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Deadline	til næste nummer1.	februar

Selling
Aktivitetsområde
Nu	lyder	startskuddet	endelig	–	så	vi	kan	komme	i	
gang	med	at	få	lavet	et	lækkert	område	i	Selling,	som	
kan	 tilgodese	alle	børn,	unge,	ældre	og	alle	os	midt	
imellem.
Derfor	 håber	 vi	 at	 der	 vil	 komme	 en	masse	 inte-
resserede,	motiverede	 og	 aktive	 borgere	 fra	 alle	 al-
dersgrupper,	når	vi	mødes	i	Selling	Forsamlingshus	
d.	18	februar	2015	kl.	18.30-21.00.
Tanken	 er	 at	 vi	 skal	 snakke	 visioner	 for	 området	

–	hvad	 skal	 vi	med	området	 og	hvordan	 sikrer	 vi	 at	
der	 er	 noget	 for	 alle,	 nye	 ideer	 m.m.	 Vi	 skal	 også	
finde	ressourcepersoner	i	byen	med	erfaring,	lyst	og	
interesse	i	f.eks.	at	søge	fonde,	lave	dataindsamling	
fra	andre	steder	med	aktivitetsområde,	snakke	med	
kommune	og	andre	instanser,	kunst/æstetik	m.m.	Og	
forhåbentligt	 får	vi	 lavet	nogle	mindre	grupper,	der	
kan	arbejde	videre	når	vi	går	der	fra.
Der	 kommer	 en	 reminder	 om	 ovenstående	 i	 næste	
HØST.
Rigtig	god	juleferie	og	godt	nytår,

Mange hilsner
2 af de 4 sundhedsambassadører i Selling

Jette Lyager 
jettelyager@live.dk, tlf. 22 77 79 92

Anja Dissing Henckel 
 anjadissinghenckel@gmail.com, tlf. 20 85 64 63

HØST 2015
	 Deadline	 Udkommer
Februar 1.2.2015 18.2.2015
Marts 1.3.2015 16.3.2015
April 5.4.2015 20.4.2015
Maj 1.5.2015 19.5.2015
Juni 7.6.2015 22.6.2015
August 9.8.2015 24.8.2015
September 6.9.2015 22.9.2015
Oktober 4.10.2015 22.10.2015
November 1.11.2015 16.11.2015
December 29.11.2015 14.12.2015

Puslespillet	 er	 endnu	 engang	
gået	op,	og	der	er	taget	højde	for	
skoleferier	 og	mange	 andre	ud-
fordringer.
I	maj	er	deadline	rykket	frem	
til	 første	 fredag	 i	 måneden	 af	
hensyn	til	redaktørens	kalender.
I	 august	 er	 deadline	 skubbet	
en	 uge,	 så	 de	 frivillige,	 der	 le-
verer	stof	til	bladet,	er	kommet	
hjem	fra	ferie.
I	 februar,	 september	 og	 okto-
ber	får	budene	et	par	dage	mere	
til	at	omdele	bladet,	så	det	ikke	
kolliderer	 bl.a.	 med	 skoleferi-
erne.
Jeg	 vil	 opfordre	 jer,	 som	 nor-
malt	leverer	materiale	til	bladet,	
til	 at	 skrive	 datoerne	 ind	 i	 ka-
lenderen	allerede	nu.
Jeg	 ved,	 vi	 alle	 gør,	 hvad	 vi	
kan	for	at	få	interessant	og	ved-
kommende	materiale	 til	bladet.	
Dog	er	der	udfordringer	med	at	
få	 det	 frivillige	 arbejde	 passet	
ind	i	arbejds-	og	familielivet	på	
begge	sider	af	en	deadline.
En	stor	tak	skal	igen	i	år	lyde	
til	 redaktionen	 og	 alle	 jer	 som	
trofast	 sender	 materiale	 til	
HØST	–	det	er	takket	være	jer,	
vi	kan	udgive	et	vedkommende	
og	 læseværdigt	 blad	 10	 gange	
om	året.

Med ønsket om en glædelig jul
og et godt nytår

Rikke Antvorskov, redaktør

Næste	num
mer	

udkommer
	op	til		

18.	februar

mailto:jettelyager@live.dk
mailto:anjadissinghenckel@gmail.com
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hadbjeRg hadbjeRg

Hadbjerg	 Borgerforening	 afhol-
der	 generalforsamling	 i	 forsam-
lingshuset	tirsdag	d.	24.	februar	
2015	kl.	19.00.

Generalforsamlingen	 afholdes	
ifølge	vedtægterne.

Juletræsfest
Der	 var	 fuldt	 hus	 ved	 årets	 ju-
letræsfest.	 Der	 blev	 sunget	 og	
danset	 om	 juletræet,	 og	 jule-
manden	havde	også	 fundet	vej	
til	 vores	 juletræsfest.	 Der	 blev	
delt	 godteposer	ud	 til	 børnene.	
Bagefter	 blev	 der	 hygget	 med	
saft,	æbleskiver,	kaffe	og	kage.

Fællesspisning
Årets	 sidste	 fællesspisning	 i	
2014	 var	 som	 altid	 en	 stor	 suc-
ces.	Det	var	en	dejlig	afslutning	
på	dette	års	fællesspisninger,	og	
en	 slags	 ”opvarmning”	 til	 den	

hadbjeRg boRgeRfoRening

Generalforsamling

Dagsorden
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
 4. Fremlæggelse af budget for indeværende år, fastsættelse 

af kontingent
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg: 
 Peter D. Møller (modtager ikke genvalg)

 6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
 7. Valg af 1 repræsentant til Favrskov Landsbyråd 

På valg: 
 Vagn S. Poulsen (modtager genvalg)

 8. Valg af 1 repræsentantsuppleant til Favrskov Landsbyråd
 9. Valg af 1 revisor 

På valg: 
 Irma Katholm (modtager genvalg)

 10. Valg af 1 revisorsuppleant
 11. Behandling af indkomne forslag
 12. Evt.

Forslag	skal	være	formanden	i	hænde	senest	
7	dage	før	generalforsamlingens	afholdelse.

kommende	 julemåned	 med	
lækker	flæskesteg	og	tilbehør.
Den	 første	 fællesspisning	 i	

2015	 er	 torsdag	 den	 29.	 januar	
kl.	 18.00.	 Hvad	 menuen	 bliver	
vides	 ikke	 i	 skrivende	 stund	 –	
men	 den	 bliver	 offentliggjort	
på	skiltet	ved	forsamlingshuset,	
når	tiden	nærmer	sig.
Tilmelding	kan	ske,	når	skiltet	
ved	forsamlingshuset	bliver	sat	
op.
Ring	 til	 Ida	 og	 Egon	 på	 tlf.	
86	91	49	80	–	og	husk	I	er	først	
tilmeldt,	 når	 I	 har	 talt	med	 én	
af	dem.

Gitte Nielsen

Julehilsen
Hadbjerg Borgerforening 
ønsker alle i lokalområdet en rigtig 
glædelig jul samt et godt nytår.
Vi takker alle for den 

store opbakning som er vist 
både borgerforeningen 
og forsamlingshuset.
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De Ni læsninger
Hadbjerg kirke
Søndag	den	21.	december	kl.	16.00
Julen	nærmer	sig	nu	med	hastige	
skridt	 og	 naturligvis	 er	 der	 tra-
ditionen	 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	Århus,	
som	 sammen	 med	 undertegnede	 vil	 synge	
julen	 ind	 i	bedste	4-stemmig	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!
Husk,	at	det	bliver	først	rigtigt	jul,	når	man	
har	været	til	De	Ni	Læsninger!

Anders Dohn
Organist

Gudstjenester
December	 	 Ødum	kirke	 Hadbjerg	kirke	 Kollerup	kapel
Søndag d. 14.  3. søndag i advent kl. 11.00 BNJ  
Torsdag d. 18. Jul for de mindste  kl.   9.30 MK 
Fredag d. 19. Kanonen  kl. 10.30 MK 
Søndag d. 21. 4. søndag i advent  kl. 16.00 MK, De Ni Læsninger 
Mandag d. 22. Hadbjerg skole  kl. 10.00-12.30 MK 
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, nytårsglas 
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  
Februar	2015	 	 Ødum	kirke	 Hadbjerg	kirke
Søndag d. 1. Septuagesima  kl.   9.30 BNJ 
Søndag d. 8. Seksagesima kl. 11.00 MD  
Søndag d. 15. Fastelavn  kl.   9.30 MK 
Søndag d. 22. 1. søndag i fasten kl.   9.30 MD  
Torsdag d. 26. Kirke i Børnehøjde  kl. 17.15 MK 
Marts	2015	 	 Ødum	kirke	 Hadbjerg	kirke
Søndag d. 1. 2. søndag i fasten  kl. 11.00 MK 
Søndag d. 8. 3. søndag i fasten kl. 11.00 MK  
Søndag d. 15. Midfaste  kl.   9.30 MD 
Søndag d. 22. Mariæ Bebudelse kl. 11.00 MK  
Torsdag d. 26. Kirke i Børnehøjde  kl. 17.15 MK 
Søndag d. 29. Palmesøndag  kl. 14.00 PU 

Gudstjenesteliste	 frem	 til	 sommerferien	 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	præstegår-
den	og	sognegården,	ringer	man	
til	Byens	Taxi,	tlf.	86	98	27	11

Juleafslutninger 
for institutioner 
i området
Hadbjerg kirke

Børnehaver og dagplejer
Torsdag	den	18.	dec.	kl.	9.30
Julegudstjeneste	 for	 børneha-
verne	i	Hadbjerg	og	Selling	samt	
dagplejerne	i	området.	Børnene	
fra	 Selling	 Børnehave	 laver	 rol-
lespil	 over	 ”Et	 barn	 er	 født	 i	
Betlehem”	 og	 børnene	 fra	 Had-
bjerg	 Børnehave	 pynter	 kirken	
og	bærer	 lys	 ind	under	gudstje-
nesten.	 Vi	 glæder	 os	 til	 denne	
særlige	 julegudstjeneste	 for	 de	
mindste,	 hvor	 alle	 selvfølgelig	
er	velkomne.

Kanonen
Fredag	den	19.	dec.	kl.	10.30

Hadbjerg skole
Mandag	den	22.	december	
fra	kl.	10.00	til	kl.	12.30

Mette Krabbe

Kirkevejviser
Sogne- Mette Krabbe

præst Præstegården, Ødumvej 32
 Tlf. 86 98 90 65

For-
 Ruth Bugtrup

mand
 Glentevej 17, Hadbjerg

 Tlf. 86 91 49 13 
 ruth.bugtrup@skolekom.dk

Kirke- John Langdahl

værge Gunderuplundvej 10, Astrup
 Tlf. 27 20 01 46

 Kirkevej 5, Hadsten 
Kirke- Tlf. 86 98 04 25
kontor Mandag til fredag kl. 9.30-13.00
 Torsdage dog kl. 9.30-17.00
Graver Niels Erik Thomsen, Hadbjerg
Ødum Tlf. 51 29 53 22
Graver Fie Larsen, Vissing
Hadbjerg Tlf. 51 89 10 57
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1. søndag 
i advent
Det	 var	 en	 festlig	 start	 på	 jule-
tiden	 da	 vi	 1.	 søndag	 i	 advent	
fejrede	 familiegudstjeneste	 i	
Ødum	kirke.
Gudstjenesten	 begyndte	med	
et	 stemningsfuldt	 luciaoptog	
ved	minikonfirmanderne.	Godt	
en	time	senere	drog	alle	til	Sel-
ling	 til	 den	 traditionsrige	 jule-
træstænding	 –	 heldigvis	 havde	
julemanden	igen	i	år	fundet	tid	
til	at	kigge	forbi	og	danse	om	ju-
letræet	 og	dele	 slikposer	ud	 til	
alle	de	søde	børn.
Selling	 Forsamlingshus	 ser-
verede	 æbleskiver	 og	 glögg	 til	
de	mange	sultne	gæster	og	jule-
stemningen	var	i	top.
Tak	for	en	dejlig	dag.

Sognepræst Mette Krabbe
Selling Forsamlingshus 

og Kulturudvalget

Sogneeftermiddage 2014-15

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	 Had-
bjerg	 kirke,	 i	 Hadsten	 sognegård	 og	 på	
www.hadstensognene.dk.

Ferie og fridage
Jeg	har	friweekend	d.	13.-14.	dec.
Og	holder	 ferie	d.	 26.	decem-
ber-2.	januar.
Der	henvises	til	mine	kolleger	
i	Hadsten:

Birgith Nørlund tlf. 86 98 24 24 og
Peter Ulvsgaard tlf. 86 98 08 09

Mette Krabbe

Døbte, viede, 
bisatte/begravede
Hadbjerg Kirke
Døbte
Ella Richard Johnsen, Hadsten

Ødum Kirke
Døbte
Emmelie Le Nissen, Selling
Lukas Møller Rasmussen, Ødum
Bisatte/begravede
Kim Sonne Sørensen, Ødum

Med farfar ved østfronten 
– blade af en sønderjydes 
dagbog
Torsdag	d.	20.	januar	kl.	14.30
Hadsten	Sognegård
Foredrag	v.	Jens	Jørgen	Refshau-
ge,	sognepræst	i	Ørsted
”Hvad	gør	det	ved	et	menneske	
at	 vokse	 op	 i	 et	 besat	 Sønderjyl-
land?	 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	ar-
bejde	som	tysk	soldat	alle	fire	år	
under	1.	verdenskrig.	Han	måtte	
forlade	sit	hjem,	sin	hustru	og	de-
res	9	børn.	Dette	foredrag	handler	
om	de	begivenheder,	der	kom	til	
at	præge	hans	liv.
Jeg	har	læst	min	farfars	hånd-
skrevne	erindringer,	hans	breve	
hjem	til	familien	og	ikke	mindst	
hans	 dagbøger	 fra	 Østfronten.	
Dagbøgerne	 og	 de	 mange	 hun-
drede	 breve,	 som	 han	 omhyg-
geligt	skrev,	giver	et	enestående	
indblik	 i	 dagligdagen	 ved	 fron-
ten	og	hans	tanker	om	krig,	kær-
lighed	og	Gud.”

Brudstykker af min lykkelige 
fynske barndom
Tirsdag	d.	24.	februar	kl.	14.30
Hadsten	Sognegård
Foredrag	 v.	 Christian	 Jensen,	
tidligere	 sognepræst	 i	 Hvor-
slev.	”Brudstykker	af	en	lykkelig	
fynsk	 barndom”	 –	 en	 jævn	 for-
tælling	 om	mine	 forældre,	 om	
opvækst	og	vilkår	i	et	vestfynsk	
husmandshjem,	om	de	værdier,	
der	 bar	 det,	 og	 tanker	 om	 spo-
rene	det	efterlod.

Ta’ med til Rom –  
i ord og billeder
Tirsdag	d.	24.	marts	kl.	14.30,	
Hadsten	Sognegård
Ta’	med	 til	 Rom	 –	 i	 ord	 og	 bil-
leder,	ved	sognepræsterne	Peter	
Ulvsgaard	 og	 Birgith	 Nørlund,	
der	 har	 gæstet	 byen	 adskillige	
gange.

http://www.hadstensognene.dk
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Kirkehøjskolen 2014-2016

500 år med Luther
Med	foredrag	om	Luther	og	en	sognerejse	i	for-
året	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	Tysk-
lands	grænser	og	langt	op	i	vores	tid.
I	 kirkehøjskolen	 sætter	 vi	 i	 de	 næste	 2	 sæ-
soner	 fokus	på	 Luther	 og	hans	 betydning.	Vi	
skal	høre	om	Luthers	 tænkning	og	 teologi	og	
trække	tråde	frem	til	i	dag	og	i	fællesskab	nær-
me	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	 in-
teresseret.

Kirke på ”luthersk”
v/	Ulla	Morre	Bidstrup.
Hadsten Højskole
Lørdag	den	24.	januar	 	
kl.	9.30
Ulla	 Morre	 Bid-
strup	er	lektor	ved	
Pastoralseminariet,		
præst	og	ph.d.	Hun	
har	 siddet	 i	 kirke-
ministeriets	 strukturkommis-
sion	 og	 er	 teologisk	 rådgiver	
i	 Det	 lutherske	 Verdensfor-
bund.	 Hvad	 siger	 Luther	 og	
den	 lutherske	 tradition	 om	
at	 være	 kirke,	 når	 det	 f.eks.	
handler	om	kirkens	struktur?	
Kan	 Luthers	 udsagn	 om	 de	
to	 regimenter,	 om	det	 almin-
delige	 præstedømme	 og	 om	
livet	 i	 kald	 og	 stand	 bruges	
til	noget?	Eller	er	det	dogmer	
og	 tanker,	 der	 ikke	 for	 alvor	
kommer	vores	kirkelige	virke-
lighed	ved?
Efter	 foredraget	går	vi	 i	 spi-
sesalen	til	brunch	og	debat.

”Hvorfor skrev Luther salmer?” 
Den lutherske menighedssalmes DNA
v/	lektor	Jørgen	Kjærgaard
Hadsten Højskole
Lørdag	den	21.	februar	kl.	9.30
I	 salmebogens	 forfatterre-
gister	står	der	kort	og	godt	
om	Martin	Luther:	”Profes-
sor	 i	 teologi	 i	 Wittenberg,	
kirkens	refor-	mator”	–	for	
det	er	sådan,	de	fleste	kender	ham.	Ho-
vedkraften	 bag	 en	 ny,	 kritisk	 gennem-
tænkning	af	kristendommen	med	den	
konsekvens,	at	kirken	måtte	forandres.	
En	del	af	reformationens	nybrud	var	op-
givelsen	af	den	latinske	messe	til	fordel	
for	 gudstjeneste	 på	 folkesproget,	 her-
under	prædiken	og	salmesang.	Og	igen	
gik	 Luther	 forrest.	 Fra	 1523	 ordnede	
han	gudstjenesten	og	begyndte	selv	at	
forme	 salmer	 til	 den	 nye	 menigheds-
sang.	Det	er	en	smule	overset	blandt	alt	
det	andet,	Luther	skrev	og	tog	initiativ	
til;	men	måske	af	større	betydning,	end	
man	umiddelbart	skulle	tro.
Efter	 foredraget	 går	 vi	 i	 spisesalen	
til	brunch	og	debat.

Luther og billederne
v/	Carsten	Bach-Nielsen
Hadsten Højskole
Lørdag	den	28.	marts	 	
kl.	9.30
Reformationen	
forholdt	sig	til	
billeder.	 Ikke	
til	kunst.	Måt-
te	 der	 være	
billeder	 i	 kirkerne	 –	 og	 i	
givet	 fald	 hvilke?	 Var	 bil-
leder	en	privat	sag?	Havde	
billeder	 en	 religiøs	 be-
tydning?	 Luther	 var	 ikke	
bange	for	billeder,	og	han	
mente,	at	de	hørte	til	i	det	
offentlige	 rum,	 hvor	 de	
kunne	 ses	 og	 diskuteres.	
Har	det	lutherske	eller	an-
dre	 reformatoriske	 billed-
syn	haft	nogen	betydning	
for,	hvordan	kirkekunsten	
har	udviklet	sig	op	til	vor	
tid?	Efter	foredraget	går	vi	
i	 spisesalen	 til	brunch	og	
debat.

Kirkehøjskolen	holder	til	på	Hadsten	Højskole,	yderligere	3	lørdage	
henover	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	brunch	er	70	kr.	pr.	gang.
Bag	 arrangementerne	 står	 Hadsten,	 Nr.	 Galten,	 Vissing,	 Lyngå,	
Lerbjerg,	Skjød,	Ødum,	Hadbjerg,	Voldum	og	Rud	sogne.
Nærmere	omtale	af	de	kommende	arrangementer	 i	næste	num-
mer	af	HØST.
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gå med gud!

Moster Bente 
og Uganda
5.	marts	kl.	19.30
Ødum præstegård

indblik	 i	 problemer,	 udfordrin-
ger,	fremgang	og	håb	for	Ugandas	
befolkning.	Vi	så	slum	og	smock	
i	storbyen	og	et	fantastisk	smukt	
landskab	 med	 stjerneklar	 natte-
luft	 ude	 på	 landet.	 Ikke	mindst	
mødte	 vi	 en	 imødekommende	
og	venlig	befolkning.
Om	 søndagen	 deltog	 vi	 i	 en	
gudstjeneste	 i	 Soroti	 sammen	
med	 ca.	 500	 andre	 i	 to	 og	 en	
halv	 time,	 hvor	 vi	 blev	 præ-

senteret	 for	menigheden.	Efter	
gudstjenesten	kom	der	en	ældre	
mand	og	gav	os	alle	hånden	og	
sagde	tak,	fordi	vi	hjalp	dem.	Så	
kunne	man	 godt	 blive	 lidt	 flov,	
når	man	tænker	på,	hvordan	vi	
har	det	og	hvad	de	har	været	ud-
sat	 for	 som	koloni,	 diktatur	 og	
langvarig	borgerkrig	med	sult	til	
følge.
Vores	 primære	 formål	 med	
turen	 var	med	 egne	 øjne	 at	 se	
nogle	 af	 de	 projekter,	 som	 Fol-
kekirkens	Nødhjælps	partnere	i	
Uganda	arbejder	med.
Vi	 landede	 om	 aftenen	 i	 En-
tebbe	 og	 blev	 kørt	 til	 Kampala,	
hvor	vi	overnattede.
Lørdag	morgen	 kørte	 vi	mod	
nordøst	ad	veje	af	forskellig	be-
skaffenhed.	 Vi	 kørte	 mod	 øst	
til	 Jinja	ved	Nilen,	 til	Mbale	og	
til	Soroti,	som	er	en	by	med	ca.	
43.000	indbyggere.

Folkekirkens	 Nødhjælp	 har	 si-
den	 1999	 haft	 sogneindsamlin-
ger	i	de	sogne,	der	har	tilmeldt	
sig.	 De	 indsamlede	 midler	 går	
primært	til	at	begrænse	sult	i	de	
fattigste	lande	i	verden.
Folkekirkens	 Nødhjælp	 tilby-
der	 studieture	 for	 indsamlings-
ledere,	 så	 de	 har	mulighed	 for	
at	se	nogle	af	de	projekter,	pen-
gene	går	til.
Jeg	 er	 indsamlingsleder	 i	 Ko-
lind	sogn	og	har	været	det	siden	
1999.	Nu	er	jeg	også	kommuneko-
ordinator	i	Syddjurs	kommune.
I	november	2012	var	jeg	så	hel-
dig	at	være	med	på	en	studietur	
til	Uganda	sammen	med	ni	andre	
indsamlingsledere	 fra	 hele	 lan-
det.	Vi	skulle	selv	betale	turen	og	
forpligte	os	 til	 at	være	koordina-
tor	i	vores	kommune,	når	vi	kom	
hjem.	Til	gengæld	fik	vi	en	ufor-
glemmelig	oplevelse,	hvor	vi	 fik	

De	projekter,	vi	skulle	besøge,	
var	i	distrikter	mod	nordøst	ud	
mod	grænsen	til	Kenya.	Herude	
mod	nord	havde	urolighederne	
knap	nok	lagt	sig	og	sult	var	sta-
dig	en	del	af	hverdagen.
Projekterne,	vi	så	og	hørte	om,	
handlede	på	forskellig	måde	om	
fødevaresikkerhed.
•	 God	 regeringsførelse,	 de-

mokrati	 og	 bekæmpelse	
af	korruption	(TEDDO)

•	 Uddannelse	af	især	foræl-
dreløse	børn	(LWF)

•	 Kvindegrupper	(UWONET)
•	 Retten	til	jord	(ULA)
•	 Opbevaring	 af	 afgrøder	 /	

såsæd	(SSD	Caritas)

Jeg	har	rigtig	mange	billeder	og	
vil	gerne	fortælle	om	dem.

Bente Kolind Hansen

Mere	om	
sogneind-
samlingen	
og	Gå	med	
Gud	på	

næste	side.
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Sogneindsamlingen	 afholdes	
hvert	 år	 den	 anden	 søndag	 i	
marts,	 hvor	 op	mod	 20.000	 fri-
villige	indsamlere	over	hele	lan-
det	går	på	gaden	og	samler	ind	
til	verdens	fattigste.	Pengene	fra	
indsamlingen	 går	 til	 Folkekir-
kens	 Nødhjælps	 internationale	
arbejde	blandt	verdens	fattigste.
Folkekirkens	 Nødhjælp	 be-
kæmper	 sult	 gennem	 akut	 ka-
tastrofehjælp	 langsigtet	 sult-
forebyggelse	 fortalerarbejde	 for	
fattiges	rettigheder,	nationalt	og	
internationalt.

Fakta om sult
Verdens	 ledere	 lovede	 hinan-
den	 at	 halvere	 antallet	 af	 sul-
tende	 i	 verden	 inden	 2015.	 Al-
ligevel	 er	 der	 stadig	 842	 mio.	
mennesker,	der	 lever	med	sult	
(FAO	2013).
Sult	nedsætter	et	menneskes	
fysiske	og	mentale	udvikling	og	
hindrer	det	i	at	leve	et	normalt	
og	aktivt	liv.
Sult	 er	 den	 største	 hindring	
for	 udvikling,	 vækst,	 velstand	
og	fred	i	verden.
Der	 er	 mange	 årsager	 til,	 at	
mennesker	 sulter:	 naturkata-
strofer,	 dårlige	 dyrkningsmeto-
der,	 fattiges	 begrænsede	mulig-
hed	for	at	eje	jord	og	låne	penge,	
spekulation	i	fødevarepriser	osv.
Oveni	 får	 klimaforandringer-
ne	vejret	til	at	gå	amok	i	mange	
fattige	lande,	hvor	man	ikke	har	
råd	til	at	afværge	og	afbøde	kon-
sekvenserne	 af	 klimaforandrin-
gerne.

Juletræet
Gud	 sendte	 engang	 4	 engle	 ud	
for	 at	 forberede	 julen.	 Det	 var	
troens,	håbets,	kærlighedens	og	
glædens	 engle.	De	 skulle	 finde	
et	 træ,	 der	 kunne	 være	 et	 bil-
lede	på	julens	evangelium.
De	fire	engle	fløj	ned	gennem	

”stjernehimlen	til	de	mørke	sko-
ves	 land.	 Troens	 engel	 sagde	
straks:	 ”Når	 jeg	 skal	 vælge	 et	
juletræ,	så	må	det	være	et,	som	
bærer	korsets	hellige	mærke	på	
sine	grene”.	Håbets	engel	tænk-
te	lidt	og	sagde	så:	”Det	træ,	jeg	
vil	 vælge,	 må	 ikke	 visne.	 Det	
skal	stå	grønt	og	levende	og	fro-
digt	 vinteren	 igennem	 som	 et	
billede	 på	 det	 liv,	 som	 selv	 dø-
den	ikke	kan	vinde	over”.
Så	 tog	kærlighedens	engel	 til	
orde:	 ”Det	 træ,	 som	 jeg	 synes	
om,	 er	 et	 lunt	 træ,	 der	 kærligt	
breder	 sine	 grene	 ud	 som	 be-
skytter	for	alle	skovens	små,	fry-
sende	dyr	og	fugle”.	Og	glædens	
engel	sagde:	”Det	er	godt	–	det	
træ,	som	I	vælger,	vil	 jeg	velsig-
ne,	så	det	spreder	glæde	både	i	
slot	og	hytte,	hos	rige	og	fattige,	
raske	og	syge,	gamle	og	unge”.
Sådan	 gik	 det	 til,	 at	 de	 fire	
engle	 fandt	 granen.	 Det	 træ,	

som	 bærer	 korsets	 mærke	 på	
alle	 sine	 grene,	 som	 står	 grønt	
midt	 i	 vinterens	 sne	 og	 kulde,	
og	 som	 beskytter	 alle	 skovens	
dyr.
Glædelig	jul	og	godt	nytår.

Ruth Bugtrup og
Ødum Hadbjerg menighedsråd

Datoer	for	menighedsrådsmøder	
i	første	halvår	i	2015
Tirsdag den 6. januar
Onsdag den 4. februar
Torsdag den 12. marts
Tirsdag den 14. april
Onsdag den 20. maj
Torsdag den 4. juni
Møderne	begynder	kl.	18.30	og	
slutter	kl.	21.30.

Sogneindsamling
Folkekirkens Nødhjælp
Søndag	d.	8.	marts	2015

Sæt også kryds i kalenderen
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.

Og	d.	30.	maj	hvor	vi	 slutter	
denne	 vinters	 tema	 med	 en	
pilgrimsvandring	 ledet	 af	 pil-
grimspræst	Elisabeth	Lidell.

På kulturudvalgets vegne
Gå med Gud!

Rikke Antvorskov

Ødum Hadbjerg 
Menighedsråd
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Vi søger frivil-
lige til kiosken i 
HØST-Hallen!
Der	 er	 masser	 af	 aktiviteter	 i	
HØST-Hallen	 hele	 tiden.	 Det	
kræver	derfor	at	vi	også	forsøger	
at	holde	kiosken	åben	så	meget	
som	muligt.	Der	 er	mange	 vag-
ter	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.

Med venlig hilsen  
Allan Thomsen 

Kioskteamet, HØST IF 
Mobil 27 84 78 81

Først	 vil	 jeg	 gerne	 takke	 alle,	
som	har	haft	sin	gang	i	HØST	IF	
2014.
Stor	 tak	 til	 de	 mange	 invol-
verede	 personer	 i	 foreningen,	
som	 har	 den	 daglige	 kontakt	
eller	 som	har	 sørget	 for,	 at	der	
har	været	de	fornødne	remedier.	
Med	hver	deres	arbejdsopgaver,	
har	de	været	med	til	at	give	alle	
medlemmerne	glæde	og	lyst	til	
at	komme	i	HØST	IF.
Jeg	 vil	 også	 takke	 udvalgsfor-
mændene,	 som	 gør	 et	 kæmpe	
stykke	arbejde	sammen	med	de-
res	udvalg,	 for	 at	 alle	 sportsud-
øvere	og	 trænere	 får	den	bedst	
mulige	oplevelse	af	at	komme	i	
HØST	IF.
Sponsorerne	 skal	 også	 have	
hjertelig	 tak.	 Det	 betyder	 så	
uendeligt	meget,	 at	 I	 vil	 støtte	
op	omkring	HØST	IF.
Selvfølgelig	 kæmpe	 tak	 til	
bestyrelsen,	 bogførings-	 og	

HØST-Hallen 
udvidelse!
Status – information fra pro-
jektgruppen
Projekt	”Akut	udvidelse	af	
Servicefaciliteter	i	HØST-
Hallen	2012”
Endnu	et	checkpoints	er	nået	 i	
vores	tilbygning.	Fredag	den	21.	
november	 blev	 der	 holdt	 rejse-
gilde,	 hvor	 de	 hårdtarbejdende	
håndværkere	fik	velfortjent	tak	
for	det	arbejde	der	er	udført	ind-
til	 nu.	 Som	 traditionen	 byder	
sig	var	der	pølser	og	øl/vand	til	
dette	 arrangement	 som	 varede	
1	 times	 tid.	Men	 ellers	 skrider	
tingene	 fremad	 som	 forventet.	
Der	 er	 nu	 lukket	 af	 så	 det	 pri-
mært	er	indendørs	der	arbejdes.	
Vi	 forventer	 at	 kunne	 indvie	
de	nye	 lokaliteter	 i	 forbindelse	
med	eller	lige	efter	vinterferie	i	
uge	7	2015.
Opdatering	her	vil	stadig	fore-
gå	løbende	fra	måned	til	måned	
så	 vi	 alle	 kan	 følge	
med	i	hvad	der	sker	
både	med	byggeri	
og	 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

regnskabsassistancen,	 rengø-
ringshjælpen,	 kioskpersonalet,	
udeprojektgruppen,	 revisorer	
og	webmastere.
Her	i	2014	skal	vi	også	takke	
projektgruppen,	 som	 har	 ar-
bejde	 intenst	 på	 at	 få	 omsat	
de	penge,	som	var	bevilget	på	
kommunens	 budget	 for	 2014,	
til	nye	omklædningsfaciliteter.	
I	 den	 samme	 forbindelse	 vil	
jeg	 igen	 også	 takke	 de	 lokale	
politikere,	som	har	lagt	et	godt	
ord	ind	for	os	i	hele	projektpe-
rioden.
Det	 er	 bl.a.	 deres	 fortjeneste	
sammen	 med	 projektgruppen,	
at	 vi	 er	 godt	 i	 gang	 med	 til-
bygningen	 og	 klar	 til	 at	 indvie	
denne	efter	vinterferien	februar	
2015.	I	den	forbindelse	også	tak	
til	”de	lokale	håndværkere”,	der	
fik	entreprisen	på	tilbygningen,	
og	har	gjort	de	sidste	ting	i	pro-
jektet	muligt!

HØST IF ønsker samtidig dig 
og din familie en god jul og 
et godt nytår.

Med venlig hilsen
Vivi Jensen, formand HØST IF

Tlf. 29 82 04 11
E-mail 

rudbjergvej13@gmail.com

Generalforsamling i 
HØST IF 2015
HØST	IF	indkalder	hermed	til	den	årlige	
generalforsamling	tirsdag	d.	17.	februar	
2015.	Generalforsamlingen	vil	finde	sted	
i	HØST-Hallens	 klublokale	 Mejsevej	 1,	
Hadbjerg	kl.	19.00.
Indkomne	 forslag	 skal	 være	 bestyrel-
sen	i	hænde	senest	10	dage	før	general-
forsamlingen.	HØST	IF	vil	være	vært	for	
en	let	anretning,	kaffe	og	vin.

Tak for 2014 fra HØST IF

mailto:lars.knud@godmail.dk
mailto:rudbjergvej13@gmail.com
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for	jeres	frivillighed	og	initiativ	
til	at	være	med	til	at	gøre	gym-
nastikken	 i	HØST	IF	 til	et	godt	
træningssted	 og	 hvor	 træning,	
smil	 og	 det	 sociale	 sættes	 højt	
på	dagsordenen.
Også	 tak	 til	 alle	 jer	 forældre,	
der	sender	børn	og	unge	afsted	
til	træningen	og	til	jer	der	giver	
en	hånd	med	undervejs	 i	sæso-
nen	–	både	rundt	på	holdene	og	
til	vores	arrangementer.
Alle	 –	 ønskes	 I	 en	 rigtig	 glæ-
delig	jul	samt	et	lykkebringende	
nytår.

HØST IF Gymnastik

OBS: 
Gymnastikken starter igen 
mandag d. 5. januar 2015

baSketball

Glædelig jul
Julemåneden	 er	 startet	 og	 der-
med	er	nisser,	julekalendere	og	
div.	arrangementer	i	gang	i	hele	
december	 for	 at	 hygge	 og	 fejre	
julen.	 I	 gymnastikafdelingen	
har	de	helt	små	gymnaster	holdt	
juleferie,	de	voksne	træner	helt	
til	 juleferien.	Vi	glæder	os	over,	
at	 rigtig	 mange	 glade	 børn	 fyl-
der	hallen	flere	gange	om	ugen	
med	højt	 humør	 og	 glade	 smil.	
Også	de	voksne	har	tryk	på	træ-
ningen	–	smil	og	ømme	muskler	
fylder	også	godt	på	deres	hold.
Alt	 dette	 lykkes	 kun	 fordi	
HØST	 IF	 Gymnastik	 har	 nogle	
rigtig	gode	og	glade	instruktører,	
der	er	møder	op	til	hver	eneste	
træning	med	godt	humør	og	ini-
tiativ	til,	at	hver	eneste	træning	
skal	være	god.	En	kæmpe	tak	til	
alle	jer	instruktører	og	hjælpere,	

”Basket for alle” 
i HØST IF
Bag	denne	overskrift	gemmer	der	sig	et	længe	næret	øn-
ske	om	at	få	gang	i	en	indendørs	boldgren.	Basketball	
er	så	helt	oplagt,	da	vi	har	faciliteterne	til	det	allerede	
i	HØST-Hallen.	 3	 baner	 på	 tværs	 af	 hallen	 og	 1	 stor	
bane	midt	i	hallen	(hejset	op)	og	med	de	helt	korrekte	
nye	internationale	mål,	giver	optimale	
muligheder	for	at	udvikle	dette	spil	
i	HØST	IF.
I	første	omgang	sonderer	vi	om	
der	er	basis	for	det	ved	hver	tirs-
dag	kl.	16.00-17.00	at	byde	ind	
til	1	times	basketball	ugent-
lig	 for	 alle	 skolebørn.	
Første	gang	vil	være	i	det	
nye	år	6.	januar	kl.	16.00.	
Lige	 her	 i	 starten	 vil	 Al-
lan	Thomsen	stå	for	dette,	
men	hvis	der	viser	sig	basis	
for	 at	 etablere	 yderligere,	 vil	
vi	 prøve	 at	 finde	 en	basketball-
træner.	 Hvis	 der	 blandt	 forældre	
eller	de	unge	her	i	HØST-området	findes	
en	med	sådant	kendskab,	så	giv	lige	lyd!

Evt. spørgsmål kan rettes til
Allan Thomsen

Mobil 27 84 78 81
eller

Erik Pedersen
Mobil 29 42 02 96
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Stævne i HØST-Hallen
Søndag d. 30 november

badminton

Herfra	en	stor	tak	til	forældre	
og	 spillere	 som	 ydede	 en	 stor	
indsats	 med	 hjælp	 i	 kiosk	 og	
med	opstilling	og	oprydning.

Med venlig hilsen
Erik Pedersen

HØST IF
Tlf. 29 42 02 96

Alberte Bøcher

Ved	 vores	 årlige	 stævne	 deltog	
der	 i	 alt	107	 spillere	 fra	21	 for-
skellige	klubber	i	Jylland.
Der	blev	afviklet	i	alt	328	kam-
pe	 inden	 vinderne	 i	 de	mange	
forskellige	rækker	var	fundet.
Stævnet	forløb	rigtig	fint	og	vi	
fik	stor	ros	fra	de	deltagende	klub-
ber	for	et	veltilrettelagt	stævne.

Turnering
Ungdom
Første	 runde	 af	 ungdomsturne-
ringen	er	 forløbet	 fremragende	
for	de	4	ungdomshold,	der	har	
deltaget	i	turneringen.
Pigeholdet	 har	 vundet	 det	 Jy-
ske	 Mesterskab	 i	 Pige	 2-turne-
ringen	–	tillykke!
Yngre	 Drenge-holdet	 og	 de	 2	
drenge	hold	har	kvalificeret	sig	
til	deltagelse	i	finalestævnet	om	
de	jyske	mesterskaber.
Finalestævnet	bliver	afholdt	
i	 HØST-Hallen	 lørdag	 d.	 13	
december,	 så	 kom	 og	 hep	 på	
spillerne!

Senior
Her	har	4	hold	deltaget	og	også	
her	er	det	forløbet	fint.
Serie	2	og	serie	3	holdet	skal	
efter	nytår	spille	oprykningsspil	
til	serie	1	og	serie	2.
De	 2	 serie	 4	 hold	 skal	 spille	
om	at	forblive	i	serie	4.
Efter	nytår	 er	 der	 tilmeldt	 et	
serie	5	hold,	så	vi	i	alt	kommer	
på	5	 seniorhold	–	 så	mange	 se-
niorhold	har	vi	aldrig	haft	 tidli-
gere!

Peter Thybo Christensen
Aktivitetsformand, HØST IF, 

Bordtennis
Tlf. 50 74 73 15

ptc@post.tele.dk
Træningstider

Tirsdag Begyndere kl. 18.00-19.15 
Øvede kl. 19.15-20.45

Torsdag Begyndere kl. 18.00-19.00 
Øvede kl. 19.00-20.00 
Seniorer kl. 20.00-22.00

Anders og Lasse 
Mørch

Brian Andersen

Jakob Rungø og 
Emil Thomsen

Badminton 
2014-15
Badminton	 i	 HØST-Hallen	 er	
nu	godt	i	gang.	Hvis	der	er	stem-
ning	 for	 det,	 vil	 vi	 i	 år	 forsøge	
at	 friholde	nogle	 baner	 til	 rota-
tions	spil,	hvor	der	spilles	med	
skiftende	makker.	Dvs.	 at	man	
også	 kan	melde	 sig	 til	 badmin-
ton	uden	fast	makker.
Banetildelingsmødet	 i	 efter-
året	bookede	en	del	tider,	men	
det	 er	 stadig	 muligt	 at	 booke	
ledige	 tider	 hos	 Gert	 Holdens-
gaard.

Ledige	baner	i	HØST-Hallen
Mandage kl. 21.00-22.00
Tirsdage kl. 16.00-17.00
Tirsdage kl. 21.00-22.00
Fredage kl. 19.00-20.00
Forhør	dig!	Vel	mødt!

Hilsen
Gert Holdensgaard
Tlf. nr. 23 31 17 56

gertogsanna@skylinemail.dk

mailto:ptc@post.tele.dk
mailto:gertogsanna@skylinemail.dk
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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

høSt if motion

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	og
https://www.facebook.com/pages/Hadbjerg-Ju-Jitsu/303073069735211	
E-mail	hadbjerg.jujitsu@gmail.com

fodbold

Aktivitetsmøde 
Mandag	den	2.	februar	2015	
kl.	19.00	i	klublokalet
Den	2.	februar	2015	afholdes	det	
årlige	 aktivitetsudvalgsmøde	 i	
fodboldafdelingen.	Mødet	er	for	
alle	aktive	medlemmer	af	HØST	
IF	og	for	børn	&	unges	vedkom-
mende	også	for	forældrene.	Her	
berettes	 der	 om	 det	 forgangne	
år	samt	tages	hul	på	den	sæson,	
der	lige	står	for	døren.	Så	det	er	
vigtigt	at	så	mange	som	muligt	
møder	op	denne	aften,	så	vi	kan	
få	 input	 til	 at	 få	 lagt	de	 rigtige	
linjer	for	den	kommende	sæson.
NB!	Vi	ved	at	der	igen	i	2015	kan	
komme	 til	 at	 mangle	 trænere	 til	
de	yngste,	da	disse	 trænere	 sand-
synligt	rykker	en	årgang	op.	Så	for-
ældre	til	de	yngste	kom	gerne	på	
banen	her.	HØST	IF	bidrager	med	
træningsdragt	og	en	mindre	check	
til	dækning	af	øvrige	omkostninger	
for	de	nye	trænere.	Desuden	sørger	
vi	for	at	alle	nye	trænere	kommer	
på	trænerkursus!	Så	byd	ind	her!
Dagsorden
Valg af ordstyrer
Orientering fra formanden Lars Olsen
Orientering fra kampfordeler Tina Bille
Orientering om sæsonopstart (udvalg og 

trænere, ledere) fra de forskellige hold
Forslag til evt. nye tiltag
Arbejdsopgaver (roller) i fodboldudvalget
Nedsættelse af fodboldudvalg
Evt.
Mødet	 afsluttes	med	 et	 lettere	
traktement	 som	 HØST	 IF	 fod-
boldafdeling	er	vært	for.

Vi vil gerne løbe 
sammen med dig
Vi	starter	den	nye	sæson	
søndag	den	11.	januar	
kl.	10.00	fra	HØST-Hallen

Kom	og	vær	med	
Der	er	plads	til	alle

Herefter	faste	løbetider:	
Tirsdage	kl.	19.30	
Søndage	kl.	10.00

God jul og godt nytår fra løberne i HØST IF

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

LØB i HØST IF

http://jujitsu.langton.dk
https://www.facebook.com/pages/Hadbjerg-Ju-Jitsu/303073069735211
mailto:hadbjerg.jujitsu@gmail.com
mailto:claus@glavind.net
mailto:jhe@post.tele.dk
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I	weekenden	den	20.-22.	februar	
2015	 spilles	 der	 igen	 om	 Favr-
skovMesterskabet	i	Indefodbold	
i	 næsten	 alle	 rækker.	 Dette	 er	
nu	 en	 fast	 tilbagevendende	 be-
givenhed,	hvor	fodboldhold	fra	
alle	 Favrskov	 kommunes	 fod-
boldklubber	dyster	 om	at	 blive	
FavrskovMester	 i	 Indefodbold	
2015.	 HØST	 IF	 står	 for	 dette	
arrangement	 som	 arrangeres	
hvert	 år	 i	 HØST-Hallen	 den	
sidste	 weekend	 i	 februar.	 Så	
weekenden	 20.-21.-22.	 februar	
2015	 spilles	 der	 i	 10	 Drenge-/
Herrerækker,	 6	 Pige-/Dame-
rækker	 samt	 3	 rækker	 Drenge/
Piger	 U6-U7-U8.	 Så	 det	 bliver	
igen	 en	 weekend	 med	 masser	
af	 liv	 i	 HØST-Hallen.	 Alle	 er	
velkomne	til	at	kigge	forbi,	når	
de	 mange	 spillere	 kæmper	 for	
at	 få	pokalen,	der	 er	 til	 vinder-
holdene,	med	hjem,	og	samtidig	

Ungdoms-
afdelingen
Børne- & ungdomshold 
Så	 er	 det	 slut	 med	 de	 uden-
dørs	 turneringer	 og	 trænings-
aktiviteter	 for	 HØST	 IF’s	 bør-
ne-	 &	 ungdomshold.	 Enkelte	
hold	 træner	 stadig	 udendørs,	
men	 ellers	 er	 det	 indendørs-
fodbold	 om	 fredagen,	 der	 har	
taget	 over.	 Samtidig	 er	 der	 in-
dendørsturneringer	 og	 stæv-
ner	rundt	omkring,	som	de	en-
kelte	deltager	i.	Så	fin	aktivitet	
her	 i	 vinterhalvåret	 indtil	 det	
igen	 bliver	 forår	 og	 man	 kan	
komme	på	græs	igen!

Jule- & nytårs-
hilsen fra HØST 
IF Fodboldafde-
lingen
Alle	 trænere,	 spillere,	 ledere,	
forældre,	 tilskuere,	 fanklub,	
sponsorer,	 Randers	 FC,	 nabo-
klubber	–	JA	ALLE	–	der	på	den	
ene	eller	anden	måde	har	bidra-
get	 til	 et	HELT	 fantastisk	 2014	
fodboldår	 i	 HØST	 IF,	 ønskes	
sammen	med	deres	familier	en	
rigtig	 Glædelig	 Jul	 og	 et	 Godt	
Nytår.	Tak	for	indsatsen	i	2014.	
Vi	glæder	os	til	at	være	sammen	
med	jer	igen	i	2015.
	

Fodboldudvalget

Kampfordeler i 
HØST IF søges!
Kampfordeleren	 gennem	 de	
sidste	år,	Tina	Bille,	har	valgt	at	
sige	 stop	 for	 dette	 arbejde	 fra	
den	 kommende	 sæsonstart.	 Så	
vi	mangler	en	der	vil	stå	for	den-
ne	del.	Det	er	en	del	af	arbejdet	
i	 fodboldudvalget.	 Arbejdet	 be-
står	i	via	DBU	Kluboffice	og	DGI	
at	 planlægge	 og	 tilrettelægge	
kampe.	Samt	foretage	flytninger	
og	 svare	 på	 evt.	 flytteanmod-
ninger.	 Ligeså	 at	 være	 med	 til,	
sammen	med	fodboldudvalgets	
senioransvarlige,	at	finde	lokale	
dommere	til	de	kampe,	der	kan	
dømmes	lokalt	og	af	egne	dom-
mere.	Der	vil	være	mulighed	for	
via	 Tina,	 at	 få	 et	 introkursus	 i	
hvordan	man	 arbejder	 i	 klubof-
fice,	samt	en	kort	beskrivelse	af	
arbejdsopgaver	og	håndtering	af	
disse.	Ligeledes	er	der	i	fodbold-
udvalget	 backuppersoner,	 der	
kan	 træde	 til,	 når	 det	 er	 nød-
vendigt.	 Så	 vi	 vil	 meget	 gerne	
udbyde	 denne	mulighed	 for	 at	
blive	HØST	IF’s	næste	kampfor-
deler	til	jer	forældre	eller	hvem	
det	måtte	 være	 der	 vil	 give	 en	
hånd	med	i	HØST	IF	Fodboldaf-
deling.	Et	spændende	arbejde	til	
gavn	for	HØST	IF.

Kontakt
Fodboldformand HØST IF

Lars Olsen
Tlf. 30 75 22 12

kunne	kalde	sig	FavrskovMester	
i	Indefodbold	i	rækken	det	kom-
mende	år.
I	 forbindelse	 med	 Favrskov-
Mesterskabet	 i	 Indefodbold	 er	
der	også	en	del	 arbejdsopgaver,	
som	 skal	 løses.	 Vi	 kunne	 godt	
tænke	os	nogle	hjælpende	hæn-
der	 til	 at	 være	 med	 til	 at	 løse	
disse.	 Opgaverne	 er	 bl.a.	 op-
sætning-/nedtagning	 af	 bander,	
sidde	 ved	 dommerbord,	 hjælp	
i	kiosk	samt	løbende	oprydning	
i	hal	og	 toiletter	og	hjælp	 i	hal-
len	til	øvrige	forefaldende	opga-
ver!	Bidraget	behøver	ikke	være	
mere	end	et	par	timer	i	løbet	af	
weekenden,	 så	 vi	 kan	 få	 nem-
mere	ved	at	løse	alle	opgaverne.	
Det	vil	være	en	stor	hjælp!	Hen-
vendelse	 til	 kampfordeler	 Tina	
Bille,	udvalgsmedlem	Bent	Eng-
dal	 eller	 fodboldformand	 Lars	
Olsen.

FavrskovMesterskabet 
i Indefodbold
20.-22. februar 2015

FavrskovMesterskabet i Indefod-
bold er sponsoreret af Hadsten-
afdelingen af:

OB 40 holdet
Der er nu vinterpause
Der	 spilles	 indendørs	 om	 ons-
dagene	kl.	21.30-23.00.
Holdleder	 for	holdet	er	Carlo	
Nielsen.

Spørgsmål	 eller	 andet	 om	
OB40-holdet	kan	stilles	til	Carlo	
på	 tlf.	 61	 60	 30	 65	 eller	 e-mail	
carlo.nielsen@hotmail.com.

mailto:carlo.nielsen@hotmail.com
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D.	 7.	 november	 holdt	 vi	 sæsonaf-
slutning	med	pigerne.	Noel	havde	
inviteret	 pigerne	 til	 spisning	 og	
film:	”Bend	 it	 like	Beckham”.	Det	
var	 en	 super	 hyggelig	 aften,	 der	
satte	 punktum	 for	 en	 fin	 sæson:	
Efteråret	 gik	 godt	 med	 lidt	 veks-
lende	 fremmøde	 til	 træning,	 lidt	
blandede	resultater	til	kampene	og	
en	slutspurt	med	stor	spillertilgang.	
For	første	sæson	nogensinde	prøve-
de	vi	at	vinde	lige	så	mange	kampe	
som	det	modsatte,	og	på	papiret	er	
der	nu	16	tilmeldte	piger.
I	 forbindelse	 med	 afslutningen	
skulle	vi	kåre	tre	spillere	til	diverse	
priser.	Holdets	styrke	er	helt	sikkert	
den	gode	omgangstone	og	evnen	til	
at	inddrage	alle	–	nye	som	gamle	–	
i	 spillet	 og	 samværet	med	og	 om-
kring	bolden.	Ud	over	denne	ros	til	
alle,	kunne	vi	med	hjælp	fra	klub-
ben	 og	 sponsorer	 uddele	 i	 alt	 tre	
priser:	 ”Årets	 spiller”,	 som	 er	 træ-

Puljen	 er	 som	 følger:	 Dron-
ningborg,	FC	Sabur,	Kristrup	BK,	
HØST	IF,	Lisbjerg	FC,	Søften	GF,	
Romalt	IF,	Vejlby	IK(1)
Søften	 og	 Lisbjerg	 er	 ”gamle	
kendinge”	fra	sidste	forår,	hvor	
vi	 rykkede	 op.	 Gode	 hold	 som	
vi	 spillede	 tætte	 kampe	 imod.	
Kristrup	BK	var	dem	vi	rykkede	
ned	 fra	 Serie	 3	 sammen	 med.	
Men	 ellers	 er	 de	 øvrige	 nye	
modstandere.	 Så	 svært	 at	 vide	
hvilket	niveau	de	har.	Men	qua	
vi	nu	har	prøvet,	hvad	der	skal	
til	 i	 Serie	 3,	må	det	 have	 givet	
en	del	rutine	og	fysisk	styrke	til	
igen	at	kunne	gå	efter	en	toppla-
cering	i	Serie	4.
Første	 kamp	 er	 på	 hjemme-
bane	 den	 2.	 april	 (ikke	 aftalt),	
hvor	 vi	møder	 Søften.	 Et	ægte	
lokalopgør	 som	 vi	 altid	 spiller	
tætte	 kampe	 imod.	 Et	 godt	 og	
fairspillende	 hold	 at	 starte	 ud	
med,	 og	 Søften	 var	 meget	 tæt	
på	 at	 spille	 sig	 i	 serie	 3	 her	 i	
efteråret.	 En	 hård	 start	 bliver	
det!	 Turneringsplan	 og	 kamp-
tidspunkter	 aftales	 i	 løbet	 af	
januar-februar.
Der	er	ikke	lavet	Serie	5	puljer	
endnu.
Mere	 i	 næste	 nummer	 af	
HØST	i	februar	om	træning	etc.
Såfremt	 der	 er	 nye	 spillere,	
der	 ønsker	 yderligere	 oplysnin-
ger,	 kan	 disse	 kontakte	 Fod-
boldformand	 Lars	Olsen	 på	 tlf.	
30	75	22	12.

Fodboldudvalget

En	sæson	er	netop	afsluttet	og	
allerede	nu	 er	 forberedelser	 til	
den	nye	sæson	2015	1.	halvår	i	
gang.	I	HØST	IF	skal	vi	efter	det	
spændende	 2014	 være	 klar	 til	
en	hurtig	tilbagevenden	til	Serie	
3,	hvor	 vi	med	 lidt	held	havde	
klaret	skærene	her	i	efteråret.	Vi	
fik	bevist	i	flere	kampe,	at	vi	kan	
være	med	på	dette	niveau.	I	skri-
vende	 stund	 er	 trænersituatio-
nen	ikke	afklaret.	Vores	 træner	
i	 2014,	 Peter	 Møller	 Thomsen,	
overvejer	alternativer.	Så	måske	
skal	vi	her	i	år	igen	forholdsvis	
sent	ud	på	 trænermarkedet	 for	
at	 finde	en	ny	 træner.	Vi	har	 i	
HØST	 IF	været	meget	glade	 for	
Peter	 Møller	 Thomsen	 skal	 si-
ges.	 Målene	 fra	 foråret	 om	 at	
hæve	niveauet	så	vi	fra	2015	var	
med	 til	 at	 spille	om	oprykning	
er	nået.	At	vi	måske	rykkede	op	
”for	tidligt”	og	så	måtte	ned	igen	
ændrer	 jo	 ikke	 ved,	 at	 målet	
for	2014	er	nået.	Der	arbejdes	i	
skrivende	stund	på	flere	fronter	
på	trænerafklaring	inden	for	de	
rammer	 som	 HØST	 IF	 har	mu-
lighed	 for	 at	 honorere.	 Under	
alle	omstændigheder	fortsætter	
teamet	Kurt	Svejstrup	som	hjæl-
petræner	 samt	 Kenneth	 B.	 Pe-
dersen	som	holdleder	for	1.-hol-
det	i	Serie	4.	Og	Brian	Amdi	for	
2.-holdet	i	Serie	5.
Samtidig	med	dette	er	der	så	
allerede	 fra	DBU	 side	 foretaget	
puljeinddeling.

nernes	 pris,	 ”Spillerprisen”	 hvor	
pigerne	 har	 stemt	 på	 ”kampens	
spiller”	 efter	 hver	 kamp	 og	 hvor	
Evita	–	Mettes	Mode	havde	done-
ret	en	T-shirt	samt	”Flidspræmien”,	
hvor	 Klippehuset	 Hadbjerg	 havde	
doneret	 en	 forkæl-dig-selv-hårpræ-
mie.	Prisen	som	årets	spiller	gik	til	
Phoebe	Krabbe	for	spil	af	høj	kvali-
tet,	overblik	og	den	gode	kammerat.	
Spillerprisen	 gik	 til	 Signe	 Jørgen-
sen,	der	havde	fået	flest	stemmer	
af	 medspillerne	 efter	 hver	 kamp.	
Og	Flidspræmien	gik	til	Freya	Ska-
aning	 for	 høj	 fremmødefrekvens	
til	træning	og	for	at	påtage	sig	tjan-
sen	i	målet	i	medgang	og	modgang.	
Tak	til	alle	pigerne	for	humøret	og	
sponsorerne	for	gaverne.
I	 indendørssæsonen	 træner	
vi	fredage	i	ulige	uger	kl.	17.55-
19.00	 i	 HØST-Hallen,	 og	 fre-
dage	 i	 lige	 uger	 kl.	 16.30-17.30	
udendørs.	Vel	mødt!

Senior Serie 4 og Serie 5 HØST IF fodbold U13-14 piger
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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	produk-
ter	 hos	 netop	 OK	Ødum,	 auto-
matisk	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	for-
året	 og	 fortsætter	 så	 nu	 også	 i	
efteråret.
Tak	 til	 OK	 for	 støtten	 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	 sorti-
ment	i	butikken,	så	det	er	nemt	
at	smutte	forbi,	når	der	lige	skal	
bruges	det	ene	eller	andet.	Mor-
genbrød	 kan	 også	 hentes	 her	
både	 hverdage	 og	 weekender.	
Og	så	er	der	jo	flere	muligheder	
for	at	få	stillet	sulten,	med	flere	
menuer	og	 andet	 varmt	på	me-
nukortet,	når	man	ikke	lige	selv	
vil	stå	ved	kødgryderne.

SponSoRhjøRnet

Playersponsorer
Der	er	godt	gang	i	playersponsoraterne,	som	
det	fremgår	af	nedenstående.
Her	 er	 de	 der	 nu	 har	 tegnet	 playerspon-
sorater!

Sponsorer	Seniorfodbold	via	playersponsorater
Vistoft Byg v. Kent Vistoft 

sponsorerer Casper Lazcko
Hadbjerg Mur & Beton v. Morten Eriksen 

sponsorerer Mogens Krogh
KE-EL Installation v. Torben Eriksen 

sponsorerer Jakob Rungø Johansen
Casino Events v. Carsten Holm Nymann 

sponsorerer Rasmus Rungø Johansen
Radius Møbler 

sponsorerer Nikolaj Svejstrup Loft
Midtjyllands Sommerhusudlejning v. Nina Knage Thomsen 

sponsorerer Rasmus Knage Thomsen
Rema 1000 Skanderborg v. Martin Kruse 

sponsorerer Simon Olsen

OK-aftaler i øvrigt
Benzin	og	diesel
Har	du	et	brændstofkort	 til	OK	
med	HØST	 IF	 aftale	 støtter	OK	
HØST	IF	hver	gang	du	tanker.
OK	støtter	ungdomsarbejdet	i	
HØST	IF	med	6	øre	pr.	liter,	hver	
gang	du	tanker.	En	god	og	nem	
måde	at	 støtte	 idrætten	 i	 lokal-
samfundet.	Og	til	stor	glæde	for	
ungdommen	i	HØST	IF.

Elektricitet
Hvis	 du	 derudover	 laver	 en	 el-
aftale	 med	 OK,	 får	 HØST	 IF	 i	
stedet	 12	 øre	 sponsorstøtte	 pr.	
tanket	liter	brændstof.
Så	 er	 du	 interesseret	 i	 dette	
gode	 OK	 tilbud	 med	 støtte	 til	
HØST	 IF,	 så	 kontakt	 underteg-
nede	 på	 tlf.	 30	 75	 22	 12	 eller	
mød	op	på	tanken	på	en	af	kam-
pagnedatoerne.	 I	 klublokalet	 i	
HØST-Hallen	er	der	brochurer	
etc.	og	det	vil	også	være	at	finde	
på	hjemmesiden.

Kampagner	på	OK
Næste	 gang	HØST	 IF	 er	 på	 tan-
ken	 i	 Ødum,	 er	 d.	 10.	 januar	
kl.	10-14.	Kig	ind	til	OK	denne	
dag	 for	 at	 få	 lavet	 et	 OK-kort,	
som	du	får	med	derfra	med	det	
samme	via	vores	OK	konsulent	
på	stedet!
Så	 støt	 lokalsporten.	 Køb	
brændstof	og	el	igennem	OK,	så	
støtter	du	din	lokaleforening.	

Lars Olsen
HØST IF sponsorudvalg

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.

hadbjeRg Skole

HØST	IF	har	til	stadig-
hed	brug	for	hjælp	til	
forskellige	 behov	 og	
ting	der	skal	udføres	
–	 både	 fysisk	 og	 øko-
nomisk.	Derfor	er	det	
dejligt	 når	 virksom-
heder	og	private	giver	
tilsagn	om	at	give	en	
hånd	med	både	til	det	
materielle,	 der	 skal	
installeres/monteres,	
og	når	det	gælder	øko-
nomisk	 opbakning	
til	 vores	 mange	 ak-
tiviteter.	 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.

www.hadbjergskole.dk


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

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

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

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

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

	 K a s s e r e r : 	 I r m a 	 K a t h o l m , 	 t l f . 	 8 6 	 9 1 	 4 6 	 0 9
	 Te g n i n g e r : 	P e r 	 T j ø r n i l d , 	 p j o r n@h o tm a i l . c om
	 L a y o u t : 	N i e l s B j a r n e L a r s e n@ gm a i l . c o m
	 T r y k : 	B U C H S , 	 t l f . 	 8 6 	 4 2 	 0 5 	 9 9

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

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

U n d t a g e l s e r 	 e r 	 f r e m h æ v e t .

	 D e a d l i n e 	 U d k omm e r
Fe b r u a r 	 1 . 2 . 2 0 1 5 	 1 8 . 2 . 2 0 1 5
Ma r t s 	 1 . 3 . 2 0 1 5 	 1 6 . 3 . 2 0 1 5
A p r i l 	 5 . 4 . 2 0 1 5 	 2 0 . 4 . 2 0 1 5
M a j 	 1 . 5 . 2 0 1 5 	 1 9 . 5 . 2 0 1 5
J u n i 	 7 . 6 . 2 0 1 5 	 2 2 . 6 . 2 0 1 5
Au g u s t 	 9 . 8 . 2 0 1 5 	 2 4 . 8 . 2 0 1 5
S e p t em b e r 	 6 . 9 . 2 0 1 5 	 2 2 . 9 . 2 0 1 5
Ok t o b e r 	 4 . 1 0 . 2 0 1 5 	 2 2 . 1 0 . 2 0 1 5
No v em b e r 	 1 . 1 1 . 2 0 1 5 	 1 6 . 1 1 . 2 0 1 5
D e c em b e r 	 2 9 . 1 1 . 2 0 1 5 	 1 4 . 1 2 . 2 0 1 5

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

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

HØST

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


HØST

kalendeR

December
 13 
 14 Ødum kl. 11.00
 15 HØST udkommer
 16 
 17 
 18 Jul for de mindste
 19 Hadbjerg kl. 10.30
 20 
 21 De Ni Læsninger, Hadbjerg
 22 Hadbjerg kl. 10.00-12.30
 23 
 
24

 Kollerup kapel kl. 14.00
Hadbjerg kirke kl. 15.00 
Ødum kirke kl. 16.00

 25 Ødum kirke kl. 9.30
Hadbjerg kirke kl. 11.00

 26 Hadbjerg kirke kl. 9.30 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 

Februar
 1 HØST deadline

Hadbjerg kl. 9.30
 2 Fodbold aktivitetsmøde
 4 Menighedsrådsmøde
 8 Ødum kl. 11.00
 15 Hadbjerg kl. 9.30
 17 HØST IF generalforsamling
 18 HØST udkommer

Selling aktivitetsområde
 20 FavrskovMesterskab i Indefodbold
 21 Kirkehøjskole

FavrskovMesterskab i Indefodbold
 22 Ødum kl. 9.30

FavrskovMesterskab i Indefodbold
 24 Sogneeftermiddag

Hadbjerg Borgerforen. generalfors.
 26 Kirke i Børnehøjde

Januar
 1 Hadbjerg kl. 16.00, nytårsglas
 4 Hadbjerg kl. 11.00
 5 Gymnastikstart
 6 Menighedsrådsmøde
 10 HØST IF på OK i Ødum
 11 Ødum kl. 11.00
 18 Hadbjerg kl. 9.30, kirkekaffe
 20 Sogneeftermiddag
 24 Kirkehøjskole
 25 Ødum kl. 11.00
 29 Fællesspisning Hadbjerg


