November
2014
31.

årgang

HØST
Hadbjerg Ødum Selling Tidende

Fællesspisninger
Juletræstænding
Julestue
Luther: Angst og Mod
Menighedsrådet midtvejs
Kiosken i HØST-Hallen søger frivillige
Side 25 Vellykket årsafslutning
Side3-5
Side 6
Side 9
Side 12
Side 14
Side 17

Redaktøren

Hadbjerg

har ordet

Hadbjerg Borgerforening
Fællesspisning

Indhold

HØST 2014
Fællesarrangementer Side 6
Hadbjerg Side 3
Hadbjerg skole Side 2
Her finder du Side 34
HØST IF Side 16
Kalender Side 36
Kirke & menighed Side 7
Redaktøren har ordet Side 2
Selling Side 5
Ødum Side 4

Hadbjerg

HUSK
Sidste fællesspisning inden jul er den 27. november kl. 18.00.
Tilmelding skal ske på tlf. 86 91 49 80 til Ida og Egon. Tilmelding
er først gældende, når man har talt med enten Ida eller Egon.

Deadline Udkommer
December 30.11.2014 15.12.2014

Bemærk deadline til det kommende nummer af HØST: 30.
november.

Deadline
til næste n
umm
30. novem er
ber

Gitte Nielsen

Sø-Parken

Tømmeret til madpakkehuset
blev læsset af på pladsen mandag den 27. oktober, og tirsdag
begyndte vores ”træmænd” at
samle vores madpakkehus.
Arbejdet er gået rigtig fint den
første uge. Der er blevet savet,
skruet og knoklet, og resultatet
taler for sig selv – huset har allerede taget form.
Over de næste par uger vil arbejdet fortsætte, og taget bliver
også lagt.
Vi glæder os meget til snart at
tage madpakkehuset i brug.

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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Ødum

Selling
Byforeningen for Ødum og Omegn

Fællesspisning

Er der nogen, som har lyst at
bruge et par timer sammen med
naboen til fællesspisning torsdag d. 27. november kl. 17.30
i forsamlingshuset?

Så vil jeg gerne have en kommentar med på vejen. Vi skal
være mindst 30-40 personer,
som deltager.
Det kunne være hyggeligt. Så
kan vi også ønske hinanden en
glædelig december.
Lillian Lindberg Nielsen
gunte.lindberg@gmail.com

Selling Forsamlingshus
Fællesspisning d. 26. november
i Selling forsamlingshus
Onsdag d. 26. november kl. 18
er der fællesspisning i forsamlingshuset
Der er normalt pres på netop
denne fællesspisning, så tilmelding efter først-til-mølle princippet.
Tilmeldingsfristen til denne
spisning er rykket til fredag d.
21. november kl. 15 på e-mail

madiselling@gmail.com eller
på tlf. 22 20 04 66. Der vil ikke
blive svaret retur, hverken på
mail eller telefonsvarer, men
alle er aflyttet/læst.
Priserne er 40 kr. pr voksen,
20 kr. pr barn mellem 3 og 12 år.
Børn under 3 år gratis.
Der vil kunne købes drikkevarer i huset til de vanlige priser.
Menuen er gammeldags and
med tilbehør, kaffe/te og ris á
l´amande.
Denne gang er det Henrik Honoré der står for madlavningen.
Vi håber denne aften at
kunne finde folk som vil stå
for de fremtidige fællesspisninger.
Martin Bugge Kobberø
Selling Forsamlingshus
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Fællesarrangement

Kirke &

Børne- og familiegudstjeneste

Ødum kirke
1. søndag i advent, den 30. november kl. 14.00
Vi indleder julemåneden med firmanderne fra 3.A på Hadbjerg
en børne- og familiegudstjene- skole. Minikonfirmanderne skal
ste i Ødum kirke, hvor vi også være med til at lave gudstjeneholder afslutning for minikon- ste evt. med Luciaoptog.
I samarbejde med Selling forsamlingshus og Kulturudvalget
inviterer vi efter gudstjenesten
til juletræstænding ved Selling
forsamlingshus.
Der serveres æbleskiver og julemanden har igen i år lovet at
komme med godteposer. Alle er
meget velkomne.
Sognepræst Mette Krabbe
Selling forsamlingshus og
Kulturudvalget

menighed

Gudstjenester

November
Ødum kirke
Hadbjerg kirke
Søndag d. 16. 22. s. e. trinitatis		
kl. 11.00 MK
Søndag d. 23. Sidste s. i kirkeåret kl. 11.00 MK, kirkekaffe		
Søndag d. 30. 1. s. i. advent
kl. 14.00 MK
Børne- og familiegudstjeneste
December
Ødum kirke
Hadbjerg kirke
Kollerup kapel
Søndag d. 7. 2. s. i. advent		
kl. 11.00 MK, kirkekaffe
Søndag d. 14. 3. s. i. advent
kl. 11.00 BNJ		
Søndag d. 21. 4. s. i. advent		
kl. 16.00 MK, De Ni Læsninger
Onsdag d. 24. Juleaften
kl. 16.00 MK
kl. 15.00 MK
kl. 14.00 MK
Torsdag d. 25. Juledag
kl. 9.30 MK
kl. 11.00 MK
Fredag d. 26. 2. juledag		
kl. 9.30 BNJ
Søndag d. 28. Julesøndag
Ingen
Ingen
Januar 2015
Ødum kirke
Hadbjerg kirke
Torsdag d. 1. Nytårsdag		
kl. 16.00 PU, kirkekaffe
Søndag d. 4. Helligtrekonger		
kl. 11.00 MK
Søndag d. 11. 1 s. e. H3K
kl. 11.00 MK		
Søndag d. 18. 2. s. e. H3K		
kl. 9.30 MK, kirkekaffe
Søndag d. 25. 3. s. e. H3K
kl. 11.00 MK		

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

Pastoratets præster Kirkebil
MK Mette Krabbe
BNJ Birgith Nørlund Jensen
PU Peter Ulvsgaard
MD Majbrit Daugaard

Kirkevejviser

Mette Krabbe
SognePræstegården, Ødumvej 32
præst
Tlf. 86 98 90 65
Ruth Bugtrup
ForGlentevej 17, Hadbjerg
mand Tlf. 86 91 49 13
ruth.bugtrup@skolekom.dk
John Langdahl
KirkeGunderuplundvej 10, Astrup
værge
Tlf. 27 20 01 46
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Har man behov for taxa til kirke
eller arrangementer i præstegården og sognegården, ringer man
til Byens Taxi, tlf. 86 98 27 11.

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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Kirke &

menighed

Skabelse og paradisets have

Minikonfirmander arbejder med skabelse og paradisets have.

menighed

Kirke i børnehøjde –
advent for de mindste
Hadbjerg Kirke
Torsdag d. 27. november kl. 17.15
Vi tager hul på julemåneden med årige, men både yngre og ældre er
at åbne kirken for de mindste meget velkomne til at være med.
og holde gudstjeneste på deres Efter gudstjenesten er det muligt
betingelser. Gennem salmesang at deltage i fællesspisningen i
og bibelfortælling får børnene Hadbjerg forsamlingshus. Ønsker
mulighed for at blive fortrolige man det, skal man huske at tilmed kirken og dens fortællin- melde sig hos Ida og Egon på tlf.
ger. Gudstjenesten varer ca. 20 86 91 49 80.
minutter og er målrettet de 3-6
Mette Krabbe

”Julestue” i Ødum præstegård
Tirsdag d. 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 bl.a. sange og viser. Præsten læser julehistorie,

Ferie og fridage Døbte, viede, bisatte

Jeg har friweekend d. 13.-14. december. Og holder ferie d. 26.
december-2. januar.
Der henvises til mine kolleger
i Hadsten:
Birgith Nørlund tlf. 86 98 24 24
Peter Ulvsgaard tlf. 86 98 08 09
Mette Krabbe
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Efter ønske fra flere borgere i
HØST-området har menighedsrådet valgt at genindføre rubrikken ”Døbte, viede, bisatte/
begravede i Ødum og Hadbjerg
sogne”
Her kommer navnene for oktober måned:

/ begravede
Hadbjerg kirke
Døbte
Marie Buus Lund, Hadbjerg
Magnus Rosendal Knudsen, Hadbjerg
Viede
Ingen
Bisatte og begravede
Tage Sørensen, Hadsten

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

Ødum kirke
Døbte
Andrea Degn Kristensen, Langskov
Kalle Veje Hedegaard, Hadsten
Viede
Rikke Hou Rannung Kondrup og
Thomas Hou Rannung, Hadsten
Bisatte og begravede
Maren Eva Mortensen, Hadsten
Bertha Marie Funch, Selling

9

Kirke &

Kirke &

menighed

”De Ni Læsninger”

Billeder
fra De Ni
Læsninger
sidste år

Hadbjerg kirke
Søndag d. 21. december kl. 16.00
Julen nærmer sig nu med hastige skridt og naturligvis er der
traditionen tro De Ni Læsninger 4. søndag i advent. Dette er
i år d. 21. december kl. 16.00,
og det foregår i Hadbjerg kirke.
Her vil man ud over selve læsningerne få lejlighed til at høre
nogle fremragende sangere fra
Aarhus, som sammen med undertegnede vil synge julen ind
i bedste 4-stemmige motet stil.
Kom og mærk den intense julestemning sitre i hele kirken og
hør de bedste christmas carols
og danske julesalmer. Det bliver
yderst hyggeligt!
Anders Dohn
organist

Gå med Gud!

Det bliver først rigtigt jul,
når man har været til
De Ni Læsninger!

For knap en måned siden hørte
vi Jørgen Haffgaard fortælle om
sine ture på Caminoen – en gribende og vedkommende beretning om møder mellem mennesker på tværs af alder og kultur.
Det var en sand fornøjelse af
synge de mange velskrevne sange om rejselivet, skrevet til velkendte melodier.
Man kunne mærke, det hele
kom lige fra hjertet. Tak for det,
Jørgen!
Kulturudvalgets
arrangementsrække skridter derudaf og
du kan sagtens være med en enkelt gang eller flere aftener.
Arrangementsrækken fortsætter efter nytår. Her kan vi se
frem til en spændende aften i
selskab med Moster Bente, der
fortæller om sit arbejde i Folkekirkens Nødhjælp.

menighed

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 endeligt 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.
Endelig slutter vi denne vinters tema med en pilgrimsvandring ledet af pilgrimspræst Elisabeth Lidell.
Det kan du alt sammen læse
meget mere om i et senere nummer af HØST.
På kulturudvalgets vegne
Gå med Gud!
Rikke Antvorskov

Bekymringer

Memento mori – Memento vivere
Noget om følelsen af u-undværlighed og ydmyghed.
Melodi: Egen

Hvis en dag du føler tyngdekraften særlig,
og din væren synes ganske u-undværlig:
Tag en pause. Søg til kirkegårdens have.
Gå en stille tur blandt mindelundens grave.
Hør, hvor blæsten hvisker hæst i taksens grene
over samfundsstøtters mindestene:
Her ender alle! Også dem, der gik og tro’de,
at de alene kunne styre folk og klode!
Jørgen Haffgaard
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menighed

Kirkehøjskolen
2014-2016

500 år
med Luther

Med foredrag om Luther og en
sognerejse i foråret 2016 til Lutherstederne i Tyskland.
I 2017 fejres reformationsjubilæet over hele verden. Da er det
500 år siden, Luther slog sine
95 teser op på kirkedøren i Wittenberg og indvarslede et opgør
med den katolske kirke. Synet
på både kirke og samfund ændrede sig radikalt og fik hurtigt
betydning ud over Tysklands
grænser og langt op i vores tid.
I kirkehøjskolen sætter vi i de
næste 2 sæsoner fokus på Luther
og hans betydning. Vi skal høre
om Luthers tænkning og teologi og
trække tråde frem til i dag og i fællesskab nærme os en forståelse af
Luthers indflydelse på moderne tid
og tænkning i kirke og samfund.
Hele forløbet afsluttes med en
sognerejse til Lutherstederne i
Tyskland for alle som er interesseret.

Hadsten Højskole
Lørdag den 6. december, kl. 9.30
Domprovst
Henrik Wigh-Poulsen,
Odense, kommer
og fortæller om Jakob Knudsens dobbeltroman om Martin Luther: ”Angst” og ”Mod”.
En af salmedigteren og forfatteren Jakob Knudsens sidste
romaner, ”Angst” og ”Mod”,
udkom i to bind mellem 1912
og 1914. ”Angst” og ”Mod” er
en historisk roman, og handler
om Martin Luthers liv og værk.
Men den handler mindst lige så
meget om Jakob Knudsen selv,
for Knudsen spejlede sin tid og
sine troskampe i reformatorens.
Henrik Wigh-Poulsen vil forsøge
at filtre de forskellige lag ud fra
hinanden i en gennemgang af
romanen. Efter foredraget går vi
i spisesalen til brunch og debat.

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 næste nummer af HØST.
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menighed

Sogneeftermiddage 2014-15

Julehygge m. banko
Tirsdag d. 9. december kl. 14.30
Hadsten sognegård
Denne eftermiddag er der julehygge på programmet, og traditionen tro skal vi spille banko;
så alle skal huske en gave til 25
kr.
Kirkekoret kommer og underholder med et par salmer.

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.

Med farfar ved østfronten
– blade af en sønderjydes
dagbog
Torsdag d. 20. januar kl. 14.30
Hadsten sognegård
Foredrag v. Jens Jørgen Refshauge, sognepræst i Ørsted
”Hvad gør det ved et menneske at vokse op i et besat Sønderjylland? Og hvad gør det ved
en menneske at blive tvunget til
at gå i krig for besættelsesmagten?
Med ét døgns varsel blev min
farfar indkaldt og tvunget til at
arbejde som tysk soldat alle fire
år under 1. verdenskrig. Han
måtte forlade sit hjem, sin hustru og deres 9 børn. Dette foredrag handler om de begivenheder, der kom til at præge hans
liv.
Jeg har læst min farfars håndskrevne erindringer, hans breve
hjem til familien og ikke mindst
hans dagbøger fra Østfronten.
Dagbøgerne og de mange hundrede breve, som han omhyggeligt skrev, giver et enestående
indblik i dagligdagen ved fronten og hans tanker om krig, kærlighed og Gud.”
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menighed
alle vore bygninger, kirkegårde
og økonomi, ligesom vi er ansvarlige for kirkens liv og vækst
i lokalområdet, og endvidere
har vi den meget vigtige opgave
at være arbejdsgivere for vore
dygtige og engagerede medarbejdere.

Menighedsrådet
Menighedsrådet i Ødum og
Hadbjerg sogne har nu ”siddet”
i halvdelen af en periode. Vi har
fået sagt farvel til Ole Juul og ansat Mette Krabbe.
Mette Krabbe
Mette har nu været her i sognet
ca. 1 år, og vi fornemmer at både
Mette og hendes familie er faldet godt til, og ligeledes har vi
fra menigheden kun hørt positivt om vores valg af Mette, hvilket selvfølgelig glæder os alle i
menighedsrådet. Mette er ansat i storpastoratet med 75 % af
arbejdstiden i Ødum-Hadbjerg
sogne og 25 % i den øvrige del
af storpastoratet. Vi er glade for
at kunne konstatere, at Mette
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deltager aktivt i det lokale skoleog foreningsliv. Et stort ønske
fra menighedsrådet til den nye
præst er hermed blevet opfyldt.
Lillian Pedersen
Pr. 1. august måtte vi sige farvel
til vores mangeårige kirkesanger Lillian Pedersen og byde velkommen til Anna-Sofie Landert,
der fremover er vores kirkesanger.
Arbejdsgiver
og administration
Menighedsrådet (der er sammensat af 8 valgte medlemmer
samt sognepræsten) er ikke en
”kage-bage-klub”, men derimod
en administration, der forvalter

Storpastorat
Fra januar 2013 har vi været en
del af det nyetablerede storpastorat, som omfatter Hadsten,
Nørre Galten og Vissing, Lyngå,
Skjød og Lerbjerg samt Ødum og
Hadbjerg sogne. Storpastoratet
betjenes af 4 præster, hvoraf én
har bopælspligt i Ødum præstegård.
For menighedsrådet betyder
det, at vi skal og har samarbejdet omkring ansættelser af præster, organister, kirkesangere og
på sigt også gravere.
For menigheden betyder det,
at vi alle er velkomne til arrangementer i såvel Hadsten sognegård som Lyngå præstegård
og selvfølgelig er arrangementer
i Ødum præstegård også åbne
for menighederne i hele storpastoratet. Vi er naturligvis altid
velkomne i alle storpastoratets
kirker.
Ønsker og ideer
Vi håber, at der fremover fortsat
vil være stor opbakning til de kirkelige aktiviteter. Hvis nogen af jer
har ønsker eller ideer til aktiviteter i kirken eller præstegården, vil
vi rigtig gerne høre om dem. Send
endelig en mail eller giv et ring.

menighed

Bygninger
Af de mere håndgribelige opgaver kan nævnes, at Ødum kirke
har fået nyt blytag på skib og korets sydside.
I Hadbjerg kirke har vi fået
flotte nye hynder på kirkebænkene.
I forbindelse med præsteskiftet er Ødum præstegård blevet
renoveret, og det samme er præstegårdshaven.
Kirkegårdene
Kirkegårdene er under stadig
forandring. I forlængelse af en
nøjere gennemgang af kirkegårdene har vi taget hul på en
langsigtet forandring af Ødum
kirkegård med udlægning af
større plænearealer. På Hadbjerg
kirkegård bliver tidligere menighedsråds planlægning langsomt tydeligere, og vi kan nu
fornemme, at ”kirsebærlunden”
begynder at tage form. I kirkeregi tager ændringer tid – især
når vi taler planlægning af kirkegårdenes drift og udvikling, som
skal tage hensyn til mangeårige
gravstedsaftaler.
En stor tak
Til ansatte, kulturudvalg, andre
frivillige og menighedsrødder:
Tak for et godt og frugtbart samarbejde til jer alle.
Ruth Bugtrup
Formand
Ødum Hadbjerg Menighedsråd
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HØST-Hallen udvidelse!

Status – information fra projektgruppen
Projekt ”Akut udvidelse af servicefaciliteter i HØST-Hallen 2012”
Der er rigtig godt gang i byggeriet, som man vil se, hvis man
bevæger sig i området omkring
HØST-Hallen. Selv aftenerne
tages i brug af håndværkerne
for at nå de indlagte checkpoints. Der forventes rejsegilde
i uge 48-49. Der vil blive opdateret på hjemmesiden og der vil
blive lagt en info op på Facebook
omkring dette. Det forventes, at
der i januar 2015 kan indbydes
til indvielse af de nye lokaler.

Opdatering her vil stadig foregå løbende fra måned til måned
så vi alle kan følge med i, hvad
der sker både med byggeri men
også de 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

Vi søger frivillige til kiosken
i HØST-Hallen!
Der er masser af aktiviteter i
HØST-Hallen hele tiden. Det
kræver derfor at vi også forsøget at holde kiosken åben så
meget som muligt. Så der er
mange vagter, der skal dækkes ind. Så hvis du har en ledig eftermiddag/aften eller
måske alligevel skal være sammen med dit barn i hallen – så
kom og giv en hånd med. Der

vil være den oplæring du har
brug for. Ring til Allan på tlf.
27 84 78 81 eller send en e-mail til:
allanthomsen@postkasse.net,
hvis du vil være med.
Med venlig hilsen
Allan Thomsen
Kioskteamet, HØST IF
Mobil 27 84 78 81

Vagtplan Kiosk i HØST-Hallen
Dag
Søndag
Lørdag
Søndag
Lørdag
Lørdag
Søndag
Lørdag
Søndag
Søndag
Søndag
Fredag
Lørdag
Søndag
Lørdag
Søndag
Lørdag
Søndag
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kl.

8-9

9-10

10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

16/11
6/12
7/12
13/12
3/1
4/1
10/1
11/1
18/1
25/1
20/2
21/2
22/2
28/2
8/3
21/3
22/3
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HØST IF Motion

LØB I HØST IF

LØB i HØST IF

En naturskøn løbeoplevelse
På den månedlige klubtur med LØB i HØST IF
Søndag d. 5. oktober 2014 tog
løbeklubben i samlet flok til Egå
Engsø. Et område man ofte drøner forbi på motorvejen, men
aldrig har oplevet på nært hold,
men i dag skulle løbeturen være
rundt om søen. Derfor kørte
vi med store forventninger afsted mod Engsø. Umiddelbart
så søen større ud end de 5,2
km, der er rundt, men det var
øjet, der blev snydt. Det var en
helt fantastisk naturskøn tur
rundt om søen. Ruten var helt
flad og med natur på begge si-

der af søen og en masse fugleliv
på søen. På ruten er der opsat
bænke, et område med sheltere,
legeplads og bålplads. Vi kom
også forbi et fugletårn, hvorfra
man kan nyde udsigten rundt
om hele søen. Der skulle være
registreret 33 arter af vandtilknyttede ynglefugle i området.
En del af fuglene ved søen er
sjældne i Danmark, blandt andet den sorthalsede lappedykker og den lille præstekrave. Det
var dog ikke lige i dag, at der var
mulighed for at standse op og
nyde dette, mens vi i susende
fart løb rundt om søen. Nogle løbere tog turen rundt 2 gange og
andre tog en tur rundt og kunne
i ventetiden boltre sig i diverse
motionsmaskiner. Helt klart en
oplevelse der godt kan gentages
og dejligt at komme lidt uden
for Hadbjergs løberuter. Også en
udflugtsmulighed for hele familien.
Bettina Timm Sørensen

Kommende klubture
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.
Skal du med næste gang?
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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 fx 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 en gang om måneden
ture nye steder. Fælleskørsel
arrangeres fra gang til gang. Øvrige søndage løber vi som normalt fra HØST-Hallen kl. 10. Se
indlæg fra klubturen i oktober
andetsteds i dette nummer.

Brug for en
løbe-genstart? –
kom og løb med

Har du tidligere løbet men kan
ikke rigtig komme afsted og i
gang igen? Så er her nu en mulighed. Udgangspunktet er at du
kan løbe 2-3 km. Instruktør vil
være behjælpelig med at sætte
tempo, sætte grupper sammen
og lave varierede ruter. Der er
altid plads til flere løbere hos os.

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 kontakter nedenfor,
hvis du er interesseret, 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 deltagelse i følgende motionsløb:
Nytårs Cup (9/11, 23/11, 14/12,
31/12), Adventsløbet (30/11).
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
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HØST IF Gymnastik
Instruktørkursus

Stavgang

Vintersæson
Vintersæsonen er godt i gang.
Der gås hver lørdag kl. 9.30 fra
HØST-Hallen. En god times
gang med efterfølgende hygge
og snak i klublokalet!
Vel mødt gamle som nye deltagere.
Vagn Salling Poulsen
Tlf. 86 91 43 76, mobil
72 20 24 56

Krolf

Vi spiller hver onsdag og fredag
eftermiddag fra kl. 13.00 ved
HØST-Hallen.
Kom og prøv at være med, –
det er helt gratis resten af året.
Vi har nu 2 helt fine baner, så
vi kan være en masse spillere.
Du kan låne køller og kugler
helt gratis.
Vi fortsætter med at spille
indtil sneploven ikke kan rydde
banerne!
Vi har det sjovt! Og der er altid
kaffe bagefter!
Kontaktoplysninger:
Krolf: Margit Jensen tlf. 22 76 57 78
Petanque: Erik Pedersen tlf. 29 42 02 96

JuJitsu

Træningstider for vinterhalvåret er uændret.
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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Endnu engang har gymnastikken haft en instruktør af sted
på kursus. Michelle er instruktørspire – hjælpeinstruktør på
vores spillopper. Spillopperne
er børn fra 5-6 år og der er en
masser energi, der skal bruges.
Så nye ideer, viden om modtagning osv. er rigtig godt at have
med i bagagen. I kan nedenunder læse Michelles oplevelse af
at være på kursus. Kurset blev
afholdt i HØST-Hallen d. 25.
oktober.
Tons for drenge 6-10 år
Nu har jeg været på mit første
gymnastikkursus. Jeg synes det
har været vildt sjovt. Jeg har lært
en hel masse om gymnastiklege
til drenge i alderen 6-10 år, men
de kan også godt bruges til piger
og drenge på 5-6 år.
Jeg har fået en bog med meget
af det, jeg har lært på kurset.
Vi var ikke så mange med på
kurset, men vi legede og sprang
meget, så vi selv havde afprøvet
det inden de små skal til at prøve det. Vi fik også lov til at bygge
sjove baner til lege og spring.
Det har været en meget stor
oplevelse og jeg glæder mig til,
når jeg skal på mit næste kursus.
Michelle Lauridsen

Juleafslutning

Desuden nærmer december sig
med hastige skridt. Juleafslutninger på holdene har den enkelte instruktør tjek på og vil
give besked herom.
Opstart efter jul er d. 5 januar
2015. Vi kan allerede nu fortælle at vores opvisningsdag er d.
19. april 2015 – så sæt et kryds i
kalenderen – der skal vi have en
flot dag med glade gymnaster.
Gymnastikudvalget HØST IF
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Bordtennis
Stort HØST IF
bordtennisstævne
30. november 2014 kl. 8.00-18.00
Så nærmer sig tiden for det årlige HØST IF
stævne i bordtennis. Den 30. november vil vi
endnu engang fylde HØST-Hallen til bristepunktet, med ivrige spillere og ledere.
De sidste par år, har vi haft over 140 deltagere, så mon ikke der bliver knald på igen. Vores
egne spillere vil med garanti, som altid, være
med til at kæmpe om den store samling pokaler, der skal uddeles.
Vi håber på den sædvanligt gode opbakning
fra forældre og ledere, så vi kan få stævnet til
at glide lige så smurt, som tidligere år.

Sæsonstart

Vores hold er kommet fint i gang
med sæsonen og vi har allerede
vundet en række fine sejre. Det
er super, vi kan blive ved med
at spille med, hvor det er sjovt.
Har du lyst til at prøve at spille bordtennis, er du selvfølgelig
velkommen til at kikke forbi
HØST-Hallen, tirsdag eller torsdag klokken 18.00, hvor vi starter ungdomstræningen.
Vi har også fået pænt gang i de
voksne spillere, så hvis du har
lyst til at genoptage en karriere
på stand by, eller bare kunne
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tænke dig at spille lidt bold, er
du selvfølgelig også velkommen
til at kikke forbi, eller kontakte
undertegnede.
Træningstider
Tirsdag Begyndere
		
Øvede
Torsdag Begyndere
		
Øvede
		
Seniorer

kl. 18.00-19.15
kl. 19.15-20.45
kl. 18.00-19.00
kl. 19.00-20.00
kl. 20.00-22.00

Kampe og resultater
Sæsonen for bordtennis er fuld
i gang og de fleste af vores spillere kører på med holdtuneringer og stævner.
Vores HØST IF Drenge 3 hold
vinder 7-3 mod Svenstrup og
vinder også over Søften med 8-2.
HØST IF Drenge 2 holdet vinder 6-1 mod B75, men taber så
2-5 til Randers Freja og 1-6 til
Hjallerup.
Vores Divisions drenge har
igen kæmpet med hovedet rejst
og selvtilliden i orden. Dog taber de 6-8 til Søhøjlandet, men
vinder til gengæld over Esbjerg
12-2.
Ud over vores ungdomsspillere er i gang, spiller vores Seniorer også på fuld drøn.
Med venlig hilsen
Peter Thybo Christensen
Aktivitetsformand, HØST IF,
Bordtennis
Tlf. 50 74 73 15,
ptc@post.tele.dk

Seniorholdkampe sæson 2014-2015
Serie 2
Brian + Rasmus + Michael + Anders
Tid
Hjemmehold Udehold
ti 30.9.2014
Søhøjlandet 6
HØST IF 1
to 09.10.2014
HØST IF 1
Rønde 3
to 30.10.2014
HØST IF 1
Vorup 2
to 13.11.2014
HØST IF 1
Søhøjlandet 6
fr 21.11.2014 19.00 Rønde 3
HØST IF 1
ma 01.12.2014 19.30 Vorup 2
HØST IF 1

Spillested
Silkeborg Sportscenter
HØST-Hallen
HØST-Hallen
HØST-Hallen
Rønde Idrætscenter
Søndermarkskolen

Resultat
5-5
10-0
10-0
-

Point
1
2
2
-

Serie 3
Mads + Casper + Ole + Frank
Tid
Hjemmehold
on 29.10.2014
BTK 77 1
to 06.11.2014
Gudenådalen 1
to 13.11.2014
HØST IF 2
to 20.11.2014 20.30 NVUI 1
to 27.11.2014 20.15 HØST IF 2
to 04.12.2014 20.15 HØST IF 2

Udehold
HØST IF 2
HØST IF 2
NVUI 1
HØST IF 2
BTK 77 1
Gudenådalen 1

Spillested
Gjern Kultur og Idrætcenter
Langå skole
HØST-Hallen
Voldum Hallen
HØST-Hallen
HØST-Hallen

Resultat
4-6
-

Point
0
-

Serie 4.1
Tobias + Jacob + Mathias
Tid
Hjemmehold
to 23.10.2014
HØST IF 3
to 30.10.2014
Sisu/MBK 12
ti 04.11.2014
Bjerregrav BK 1
to 20.11.2014 20.15 Sisu/MBK 13
to 27.11.2014 20.15 HØST IF 3
to 04.12.2014 20.15 HØST IF 3

Udehold
Sisu/MBK 13
HØST IF 3
HØST IF 3
HØST IF 3
Sisu/MBK 12
Bjerregrav BK 1

Spillested
HØST-Hallen
Sisu/MBK
Bjerregravskole
Sisu/MBK
HØST-Hallen
HØST-Hallen

Resultat
5-5
5-5
4-6
-

Point
1
1
2
-

Serie 4.2
Frode + Henrik + Per
Tid
Hjemmehold
to 23.10.2014
HØST IF 4
to 30.10.2014
Auning 1
to 06.11.2014
HØST IF 4
ti 18.11.2014 20.00 Grenå 2
to 27.11.2014 20.15 HØST IF 4
ti 02.12.2014 19.30 SIF Assentoft 1

Udehold
Grenå 2
HØST IF 4
SIF Assentoft 1
HØST IF 4
Auning 1
HØST IF 4

Spillested
HØST-Hallen
Auning IF
HØST-Hallen
Grenå Idrætscenter
HØST-Hallen
Assentoftskolen

Resultat
3-7
8-2
-

Point
0
0
-
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Badminton

Fodbold
Deltag også
uden makker

Ungdomsafdelingen

Badminton i HØST-Hallen er
nu godt i gang. 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.
Flg. ledige baner i HØST-Hallen
Mandage kl. 21.00 - 22.00.
Tirsdage fra kl. 16.00 - 17.00.
Tirsdage fra 21.00 - 22.00.
Fredage kl. 19.00 - 20.00
Vel mødt!
Hilsen
Gert Holdensgaard
Tlf. 23 31 17 56
gertogsanna@skylinemail.dk

Børne- & Ungdomshold
HØST IF
Så er det slut med de udendørs
turneringer og træningsaktiviteter for HØST IF’s børne- &
ungdomshold. De sidste kampe spilles her medio oktober.
Enkelte hold har dog valgt at
fortsætte træningen nogle uger
endnu, så længe vejret arter sig!
Indendørs fodbold
Næsten inden vi nu har lukket
ned for udendørssæsonen, har
vi åbnet for dørene til indendørssæsonen via træningstider
om fredagene. Oversigt over
træningstider er aftalt og rundsendt til alle holdledere og trænere.
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Afslutning
Søndag den 26. oktober
Dette års afslutning på sæsonen
for børne- & ungdomsholdene
blev bl.a. afholdt i Hadbjerg forsamlingshus (HØST-Hallen var
optaget) samt på Randers stadion (AutoC Park) den 26. oktober
med flg. program:
Kl. 10.00
Kl. 10.15
Kl. 11.00
Kl. 11.30
Kl. 12.15
Kl. 13.00
Kl. 14.00
Kl. 16.15
Kl. 17.00

90 tilmeldte til afslutningen i
ungdomsafdelingen

Velkommen til dagen ved Fodboldformanden
Superligaspiller Michael om sine op- og nedture i karrieren
Overrækkelse af hold-/spillerpræmier/slikposer.
Spisning af rullekebab, pitabrød og sodavand
Afgang til Randers stadion i 20 biler
Klargøring til superligakamp Randers FC-OB
Randers FC-OB (3-0)
Afgang fra Randers stadion mod Hadbjerg
En lang spændende dag slut
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HØST IF
Årets afslutning havde Fodboldudvalget i år arrangeret
lidt anderledes end sidste år,
hvor der var afslutningsfest i
HØST-Hallen. Som det fremgår
af programmet var der optakt til
superligakamp i Hadbjerg forsamlingshus samt efterfølgende
overværelse af superligakamp
på Randers stadion.
Fodboldformanden bød velkommen til 65 tilmeldte spillere og 25 ledere/forældre. Formanden kom med en række
praktiske bemærkninger før der
blev budt velkommen til superligaspiller for FC Vestsjælland
Michael Lumb.

Michael
Lumb beretter om
sin karriere
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Oplægget var at Michael Lumb
skulle fortælle om sin karriere fra børnespiller op til i dag
som professionel spiller. Dette
på både ondt og godt. ML kom
godt omkring. Han startede som
7-8 årig i Århus KFUM. Dengang
var det en overvindelse for ham
bare at kravle over sidelinjen
ind på banen. Hans far måtte
hjælpe ham. Og godt for det
for det var starten på en masse
gode fodboldoplevelser først

HØST IF
i Århus KFUM og siden, da talentet blev kendt, i AGF. Herfra
gik det videre som professionel
flere steder – Skt. Petersborg,
Freiburg og et par andre klubber og nu tilbage i DK i FC Vestsjælland. Spændende at høre
om denne rejse var det. Om de
opture der er – og ikke mindst
bagsiden af medaljen, hvor man
ikke får lov at spille kampe eller
er skadet. Et rigtig godt indlæg
var det, hvor der var stilhed og
virkelig blev lyttet til hvad Michael Lumb sagde. Måske en
eller flere en dag står i samme
situation! Hvem ved? En masse
gode spørgsmål bagefter fra spillerne. Der var store klapsalver
til Michael Lumb for hans indlæg. Formanden kvitterede med
et par velfortjente flasker rødvin.
Herefter var alle hold fra U6U15 (drenge og piger) på scenen
for at få et klap fra alle for en
god sæson 2014. Nogle hold
valgte i år, at udnævne og vælge
Årets spiller som blev belønnet
med en Årets Spiller T-shirt.
Ikke nødvendigvis den bedste
spiller, men også en der træder
i karakter som god kammerat
og en spiller der altid er der for
holdet! Alle spillere som sagt på
scenen og de blev alle belønnet
med klapsalver og stor slikpose,
til brug på den senere tur til
Randers!
Inden turen gik til Randers
var der så spisning. Allan diskede op med rullekebab/pitabrød,
pandekager med mulighed for

at fylde kød, diverse frugt og
grøntsager i. Desuden en sodavand til alle! Så var bunden lagt
til at tage af sted til næste højdepunkt på AutoC Park Randers
for at se superligakampen Randers FC-OB.
Samling af alle spillerne i de
fremmødte biler. Flere forældre
havde meldt sig til at køre. Og
da de 20 biler var fyldt, var der
afgang til Randers.
Her var der lagt en stor kuvert til HØST IF fra Randers FC
indeholdende gratis billetter
til alle. De forældre der kørte,
fik ligeledes en billet som tak
for dette.
Alt sammen en del af den
samarbejdsaftale HØST IF har
med Randers FC, hvor man 1
gang årligt kan komme gratis til
en superligakamp. Tak til Randers FC herfra!
Vi var der i god tid før
kampstart og så spillerne varme
op. Vores børne- & ungdomspillere var virkelig klar med flag
og deslige som forberedelse til
kampstart. Og da kampen gik
i gang var alle oppe på dupperne. God støtte var der til
hjemmeholdet, som kvitterede
med 3 mål i 1. halvleg. OB blev
spillet ud af banen mere eller
mindre. 2. halvleg forsøgte OB
at begrænse nederlaget og Randers var tilfreds med de 3-0 som
kampen endte og 3 points på
kontoen.
En god fodboldkamp var det,
var alle både børn, unge og voksne enige om.

Så var der samling af tropperne og turen gik hjemad til Hadbjerg. En lang og spændende dag
for vores børne- & ungdomspillere var til ende. En dag de fleste
vil huske er vi sikker på!
Tak til alle de bidrog til at
gøre det til en god dag både i
forsamlingshuset, kørsel til/fra
Randers samt på AutoC Park
Randers.
Fodboldudvalget

Uddeling
af ros, slikposer og
T-shirts

HØST IF
spillere på
lægterne i
Randers
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Senior Serie 3 og Serie 5
Jakob Rungø – Årets
Spiller målt
på MOTM
stemmer!

Rune Fugl
aka “Birdie” – Topscorer på
2.-holdet!
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Sæsonen er nu slut. Tid til status. Serie 3 formåede ikke at
klare skærene selv om det var
tæt på. De må ned i Serie 4 til
foråret. Serie 5 får derimod endnu en sæson i Serie 5.

Efterårsturneringen
Puljen Serie 3 var kommet i var
en meget svær pulje med flere
nedrykkere fra serie 2 samt flere tophold fra serie i foråret. Det
var som følger: Vorup, Rougsø,
Kristrup, Midtdjurs, Hornslet,

Alliancen, SIF Hørning/Assentoft. Så 14 kampe blev det til her
i efteråret.
Som skrevet sidst manglede
der 4 kampe. Måske kunne vi
nøjes med at vinde over Alliancen og nå de 12 points. Og det
gjorde vi så; vi slog Alliancen i
en meget tæt kamp 1-0 på en
svær bane, hvor der lige var
kørt sand på. For at være helt
sikker skulle vi hente points i
de 3 øvrige kampe med højere
rangerende modstandere. Det
lykkedes ikke. Og da Alliancen
så hentede points i et par af
kampene samt vandt den sidste
sluttede de altså foran HØST IF,
som nu må en tur ned i Serie
4 igen. Totalt set over sæsonen
er den godkendt. Ingen havde
regnet med oprykning i foråret.
Så de unge spillere blev virkelig kastet for løverne. Selv om
vi i flere kampe har spillet ganske glimrende og lige op med
modstanderne, bliver selv små
fejl straffet og kostbare med
mål i den forkerte ende af banen til følge. Det må vi sande
blev afgørende. Men det er helt
sikkert at alle har lært af dette
halve år i Serie 3 og går styrket
fra Serie 3. Klart at man så igen
til foråret nok vil snakke hurtig
oprykning. Nu ved vi hvad der
skal til – både for at rykke op
og at klare skærene i en højere
række.

Serie 5 var i pulje med følgende hold: Grundfør, Korsholm,
Lisbjerg, VRI, TMV8530.
Da der kun skulle findes 1
nedrykker og da Korsholm trak
sit hold, var HØST IF sikret endnu en sæson i Serie 5. Det blev
til sejr og uafgjort mod netop
Korsholm. Øvrige kampe blev
tabt. Men der har været en god
moral på holdet og også her ved
at der skal trænes hårdt for at
klare sig i Serie 5.
Så alt i alt vel et OK år for Seniorfodbold. Da vi ansatte den
udefrakommende træner Peter
Møller Thomsen var målet at
flytte os fremadrettet. Dette mål
er opfyldt. De fleste spillere har
udviklet sig det seneste år. Bare
ærgerligt at det ikke var nok til
at undgå nedrykning. Vi er dog
styrket væsentlig til den kommende ½ sæson i Serie 4 i forhold til for 1 år siden. Så spændende forår vi går i møde uanset
både for 1. og 2. hold.
Tak for en god sæson med
masser af gode oplevelser på
Hadbjerg Stadion.
Hjemmebanearrangementerne har trådt i karakter og hvem
glemmer 2. maj med 3-2 over
Hadsten i de sidste sekunder
overværet af 350 tilskuere med
DBU på stedet og optog video fra
opgøret. Selv DBU måtte klappe
i hænderne af at selv mindre
klubber som HØST IF kan få så-

danne arrangementer op at stå.
Godt gået!
Vi ser frem til nye spændende
oplevelser på Hadbjerg stadion i
2015.

Afslutningsfest
Seniorfodbold
Afslutningen var et punktum
for et år i en rutsjebane, der bød
på to fortjente oprykninger og
en tæt kamp om overlevelse i
Serie 3 og Serie 5.

Casper
Lazcko aka
“Laksen” –
Topscorer
og Årets
Spiller!

16-årige
Andre Iversen – Årets
Spiller på
2.-holdet!

Fortsættes
næste side
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Desværre var vi blot 5 min. fra
at Kristrup slog Alliancen, men
det vendte til sidst og vi må desværre en tur ned i Serie 4. Serie
5 overlevede dog, hvilket betyder vi næste år kan præsentere
serie 4 og 5 hold i HØST IF. Det
er altså flot af en lille by som
Hadbjerg og HØST IF.
Tak for støtten hele året igennem, det har været fantastisk!
Vi håber vi ses til foråret til nogle vilde og underholdende opgør
på Hadbjerg stadion.

HØST IF
Sponsorhjørnet

OB 40 holdet
Der er nu vinterpause. Der spilles indendørs på onsdage kl.
21.30-23.00.
Holdleder er Carlo Nielsen.
Spørgsmål eller andet ved
OB40 holdet kan stilles til Carlo
på tlf. 61 60 30 65.

HØST IF har til stadighed brug
for hjælp til forskellige behov
og ting der skal udføres – både
fysisk og økonomisk. Derfor er
det dejligt når firmaer og private
giver tilsagn om at give en hånd
med både til det materielle, der
skal installeres/monteres og når
det gælder økonomisk opbakning til vores mange aktiviteter.
Hører I om nogen, der kan være
potentielle sponsorer, vil vi godt

lige have ”et vink” så vi kan få
fulgt op på dette i sponsorudvalget.
Der er godt gang i playersponsoraterne, som det fremgår af
nedenstående.
Når man tegner et playersponsorat, får man omtale her
i HØST af den forretning man
nu driver. Her er så en omtale af
dem, der har tegnet playersponsorater!

Fodboldudvalget

Trænerteamet 2014!
Fra venstre Brian Amdi, Kenneth Pedersen,
Peter Thomsen og Kurt Svejstrup!

Sponsorer Seniorfodbold via
player sponsorater
KE-EL Installation v. Torben
Eriksen sponsorerer Jakob
Rungø Johansen
KE-EL Installation er endnu en
af de faste støtter i HØST IF og
også her var det naturligt, at man
indgik et playersponsorat på en
HØST IF spiller. Det endte med
Jakob Rungø, som igen og igen viser sit store talent frem på banen
og blev Årets Spiller baseret på
spillerstemmer! KE-EL Installation er lokaliseret i Ødum og er i
2014 udvidet med en Aarhus-afdeling også. KE-EL fokusere på at
kunden skal være i centrum og
arbejdet skal være i orden uanset
opgavens størrelse. KE-EL havde
i 2013 35 års jubilæum og vi siger i den forbindelse tak for den
store støtte alle årene igennem.
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Midtjyllands Sommerhusudlejning v. Nina Knage Thomsen sponsorerer Rasmus
Knage Thomsen
Midtjyllands sommerhusudlejning er dit udlejningsfirma, når
du søger sommerhus til ferier i
Midtjylland. Firmaet er lokaliseret i Truust i Silkeborg Kommune, men ejeren Nina Knage
Thomsen og hendes mand Allan
har deres daglige gang i HØST
IF, hvor de bl.a. er store aktører, når der laves store hjemmekampsarrangementer. Der
sættes stor pris på deres arbejde
i klubben, og vi håber denne
sponsoraftale blot er starten på
et endnu tættere samarbejde.
Fortsættes
næste side
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Vistoft Byg v. Kent Vistoft
sponsorerer Casper Lazcko
Casper bliver sponsoreret af
Kent Vistoft og Vistoft Byg, som
også er Caspers arbejdsplads.
Her er Casper ansat som murer.
Vistoft Byg er et murerfirma,
som kan klare både renovering,
tilbygning eller nybyggerier.
Vistoft Byg var første firma, der
indgik playersponsorat – og
med stor success, da Casper
Lazcko den første kamp i ny
spilletrøje scorede hattrick i 3-2
sejren over Hadsten, med et flot
frisparksmål 10 sek. før tid!
Hadbjerg Mur & Beton v.
Morten Eriksen sponsorerer
Mogens Krogh
Hadbjerg Mur & Beton er en af
de mest bidragende sponsorer i
HØST IF og derfor var det naturligt, at man også indgik et playersponsorat på Mogens Krogh.
Hadbjerg Mur og Beton er et entreprenørfirma, som i 2014 har
modtaget Gazelleprisen for sit
flotte arbejde inden for kloakering og murerarbejde. Hadbjerg
Mur og Beton er bl.a. også en af
entreprenørerne på udvidelsen
af HØST-Hallen.
Casino Events v. Carsten
Holm Nymann sponsorerer
Rasmus Rungø Johansen
Casino Events er en ny sponsor
i HØST IF. Denne aftale er kommet i stand via Rasmus Rungøs
arbejde som dealer hos Casino
Events. Casino Events er et firma som tilbyder casinospil til
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private arrangementer, såsom
sølvbryllupper, firmaarrangementer etc. Casino Events kan
klart anbefales som et ekstra
krydderi til din næste fest, og
passer eksempelvis godt til en
fest med James Bond-tema. Vi
håber i HØST IF at dette vil være
starten på et godt samarbejde i
fremtiden.
Radius Møbler sponsorer
Nikolaj Svejstrup Loft
Radius Møbler er endnu en af
vores faste sponsorer. Bl.a. var
det Radius Møbler der sponsorerede alle møblerne til klublokalet i HØST-Hallen. Radius
Møbler sælger kvalitetsmøbler
i et moderne design og er en
af de større spillere på dette
marked. Vi håber det samarbejde vi har haft med Radius
Møbler vil fortsætte i flere år
fremover.
Rema 1000 Skanderborg v.
Martin Kruse sponsorerer
Simon Olsen
Rema 1000 Skanderborg, drives
af Martin Kruse, som er Simon
Olsens svoger. Derigennem er
kontakten oprettet omkring et
playersponsorat. Rema 1000 er
en norsk discountkæde, som
har 240 butikker i Danmark. En
af disse drives af Martin Kruse.
Vi har stor tiltro til, at vi på
trods af afstanden til Skanderborg, kan sørge for at Martin og
Rema 1000 Skanderborg får god
værdi for pengene i 2015, hvor
sponsoratet træder i kraft.

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 flg.:
• for hver solgt ½ liters Plus
vand
• for hver solgt kop kaffe fra
OK Plus’ kaffeautomat
fra OK Ødum, bidrager OK ØDUM
med 60 øre til HØST IF’s klubkasse. Det vil sige at alle kunder, der
køber disse produkter hos netop
OK Ødum automatisk støtter
HØST IF. 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 startede i foråret og fortsætter så nu også i
efteråret.
Tak for støtten til OK og tak
til jer der handler kaffe og vand
hos OK Ødum!
OK Plus
OK Ødum er jo vores lokale
indkøbsbutik i HØST området,
hvor vi lige kan få det vi står og
mangler. Er bredt sortiment er
der 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
menuer og andet varmt på menukortet, når man ikke lige selv

vil stå ved kødgryderne. OK
Plus Ødum er godt lokalt sted at
handle generelt og en rigtig god
samarbejdspartner for HØST IF!
OK aftale i øvrigt
Køb brændstof ved OK med et
OK benzinkort, der er tilknyttet
HØST IF, så modtager HØST IF
6 ører pr. liter. En god og nem
måde at støtte idrætten i lokalsamfundet. Og til stor glæde for
ungdommen i HØST IF.
Bestil el via OK, så får HØST
IF dobbelt up pr. liter tanket i
tilskud – altså 12 ører pr. liter
tanket brændstof.
Er du interesseret i dette gode
OK-tilbud med støtte til HØST IF,
så kontakt undertegnede på tlf.
86 91 40 07 eller mød op på tanken på en af kampagnedatoerne.
I klublokalet i HØST-Hallen
er der brochurer etc. og det er
også at finde på hjemmesiden.
Kampagner
Kampagnearrangementer
vil
fremover være lørdage kl. 10.0014.00. Så hold øje med hvornår
vi er der næste gang og kig ind
til OK for at få lavet et OK kort  
som du får med derfra med det
samme via vores OK konsulent
på stedet!
Støt lokalsporten. Køb brændstof og el igennem OK. Så støtter
du din lokale forening. Sponsorstøtten fra OK går til ungdomsarbejdet i HØST IF.
Lars Olsen
HØST IF
Sponsorudvalg
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Her

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

finder du
Selling Borger- & Grundejerforening
Jesper Dissing Henckel
42 80 27 50
H.C.Andersensvej 2
henckel@it-henckel.dk
Cykler
PedalPedersen
51 91 44 50
Langskovvej 31 www.Pedalpedersen.dk
Ejendomsmægler
DanBolig Hadsten
87 61 31 80
Østergade 21, Hadsten www.danbolig.dk
Joan Pank
joan.pank@danbolig.dk
Elektriker
KE EL-Installation
86 98 95 11
Gunderuplundvej 2, Ødum
Entreprenør og kloakmester
Hadbjerg Mur og Beton 60 14 64 09
v/Aut. kloakmester Morten Eriksen
Rødkælkevej 6, Hadbjerg
www.hadbjergmurogbeton.dk
info@hadbjergmurogbeton.dk
Forsamlingshus
Hadbjerg Forsamlingshus
Udlejning v/Grethe Majgaard 26 59 32 12
Selling Forsamlingshus
Udlejning
86 91 45 85
Ødum Forsamlingshus
Udlejning
30 64 31 94
Fotograf
Jette Schulz
29 88 50 86
Smedebakken 24, Hadbjerg
www.jetteschulz.dk
Frisør
Byens frisør
86 98 01 00
Søndergade 14, Hadsten
www.byensfrisoerhadsten.dk
KlippeHuset Hadbjerg 40 10 30 73
Rikke Skorstengaard
Rødkælkevej 18 klippehuset@live.com
Galleri
Det lille Galleri
22 97 33 84
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.
December

Deadline
30.11.2014

Udkommer
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

35

Kalender
November
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

HØST udkommer

Kirkehøjskole
Hadbjerg kirke kl. 11.00
HØST udkommer

Ødum kirke kl. 11.00, kirkekaffe

Fællesspisning Selling
Kirke i Børnehøjde
27 Fællesspisning Hadbjerg
Fællesspisning Ødum
28
29
HØST deadline
Ødum kirke kl. 14.00
30
1. søndag i advent, Selling
Bordtennisstævne

HØST

December
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Kirkehøjskole
Hadbjerg kl. 11.00, kirkekaffe
Julestue

Ødum kl. 11.00
HØST udkommer

De Ni Læsninger, Hadbjerg

Kollerup kapel kl. 14.00
24 Hadbjerg kirke kl. 15.00
Ødum kirke kl. 16.00
Ødum kirke kl. 9.30
25
Hadbjerg kirke kl. 11.00
26 Hadbjerg kirke kl. 9.30
27
28
29
30
31

