist er det, der adskiller pilgrimsvandringen fra andre
vandreture. Man går med afsæt
i ens dybeste længsel. Det man
længes allermest efter i livet.
Pointen er, at det nogle gange er
vigtigt at flytte sig fysisk for at flytte sig mentalt eller åndeligt. Pilgrimsvandringen er derfor langt
mere end blot en fysisk vandring.
Den ydre, fysiske vandring hører
sammen med den indre, åndelige
vandring: længslen efter Gud. Du
bevæger dig ikke bare fra A til B,
men vandrer sammen med Gud.
Pilgrimspræst Elisabeth Lidell
kommer og holder foredrag i
Ødum præstegård den 13. november kl. 19.30 i Ødum præstegård
(se omtalen side 31).

Kulturudvalgets arrangementsrække skridter derudaf og du
kan sagtens nå at følge med en
eller flere aftener.
Vi skal gå med Ham, der går
med os – vi skal gå sammen
både fysisk og i tanken.
Ud over arrangementerne i
efteråret beskrevet på næste
side fortsætter arrangementsrækken efter nytår. Her kan vi
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 holder vi
endnu en lokal kirkevandring
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. Og der vil være tid
til sjove aktiviteter undervejs.
Det kan du alt sammen læse
meget mere om i et senere
nummer af HØST.
På kulturudvalgets vegne
Gå med Gud!
Rikke Antvorskov

Læs om de næste
to arrangementer
på næste side
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Sange fra Caminoen

Moderne pilgrimsvandring – ud i det indre

Jørgen Haffgaard
Torsdag d. 23. oktober kl. 19.30, Ødum præstegård

Pilgrimspræst Elisabeth Lidell
Torsdag d. 13. nov. kl. 19.30 Ødum præstegård

Melodi: Som en rejselysten flåde
Tekst: Jørgen Haffgaard

Som en vandrelysten skare
kom vi her fra fjern og nær.
Fra det sikre og det klare
til en uvis, dristig færd.
Hvor man gik i tusind år
mod et mål som grundfast står
der, hvor jorden ender.
Gik med drømme og med bøn,
søgte klaring ud af skøn,
der hvor vejen vender.
Som en rejselysten flåde
blev vi både på et hav.
Undervejs ved vejrets nåde
mod en gammel skippert grav.
Ene og med ansvar selv
ørgen Haffgaard, Selling, har for at rejsen lykkes vel
gennem en årrække været en gennem hindringsskoven.
ivrig vandrer. Han har vandret Ene med vor egen last
både i Danmark, Holland og se- med et mål at holde fast,
nest flere gange på Caminoen, med lidt hjælp fra oven.

J

hvilket han vil dele med os.
På sin færd har Jørgen med Alle kom vi vist med drømme
sin gode sans for sprogets fi- om en slags personlig dåd.
nurligheder skrevet tekst til en Fatted dog ved svedens strømme,
række sange, der omhandler ve- at vi var i samme båd.
jen og stemningen på hans ture. Fælles kamp i vejr og vind
Mon ikke vi får chancen for at med et åbent, ærligt sind
synge en af dem også?
gav os mod på livet.
Kulturudvalget serverer en Da blev alle lige her,
god kop kaffe undervejs – der er alle fik vi lige værd,
gratis entre, og alle er velkomne. der hvor alt er givet.
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Mange moderne mennesker
har grebet pilgrimsstaven. Pilgrimsvandring, bønsvandring,
bibelvandring, temavandring og
kirkegang handler om at søge
efter rødder, identitet og sammenhæng. Men det handler
også om opbrud fra tidens materialisme og selvoptagethed og
om en søgen efter helt andre
værdier: fællesskab med Gud,
med hinanden og med skaberværket. Pilgrimsvandring og valfart har altid været kendetegn
på en levende kirke. De første
kristne kaldtes ”dem, der hørte
til vejen”. Pilgrimsvandring kan
stadig 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 indre”. Den ydre, fysiske
vandring hører sammen med
den indre, åndelige vandring:
længslen efter 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 bevæge sig fysisk for at

kunne flytte sig mentalt? I en
tid med mange hurtige skift,
endeløse informationsstrømme,
højt tempo og overfyldte kalendere fremstår pilgrimstanken
som en anden livsstil med tid
til stilhed, eftertanke, langsomhed, enkelhed og indre ro. En
slags kristendom 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
fødderne”? Og hvor kan man
finde rastepladser undervejs på
den gamle danske pilgrimsrute
Hærvejen?
Kulturudvalget serverer en
god kop kaffe undervejs – der er
gratis entre, og alle er velkomne.
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Kirkehøjskole 2014-2016

500 år med Luther

Kirkehøjskolen holder til på Hadsten Højskole,
5 lørdage henover efterår, vinter og forår.
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 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 kommende arrangementer i et senere nummer af HØST.
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 beskriver
en nøje afgrænset tidsperiode i Martin Luthers
liv: Fra den skelsættende oplevelse med uvejret i 1505 til rigsdagen i Augsburg i 1530, hvor
Melanchthon får lov til at fremføre den reformatoriske bevægelses kristendomsforståelse.
Efter filmen går vi på højskolen til brunch og
debat i spisesalen.
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Et år er gået…

Det er blevet søndag igen og et
år er gået siden Ødum-Hadbjerg
sogne skulle have indsat en ny
præst. Hvor er det blevet af? Alle
var sidste år meget hemmelighedsfulde om hvem det mon
kunne være vi skulle have som
ny sognepræst. Til stor glæde
for byens befolkning blev det en
præst som er kendt i området,
idet hun er født og opvokset her
på egnen. Det er dejligt med liv
og glæde i præstegården, for som
provsten sagde dengang til Mette
Krabbe, er det ikke blot er en opgave, man kan klare alene, det er
noget vi klarer sammen. Og det
må jeg sige, det er gået godt.
Den 3. søndag i september
er også der, hvor der er høstgudstjeneste i Ødum Kirke. Alle
minikonfirmanderne kommer
med deres bud på, hvad det vil
sige at bringe noget ind i kirken
som tegn på at høsten er gået
godt og alt er kommet i hus.
Efter høstgudstjenesten er det
også blevet en fast tradition at
lokalsamfundet omkring Ødum
står sammen om en dejlig dag
i høstens tegn. I år blev menighedsrådet og byforeningen i
Ødum budt velkommen på Tobæk Mølle hos Heidi Møller og
hendes familie.
Der mødte ca. 80 voksne og
børn i alle aldre, og der var blevet
pyntet fint op i den gamle kostald,
hvor man kunne sætte tænderne
i blandet grøn salat, kartoffelsalat
og koteletter stegt på grillen.

Legeområde var stillet an i
gården, hvor der var lavet bålsteder til snobrøds- og pandekagebagning. Der var forskellige
legeredskaber, og bygningerne
var åbne for nysgerrige øjne,
hvor man også kunne se, hvordan en gammel mølle havde
fungeret for år tilbage.
Hvis man ønsker at læse mere
om Tobæk Mølles historie kan
man gå på internettet og google
Tobæk Mølle.

Som altid er det godt med en god historie,
samværet i og omkring høsten – det at man
kan bringe folk sammen og få en god hyggestund. Dagen blev afsluttet med kaffe/te og
hjemmebagt kage.
Mange tak til alle som har bakket op om dette arrangement. Vi hører gerne fra
andre, som har lyst og lejlighed til
at lægge hus til sådan en fantastisk eftermiddag.
Vi ses til næste år.
Lillian Lindberg
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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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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.
November
December

Deadline
2.11.2014
30.11.2014

Udkommer
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
Oktober

18
19
20
21 HØST udkommer
22
23 Sange fra Caminoen
24
25
Hadbjerg kl. 11.00 – kirkekaffe
26
Fodbold sæsonafslutning
27
28 Sogneeftermiddag
29
Kirke i Børnehøjde
30
Fællesspisning, Hadbjerg
31

HØST

November
1

HØST deadline
2 Alle Helgen, Hadbjerg kl. 15.00,
Ødum kl. 16.30
3
4
5
6
7
8
9 Ødum kl. 9.30
10
11 Sogneeftermiddag
12 Medlemsmøde Selling forsaml.hus
13 Moderne pilgrimsvandring
14
15 Kirkehøjskole
16 Hadbjerg kl. 11.00
17 HØST udkommer
18
19
20
21
22
23 Ødum kl. 11.00 – kirkekaffe
24
25
26 Fællesspisning Selling
Kirke i Børnehøjde
27
Fællesspisning Hadbjerg
28
29
30 1. søndag i advent Ødum kl. 14.00

