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En nyt HØST-år

Oven på en velfortjent juleferie
er foreningerne bag HØST igen
trukket i arbejdstøjet.
Det er en fornøjelse at læse om
alle de spændende, nytænkende
eller traditionelle arrangementer, der løber ad stablen i de
kommende måneder.
Det er sæson for generalforsamlinger, men også fastelavnsfesterne har sat sit præg på bladet.
Og så er det igen muligt at spise sin aftensmad til de mange
fællesspisninger i forsamlingshusene.
Der er foredrag, kirkehøjskole og
masser af festlige gudstjenester.
I marts skal festtøjet findes
frem, for da inviterer HØST IF

de unge til diskofest og de voksne til tyrolerfest.
Det er også i marts vi skal ud
med indsamlingsbøsserne til
Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling. Læs meget mere
om det gode formål inde i bladet.
Få nysgerrigheden stillet om
Hadbjerg Skoles udvidelsesplaner og orienter dig om bispevalget.
Det forhistoriske hjørne er
tilbage i bladet. Der er masser
af bordtennisresultater og så
forudses der forårsfornemmelser for løberne i det kommende
nummer af HØST.
God HØST!
Niels Bjarne Larsen
Rikke Møller Antvorskov
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forhistoriske hjørne

”Gården nord for
kirken” Kirkely
Af Martin Møller

I numrene af HØST, maj 2010
og juni 2010 skrev Rikke Møller
Antvorskov, om Axel Thomsens
gård, i dag Ødumgård, og om
Ødum i 1900-tallet. Her nævnes blandt andet ”gården nord
for kirken”, dengang kaldet
Jens Møllers gård. Meget interessant læsning. Begge numre
kan læses på nettet, og kan ses
på hjemmesiden for ”Byforeningen for Ødum og omegn”,
odumbyforening.dk.
Jens Møller, der var min oldefar, og derved Rikkes tipoldefar,
var landmand og drev gården
sammen med min oldemor, Bodil, som dør 36 år gammel, hvorefter han gifter sig med Ane.
Min oldefar solgte gården inden sin død i 1929 til en af sønnerne, Niels Anton Møller, en
anden af sønnerne, Laurs Møller, min bedstefar købte Ågård.
”Gården nord for kirken” havde han overtaget efter sin far,
Søren Møller, min tipoldefar,
som var født i 1803 og levede
frem til 1865, og drev gården
som almindeligt landbrug sammen med min tipoldemor, Johanne.

Det
forhistoriske
hjørne

Gennem de seneste år har
HØST bragt artikler om
HØST-områdets historie og
udvikling, f.eks. om Jens Vejmand fra Hadbjerg, ”Ler, aske
og haj høm-høm”, Ulstrup
Buske, smedemesterfamilien
på postkort i 1917 og Ødum
Tørrestation.
Der er masser af gode historier omkring os, og nu har
Martin Møller overtaget den
historiske pen. Han præsenterer sig her ved siden af og
på de næste sider.
Ligger du inde med gamle
fotos, udklip eller andet af
interesse for HØST-området
hører vi gerne fra dig.
Rikke Møller Antvorskov
Redaktør

Fortsættes på næste side
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Det

forhistoriske hjørne
Min tipoldefar, Søren, havde
overtaget gården efter sin far,
Peder Møller, min tiptipoldefar, som var født i 1765, og dør
i 1825. Peder er både landmand
og tømrer, og er gift med min
tiptipoldemor, Anne, født Mørup, som dør i 1850. Anne boede
frem til sin død i aftægtsbolig på
gården.
Anne og Peder overtager gården efter Annes forældre, og får
skøde på gården 12. juni 1801.
Nu er vi 100 år tilbage i forhold til historien om min oldefars gård, Jens Møllers gård, og
her kaldes gården Mørups gård.
Min tiptiptipoldefar, Christian Jensen Mørup, var både
bygmester og landmand, og var
søn af min tiptiptiptipoldefar,
Jens Madsen, som var murer i
Mørup.
Christian Mørup købte gården
30. september 1766, af Diederich Riisbrick.
Christian gifter sig med Marie
Pedersdatter Møller den 5. september 1768.
Marie var datter af mølleren
på Røde Mølle ved Granslev.
Christian Jensen Mørup var
efter alt at dømme en meget
kendt og meget efterspurgt bygmester, og der findes en del interessant historie om ham, både
i bøger og på internettet. Her
nævnes mange af de byggeopgaver, som han har stået for:
En ny katedralskole i Aarhus
er en af de tidlige tegneopgaver, 1761, og senere nævnes
både tegne- og byggeopgaver på
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Bidstrup Gods, Ulstrup Gods og
Clausholm.
Også Granslev kirke nævnes,
her har han bygget tårn og spir
i ca. 1766.
I bogen om Randers købstads
historie, udgivet i anledning af
jubilæumsåret 1952, er Christian Mørup, fra Ødum, også
nævnt med både tegnings- og
byggeopgaver.
I 1778 skulle Randers have
nyt rådhus, da det tidligere var
brændt ned. Byrådet fik Christian Mørup til at lave tegning og
overslag på byggeriet, da han var
den der kunne gøre det hurtigst,
og herfor fik han 20 rigsdaler.
Tegningen af rådhuset kan ses
på internettet.
11. februar 1795 vinder Christian Mørup entreprisen på et
nyt tårn til Sct. Mortens Kirke i
Randers, med en pris på 4.000
rigsdaler.
Tårnet opføres i 1796 og forsynes med spir, samme model
som han brugte på Granslev
Kirke.
Begge spir er stadig på kirkerne.
Nu har jeg nævnt priser i rigsdaler, og tallene er svære at forholde sig til, men det kan nævnes, at man omkring år 1800
kunne købe en middelstor gård
for 1.800 rigsdaler.
Christian Jensen Mørup dør
4. maj 1800, og er begravet i
Ødum.
Nu har jeg altid vist, at min
oldefar havde været ejer af Kirkely, men ikke også både min

Det

forhistoriske hjørne

tip, tiptip og tiptiptip, og det var
specielt, at jeg selv fik værksted,
Ødum VVS og blik, i Kirkely
i 2002, så der nu igen var en i
slægten tilbage på Kirkely, dog
kun som lejer.
Som vi alle ved, ejes Kirkely i
dag af Jørgen Svenningsen, der
driver virksomheden, JC Møbler, og specielt er det, at både
nu og for 300 år siden har der
været håndværkere i Kirkely,
som har arbejdet med kirker, da
Jørgen Svenningsen flere gange
har lavet restaureringsopgaver i
Ødum Kirke.
I mine barndomsår, i 50’erne
og 60’erne, var Kirkely ejet af

Olaf Kehlet, som drev hønseri,
men om Olaf Kehlet har købt
af Niels Anton Møller, ved jeg
ikke, og hvornår gården har fået
navnet Kirkely, er også uvist.
Før Jørgen Svenningsen overtog Kirkely, var gården ejet af
Lauritsen, som gjorde noget i
møbler.
Måske har nogen af læserne
har noget at bidrage med, så giv
HØST-redaktionen et praj.

5

Hadbjerg Skole

Hadbjerg Skole

Til alle læsere
af HØST
På skolens vegne skal jeg beklage, at vi ikke har været alt for aktive med at få skrevet til HØST.
Skolereformen har krævet en
del energi af alle på Hadbjerg
Skole. Dette har bevirket, at vi
har måttet samle opmærksomheden om det daglige arbejde
med eleverne og ikke haft overskud til at informere ud ad til.
Vi er kommet godt i gang med
skolereformen på skolen og vi
følger den plan, der er lavet for
reformens indførelse på Hadbjerg Skole.
Det store fokusområde i dette
forår bliver at forberede alle til
at arbejde med de nye forenklede mål for fagene og den målstyrede undervisning. Fra d. 1.
august er de nye mål gældende
for alle folkeskoler i landet.
Niels Fensby

Ny udskoling på Hadbjerg Skole
I forbindelse med vedtagelse af
Budget for 2015 blev det vedtaget, at der skal bygges en ny
udskolingsbygning til Hadbjerg
Skole.
Bygningen kommer til at ligge mellem indskolingen og de
nuværende pavilloners placering. Der er indgået aftale med
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arkitektfirma, bygningerne er
tegnet og når HØST udkommer skal licitationen gerne være
overstået. Byggeriet starter lige
efter påske og forventes færdigt
i starten af 2016.
Skolen glæder sig meget til de
nye muligheder, som dette byggeri giver.
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Hadbjerg

Hadbjerg

Hadbjerg Borgerforening
HUSK

FASTELAVNSFEST I HADBJERG

Hadbjerg Borgerforening inviterer traditionen tro børn og barnlige
sjæle til tøndeslagning og fastelavnsboller i Hadbjerg Forsamlingshus, søndag den 22. februar fra kl. 14.00-16.00.
Sæt kryds i kalenderen og tilmeld dig og din familie med angivelse
af antal voksne og børn på følgende e-mail/mobil:
fastelavnihadbjerg@gmail.com / 23 84 90 23.
Tilmeldingsfrist er onsdag den 18. februar 2015, og det sker efter
først-til-mølle-princippet. Det er derfor vigtigt at I husker at melde
afbud, hvis I bliver forhindret i at deltage, da der kan være familier
på venteliste, som så kan deltage i stedet for.
Der vil være saft og én fastelavnsbolle til børnene, og de voksne kan
købe kaffe, te, øl, vand og fastelavnsboller.
Vi glæder os meget til at se en masse glade og udklædte børn og
deres voksne.
På festligt gensyn Majbritt & Marie-Louise
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Fællesspisning

Torsdag den 26. februar kl.
18.00 er der igen fællesspisning.
Menuen er endnu ikke fastsat,
men meld dig til, og få en god
overraskelse.
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.
Sæt X i kalenderen allerede
nu til næste fællesspisning den
26. marts 2015 kl. 18.

Folkeskoven

Gravearbejdet til sø og vandløb
lader vente på sig, da området
simpelthen er for vådt at køre
ind på med maskiner lige nu.
Beplantningen af træer forventes at starte når frosten er af
jorden. Datoen vil blive offentliggjort, når vi nærmer os. Der
arbejdes stadig med forskellige
detaljer, så som stier, hegn mv.
og når de endelige tegninger er
på plads, vil de selvfølgelig også
blive offentliggjort her.
Gitte Nielsen

General
forsamling
Hadbjerg Borgerforening afholder generalforsamling i forsamlingshuset
    tirsdag d. 24. februar 2015
    kl. 19.00
Generalforsamlingen afholdes
ifølge vedtægterne.
Dagsorden
1. Valg af Dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Fremlæggelse af budget for indeværende
år, fastsættelse af kontingent
4.1 Orientering om bestyrelsens arbejde
5. Valg af bestyrelses medlemmer
På valg:
Peter D. Møller (modtager ikke genvalg)
Kurt Rasmussen (modtager 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 repræsentant suppleant 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.
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Selling

Selling
Selling

Selling Forsamlingshus

Aktivitetsområdet i Selling
Som annonceret i sidste nummer af HØST, skal vi i gang med
at få lavet et lækkert område i
Selling, som kan tilgodese alle
børn, unge, ældre og alle dem
midt imellem. Det er et stort
projekt og det er vigtigt vi kommer godt fra start. Det er også
vigtigt vi er mange, der involverer os, hvis der skal ske noget.
Hvis du er bange for at du ikke
har tid til at arbejde på projektet, kan vi berolige dig med, at
planen er, at vi laver mindre interessegrupper, som arbejder videre inden for et emne/område.
Så vi skal ikke alle sammen bruge tid på det hele. På den måde
håber vi at kunne rykke lidt
mere – og måske hurtigere…
Vi håber, at der vil komme en
masse interesserede, motiverede og aktive borgere fra alle
aldersgrupper, 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, interesse i f.eks.
at søge fonde, lave dataindsamling fra andre steder med aktivitetsområde, tale med kommune
og andre instanser, kunst/æstetik m. m.
Hvis I sidder nogle fra Hadbjerg og Ødum, som kunne have
lyst til at deltage, er I meget velkomne. F.eks. kunne man overveje, om der skal være udendørstræningsmaskiner, som man
kan være aktive på, når man er
på en løbe- eller gåtur et sted fra
omegnen.
Så fortæl videre til andre og
kom med til en hyggelig aften.
Mange hilsner, 2 af de 4 sundhedsambassadører i Selling
Jette Lyager
jettelyager@live.dk / 22 77 79 92
Anja Dissing Henckel
anjadissinghenckel@gmail.com
20 85 64 63

NB De 2 andre sundhedsambassadører bakker selvfølgelig op om
projektet, men har p.t. hænderne fulde andetsteds.
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Igen fællesspisning i Selling
Det er lykkes at finde en gruppe
frivillige, der gerne vil stå for
fællesspisningen i Selling Forsamlingshus. Spisningen i januar blev kun annonceret lokalt
på vores A-skilte, men her er de
næste to spisninger

Onsdag 25. februar kl. 18
Karbonader med gemyse
Onsdag 25. marts kl. 18
Flæskesteg med tilbehør
Priserne er som vanligt: 40 kr.
for voksne og 20 kr. for børn
(3-12 år). Børn under 3 år spiser
gratis.
Der kan som sædvanligt købes
vand, øl og vin.
Tilmelding skal ske senest kl. 20 mandagen før til
madiselling@gmail.com eller
på tlf. 22 20 04 66.
HUSK at komme, når I har
tilmeldt jer. På den måde mindsker vi madspild og sikrer, at det
løber rundt økonomisk.
Carina Jensen
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Ødum

Kirke &
Byforeningen for Ødum & Omegn

Fastelavnsfest i Ødum
D. 28. februar 2015 kl. 14.30-18.00
Vi prøver noget nyt, nemlig at
holde fastelavnsfest om eftermiddagen.
I år holdes festen heller ikke
om fredagen efter soldaterne
har været rundt hos jer, men

i stedet 14 dage efter om lørdagen, pga. fodboldstævne i
HØST-Hallen.
Håber I alle er med på alt det
nye og tager godt imod soldaterne.
John og Marianne Langdahl

Generalforsamling
Så er vi klar igen til at afholde
vores årlige generalforsamling,
som afholdes tirsdag d. 17.
marts i forsamlingshuset.
Vi starter med lidt god mad kl.
17.30, så skynd jer at tilmelde
dig/jer via vores hjemmeside

odumbyforening.dk. S.u. d. 12.
marts.
Generalforsamlingen starter
kl. 19.00. Byforeningen er vært
med en kop kaffe/te og lidt sødt
til ganen.
Vel mødt.

menighed

Gudstjenester
Februar
Søndag d. 15.
Tirsdag d. 17.
Søndag d. 22.
Torsdag d. 26.
Marts
Søndag d. 1.
Tirsdag d. 3.

Ødum Kirke Hadbjerg Kirke
Sct. Pauls Kirke
Fastelavn		
kl. 9.30 MK
Musikgudstjeneste			
kl. 19.00 PU
1. søndag i fasten kl. 9.30 MD		
Kirke i børnehøjde		
kl. 17.15 MK
Ødum Kirke Hadbjerg Kirke
Sct. Pauls Kirke
2. søndag i fasten		
kl. 11.00 MK Kirkekaffe
Musikgudstjeneste 			
kl. 19.00 MD
3. søndag i fasten kl. 11.00 MK 					
Søndag d. 8.
Indsamling til folkekirkens nødhjælp		
Søndag d. 15. 4. søndag i fasten 		
kl. 9.30 MD
Søndag d. 22. Mariæ bebudelse
kl. 11.00 MK		
Onsdag d. 25. Ungdomsgudstjeneste 			
kl. 19.00
Torsdag d. 26. Kirke i børnehøjde		
kl. 17.15 MK
Søndag d. 29. Palmesøndag		
kl. 14.00 PU Kirkekaffe
April
Ødum Kirke Hadbjerg Kirke
Sct. Pauls Kirke
kl. 19.30 Musikgudstj.
Torsdag d. 2.
Skærtorsdag		
kl. 11.00 MK
				
kl. 17.30 Fællesspisning
Fredag d. 3.
Langfredag		
kl. 16.00 MK Liturgisk gudstj.
Søndag d. 5.
Påskedag
kl. 9.30 MK
kl. 11.00 MK
Mandag d. 6.
2. påskedag			
kl. 11.00 MD
			
kl. 10.30 PU
Tirsdag d. 7.
Ældregudstjeneste
				
kl. 9.30 Kaffe i sognegd

Gudstjenesteliste frem til sommerferien findes i ”Kirkebladet for kirkerne i og
omkring Hadsten”, som ligger i kirkerne.

Lillian Lindberg
gunte.lindberg@gmail.com

Kirkebil
HØST er også online
Byforeningen for Ødum & Omegn
odumbyforening.dk, klik på ”Høst Bladet”
Selling Forsamlingshus
8370.dk, klik på ”HØST bladet”
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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.

Præster i pastoratet
MK		
BNJ		
PU		
MD		

Mette Krabbe
Birgith Nørlund Jensen
Peter Ulvsgaard
Majbrit Daugaard
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Kirke &

Kirke &

menighed

Ferie og fridage Kirkevejviser
Jeg har friweekend d. 14.-15.
marts. Og holder ferie d. 14.-20.
april.
Jeg henviser til mine kolleger
i Hadsten:
Birgith Nørlund tlf. 86 98 24 24 og
Majbritt Daugaard tlf. 24 24 60 28
Mette Krabbe

Sognepræst
Formand
Kirkeværge
Kirkekontor
Graver
Ødum
Graver
Hadbjerg

Mette Krabbe
Præstegården, Ødumvej 32
Tlf. 86 98 90 65
Ruth Bugtrup
Glentevej 17, Hadbjerg
Tlf. 86 91 49 13
ruth.bugtrup@skolekom.dk
John Langdahl
Gunderuplundvej 10, Astrup
Tlf. 27 20 01 46
Kirkevej 5, Hadsten
Tlf. 86 98 04 25
Mandag til fredag kl. 9.30-13.00
Torsdage dog
kl. 9.30-17.00
Niels Erik Thomsen, Hadbjerg
Tlf. 51 29 53 22
Fie Larsen, Vissing
Tlf. 51 89 10 57

Døbte, viede, bisatte/begravede
Hadbjerg Kirke
Døbte
Ella Grebdahl Rasmussen, Hadbjerg
Alfred Mortensen, Hadbjerg
Josefine Hedegaard Pedersen, Hadsten
Viede
Tanni og Kasper Grebdahl Rasmussen,
Hadbjerg
Bisatte/begravede
Lis Skjærris, Hadsten

Ødum Kirke
Døbte
Victor Emil Olufsen, Ødum
Bisatte/begravede
Ole Mørck, Hadsten
Johannes Thorup Jensen, Ødum
Kaj Sejerø Sørensen, Ødum

Ødum Hadbjerg Menighedsråd
Datoer for menighedsrådsmøder i første halvår i 2015
Torsdag den 12. marts
Tirsdag den 14. april
Onsdag den 20. maj
Torsdag den 4. juni
Møderne starter kl. 18.30 og slutter kl. 21.30.

14

menighed

Sogne
indsamling

Foredrag med
Bente Kolind
Hansen

Ødum præstegård
Torsdag den 5. marts kl. 19.30
Bente Kolind Hansen har gennem flere år har været indsamlingsleder for folkekirkens nødhjælp i Kolind sogn og er i dag
også kommunekoordinator i
Syddjurs kommune. I 2012 var
hun på studietur til Uganda for
at se, hvad pengene, der bliver
samlet ind bl.a. går til.
Kom og hør Bente fortælle om
sine oplevelser med Folkekirkens Nødhjælp og se billeder fra
turen til Uganda.
Foredraget er optakt til sogneindsamlingen søndag d. 8.
marts.

Folkekirkens Nødhjælp
Søndag d. 8. marts 2015
Dagen begynder med gudstjeneste i Ødum Kirke kl. 11.00.
Herefter er der kirkekaffe
med en bid brød, og der udleveres indsamlingsbøtter og ruter i
våbenhuset.
Det er nødvendigt, at man
har meldt sig som indsamler,
senest et par dage i forvejen:
Kontakt derfor Jonna pr. e-mail
jonnaledetthomsen@gmail.com
eller ved at ringe efter kl. 18 på
tlf. 29 88 91 61.
Der vil være ruter i hele
HØST-området, og
der vil være mulighed for at blive kørt
til rutens start, hvis
der er behov for det.
Efterfølgende
vil
der også være mulighed for at blive kørt
til Hadsten Sognegård, hvor vi mødes
til optælling. Her
serveres pølsehorn,
varm kakao og kaffe/te og vi får
at se, hvor meget der er blevet
samlet ind.
På vegne af
Ødum Hadbjerg menighedsråd
og Kulturudvalget
Indsamlingsleder
Jonna Ledet Thomsen
Mere om indsamlingen
på næste side
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Kirke &

Kirke &

menighed

Hjælp kvinder i verdens fattigste lande
Sogneindsamlingen
afholdes
hvert år den anden søndag i
marts, hvor op mod 20.000 frivillige indsamlere over hele landet går på gaden og samler ind
til verdens fattigste. Pengene fra
indsamlingen går til Folkekirkens Nødhjælps internationale
arbejde blandt verdens fattigste.
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Ved årets Sogneindsamling
sætter Folkekirkens Nødhjælp
fokus på kvinder. Det gør vi,
fordi søndag den 8. marts er
”Kvindernes
internationale
kampdag”.
I mange lande er kvinders
rettigheder sikret i grundloven.
Alligevel lider kvinder under fy-

menighed

Sogne
indsamling
2015
sisk og psykisk vold og diskrimination – og de er ofte uvidende
om, at de har rettigheder.
Der er meget at kæmpe for
på Kvindernes internationale
kampdag
De lande, som har den største
målbare ulighed mellem kønnene, ligger i bunden, hvad angår
økonomisk udvikling.
Ligestilling skaber derimod
bæredygtig udvikling og øget
økonomisk vækst, det øger produktiviteten, skaber arbejdspladser og mindre fattigdom.
At styrke kvinder gavner ikke
kun kvinden selv, men også familien og børnene, hvis uddannelse og sundhed styrkes.
Rettigheder og ligestilling
mellem kønnene indgår altid
i Folkekirkens Nødhjælps arbejde, ved at styrke kvinders fødevaresikkerhed inkl. økonomiske muligheder og kontrol over
egen økonomi, inddrage mænd
i arbejdet med kvinders rettigheder, støtte kvinders politiske
deltagelse, styrke kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder og fremme konfliktløsning
i forhold til kønsbaseret vold og
konflikter.

Folkekirkens Nød
hjælp har siden
1999 gennemført
en årlig lands- og
husstandsindsam
ling kaldet Sogneindsamlingen.
I 2015 holdes indsamlingen
den 8. marts, som også er ”Kvindernes internationale kampdag”.
Sogneindsamlingen organiseres af et stærkt lokalt netværk
af 950 indsamlingsledere, som
varetager alle de praktiske opgaver.
Indsamlingen har en stærk
kirkelig forankring og mobiliserer årligt 20.000 indsamlere,
hvoraf en tredjedel er konfirmander, spejdere og FDF’ere.
Siden den første Sogneindsamling er der samlet mere end
200 mio. kroner ind til verdens
fattigste.
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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.

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 nummer af HØST.
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menighed
Hvorfor skrev Luther salmer?
Den lutherske
menighedssalmes DNA
v/ lektor Jørgen Kjærgaard
Hadsten Højskole
Lørdag den 21. februar, kl. 9.30
I salmebogens forfatterregister
står
der kort og godt
om Martin Luther:
”Professor i teologi i
Wittenberg, kirkens reformator”
– for det er sådan, de fleste kender ham. Hovedkraften bag en
ny, kritisk gennemtænkning af
kristendommen med den konsekvens, at kirken måtte forandres. En del af reformationens
nybrud var opgivelsen af den latinske messe til fordel for gudstjeneste på folkesproget, herunder prædiken og salmesang. Og
igen gik Luther forrest. Fra 1523
ordnede han gudstjenesten og
begyndte selv at forme salmer
til den nye menighedssang. 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. Måtte
der være billeder i
kirkerne – og i givet fald hvilke? Var billeder en
privat sag? Havde billeder en
religiøs betydning? 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 andre reformatoriske billedsyn haft nogen betydning
for, hvordan kirkekunsten har
udviklet sig op til vor tid?
Efter foredraget går vi i spisesalen til brunch og debat.

menighed

Formiddagsmøde

Storm P – reaktionær i
verdensformat
Ødum præstegård
Tirsdag den 3. marts kl. 10.00
Foredrag v. Oliver Karst, sognepræst i Felsted sogn i Sønderjylland:
”Unge ven, hvis De lærer noget,
mister De Deres talent”
Sådan udbrød den berømte arkitekt, Thorvald Bindesbøll, da han så en ung Storm P’s
tegninger for første gang, og udbruddet er meget sigende for historien om mennesket Robert
Storm Petersen. Storm P fik aldrig en uddannelse, gik ud af skolen som 14-årig, men står
alligevel tilbage i dag som en fantastisk humorist, tegner, forfatter og ikke mindst maler.
Men hvem var dette multitalent egentlig,
som udover sine mere end 60.000 tegninger
også nåede at være film og teaterskuespiller.
Hvem var dette ekstremt sammensatte menneske, som til det sidste var i tvivl om, hvad
han skulle med sine eminente evner for komikken, gøglen og kunsten.
Gennem foredraget vil dette blive forsøgt
belyst, og der vil derfor blive fokuseret både
på humoristen, men også mennesket bag
kunstneren Storm P – en titel, han måske ikke
en gang selv ville have brudt sig om, for som
han sagde: ”Kunst er det, man ikke kan. Hvis
man kunne, var det jo ingen kunst.”
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menighed

Sogneeftermiddage 2014-15

Gå

med

menighed

Gud!

Familietur i HØST-området

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

Ta’ med til
Rom – i ord
og billeder

Søndag d. 12. april 2015 holder vi en lokal kirkevandring
for hele familien med udgangspunkt fra Hadbjerg Kirke, hvor
vi begynder kl. 9.30 med en kort
gudstjeneste.
Ruten er ikke endelig fastlagt
endnu, men vil være ca. 8 km
og vi kommer ad både veje og
stier. Vi holder ca. 1 times pau-

Tirsdag d. 24. marts kl. 14.30
Hadsten Sognegård
Ved sognepræsterne Peter Ulvsgaard og Birgith Nørlund, der
har gæstet byen adskillige gange.

Pilgrimsvandring
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
Kirke og Hadbjerg Kirke, i
Hadsten sognegård eller på
www.hadstensognene.dk.
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se i Astrup Skov, hvor vi spiser
madpakke og der vil være bål og
sjove aktiviteter.
Vi slutter ca. kl. 14 i Ødum forsamlingshus med kaffe og kage.
Når arrangementet slutter, vil
der være mulighed for at blive
kørt tilbage til Hadbjerg eller
hjem.

Lørdag d. 30. maj slutter vi
denne vinters tema med en pilgrimsvandring ledet af pilgrimspræst Elisabeth Lidell.
Vi begynder med en kort andagt
i Hadbjerg Kirke kl. 9.30, hvorefter vi vandrer dels i stilhed men
også med ophold. Her vil være tid
til stilhed, eftertanke, langsomhed, enkelhed og indre ro.
På en pilgrimsvandring ”beder man med fødderne”! Pilgrimmen ser det indre landskab
bag det ydre: en usynlig, ekstra
dimension bag denne verdens

timelighed. Måske er man nødt
til at bevæge sig fysisk for at
kunne flytte sig mentalt
Vi går ca. 12 km, og undervejs spiser vi den medbragte
madpakke. Vi slutter senest kl.
15 ved KFUM-Spejdernes hus i
Hadsten, og der vil være mulighed for at blive kørt tilbage til
Hadbjerg eller hjem.

Elisabeth
Lidell

På kulturudvalgets vegne
Gå med Gud!
Rikke Antvorskov
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Stillingsopslag

Orientering om bispevalg i Århus Stift
Den 12. januar 2015 udskrev Kirkeministeriet
bispevalg i Århus Stift.
I 1994 blev Kjeld Holm valgt til biskop over
Århus Stift. Til sommer bliver han 70 år og går
dermed på pension. Den nye biskop, der skal
efterfølge biskop Kjeld Holm, tiltræder den 1.
september 2015.
De stemmeberettigede er menighedsrådsmedlemmer og præster, og de skal have afgivet
deres stemme inden 6. maj. Indtil videre er
der to kandidater at vælge i mellem. Fristen for
opstilling af kandidater udløber den 17. marts.
Der er på nuværende tidspunkt to kandidater i bispevalget i Århus Stift:
Henrik Wigh-Poulsen
Jens Maibom Pedersen

Debatmøder
Herunder finder du en oversigt over debatmøder mellem de to opstillede kandidater.
Møderne foregår kl. 19.30-22.00. Folketingsmedlemmer og henholdsvis formand
og næstformand for Folketingets Kirkeudvalg, Karen Klint og Mette Bock, er ordstyrere ved arrangementerne.
Mandag den 23. marts 2015
Onsdag den 25. marts 2015
Torsdag den 26. marts 2015
Tirsdag den 14. april 2015
Onsdag den 15. april 2015
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Gjern Fritids- og Kulturcenter
Rønde Højskole
Assentoft Hallen, Randers
Århus Efterskole, Højbjerg
Skanderborg Kulturcenter

menighed

Henrik Wigh-Poulsen
Jeg har i nu 6 år været domprovst i Odense og har prøvet
det meste i folkekirken: præst
i to små landsogne, Lejrskov og
Jordrup ved Kolding, i otte år, og
ved to city-kirker, Odense Domkirke og Gråbrødre Klosterkirke,
i seks år.
I al den tid har jeg været medlem af et menighedsråd, siden
provstiudvalg og stiftsråd. Ind
imellem nåede jeg også at være
højskolelærer, reklametekstforfatter, redaktør, lejlighedsvist
fungerende biskop og, gennem
otte år, leder af Grundtvig-Akademiet.
Jeg kommer med mange gode
og relevante erfaringer, ikke
mindst på ledelsesniveau, og er
parat til at stille dem til rådighed
for sammen med jer at gøre Aarhus Stift, til et endnu bedre sted
at være både menighedsråd,
præst og folkekirkemedlem.
Henrik Wigh-Poulsen er gift
med sognepræst Grete WighPoulsen og sammen har de tre
voksne sønner.
Hjemmeside:
http://aarhusbiskop.dk

Jens Maibom Pedersen
Jens Maibom er født i Aarhus
i 1959. Han er uddannet teolog fra Aarhus Universitet, forstander på Diakonhøjskolen og
ulønnet hjælpepræst ved Frederikskirken i Aarhus.
Han er gift med lektor Inger
Maibom og far til fire – to drenge og to piger.
Jens har tidligere været ansat
som projektleder ved Vorrevangens Ungdomsskole og som
højskolelærer på Silkeborg Højskole.
Han har hele sit liv været engageret i folkeligt og folkekirkeligt organisationsarbejde. Han
var i mange år medlem af og formand for menighedsrådet ved
Silkeborg Kirke.
I dag er Jens formand for
KFUM’s Sociale Arbejde, Havredal Praktiske Landbrugsskole,
Center for Ludomani m.fl. Han
sidder endvidere i bestyrelserne
for Jysk Børneforsorg / Frede
hjem, FRIK, Samtaleforum Unge
og Kirke, FDF, Silkeborg Højskole m.fl.
Hjemmeside:
http://jensmaibompedersen.dk

Menighedsrådet søger rengøringshjælp
til konfirmandstuen.
Vi søger en selvstændig og fleksibel
medarbejder,
der
ved, hvordan man
gør rent. Arbejdstiden er ca. 1½ time
pr. uge. Tidspunktet
bestemmes efter aftale.
Arbejdet
består
i rengøring af køkken, konfirmandstue, toilet, gang og
kontor og oprydning
efter undervisning
og mødeaktivitet.
Ansøgning sendes
til sognepræst Mette Krabbe, Ødumvej
32, 8370 Hadsten.
Ansøgningsfrist d.
27. februar 2015.
Ødum og Hadbjerg
menighedsråd
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HØST-Hallen udvidelse

Status – information fra projektgruppen
Projekt ”Akut udvidelse af Servicefaciliteter i
HØST-Hallen 2012”
Så nåede vi i mål! Den 30. januar blev byggeriet officielt
overdraget som færdigt. Endnu et checkpoint er nået i
vores byggeplaner. Og vores omklædningsfaciliteter er
nu forbedret med 100%. Redskabsrumpladsen er ligeledes udvidet, så det nu er muligt at have alle redskaberne i rummene og ikke i hallen, hvor pladsen i forvejen
er rimelig trang.
Fredag den 20. februar kl. 14.00 vil der være indvielse. Formand for Kultur & Fritid Anders Nørgaard klipper snoren til de nye faciliteter. Efter et par korte taler
vil der være mulighed for at se faciliteterne. Der vil ligeledes efterfølgende være en kort seance i HØST IF’s
klublokale.
Allerede samme eftermiddag tages de nye faciliteter i
anvendelse når Favrskov Mesterskaberne i Indefodbold
løber af stablen.
Kontaktperson i projektgruppen er Lars Olsen
Tlf. 86 91 40 07 / 30 75 22 12
E-mail lars.knud@godmail.dk

HUSK
HØST IF’s
årlige generalforsamling
tirsdag d. 17. februar 2015
i HØST-Hallens klublokale Mejsevej 1, Hadbjerg kl. 19.00
Med venlig hilsen
Vivi Jensen, formand HØST IF
Tlf. 29 82 04 11
E-mail rudbjergvej13@gmail.com

Vi søger stadig frivillige
til kiosken i HØST-Hallen!
Der er masser af aktiviteter i
HØST-Hallen hele tiden. Det
bevirker, at vi også forsøger at
holde kiosken åben så meget
som muligt.
Der er mange vagter, som skal
dækkes ind, så hvis du har en ledig eftermiddag/aften eller må-

ske 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 mail til
allanthomsen@postkasse.net,
hvis du vil være med.
Kioskteamet, HØST IF
Allan Thomsen
Mobil 27 84 78 81
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Festliche Grüße alle Männer und Frauen
Så skal vi feste…
Kom til Tyrolerfest i HØST-Hallen

TYROLERFEST
LØRDAG D. 14. MARTS 2015 KL. 18.00

Vi gentager succesen fra sidste år, forskellen er bare, at
HØST-Hallen omdannes, til noget nær en tysk Stadthalle,
hvor du får stemningen fra de berømte tyske bierfester.
Det bliver en fantastisk fest:
• med ægte bierfest stemning og god tysk mad.
• store øl, Jägerbombs og selvfølgelig næsten alt andet
drikkeligt kan købes til gode priser i baren.
• pølser til natmad.
• Günther Knautseppl og DJ Heini leverer
festlig musik som er tilpasset lejligheden.
I må meget gerne komme i Lederhosen eller Dirndl!
Hele denne herlighed kan du/i nyde
for kun 200 kr. pr. person.
Tilmelding sker på HØST IF hjemmeside under
– online tilmelding – fester i marts – tyrolerfest.
Alt overskud går til HØST IF.
Ved spørgsmål: tlf. 29 82 04 11, rudbjergvej13@gmail.com
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DISCOFEST 2015!!!
Fredag d. 13. marts 2015 kl. 17.30-21.30 er alle børn og
unge (6-18 år) velkommen i HØST-Hallen til discofest.
En dejlig aften, hvor man kan hygge sig med venner og
veninder.
Det koster 75 kr. at deltage, for dem får man mad,
1 sodavand og dejlig dansemusik, som bliver leveret af
Discotek Spotlight.
Der vil kunne købes snolder og drikkevarer i kiosken.
Tilmelding sker på HØST IF´s hjemmeside under:
- Online tilmelding – Fester i Marts - Discofest 2015

Hvis spørgsmål ring eller skriv til
Vivi Jensen: tlf. 29 82 04 11
rudbjergvej13@gmail.com
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Bordtennis
22 af HØST IF’s bordtennisspillere deltog søndag d. 1. februar i
DGI’s Regionsmesterskaber i Assentofthallerne. Det var et stort
stævne med 170 deltagere som
måtte gennem i alt 626 kampe
på 32 borde, inden vinderne i

Badminton
de mange forskellige rækker var
fundet.
Som sædvanligt klarede spillerne det rigtig flot. Det blev i
alt til 8 guldmedaljer, 10 sølvmedaljer og 6 bronzemedaljer.

2014-15

Præmieliste for HØST-spillere
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Singler
Række
Puslinge drenge C
		
Puslinge drenge D
Yngre Drenge A
Yngre drenge B
Yngre drenge C
Pige C
Pige D
Drenge E
		
Senior 4 Herrer
Senior 7 Herrer
		
		
Veteran 50 E
Åben række 1
		
Åben række 3
		

Nr
1
2
2
1
3
2
1
1
2
3
1
1
2
3
2
3
3
1
3

Navn
Daniel Byfuglien
Marcus Juel Wormstrup
Casper Mortensen
Lasse Mørch
Benjamin Thybo Christensen
Theis Skøtt Østergaard
Marie Stenbæk Nielsen
Alberte Bøcher
Rene Espensen
Jacob Kjærsgaard Jensen
Rasmus Rungø
Dennis Sørensen
Tobias Søndergaard
Frank Mortensen
Frode Mogensen
Lasse Mørch
Michael Sørensen
Dennis Sørensen
Frank Mortensen

Klub
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF

Doubler
Række
Åben Række 1
		
Åben Række 2
Åben Række 3
Åben Række 5

Nr
1
2
2
2
2

Navn
Sofus Fisker / Lasse Mørch
Rasmus Rungø / Michael Sørensen
Jakob Rungø / Tobias Søndergaard
Dennis Sørensen / Gert M. Nielsen
Marie Stenbæk Nielsen / Alberte Bøcher

Klub
Team Nørreå / HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF

Michael Sørensen
med en sølvmedalje
i double og en
broncemedalje i
single

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 rotationsspil, 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 HØSTHallen:
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
Forhør dig!
Gert Holdensgaard
Tlf. 23 31 17 56
E-mail
gertogsanna@skylinemail.dk

Træningstider
Tirsdag
		
Torsdag
		
		

Begyndere
Øvede
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

Peter Thybo Christensen
Aktivitetsformand, HØST IF,
Bordtennis
Tlf. 50 74 73 15
E-mail ptc@post.tele.dk
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Motion
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

LØB i HØST IF

Glæd dig til marts-nummeret af
HØST, hvor der vil være et udvidet indlæg fra LØB i HØST IF!

Fodbold
Krolf

Vi spiller hver onsdag og fredag
eftermiddag fra kl. 13.00 ved
HØST-Hallen.
Kom og prøv at være med!
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

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

Ju Jitsu

Træningstider for foråret er uændrede
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

Børne- &
Ungdomshold
Der er godt gang i den indendørs fodbold her i vinterperioden. Træning fredage, turnering
og stævner lørdage og søndage.
Snart lakker det mod enden og
den udendørs sæson står for
døren. Som vanligt starter vi
den udendørs sæson med en
markering via en nytårsappel,
hvor alle hold møder op til en
god times træning, som nogle af
seniorspillerne står for. Der er
efterfølgende samling i klublokalet i HØST-Hallen.
Nytårsappellen er i år lørdag
den 14. marts kl. 10.00 omklædt på træningsbanen og som
sagt for alle årgange!
Nogle hold har på det tidspunkt allerede startet træningen, nogle starter lige efter, men
som sagt en markering samlet
fra HØST IF fodbold, at nu er vi
i gang med en ny udendørs fodboldsæson i Børne- & Ungdomsafdelingen. Vi ses den 14. marts
kl. 10.00.
NB: Træningsstart for de enkelte hold udmeldes af trænerne til de enkelte spillere.
Hjemmesiden www.høstif.dk
vil ligeledes blive opdateret.
Fodboldudvalget

Web: http://jujitsu.langton.dk
https://www.facebook.com/pages/Hadbjerg-Ju-Jitsu/303073069735211
E-mail hadbjerg.jujitsu@gmail.com
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U15 Drenge

11-mands fodbold
HØST IF vil her i foråret forsøge
at få stablet et U15 Drenge hold
i 11-mands rækken på benene.
Det ser i skrivende stund ud til
at der er 16 spillere.
Træningen starter medio februar. Træningstider er ikke endelig aftalt.
Træner er Simon Olsen som
udgangspunkt, men da Simon
også er Seniortræner vil det
være med hjælp fra øvrige seniorspillere.
U15 holdet holdes direkte informeret via Facebook-gruppe.
Held og lykke til U15 drengene, som er dem som HØST IF
om 3-4 år skal sætte deres lid til,
så vi også kan bevare vores gode
seniorafdeling.

U11 Drenge

D. 3. januar deltog U11 fodbolddrenge i Sparkron Ulvehøj-CUP i Ulvehøjhallen ved Randers.
Mødetid ved HØST-Hallen var allerede kl.
7.15, så det var en flok trætte drenge der mødte op, efter en lang juleferie med god mad og
nok ikke så meget motion.
Da den første kamp blev fløjtet i gang var det
ikke mad, men sommerfugle drengene havde i
maven. Der gik dog ikke lang tid, før det første
mål blev scoret og det hjalp på nervøsiteten.
Det blev da også til en sejr på 3-1 over Dronningborg.
De efterfølgende kampe i gruppen endte
med to sejre og en uafgjort.
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Pludselig stod drengene i en
semifinale mod Hornbæk, som
de vandt klart med 6-0.
I finalen skulle de møde Kolt/
Hasselager IF. Det blev en noget
mere spændende kamp.
Men drengene var top-tændte
og vandt finalen med 3-1, så ved
den efterfølgende præmieoverrækkelse med indløb, fanfare
og høj musik, blev de kåret som
vinder af Sparkron Ulvehøj-cup
2015.
Det indbragte, ud over guldmedaljer, en stor flot pokal.
Men ikke nok med det, for da
stævnearrangøren skulle kåre
rækkens bedste spiller, faldt
valget på endnu en spiller fra
HØST IF. Det var Malthe Jørgensen, det udløste endnu en pokal
og et diplom.
Det blev altså en rigtig god
start på 2015 for U11 drengene.
På vegne af trænerstaben for
U11 vil jeg gerne sige tak for en
super dag, men også tak til de
drenge og en pige der ikke var
med, for det flotte fremmøde til
vores træning.
Bo Jørgensen
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Sponsor:

Favrskov Mesterskaber
i Indefodbold

20.-22. februar 2015

I weekenden d. 20. til d. 22. februar er der igen Favrskov Mesterskaber i Indefodbold. Det
er 5. gang HØST IF’s fodboldafdeling afholder dette. Sidste
år var der 70 deltagende hold,
som fordelte sig fra U7-drenge
og -piger til herre-senior, damesenior og oldboys. I år kan vi
ved starten i 2015 markere at et
byggeri er færdiggjort. I 2010 var
det HØST-Hallen der blev taget
i brug med dette stævne. Nu er
det så vores tilbygning med omklædnings-/redskabsrum, der
indvies samme dag og således
kommer i brug til Favrskov-mesterskaberne. Det betyder bedre
forhold for spillerne og også
mere plads i hallen.

Vi håber, at der også i år bliver fyldt godt op med holdtilmeldinger. Og at der igen i
år kommer en masse tilskuere forbi, der ligesom andre år
kan sætte liv i hal og klublokale. Vi fra fodboldafdelingen
er ved at være klar til at tage
imod både spillere/ledere og
forældre/tilskuere, for at give
dem endnu en god oplevelse
til Favrskov Mesterskaber i Indefodbold.
Alle er velkomne til at kigge
forbi, når de mange spillere
kæmper for pokalen, som der
er til alle vinderholdene, og
samtidig kunne kalde sig Favrskov Mester i rækken det kommende år.

I forbindelse med Favrskov Mesterskaberne i Indefodbold er
der en række arbejdsopgaver,
som skal løses. Vi kunne godt
tænke os nogle hjælpende hænder til at være med til at løse
disse. Opgaverne er bl.a. opsætning og nedtagning af bander,
sidde ved dommerbord, hjælp i
kiosk samt løbende oprydning i
hal, toiletter, omklædningsrum
samt hjælp i hallen til andre
forefaldende opgaver! Bidraget
behøver ikke være mere end 1-2
timer i løbet af weekenden. Det
vil være en stor hjælp og derved
nemmere for os at få løst alle
opgaver.
Henvendelse til Tina Bille,
Bent Engdal eller Lars Olsen.
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Senior Serie 4 og Serie 5(6)
En ny sæson står for døren.
Sidste år ansatte vi en træner
udefra, Peter Møller Thomsen,
for at løfte holdet et yderligere
trin. Det lykkedes faktisk helt
fint om end lidt før beregnet
med oprykning til Serie 3 allerede efter foråret. Det betød et større pres på især de
helt unge spillere i efteråret.
Selv om der var flere gode lige
kampe, må vi erkende at holdets bundniveau simpelthen
ikke var godt nok, men trods
nedrykning var det en god læring for alle spillere at prøve
niveauet i Serie 3.
Peter Møller Thomsen har
ikke ønsket at fortsætte som
træner i HØST IF. Peter har tegnet ny kontrakt med Hornslet
IF, som var en af vores modstandere i Serie 3 sidste år.
Det betyder at vi igen skal have
ny træner. Vi har haft 4 kandidater i spil og efter samtaler
og spillermøde er seniorudvalg
og spillere i fællesskab blevet
enige om, at den bedst kvalificerede er en af vores egne; nemlig
Simon Olsen. Simon skal være
spillende træner, hvorfor det er
vigtig at have et par styrmænd
på linjen, der tager teten for holdet til kampene.
Simon har allerede præsenteret et omfattende og spændende trænerprogram for spillerne. Truppen til foråret er
dog væsentlig reduceret, idet
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holdets topscorer og anfører
Casper ”Laksen” Lazcko gerne
vil prøve sine evner af på et
højere niveau. Han spiller i
Søften GF Serie 1 her i foråret.
Held og Lykke og tak for indsatsen!
Ligeledes har Anders Bager
som vi fik fra HSK i efteråret
søgt ny klub, da han bor i Århus
og har svært ved transport til
træning og kampe. Også tak for
indsatsen til Anders.
Vi håber at se dem igen senere, når de har prøvet noget
andet.
Det betyder at målet for foråret er væsentligt nedjusteret,
da de 2 spillere har scoret ca.
80% af holdets mål. Men hvor
der forsvinder nogle, dukker
der sikkert nogle nye op. Der
bliver således plads til de helt
unge spillere som fik lidt Serie
3-erfaring i 2014. Målet må være
en plads midt i rækken her i
foråret. Det bliver spændende
at følge de unge spillere i den
kommende sæson.
Serie 5
Serie 5-holdet oplevede sidste
efterår ”store klø” i det fleste
af kampene. Nedrykning skete
ikke, idet nogle andre hold trak
sig. Vi har imidlertid besluttet
at nedrykke holdet til Serie 6
for at få nogle mere ligeværdige
modstandere og derved en gang
imellem smage sejrens sødme!

Træningstider
Der trænes tirsdage og torsdage
kl. 19-21 på træningsbanen ved
HØST-Hallen. Kunstgræsbanen
i Hinnerup er temmelig optaget,
hvis der kommer ledige tider på
grund af afbud, vil vi booke os
ind der. Der er allerede aftalt 3
træningskampe på kunstgræs i
Hinnerup.
Nye spillere er meget velkomne: seniortræner Simon Olsen
tlf. 41 13 84 82 eller fodboldformand Lars Olsen tlf. 30 75 22 12.
Træningskampe
og træningslejr
Der er som allerede nævnt arrangeret 3-4 træningskampe, og
der kommer nok et par stykker
mere inden sæsonstart i påsken
i april måned. Nogle af kampene afvikles på kunstgræs andre
på græsbaner enten hos modstander eller i Hadbjerg.
Den 20. -22. marts er der arrangeret træningslejr i Skjern Idrætscenter. Her er der i løbet af weekenden et par træningspas. Der er
ligeledes arrangeret en trænings-

kamp mod et lokalt Serie 4-hold
lørdag. Socialt samvær er også en
del af træningslejren, således at
alle lærer hinanden bedre at kende. Søndag over middag går det
retur mod Hadbjerg igen.
Der er tilmeldt 22 spillere
og ledere til træningslejren i
Skjern. Fin opbakning. Det lover
godt for resten af forårsoptakten!
Turneringen
Puljen som Serie 4-holdet er
kommet i er som følger: Dronningborg, FC Sabur, Kristrup
Boldklub, Lisbjerg FC, Romalt,
Søften GF, Vejlby IK.
Turneringsstart er sat til påsken, hvor der er planlagt 2
kampe. Der er endnu ikke aftalt endelig turneringsplan. Det
sker senest 1. marts.
Mere i næste nummer af
HØST om træning, turnering
og hjemmebanearrangementer.
Spørgsmål eller andet – fx
nye spillere – kan rettes til
Fodboldformand Lars Olsen tlf.
30 75 22 12.

OB 40-holdet

Der er nu vinterpause.
Der spilles indendørs om onsdagene fra kl. 21.30-23.00.
Holdleder er Carlo Nielsen.
Spørgsmål eller andet angående OB40-holdet kan stilles til Carlo på tlf. 61 60 30 65 eller e-mail
carlo.nielsen@hotmail.com
Fodboldudvalget
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Sponsorhjørnet
Der er godt gang i playersponsoraterne, som det fremgår af
nedenstående.

Her er de der nu har tegnet
playersponsorater!

Sponsorer Seniorfodbold via playersponsorater
Vistoft Byg v. Kent Vistoft sponsorerer Casper Lazcko
Hadbjerg Mur & Beton v. Morten Eriksen, sponsorer Mogens Krogh
KE-EL Installation v. Torben Eriksen, sponsorerer Jakob Rungø Johansen
Casino Events v. Carsten Holm Nymann, sponsorerer Rasmus Rungø Johansen
Radius Møbler, sponsorer Nikolaj Svejstrup Loft
Midtjyllands Sommerhusudlejning v. Nina Knage Thomsen, sponsorerer Rasmus Knage Thomsen
Rema 1000 Skanderborg v. Martin Kruse, sponsorer Simon Olsen
I foråret vil der blive præsenteret nye sponsortiltag fra vores

HØST IF har til stadighed brug
for hjælp og ting der skal udføres
– både rent fysisk og økonomisk.
Derfor er det dejligt når virksomheder og private giver tilsagn om
at give en hånd med. 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.
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sponsorgruppe. Mere om dette i
de kommende numre af HØST.

OK Ødum

OK Plus sponsortiltag
fortsætter for fuld styrke i
foråret 2015
OK Plus tester nyt tiltag til alle
klubber og foreninger, der har
en sponsoraftale med OK. Det
nye tiltag går ud på flg.:
• for hver solgt ½ liters Plus
vand
• for hver solgt kop kaffe fra
OK Plus’ kaffeautomat
fra OK Ødum, bidrager OK
ØDUM med et 60 øre 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 2014 og fortsætter nu ind i
2015.
Tak for støtten til OK og tak
til jer der handler kaffe og vand
hos OK Ødum!
OK Ødum er jo vores lokale
indkøbsbutik i HØST-området,
hvor vi kan få det, vi lige står og
mangler. Er bredt sortiment er
der i butikken, og det er nemt at
smutte forbi. Morgenbrød kan
også hentes her både på hverdage og i 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
Du støtter ungdomsarbejdet i
HØST IF med 6 øre pr. liter, hver
gang du tanker, når du har et
OK benzinkort, der er tilknyttet
HØST IF. Det er en god og nem
måde at støtte idrætten i lokalsamfundet. Og til stor glæde for
ungdommen i HØST IF.
Har du også en el-aftale hos
OK får HØST IF 12 øre pr. tanket liter benzin i sponsorstøtte
på de benzinkort der er tilknyttet HØST IF.
Så er du interesseret i dette
gode OK tilbud med støtte til
HØST IF, så kontakt undertegnede på tlf. 30 75 22 12 eller mød
op på tankenpå en kampagnedag.
I klublokalet i HØST-Hallen
er der brochurer etc. og det vil
også være at finde på hjemmesiden.
Kampagnearrangement
vil
fremover primært være lørdage
kl. 10.00-14.00.
Så støt lokalsporten. Køb benzin og el igennem OK. Så støtter
du din lokale forening.
Lars Olsen
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
Hadbjergvej 136, 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 fremhævet.
Marts
April
Maj
Juni
August
September
Oktober
November
December

Deadline
1.3.2015
5.4.2015
1.5.2015
7.6.2015
9.8.2015
6.9.2015
4.10.2015
1.11.2015
29.11.2015

Udkommer
16.3.2015
20.4.2015
19.5.2015
22.6.2015
24.8.2015
22.9.2015
22.10.2015
16.11.2015
14.12.2015

Materiale til HØST indleveres til
Rikke Møller Antvorskov og Niels Bjarne Larsen.
Er HØST ikke kommet? Så kontakt:
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
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Kalender

Marts
1

HØST deadline
Hadbjerg kl. 11.00, kirkekaffe

2
3

Februar

HØST

13
14
15 Fastelavnssoldater Ødum
16
17 HØST IF generalforsamling
HØST udkommer
18
Selling Aktivitetsområde
19
Indvielse HØST-Hallen
20
Favrskov Mesterskabet
Kirkehøjskole
21
Favrskov Mesterskabet i Indefodbold
Ødum Kirke kl. 9.30
22 Favrskov Mesterskabet i Indefodbold
Fastelavnsfest Hadbjerg
23
Sogneeftermiddag
24
Hadbjerg Borgerforening gen.fors.
25 Fællesspisning Selling
Kirke i Børnehøjde
26
Fællesspisning Hadbjerg
27
28 Fastelavnsfest Ødum

Formiddagsmøde
Musikgudstjeneste, Sct. Pauls Kirke

4
5 Foredrag, Gå med Gud
6
7
Ødum Kirke kl. 11.00
8
Sogneindsamling
9
10
11
12 Menighedsrådsmøde
13 Diskofest
Nytårsappel
14
Tyrolerfest
15 Hadbjerg Kirke kl. 9.30
16 HØST udkommer
17
18
19
20
21
22 Ødum Kirke kl. 11.00
23
24 Sogneeftermiddag
Fællesspisning Selling
25
Ungdomsgudstj. Sct. Pauls Kirke
Kirke i Børnehøjde
26
Fællesspisning Hadbjerg
27
28 Kirkehøjskole
29 Hadbjerg Kirke kl. 14.00, kirkekaffe
30
31

