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på	 trapperne	 og	 spændende	
foredrag	 om	 både	 Luther	 og	
Rom	–	begge	i	billeder.
Der	 skal	 findes	 hjælpende	
hænder	 til	 Selling	 Byfest,	 kio-
sken	 i	HØST-Hallen,	 kampfor-
deler	 til	HØST	 IF	og	hjælpetræ-
nere	til	basket	for	alle	–	er	du	en	
af	dem,	der	har	et	par	timer	til	
overs	af	og	til?
Vi	tager	også	et	kig	på	lokalhi-
storien,	 der	 denne	 gang	 fortæl-
ler	om	skolerne	i	lokalområdet.
Og	fra	Jørgen	Haffgaard	har	vi	
fået	denne	dejlige	forårssang	på	
side	24,	så	hvis	du	endnu	ikke	
er	 kommet	 helt	 i	 forårsstem-
ning,	så	bare	nyn	med.
God	HØST!

Niels Bjarne Larsen
Rikke Møller Antvorskov

HØST 2015
	 Deadline	 Udkommer
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

Mit	 navn	 er	 Britt	 Ovesen,	 Jeg	
er	 34	 år	 gammel,	 smilende	 og	
udadvendt.	 Jeg	 bor	 i	 Hammel	
med	min	mand	Brian,	som	også	
er	 i	skoleverdenen,	og	vores	 to	
skønne	piger,	 Ida	på	6	og	Thea	
på	9	år.	Jeg	er	født	og	opvokset	
i	Aarhus,	og	boede	i	min	studie-
tid	i	Silkeborg,	inden	jeg	i	2003	
flyttede	til	Hammel.
Her	 blev	 jeg	 ansat	 ved	 Ham-
mel	 Kommunale	 Ungdoms-
skole,	 som	 underviser	 og	 som	
koordinator	 på	 et	 ungeprojekt.	
Siden	2006	har	 jeg	været	ansat	
ved	 Skovvangskolen	 i	 Hammel,	
og	her	har	jeg	primært	arbejdet	
i	 udskolingen.	 Jeg	 har	 i	 en	 år-
række	været	daglig	koordinator	
af	 byens	 10.	 klasse	 center,	 og	
har	i	denne	funktion	haft	såvel	
pædagogiske	 som	 administra-
tive	 opgaver.	 Jeg	 har	 haft	 flere	
forskellige	kasketter	på	i	mit	job	
på	 Skovvangskolen,	 og	 kender	
derfor	til	mange	vinkler	på	sko-
lens	virksomhed.
Jeg	 er	 særligt	 optaget	 af	 sam-
menhængsforståelse	 og	 den	
enkeltes	motivation	for	at	opnå	
større	læring.	I	den	forbindelse	
har	 jeg	 lavet	 en	 del	 tværfagligt	
arbejde	 på	 og	 udenfor	 skolen.	
Blandt	 andet	 har	 jeg	 samarbej-
det	 med	 Favrskov	 Gymnasium,	
for	 at	 højne	 de	 unge	 menne-
skers	uddannelsesparathed,	når	
vi	 sender	 dem	 videre	 fra	 folke-
skolen.

Jeg	 ser	 muligheder	 frem	 for	
begrænsninger	 og	 tror	 på,	 at	
den	 bedste	 skole	 skabes	 i	 sam-
arbejdet	 på	 tværs	 af	 alle	 om-
kring	skolen	og	barnet.
Jeg	 sætter	 værdier	 som	 åben-
hed,	ærlighed	og	dialog	enormt	
højt.
Allerede	efter	mit	første	møde	
med	Hadbjerg	Skole	for	år	tilba-
ge,	da	 jeg	var	censor	på	skolen,	
oplevede	jeg	en	imødekommen-
hed	 og	 stemning,	 som	 tiltalte	
mig.
Jeg	 har	 gennem	 hele	 ansæt-
telsesforløbet	på	Hadbjerg	Skole	
følt	 mig	 meget	 velkommen	 og	
jeg	føler	mig	allerede	som	en	del	
af	teamet.	Jeg	glæder	mig	utrolig	
meget	til	at	varetage	jobbet	som	
viceskoleleder	på	skolen.

Britt Ovesen

Ny viceskoleleder 
på Hadbjerg Skole

Forårs-HØST
Man	ser	det	straks!	Der	er	forår	
i	luften.
Krokus	 og	 vintergæk	 stråler	
om	 kap	 i	 kanten	 af	 haven	 og	
ivrige	kondiløbere	bliver	et	hyp-
pigere	syn	på	veje	og	stier.	Her	
i	bladet	finder	du	som	et	af	de	
sikre	 forårstegn	 et	 omfattende	
program	fra	HØST	IF	Løb.
Læs	også	om	Hadbjerg	Skoles	
ambitiøse	 og	 spændende	 initia-
tiv:	Terezins	Fireflies,	som	både	
borgerforeninger	og	menigheds-
råd	bakker	op	omkring.	Med	det	
og	 flere	 arrangementer	 marke-
res	70-året	for	befrielsen.
Der	er	nye	ansigter	 at	kende,	
det	 årlige	menighedsmøde	 lige	
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Terezíns The Fireflies

Medvirkende
Hadbjerg	Skoles	elever	fra 4.-6. klasse
Simon	Rosenbaum	– Fortæller
Anna	Nadiryan	Nørgaard	– Musikalsk ledelse
Tomas	Ambt	Kofod	– lnstruktør og rollen som ildfluefar
Lucie	Ulrichsen	– Ildfluegudmor
Anna	Vancova	– Ildfluemor

Køb billet til forestillingen her!
Klik	ind	på	nedenstående	link	og	køb	din/dine	billetter	her.	Vi	glæder	os	meget	
til	at	se	dig/jer	til	forestillingen:	http://flexbillet.dk/hadbjerg-skole/

Vil du støtte projektet økonomisk, kan følgende link anvendes
https://www.kickstarter.com/projects/1666465238/terezins-the-fireflies-terezins-ildfluer

Hadbjerg – Ødum – Selling 
borgerforeninger, HØST IF, 
sundhedsambassadørerne 
i Selling samt menigheds-
rådet byder velkommen til 
en mindeværdig fejring af 
70-året for befrielsen

Terezíns The Fireflies
Den	musikdramatiske	fore-
stilling	Terezíns	Ildfluer	opfø-
res	for	første	gang	siden	1946.	
Det	er	et	teaterstykke,	der	
bærer	på	et	helt	unikt	stykke	
verdenshistorie
I	1943	og	45	opførtes	 i	koncen-
trationslejren	Theresienstadt	et	
teaterstykke.	 Det	 var	 skabt	 af	
indsatte,	 mange	 af	 dem	 kunst-
nere	 og	 lærere,	 og	 blev	 opført	
af	 lejrens	børn.	 Stykket	 blev	 la-
vet	på	baggrund	af	et	folkekært,	
tjekkisk	eventyr	af	Jan	Karafiát,	
”Broucci”	 (på	 dansk	 Ildfluer),	
som	er	en	magisk	fortælling	om	
ildfluernes	korte,	men	smukke	
og	betydningsfulde	liv.
Arbejdet	 med	 forestillingen	
i	 kz-lejren	 var	 en	 velkommen	
flugt	for	børnene,	mens	de	ven-
tede	på	deres	uvisse	skæbne.
Forestillingen	 er	 genskabt	 af	
Holocaust	 Dramaturg	 Lauren	
McConnell,	 Central	 Michigan	
University,	 USA	 ved	 hjælp	 af	
overlevendes	 hukommelse	 og	
gamle	dokumenter.

Mandag	den	4.	maj	kl.	19.30	 	
og	tirsdag	den	5.	maj	kl.	15.00
vises	 forestillingen	 ”Terezins	 Ildfluer”	 i	
HØST-Hallen.	 Teaterstykket	 sættes	 op	 af	
lærere	og	elever	på	Hadbjerg	Skole	i	samar-
bejde	med	professionelle	skuespillere.	Læs	
mere	 om	 stykket	 og	 billetsalg	 nedenfor.	
Derudover	 vil	 der	 i	 løbet	 af	 april	 måned	
være	mulighed	for	at	møde	overlevende	fra	
koncentrationslejren	 Theresienstadt,	 høre	
om	bogen	bag	forestillingen	og	deltage	i	be-
frielsessang	i	Hadbjerg	Kirke	den	4.	maj	kl.	
21.30	(se	”Kirke	&	menighed”	side	8).

Projektgruppen	 er	 i	 gang	 med	 at	
samle	 penge	 ind	 til	 forestillingen.	
På	 skolen	 kan	 man	 følge	 et	 baro-
meter,	hvor	man	kan	se	hvor	man-
ge	penge,	der	allerede	nu	er	blevet	
samlet	ind.
På	nuværende	tidspunkt	har	føl-
gende	 institutioner	 og	 foreninger	
støttet	projektet:

Favrskov Provsti 35.000 kr.
Hadbjerg Skole 40.000 kr.
Favrskov Kommune 40.000 kr.
Landsbyrådet 65.000 kr.
I alt  180.000 kr.
Projektgruppen	har	startet	facebook-
siden	 ”Tererizins	 Ildfluer”	 og	 kick-
starter	for	at	samle	de	sidste	penge	
ind,	vi	skal	bruge	til	projektet.
På	facebooksiden	vil	der	løbende	
komme	 informationer	 om	 projek-
tet,	så	hvis	du	ikke	allerede	har	væ-
ret	 inde	og	kigge	på	vores	side,	er	
du	hermed	opfordret	til	det.

Tomas Ambt Kofod

Simon Rosenbaum

3 tovholdere 
på Hadbjerg Skole

Anna Vancova

http://flexbillet.dk/hadbjerg-skole/
https://www.kickstarter.com/projects/1666465238/terezins-the-fireflies-terezins-ildfluer
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Gudstjenester
Marts Ødum	kirke Hadbjerg	Kirke Sct.	Pauls	Kirke

Søndag d. 15. 4. søndag i fasten kl.   9.30 MD
kl. 11.00 Peter 
Ulvsgaard 
Afskedsgudstjeneste

Søndag d. 22. Mariæ bebudelse
kl. 11.00 MK
Menighedsmøde

Onsdag d. 25 Ungdomsgudstj. kl. 19.00

Torsdag d. 26 Kirke i børnehøjde kl. 17.15 MK

Søndag d. 29. Palmesøndag
kl. 14.00 BNJ 
Kirkekaffe

April Ødum	kirke Hadbjerg	Kirke Sct.	Pauls	Kirke

Torsdag d. 2. Skærtorsdag kl. 11.00 MK
kl. 17.30 Fællesspisning 
kl. 19.30 Musikgudstj.

Fredag d. 3. Langfredag
kl. 16.00 MK
Liturgisk gudstjeneste

Søndag d. 5. Påskedag kl.   9.30 MK kl. 11.00 MK

Mandag d. 6. 2. påskedag kl. 11.00 MD

Tirsdag d. 7. Ældregudstj. 
kl.   9.30 Kaffe i sogneg. 
kl. 10.30

Søndag d. 12. 1. søndag e. påske
kl.   9.30 MK
Kirkevandring 
Se omtale på side 12

Søndag d. 19. 2. søndag e. påske kl.   9.30 MD

Tirsdag d. 21. Musikgudstjeneste kl. 19.00 MD

Torsdag d. 23. Kirke i børnehøjde kl. 17.15 MK

Søndag d. 26. 3. søndag e. påske
kl.   9.30 MK 
Kirkekaffe

Maj Ødum	kirke Hadbjerg	Kirke Sct.	Pauls	Kirke

Fredag d. 1. Bededag kl. 11.00 BNJ

Søndag d.  3. 4. søndag e. påske Ingen Ingen Konfirmation

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

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

Ferie og fridage
Jeg	holder	ferie	d.	15.-20.	april.
Der	henvises	til	mine	kolleger	
i	Hadsten:
Birgith	Nørlund	tlf.	86	98	24	24	og	
Majbritt	Daugaard	tlf.	24	24	60	28

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

Præster i pastoratet

MK Mette Krabbe MD Majbrit Daugaard
BNJ Birgith Nørlund Jensen

Døbte, viede, 
bisatte/begravede
Hadbjerg kirke
Døbte
Fie Heltborg Oxholm, Hadbjerg
Freya Randrup Skåning, Hadbjerg

Ødum kirke
Døbte
Johanne Williams Lanng (hun bliver døbt den 8. marts)
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Sogne-
eftermiddage 
2014-15
“Ta´ med til Rom 
– i ord og billeder”
Tirsdag	d.	24.	marts	kl.	14.30
Hadsten Sognegård
Ved	 sognepræsterne	 Peter	 Ulvs-
gaard	 og	 Birgith	 Nørlund,	 der	
har	gæstet	byen	adskillige	gange.

Alle	lokale	kræfter	i	HØST-områ-
det:	 skolen,	 borgerforeningerne,	
idrætsforeningen	 og	 menigheds-
rådet	er	gået	sammen	for	i	fælles-
skab	at	fejre	70-året	for	Danmarks	
befrielse	på	en	anderledes,	bevæ-
gende	 og	 livgivende	 måde.	 Om-
drejningspunktet	og	det,	der	har	
sat	det	hele	 i	 gang,	er	musikdra-
mastykket	 ”Terezin´s	 ildfluer”,	
som	blev	skabt	i	1943	af	indsatte	
i	koncentrationslejren	Theresien-
stadt	og	første	gang	opført	dér	af	
lejrens	 børn.	 Nu	 sættes	 stykket	
op	 i	HØST-Hallen	 den	 4.	 og	 5.	
maj	med	børn	fra	4.-6.	klassetrin	
på	 Hadbjerg	 Skole	 i	 samarbejde	
med	 skolens	 lærere,	 professio-
nelle	skuespillere	og	musikere	og	
dygtige	voksne	fra	lokalområdet.
Målet	er,	gennem	et	menings-
fyldt	 samarbejde	 og	 på	 tværs	
af	 generationer,	 foreninger	 og	
institutioner	 i	 lokalområdet,	 at	
markere	befrielsen	og	 formidle	
viden	 til	 børn	 og	 voksne	 om	
et	mørkt	 kapitel	 i	 vores	 fælles	
europæiske	historie.

Arbejdet	 med	 teaterstykket,	
som	lærer	Elisabeth	Irene	Clark	
er	 tovholder	 på,	 var	 i	 første	
omgang	kun	 tænkt	 som	et	 sko-
leprojekt,	men	hurtigt	 voksede	
projektet	 og	 det	 blev	 naturligt	
at	brede	ideen	ud	til	foreninger	
og	 menighedsråd	 i	 lokalområ-
det,	da	man	opdagede,	at	teater-
stykke	havde	et	stort	potentiale.	
Budskabet	 i	 ”Terezins	 ildfluer”	
er	 så	 gribende	 og	 samtidig	 op-
løftende,	at	det	i	sig	selv	virker	
som	en	 samlende	positiv	 kraft,	
som	man	ønsker	at	inddrage	lo-
kalsamfundet	 i,	 siger	 Elisabeth	
Clark.
Ønskes	der	mere	information	
om	projektet	 kan	man	 i	 kirker-
ne	 finde	 en	 udførlig	 projektbe-
skrivelse	 som	 Elisabeth	 Clark	
har	lavet.
I	næste	nr.	af	HØST	kommer	
der	et	udførligt	program	for	alle	
aktiviteter	i	forbindelse	med	ar-
rangementet,	men	sæt	allerede	
nu	 kryds	 i	 kalenderen	 og	 køb	
billet	til	forestillingen.

Formiddagsmøde
Om børnebogen bag teater-
forestillingen ”Ildfluerne”
Tirsdag	den	14.	april	kl.	10.00
Ødum	præstegård
Foredrag	 v.	 Karla	 Alexandra	
Nielsen
Karla	 Alexandra	 Nielsen	 er	
født	 og	 opvokset	 i	 Limerick,	 Ir-
land,	med	dansk	far	og	engelsk	
mor.	Karla	har	boet	 i	Danmark	
de	sidste	40	år.
Som	barn	fik	Karla	bogen	“Fi-
reflies”	af	sin	engelske	mormor.	
Bogen	 har	 overlevet	 de	 mange	
år,	 indtil	 det	 blev	 tid	 at	 over-
sætte	 den	 folkekære	 tjekkiske	
fortælling	 fra	engelsk	 til	dansk.	
Det	er	blevet	til	meget	mere	end	
en	oversættelse.	Karla	har	bear-
bejdet	sproget	 i	bogen,	så	børn	
i	Danmark	nu	får	mulighed	for	
at	læse	den	og	tage	den	til	sig	og	
Kaj	Damien	Nielsen	har	lavet	de	
smukke	nye	illustrationer.
Det	 er	 en	 flot	 børnebog,	 der	
rummer	 meget	 mere	 end	 blot	
historien	 om	 den	 lille	 ildflu-
edreng	og	hans	genvordigheder.	
Alt	det	vil	Karla	fortælle	om,	og	
om	 hvordan	 hun	 opdagede,	 at	
fortællingen	om	 ildfluerne	hav-
de	 været	 en	 teaterforestilling,	
der	 var	 blevet	 spillet	 i	 Theresi-
enstadt	 af	 jødiske	 børn	 i	 1943	
og	’45.

Mette Krabbe

Flere arrangementer i anled-
ning af Danmarks befrielse på 
næste side

Dette	 sker	 i	 Hadsten	 Pasto-
rat,	som	vi	også	er	en	del	af.
Der	henvises	 til	 ”Kirkebla-
det	for	kirkerne	i	og	omkring	
Hadsten”,	 hvori	 der	 kan	 læ-
ses	mere.	Det	 ligger	 i	Ødum	
Kirke	 og	 Hadbjerg	 kirke,	 i	
Hadsten	 Sognegård	 eller	 på	
www.hadstensognene.dk.

70-
året 

for 
Danmarks 
befrielse

http://www.hadstensognene.dk
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Foredrag med 
overlevende fra 
Theresienstadt
Onsdag	den	22.	april	kl.	19.30
Hadbjerg Skole
Sæt	kryds	i	kalendere	denne	af-
ten!	Hvor	vi	skal	høre	om	livet	
i	 en	 koncentrationslejr	 under	
anden	verdenskrig.	Vi	får	besøg	
af	overlevende	fra	kz-lejren	The-
resienstadt,	som	lå	60	km	nord	
for	 Prag	 i	 det	 nuværende	 Tjek-
kiet.	 Det	 var	 den	 lejr,	 hvor	 ca.	
500	danske	 jøder	blev	sendt	til.	
Læs	mere	om	dette	 i	næste	nr.	
af	HØST,	men	sæt	allerede	nu	
kryds	i	kalenderen.

Menighedsrådet

PåSken 2015

Fællesspisning i 
Påsken
Skærtorsdag	
den	2.	april	kl.	17.30
Hadsten sognegård
Skærtorsdag	 er	 dagen	 hvor	 Je-
sus	spiste	sit	sidste	måltid	med	
sine	disciple	og	den	aften	er	der	
mulighed	 for	 sammen	med	 an-
dre	at	nyde	et	godt	påskemåltid	
med	bibelske	motiver	i	Hadsten	
Sognegård.	Efter	spisning	er	der	
musikgudstjeneste	kl.	19.30	ved	
Birgith	 Nørlund	 Jensen	 i	 Sct.	
Pauls	 Kirke.	 Der	 er	 tilmelding	
til	 fællesspisningen,	 efter	 først	
til	 mølle	 princippet,	 på	 Had-
sten	Kirkekontor.	Pris:	50	kr.	for	
voksne	og	25	kr.	for	børn.

Mette Krabbe

Musik-
gudstjeneste 
Langfredag i 
Hadbjerg
Langfredag	
den	3.	april	kl.	16.00
Hadbjerg kirke
Langfredag	 holder	 vi	 en	 litur-
gisk	gudstjeneste	med	fokus	på	
musik,	 sang	 og	 læsninger	 fra	
Jesu	 lidelseshistorie.	Det	 bliver	
en	stemningsfyldt	gudstjeneste,	
hvor	der	vil	blive	sunget	4-stem-
mige	motetter,	koraler	og	andet	
godt,	 som	 er	 nøje	 udvalgt	 til	
lejligheden.	 Vores	 organist	 An-
ders	har	inviteret	professionelle	
sangere	 fra	 Aarhus	 og	 Aalborg	
og	 han	 synger	 også	 selv	 med.	
Sangerne	 er	 Maria	 Jørgensen	
(sopran),	 Stine	 Vejen	 (alt),	Mor-
ten	Mortensen	 (tenor),	 Anders	
Dohn	på	bas	og	orgel.

Mette Krabbe

Teaterforestilling 
i 
HØST-Hallen

”Terezins Ildfluer”
Mandag	den	4.	maj	kl.	19.30
Efter	 forestillingen	 opsendes	
125	 lanterner	 til	minde	 om	 de	
børn	 som	 overlevede	 kz-lejren	
i	 Theresienstadt	 og	 bagefter	 er	
det	muligt	 for	 at	 gå	 i	Hadbjerg	
Kirke,	hvor	vi	vil	synge	og	lytte	
til	 danske	 befrielses-	 og	 fædre-
landssange.

Befrielsessang i 
kirken
Mandag	den	4.	maj	kl.	21.30
Hadbjerg kirke
Vi	 markerer	 70-året	 for	 Dan-
marks	 befrielse	med	 sang	 i	 kir-
ken.	Med	 sang	 og	musik	 vil	 vi	
synge	 om	 fred,	 frihed	 og	 forår,	
og	vores	organist	Anders	Dohn	
sørger	for,	at	professionelle	san-
gere	vil	være	med	til	at	gøre	den-
ne	sene	aftenstund	til	en	stem-
ningsfyldt	 oplevelse.	 Vi	 slutter	
af	med	et	glas	vin	og	kransekage	
i	våbenhuset.

Menighedsrådet

Stemningsbillede fra sidste års 
befrielses-gudstjeneste

HØST er også online
Borgerforeningen for Ødum & Omegn
odumbyforening.dk,	klik	på	”Høst	Bladet”

   Selling Forsamlingshus
	 	 	 8370.dk,	klik	på	”HØST	bladet”

http://odumbyforening.dk
http://8370.dk
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Kirke i 
børnehøjde 
i marts og april
Hadbjerg Kirke
Torsdag	den	26.	marts	kl.	17.15	
holder	 vi	 gudstjeneste	 på	 de	
mindstes	 betingelser.	 Gennem	
salmesang	og	bibelfortælling	får	
børnene	 mulighed	 for	 at	 blive	
fortrolige	 med	 kirken	 og	 dens	
fortællinger.	 Gudstjenesten	 va-
rer	ca.	20	minutter	og	er	målret-
tet	de	3-6	årige,	men	både	yngre	
og	ældre	er	meget	velkomne	til	
at	være	med.
Efter	gudstjenesten	er	det	mu-
ligt	at	deltage	i	fællesspisningen	
i	 Hadbjerg	 Forsamlingshus.	Øn-
sker	man	det,	skal	man	huske	at	
tilmelde	sig	hos	Ida	og	Egon	på	
tlf.	86	91	49	80.
I	 april	 bryder	 vi	 traditionen	
med,	 at	 det	 er	 den	 sidste	 tors-
dag	 i	 måneden,	 der	 holder	 vi	
KIB	 allerede	 den	 23.	 april	 kl.	
17.15	 ligeledes	 med	 mulighed	
for	 efterfølgende	 at	 deltage	 i	
fællesspisningen	 i	 forsamlings-
huset.

Mette Krabbe

gå med gud!
Familietur i 
HØST-området 
på gå-ben
Søndag	den	12.	april	kl.	9.30
Hadbjerg Kirke
Efter	 en	 kort	 gudstjeneste	 går	
vi	 fra	Hadbjerg	 Kirke	 til	Ødum	
Forsamlingshus	gennem	Astrup	
Skov,	 ruten	 er	 ca.	 8	 km	 og	 vi	
kommer	 ad	 bade	 veje	 og	 stier.	
Undervejs	holder	vi	ca.	1	times	
pause,	hvor	vi	spiser	madpakker	
og	der	vil	være	bål	og	forskellige	
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.

Mette Krabbe og
Kulturudvalget

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	 indfly-
delse	på	moderne	tid	og	tænkning	i	kirke	og	samfund.
Hele	forløbet	afsluttes	med	en	sognerejse	til	Luther-
stederne	i	Tyskland	for	alle	som	er	interesseret.

Luther og billederne
v/	Carsten	Bach-Nielsen
Hadsten Højskole
Lørdag	den	28.	marts	kl.	9.30
Reformationen	 for-
holdt	sig	til	billeder.	
Ikke	til	kunst.	Måtte	
der	 være	 billeder	 i	
kirkerne	 –	 og	 i	 gi-
vet	 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	 of-
fentlige	rum,	hvor	de	kunne	ses	
og	diskuteres.	Har	det	lutherske	
eller	 andre	 reformatoriske	 bil-
ledsyn	 haft	 nogen	 betydning	
for,	 hvordan	 kirkekunsten	 har	
udviklet	sig	op	til	vor	tid?	Efter	
foredraget	går	vi	i	spisesalen	til	
brunch	og	debat.

Sogneindsamling
Konfirmander	og	mange	frivillige	havde	valgt	at	bruge	
søndag	d.	8.	marts	til	sogneindsamling	til	fordel	for	Fol-
kekirkens	Nødhjælp.
Der	 blev	 i	 alt	 samlet	 40.001	 kr.	 sammen	 til	 nødli-
dende	kvinder	i	anledning	af	kvindernes	internationale	
kampdag.	Beløbet	er	ny	indsamlingsrekord	for	Hadsten	
Storpastorat.

Kirkehøjskolen	 holder	 til	 på	 Hadsten	 Høj-
skole,	 yderligere	 3	 lørdage	 henover	 vinter	
og	forår.
Vi	begynder	i	foredragssalen	kl.	9.30	med	
foredrag	og	debat	og	 spiser	brunch	 i	 spise-
salen	 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	arran-
gementer	i	næste	nummer	af	HØST.
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Ødum Hadbjerg 
Menighedsråd

Da	vi	 i	marts	måned	bl.a.	arbej-
der	med	budgettet	 for	2016,	er	
det	 netop	 ved	 dette	 møde,	 at	
menigheden	 kan	 komme	 med	
ønsker	 og	 idéer	 til	 nye	 tiltag	 i	
og	 omkring	 kirken	 til	 det	 kom-
mende	år.
Menighedsrådet	er	en	admini-
stration,	der	 forvalter	 alle	 vore	
bygninger,	kirkegårde	og	økono-
mi,	 ligesom	vi	er	ansvarlige	for	
kirkens	liv	og	vækst,	foruden	vi	
også	har	den	meget	vigtige	opga-
ve	at	være	arbejdsgiver	for	vore	
dygtige	 og	 engagerede	 medar-
bejdere.
Vores	 lokale	 ”Kulturudvalg”	
laver	 mange	 spændende	 arran-
gementer,	og	det	siger	vi	fra	me-
nighedsrådets	side	rigtig	mange	
tak	for.
En	opgave	af	nyere	dato,	nem-
lig	fra	januar	2013	er	den,	at	vi	
er	blevet	en	del	af	det	nyetable-
rede	storpastorat,	som	omfatter	
Hadsten,	Nørre	 Galten,	 Vissing	
Lyngå	 Skjød	 og	 Lerbjerg	 samt	
Ødum	 og	 Hadbjerg	 sogne.	 Had-
sten	Storpastorat	(som	nu	er	det	
officielle	 kaldenavn),	 betjenes	
af	4	præster	og	provsten,	hvoraf	
den	ene	præst	er	Mette	Krabbe,	
der	 er	 ”vores”	 præst	 i	 Ødum	
og	 Hadbjerg	 kirker.	 Da	 Mette	
er	ansat	med	en	kvote	på	75	%	

i	 Ødum	 og	 Hadbjerg	 sogne	 og	
25	%	 i	Hadsten,	vil	der	 til	 tider	
være	 én	 af	 storpastoratets	 an-
dre	 præster,	 der	 prædiker	 hos	
os.	Ligeledes	er	Mette	også	ofte	
præst	i	en	af	storpastoratets	an-
dre	kirker.
I	både	Ødum	og	Hadbjerg	kir-
ker	 ligger	 der	 eksemplarer	 af	
bladet	 ”	 Kirkebladet	 for	 kirker-
ne	i	og	omkring	Hadsten”,	som	
alle	 interesserede	 er	 velkomne	
til	 at	 tage	med	hjem.	Heri	 kan	
man	 læse,	hvornår	der	er	guds-
tjeneste	 i	storpastoratets	kirker	
og	 hvem	 af	 de	 4	 præster	 eller	
provsten,	 der	 prædiker.	 Endvi-
dere	kan	man	også	se,	hvad	der	
foregår	i	sognegården	i	Hadsten.	
Programmet	 for	musik	 i	 kirker-

Menighedsrådsmøder 
i første halvår i 2015

Mandag, den 13. april
Onsdag, den 20. maj
Torsdag, den 4. juni
Møderne	starter	klokken	18.30	og	slutter	21.30.

ne	 findes	 også	 i	 bladet.	Menig-
hederne	i	Ødum	og	Hadbjerg	er	
meget	 velkomne	 til	 at	 deltage	
både	 i	 sognegårdens	 arrange-
menter	og	til	alle	koncerterne.
Det	 årlige	 menighedsmøde	
svarer	næsten	til	andre	forenin-
gers	 generalforsamling,	 og	 det	
er	 en	 oplagt	 mulighed	 for	 at	
komme	med	ris	og	ros,	kreative	
ideer	og	indspark	til	menigheds-
rådets	fremtidige	arbejde	–	eller	
stille	de	spørgsmål,	der	presser	
sig	på.
Vi	 ser	 frem	 til	 en	 hyggelig	
stund	i	våbenhuset.

Ødum Hadbjerg Menighedsråd
Ruth Bugtrup

Det årlige offentlige 
menighedsmøde
Der afholdes offentligt menighedsmøde 
i forbindelse med gudstjenesten i Ødum 
Kirke søndag den 22. marts 2015 kl. 11.00, 
hvor der også er kirkekaffe i våbenhuset 
efter gudstjenesten
Her	uddeles	årsgennemgang	og	regnskabstal

Fra venstre: 
Anders Bonde, 
Birgith Nørlund, 
Carsten Bach-Nielsen, 
Mette Krabbe, 
Anne Martiny Kaas-
Hansen og 
Peter Ulvsgaard.  
I skrivende stund er 
Anne på barsel og 
Peter er pr. 1. marts 
tiltrådt ny stilling i Fol-
kekirkens Skoletjeneste 
i Randers og Favrskov 
(FUSR).
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Jeg	 har	 læst	 i	 HØST,	 februar	
måned,	 at	 Hadbjerg	 Skole	 skal	
udvides,	 og	 må	 vel	 sige	 igen	
igen,	at	det	bliver	en	stor	skole,	
set	med	mine	øjne.
Skolen	har	jeg	fulgt	i	mange	år,	
da	 både	 jeg	 selv,	min	 kone,	 vo-

res	børn	og	børnebørn	har	gået	
på	skolen.
Dengang	 jeg	 startede	 i	 Had-
bjerg	Skole,	i	1959,	syntes	vi,	der	
kom	til	at	gå	der,	at	det	var	en	
stor	skole,	med	tre	klasselokaler	
og	 gymnastiksal,	 og	 da	 det	 var	
de	store	klasser,	nemlig	5.,	6.	og	
7.	 klasse,	 der	 skulle	 gå	 i	 skole	
her,	var	det	den	store	skole.
Efter	 en	 ny	 skolelov	 i	 1958,	
kunne	 Ødum-Hadbjerg	 kom-
mune	åbenbart	 ikke	 leve	op	 til	
loven,	uden	at	dele	eleverne	ud	
på	 kommunens	 tre	 skoler,	 og	
det	blev	sådan,	at	1.	og	2.	klasse	
kom	 til	 at	 gå	 i	 skole	 i	 Selling,	
3.	og	4.	klasse	skulle	gå	 i	 skole	
i	Ødum,	og	 vi	 store	 skulle	 gå	 i	
skole	i	Hadbjerg.
Turen	i	skole,	foregik	på	cykel,	
og	 dengang	 var	 vejen	 mellem	
Selling	 og	 Hadbjerg	 ikke	 asfal-
teret,	og	det	skete	om	vinteren,	
at	vejen	ikke	var	ryddet	for	sne,	
inden	der	 skulle	 cykles	 i	 skole,	
og	så	måtte	cyklerne	efterlades,	
hvor	vi	kunne	komme	til,	og	vi	
måtte	gå	til	Hadbjerg.
Midt	 mellem	 Selling	 og	 Had-
bjerg	 var	 der	 en	 gammel	 trans-
formatorbygning,	og	her	lærte	vi	
at	ryge	på	vej	hjem	fra	skole.	Jo,	
cigaretterne	 turde	 vi	 ikke	have	
med	i	skole,	så	de	blev	gemt	i	en	
blikdåse	 ved	 transformatoren,	
men	tændstikkerne	blev	fugtige,	
så	de	måtte	med,	og	for	at	tænd-

stikkerne	ikke	skulle	rasle,	kom	
der	vat	i	tændstikkassen.	Sikke	
unoder.
En	 af	 unoderne	 jeg	 også	 kan	
huske	 var,	 da	 Fru	 Steensgårds	
kabinescooter	 blev	 båret	 op	 af	
trappen	 og	 ind	 i	 gangen	 af	 de	
største	 elever,	 men	 ellers	 tror	
jeg	 nok,	 at	 vi	 opførte	 os	 pænt.	
Hvis	ikke,	var	der	enkelte	lærere	
der	 godt	kunne	stikke	en	ørefi-
gen,	 og	 at	 sidde	 en	 time	 efter,	
var	ikke	uhørt.
De	første	fire	år	gik	jeg	i	Ødum	
Skole,	 hvor	 der	 før	 udflytnin-
gen,	 var	 to	 klasser,	 betteklasse	
og	 storeklasse,	 fordelt	 på	 to	
klasselokaler.	Betteklasse	havde	
Fru	 Mikkelsens	 som	 lærerinde	
og	 storeklasse	 havde	 Lærer	 Jo-
hansen	som	lærer.	Lærer	Johan-
sen	blev	førstelærer,	efter	lærer	
Jensen	i	1956,	og	boede	i	første-
lærerboligen,	som	var	en	del	af	
skolebygningen,	 og	 lærerinden,	
Fru	Mikkelsen,	boede	i	lejlighed	
på	 loftetagen.	 Samme	 forhold	
var	 gældende	 i	 Hadbjerg,	 hvor	
lærer	 Andersen	 boede	 i	 første-
lærerboligen,	og	lærerinden,	Fru	
Steensgård,	boede	i	lejlighed	på	
loftetagen.
Forskellen	 til	 i	dag	er	stor,	 i	
klasselokalerne	var	der	kakkel-
ovne,	som	der	skulle	fyres	i,	og	
eleverne	 blev	 ofte	 sendt	 i	 tør-
vehuset	 efter	 tørv	 og	 brænd-
sel,	 som	 blev	 opbevaret	 i	 en	

Den store skole i Hadbjerg
Af Martin Møller

Første klasse i Ødum 1955 
med Fru Mikkelsen og Lærer Jensen

Femte klasse i Hadbjerg 1959-1960 med Lærer 
Abildtrup, Fru Steensgård og Lærer Andersen

Ødum Skole ca. 1950

Gymnastiksalen og børn på legepladsen

tørvekasse,	 ved	 siden	 af	 kak-
kelovnen.	I	Ødum	var	toilettet	
et	 lille	 koldt	 rum,	 med	 et	 ru-
stent	 støbejernstoilet	 i	 enden	
af	 tørvehuset.	 Bag	 tørvehuset	
var	 der	 en	 afskærmning	 med	
bliktag,	hvor	vi	drenge	tissede,	
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byFoReningen 
FoR ødum og omegn

Generalforsamling
I henhold til vedtægterne 
indkaldes til ordinær generalforsamling
Tirsdag	d.	17.	marts	2015	kl.	19.00	i
Ødum Forsamlingshus
Vi	håber	på	at	se	både	nye	og	gamle	ansigter.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsens formand
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Fastsættelse af næste års kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
   Vores formand afgår, grundet sygdom i familien
   Hævelse af lejeindtægt
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  På valg er: Lillian Lindberg (modtager genvalg)
   Kurt Sørensen (modtager genvalg)
   Thomas Thomassen (ingen genvalg)
   Suppleant – Majbritt Hansen (ingen genvalg)
   Suppleant – Abelone Olsen (ingen genvalg)
7. Eventuelt

Forslag,	 der	 ønskes	 behandlet	 på	 generalforsamlingen,	 skal	 være	
formanden	i	hænde	senest	8	dage	før	generalforsamlingen.
Der	gøres	opmærksom	på,	at	kun	medlemmer,	der	har	betalt	kon-
tingent	for	indeværende	år,	har	stemmeret.

Bestyrelsen

Hvornår	 skolerne	 i	 Hadbjerg	
og	 Selling	 er	 kommet	 til,	 ved	
jeg	 ikke,	 men	 skolen	 i	 Ødum	
var	 en	 af	 de	 mange	 Ryttersko-
ler,	 som	 blev	 bygget	 i	 1721-27	
efter	 at	 Frederik	 IV	 bestemte,	
at	der	skulle	bygges	240	skoler.	
Kongen	 ejede	 12	 store	 landom-
råder	 i	 landet,	 og	 i	 områderne	
var	stationeret	 landets	12	rytte-
riregimenter,	 deraf	 navnet	 Ryt-
terskoler.	Området,	hvor	Ødum	
hørte	 til,	var	Dronningborg	Ryt-
terdistrikt	med	10	skoler.
Skolen	fra	ca.	1721	blev	erstat-
tet	af	en	ny	skolebygning	i	1888,	
der	 i	 dag	 fungerer	 som	 forsam-
lingshus.
Gymnastiksalen	til	skolen	er	i	
dag	nedrevet.
På	 skolebygningens	 gavl	 var	
Rytterskolernes	 kendetegn	 ind-
muret,	 men	 i	 forbindelse	med	
sammenlægningen	af	skolerne	i	
kommunen,	 og	 bygning	 af	 den	
nye	Hadbjerg	Skole,	blev	tavlen	
taget	ned	og	indmuret	i	skolens	
vindfang.
På	 hjemmesiden,	 Hadbjerg	
Skoles	Rødder,	er	der	spænden-
de	 læsning	 om	Hadbjerg	 Skole,	
men	Selling	Skole	er	for	mig	et	
stort	mørkt	kapitel,	som	nogen	
måske	kan	bidrage	med,	og	hvis	
nogen	 har	 billeder	 eller	måske	
en	 god	 historie,	 man	 vil	 dele	
med	andre,	så	giv	HØST	et	praj.

Hadbjerg Skole i 50’erne.

og	vi	skulle	altid	se	hvem	der	
kunne	 tisse	 højest.	 Afløb	 var	
der	 ingenting	 af	 i	 tisseskuret,	
og	duften	var	derefter.
Og	hvad	så,	når	der	var	hentet	
tørv,	 og	 der	 var	 tisset	 af,	 hånd-
vask	fandtes	ikke!

odumforsamlingshus@gmail.com
www.odumbyforening.dk

Facebook-gruppen:	Byforeningen	for	Ødum	og	Omegn

mailto:odumforsamlingshus%40gmail.com?subject=
http://www.odumbyforening.dk
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Selling hadbjeRg

Selling 
FoRSamlingShuS

Fællesspisning 
i Selling
HUSK fællesspisning i Selling 
Forsamlingshus
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	 kø-
bes	vand,	øl	og	vin.		
Tilmelding	 skal	 ske	 se-
nest	 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	mind-
sker	vi	madspild	og	sikrer,	at	det	
løber	rundt	økonomisk.

Selling byFeStudvalg hadbjeRg 
boRgeRFoRening

General-
forsamling
Tirsdag	den	24.	februar	afholdt	
vi	 en	 rigtig	 god	 generalforsam-
ling	i	Hadbjerg	Borgerforening.
Kurt	 Rasmussen	 fortsætter	 2	
år	mere	som	formand.
Nyt	 bestyrelsesmedlem	 blev	
valgt	ind:	Kristine	M.	Jensen.
Afgående	 bestyrelsesmedlem	
var:	Peter	D.	Møller.	Vi	takker	dig	
for	din	store	indsats	i	bestyrelsen.
Der	 blev	 vendt	 mange	 ting	
og	mange	 gode	 forslag	kom	op	
–	 alt	 sammen	noget	 vi	 arbejder	
videre	med	i	den	nye	bestyrelse	
i	den	kommende	tid.
Referat	 af	 generalforsam-
lingen	 er	 tilgængeligt	 på:	
www.hadbjergborgerforening.dk	
under	menupunktet	”Borgerfor-
eningen”

Byfest hjælp
Så	 er	 vi	 startet	 igen	med	 at	 ar-
rangere	vores	byfest,	 som	vi	 jo	
holder	anden	weekend	i	juni.
Vi	 har	 desværre	 været	 nødt	
til	at	sige	farvel	til	et	par	rigtig	
gode	hjælpende	hænder.

Aktivitetsudvalg
Vi	 er	 desværre	 kun	 2	 tilbage	 i	
aktivitetsgruppen,	 så	vi	 tænkte	
at	 der	 måske	 var	 nogen,	 som	
kunne	tænke	sig	at	bruge	nogle	
timer	 sammen	med	os.	Vi	 skal	
stå	 for	 at	 komme	 med	 nogle	
idéer,	og	finde	folk	til	at	stå	for	
det	på	dagen.
Hvis	 det	 er	 noget	 for	 jer	 så	
kontakt	 Heidi	 Jensen	 på	 tlf.	
60	47	07	49	med	SMS	eller	på	e-
mail:	heidijensen1978@gmail.com.	
Kom	frisk!

Hjælpende hænder
Vi	 mangler	 nogle	 mennesker,	
der	vil	hjælpe	til	med	små	opga-
ver	som	f.eks.	opstilling	af	 telt,	
opsætning	 af	 bar.	 Jo	 flere	men-
nesker	der	vil	hjælpe	til	jo	bedre.

Med venlig hilsen
Byfestudvalget

Selling boRgeRFoRening

Generalforsamling 
i Selling Borgerforening
Dagsorden
Formandens beretning
Godkendelse af regnskabet 2014
Valg til bestyrelsen 

Formanden og kasseren stiller begge op 
til genvalg

Evt.

Onsdag	d.	25.	marts	2015	kl.	
20.00	på	H.	C.	Andersensvej	2
Kom	og	være	med	 til	 en	hygge-
lig	 aften,	 der	 serveres	 kaffe	 og	
kage.

Selling Borgerforening

Ønsker du at blive medlem af vores 
aktive borgerforening?

Kontingentet	er:
Enlige kr. 125. Familie kr. 250
Kontingent	kan	indbetales	
på	følgende	konto:
Reg. nr. 1935, konto nr. 0806 964 069

Ved	overførsel	er	det	vigtigt,	at	navn	og	
adresse	 er	 tydeligt	 angivet	 for	 at	 med-
lemsskabet	kan	registreres.	Kvittering	for	
indbetaling	 fungerer	 som	medlemskort.

mailto:madiselling@gmail.com
http://www.hadbjergborgerforening.dk
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Fællesspisning
Torsdag	 den	 26.	 marts	 kl.	 18.00	
er	 der	 igen	 fællesspisning.	 Vores	
madhold	 arbejder	 på	 menuen,	
men	mon	 ikke	de	vanen	tro	 laver	
noget	lækkert	til	os.
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	til-
meldt,	når	I	har	talt	med	én	af	dem.
Sæt	 X	 i	 kalenderen	 allerede	 nu	
til	 næste	 fællesspisning	 den	 23.	
april	2015	kl.	18.

Hadbjerg Folkeskov – opdatering
I	Hadbjerg	Folkeskov	er	man	så	
småt	begyndt	med	at	grave	søen	
ud,	derefter	vil	vandløbet	blive	
udgravet.	 Søen	 bliver	 ca.	 1.500	
m2,	og	arbejdet	bliver	udført	af	
vores	 lokale	 entreprenør	 Had-
bjerg	 Mur	 &	 Beton.	 Skoven	 vil	
indeholde	ca.	35.000	træer.	Der	
vil	 i	 løbet	af	de	næste	par	uger	
blive	 afsat	 hvor	 på	 jorden	 træ-
erne	skal	plantes,	og	der	vil	også	
blive	 afsat,	 hvor	 der	 skal	 plan-
tes	 frugttræer/frugtbuske.	 Vi	
har	bestilt	et	madpakkehus	ma-
gen	til	det	som	står	i	Søparken,	
det	bliver	leveret	i	uge	21,	og	vi	
regner	med	at	vi	skal	have	lavet	
sokler,	 og	 lagt	 fliser	 inden	den	
tid.	 Vi	 skal	 også	 have	 snakket	

med	Den	Jyske	Håndværkersko-
le	 om	 de	 kan	 fremstille	 vores	
sheltere.	 Vi	 kunne	 godt	 tænke	
os	 3	 stk.,	 hvis	 pengene	 slår	 til.	
Der	 skal	 anlægges	 stier	 ud	 til	
der	 hvor	 shelterne	 skal	 bygges,	
og	der	skal	også	laves	bålsted.
Vi	skal	bruge	hænder	til	at	ud-
føre	alle	disse	arbejder,	hvorfor	
jeg	opfordre	alle	der	har	 tid	og	
lyst	 til	 at	give	en	hånd	med	 til	
at	melde	tilbage	til	enten	mig	el-
ler	Ole	Petersen	med	hvilke	op-
gaver	de	vil	deltage	 i,	 for	uden	
hænder	 så	 kommer	 projektet	
ikke	op	at	stå.	Der	vil	blive	lavet	
en	 arbejdsplan	 med	 tidspunk-
ter/datoer	 for	 hvornår	 arbejder-
ne	skal	udføres.

Med venlig hilsen
Kurt Rasmussen

Opdateret 
tegning 
over 
Hadbjerg 
Folkeskov

Fastelavn er mit navn…
Søndag	den	22.	februar	blev	der	
holdt	 fastelavnsfest	 i	 Hadbjerg	
Forsamlingshus.
33	 flot	 udklædte	 festglade	
børn	 havde	 taget	 deres	 foræl-
dre	med	til	en	rigtig	hyggelig	ef-
termiddag	 med	 tøndeslagning,	
fastelavnsboller,	 saftevand	 og	
kaffe.	Tak	til	Maibritt	og	Marie-
Louise	for	indsatsen!

Plant et træ 
i Hadbjerg Folkeskov
Den	20.	april	2015	kl.	15.15
Vi	har	fået	tilsagn	fra	Miljøminister	Kirsten	
Brosbøl,	 om	 at	 hun	 vil	 komme	 og	 plante	
det	 første	 træ	 i	 vores	 Hadbjerg	 Folkeskov.	
Det	bliver	d.	20.	april	kl.	15.15.	Der	vil	den	
dag	blive	et	arrangement	omkring	Hadbjerg	
Folkeskov.	Vi	vil	opsætte	vores	telt	på	Den	
Gamle	Smedebakke,	og	der	vil	være	et	lille	
traktement	 for	 alle	 som	 deltager.	 Der	 vil	
også	blive	udsendt	 indbydelser	 til	 Byrådet,	
Landsbyrådet,	Growingtrees	Network	og	til	
de	som	har	gjort	det	muligt	at	plante	Had-
bjerg	Folkeskov.
Vi	glæder	os	til	at	se	jer!
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Forårssang
Til Kim
Melodi:
“Fjäriln	vingar	syns	på	Haga”	(Bellmann)
Tekst:	Jørgen	Haffgaard	(2001)

Nu	er	solen	her,	tilbage
efter	vinterrejsens	tur.
Bringer	guld	til	byens	tage	
og	en	stivnet,	kold	natur.
Hjertet	føles,	ømt	af	glæde,	
smilet	farver	kind	og	mund.
Håbet	lever,	er	til	stede
i	en	forårs	morgenstund!

Viben	skriger	over	landet	
I	en	kåd	og	munter	flugt.
Næppe	findes	meget	andet,	
der	mig	synes	mere	smukt:
Frihed	former	flugtens	baner.
Glæden	giver	sangen	glød.
Jeg	i	Viben	me´r	end	aner,
alt	hvad	Tro	og	Håb	betød.

Koen	gumler	nu	på	engen	
–	en	benådning	fra	sin	stald.		
Hesten	tumler	bag	ved	længen,	
forårsfestens	første	bal.		
Selv	kastaniens	døde	grene	
vågner	op	med	knop	til	dåd.		
Åh,	hvor	er	man	ej	alene,	
med	nature	forårskåd!

Jeg	vil	vandre,	fri	i	sinde,	
i	det	forårslyse	land.
Føle	glæden	ved	at	finde		
livets	glade	uforstand.
Se,	der	blomstrer	gæk	og	krokus	
bag	ved	hækkens	visne	ly!	
Jorden	lever!	Hokus-pokus:	
Verden	star	som	ung	på	ny!

Fredag	d.	20.	februar	var	endnu	
en	 stor	 dag	 og	milepæl	 i	 vores	
lokalsamfund,	 da	 der	 var	 ind-
vielse	 af	 vores	 nye	 tilbygning	
med	 servicefaciliteter,	 omklæd-
ningsrum,	 redskabsrum	 samt	
”portåbning”	 af	 areal	 ind	 til	 sel-
ve	HØST-Hallen.	For	5	år	siden,	
da	 vi	 indviede	 HØST-Hallen,	
var	det	vel	vidende,	at	det	ville	
give	 udfordringer	 omkring	 ser-
vicefaciliteterne.	 Og	 derfor	 er	
det	rigtig	dejligt	at	vi	nu	kan	op-
fylde	vores	ønsker	i	den	retning.	
Især	 er	 det	 rart	 at	 kunne	 byde	
alle	 vores	 besøgende,	 omklæ-
dende	gæster	indenfor	i	det	nye	
omklædningsrum	 –	 en	 fordob-
ling	af	kapaciteten.
Indvielsen	blev	fejret	på	behø-
rig	 vis	 med	 taler	 af	 Skoleleder	
Niels	 Fensby.	 Kulturformand	

Anders	Nørgaard	og	Lars	Olsen	
fra	HØST	IF.
Anders	 Nørgaard	 klippede	
snoren	 til	 de	 nye	 servicefacili-
teter.
Derefter	 var	 der	 rundvisning	
og	besigtigelse	af	de	ca.	50	delta-
gende	 i	 indvielsen.	 Efterfølgen-
de	var	HØST	IF	vært	ved	et	min-
dre	traktement	i	klublokalet.
Allerede	 samme	 eftermiddag	
blev	de	nye	faciliteter	taget	i	an-
vendelse	 da	 de	 årlige	 Favrskov	
Mesterskaber	i	Indefodbold	løb	
af	stablen.
Dejlig	 at	 nå	 i	mål	med	 dette	
og	så	sætte	endnu	et	flueben	på	
vores	tjekliste!
Som	 tidligere	 nævnt	 har	 vi	
delt	 det	 oprindelige	 opgrade-
ringsprojekt	op	i	3	dele.	Så	alle-
rede	i	skrivende	stund	er	vi	ved	

at	kigge	på	del	2,	vel	vidende	at	
der	 er	 en	procestid	 fra	 start	 til	
slut	på	et	par	år.	Del	2	består	af	
fitnessrum	 samt	 yderligere	 lo-
kaler	 til	 aktiviteter	 kombineret	
med	brug	til	klublokale.
De	midler	vi	har	sparet	op	til	
dette,	håber	vi	kan	komme	i	spil	
og	gøre	procestiden	kortere.	Må-
ske	med	en	mulig	udvidelse	i	år	
2016.
Ligesom	det	netop	afsluttede	
opgraderingsprojekt	 del	 1	 vil	
der	 løbende	 blive	 informeret	
om	del	2	projektet	her	i	HØST.

Kontaktperson i projektgruppen 
Lars Olsen

Tlf. 86 91 40 07 / 30 75 22 12
E-mail lars.knud@godmail.dk

HØST-Hallen 
udvidelse!
Status – information fra projektgruppen
Projekt	
”Akut	udvidelse	af	Servicefaciliteter	i	HØST-Hallen	2012”

mailto:lars.knud@godmail.dk
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Spillersponsorater
I år er der indtil nu nytegnet 3 sponsorater
Der	er	godt	gang	i	playerponsoraterne,	som	det	
fremgår	af	nedennævnte.
Her	er	de	der	nu	har	tegnet	playersponsora-
ter!

Sponsorer	Seniorfodbold	via	playersponsorater:
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
I	 apriludgaven	 af	HØST	 vil	 sponsorgruppen	
præsentere	yderligere	4-5	nye	spillersponsora-
ter.

OK-aftale i øvrigt
Du	 støtter	 ungdomsarbejdet	 i	
HØST	IF	med	6	øre	pr.	 liter	du	
tanker,	når	du	har	et	OK	benzin-
kort	der	er	tilknyttet	HØST	IF.
Laver	 du	 også	 en	 el-aftale	 hos	
OK	får	HØST	IF	12	øre	pr.	tanket	
liter	 brændstof	 i	 sponsorstøtte	
på	de	benzinkort	der	er	tilknyt-
tet	HØST	IF.
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	tan-
ken	på	en	af	kampagnedatoerne.

Nye	kampagnetider
Kampagnearrangementer	 vil	
frem	over	 variere	 mellem	 fre-
dage	 kl.	 12.00-16.00	 og	 lørdage	
kl.	10.00-14.00.	Næste	gang	vi	er	
der	er	vil	være	en	fredag	i	april	
kl.	 12.00-16.00.	 Kig	 ind	 til	 OK,	
når	vi	er	der	for	at	få	lavet	et	OK	
kort	som	du	får	med	derfra	med	
det	samme	via	vores	OK	konsu-
lent	på	stedet!
Eller	benyt	vores	hjemmeside,	
hvor	det	også	er	muligt	at	bestil-
le	OK	kort.
Så	støt	lokalsporten.	Køb	ben-
zin	og	el	igennem	OK.	Så	støtter	
du	din	 lokaleforening.	Sponsor-
støtten	 fra	OK	går	 til	ungdoms-
arbejdet	i	HØST	IF.

Lars Olsen
HØST IF

Sponsorudvalg

baSketball

”Basket for alle” 
i HØST IF
Tidligere	 har	 vi	 skrevet,	 at	 vi	
ville	prøve	at	starte	”Basket	for	
alle”	i	HØST	IF	og	at	det	var	en	
sondering,	om	der	var	basis	for	
at	fortsætte	dette	tiltag.
Status	 på	 dette	 tiltag	 er	 at	
det	er	stor	succes!	Der	kommer	
omkring	20	børn	 i	alderen	1.-6.	
klasse	til	basketball	hver	tirsdag	
kl.	 16.00-17.00.	 Flere	 af	 disse	
børn	er	nogen	der	 ikke	 før	har	
gået	til	idræt	i	HØST	IF.
Så	det	er	 rigtig	godt,	at	vi	 får	
gang	i	disse	børn	også.
Vi	 fortsætter	 hver	 tirsdag	 kl.	

16.00-17.00	indtil	skoleferien.
NB!	 Det	 er	 gratis	 at	 deltage	
indtil	da.
Som	 følge	 af	 succesen	 søges	
trænere,	der	måske	ved	lidt	om	
basketball	 eller	 har	 lyst	 til	 at	
være	træner.
HØST	 IF	 sikrer	 at	 der	 er	 ad-
gang	til	kursus	og	deslige	for	in-
teresserede.
Og	frem	for	alt	–	der	er	plads	
til	flere,	hvis	nogen	skulle	have	
lyst	til	”Basket	for	alle”	i	HØST	
IF.

Evt. spørgsmål kan rettes til
Allan Thomsen

Mobil 27 84 78 81

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	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.
Tak	 for	 støtten	 til	 OK	 og	 tak	
til	jer	der	handler	kaffe	og	vand	
hos	OK	Ødum!
OK	 Ødum	 er	 jo	 vores	 lokale	
indkøbsbutik	i	HØST	området,	
hvor	vi	lige	kan	få	det	vi	står	og	
mangler.	 Der	 er	 et	 bredt	 sorti-
ment	i	butikken,	så	det	er	nemt	
lige	at	smutte	forbi,	når	der	lige	
skal	bruges	det	ene	eller	andet.	
Morgenbrød	 kan	 også	 hentes	
her	 både	 hverdage	 og	 weeken-
der.	Og	så	er	er	jo	flere	mulighe-
der	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.

SPonSoRhjøRnet

HØST	 IF	har	 til	 stadighed	brug	
for	hjælp	til	forskellige	ting	der	
skal	 udføres.	 Derfor	 er	 det	 dej-
ligt	når	firmaer	og	private	giver	
tilsagn	om	at	give	en	hånd	med	
både	til	det	materielle,	der	skal	
installeres,	 og	 når	 det	 gælder	
økonomisk	opbakning	 til	 vores	
mange	 aktiviteter.	 Hører	 I	 om	
nogen	der	kan	være	potentielle	
sponsorer,	vil	 vi	 godt	 lige	have	
”et	vink”,	så	vi	kan	få	fulgt	op	på	
det	i	sponsorudvalget.
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LØB i HØST IF
Fuld aktivitet i HØST IF Løb
Med	 start	 på	 foråret	 er	 en	 ny	
sæson	for	alvor	i	gang	i	HØST-
områdets	 løbeklub.	 Vinteren	
igennem	har	 der	 været	masser	
af	 aktivitet	 og	 stort	 fremmøde	
både	 til	 tirsdagstræning	 og	
søndagsture.	 Lysere	 tider	 giver	
længere	 dage	 med	 bedre	 mu-
ligheder	 for	 at	 komme	 af	 sted	
uden	 refleksvest,	 pandelampe	
og	 diodebånd	 på	 arme	 og	 ben.	
Der	 er	 også	 flere	 og	 flere	 som	
arrangerer	 fælles	 ture	uden	 for	
de	 faste	 træningstider,	 så	man	
kan	 komme	 af	 sted	 alligevel	 i	
en	travl	hverdag.	En	opfordring	
skal	lyde	til	at	slå	spontant/plan-
lagte	 ture	 op	 i	 Facebook	 grup-
pen	”Løb	i	HØST,	Hadbjerg”.

Faste klubture hver måned
Vores	 nye	 tiltag	 med	 klubture	
første	 søndag	 i	 måneden	 har	
pæn	 deltagelse	 hver	 gang,	 og	
har	 endvidere	 resulteret	 i	 et	
samarbejde	med	 Voldum	 løber-
ne	 (NVUI	Løb).	 I	 februar	var	 vi	
på	besøg	i	Voldum	og	havde	en	
skøn	tur	i	Mygind	Skov.	Søndag	
den	1.	marts	var	der	 fælles	 tur	
til	 Fladbro,	 hvor	 vi	 var	 ca.	 20	
løbere	 på	 denne	 første	 forårs-
dag.	En	rigtig	flot	tur	med	både	
egern	og	dådyr,	skov-	og	flodløb	
langs	Gudenåen	–	 de	 fleste	 fik	
vist	også	lidt	våde	tær.

Opstart af 
halvmaraton gruppe
Søndag	 den.	 8.	 marts	 startede	
en	ny	 træningsgruppe,	 der	 træ-
ner	frem	mod	Aarhus	City	Halv-
marathon	den	21.	 juni.	Der	 vil	
være	 et	 fastlagt	 program	 med	
3	gange	træning	pr.	uge.	Det	er	
et	krav	at	man	allerede	nu	kan	
løbe	 10	 km.	 Så	 træner	du	også	
mod	dette	mål	og	mangler	nogle	
at	 løbe	med	 så	mød	op	og	 vær	
med!	Se	træningstider	nedenfor.

Deltagelse i DGI træning 
og kick-off møde
I	februar	har	nogle	af	vores	træ-
nere	 og	 medlemmer	 deltaget	 i	
DGI-træning	 med	 foredrag	 hos	
Aarhus	Fremad.	Vi	har	også	væ-
ret	repræsenteret	ved	et	kick-off	
møde	 om	 nyt	 samarbejde	 mel-

lem	DGI	og	DAF.	Deltagelse	ved	
sådanne	 arrangementer	 giver	
altid	 ny	 inspiration	 til	 forbed-
ring	af	det	eksisterende	klubliv	
og	 nye	 træningsideer.	 Der	 vil	
sikkert	komme	nye	tiltag	og	an-
derledes	træning	tirsdage	ud	af	
dette.

Medlemskab af HØST IF Løb
Det	 koster	 200	 kr.	 for	 en	 hel	
sæson	 (januar-december).	 Man	
er	velkommen	til	at	komme	og	
løbe	med	2-3	gange	inden	man	
melder	 sig	 ind.	 Indmeldelse	
sker	på	HØST	IF	website.

Vel løb
Claus Glavind

Yderligere info 
Claus Glavind 

claus@glavind.net
tlf. 22 49 83 45 

Bettina Sørensen 
jhe@post.tele.dk

tlf. 22 86 07 47

Stavgang
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	 del-
tagere.

Vagn Salling Poulsen 
Tlf. 86 91 43 76 / 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!	Vi	
har	 nu	 2	 helt	 fine	 baner,	 så	 vi	
kan	være	en	masse	spillere.	Du	
kan	 låne	 køller	 og	 kugler	 helt	
gratis.
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

Ju Jitsu
Træningstider	for	foråret	er	uændret
Tiger (6-11 år): Tirsdag kl. 17.00-18.00
Drage (12-15 år): Tirsdag kl. 18.00-19.15
Voksne: Tirsdag kl. 18.00-19.15 og torsdag kl. 20.30-22.00.

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

høSt iF motion

Aktivitetsoversigt april-juni

6. april: Egå Engsø Rundt, 5 eller 10 km motionsløb  

3. maj: iFORM Løbet, 5, 10 eller 16 km motionsløb  

5. juni: HØST Grundlovsløbet 

21. juni: Aarhus City Halvmarathon, 21,095 km motionsløb  

Faste træningstider, fra HØST-Hallen

Tirsdag kl. 19.30 Fællestræning med fastlagt klubtræning

Søndag kl. 10.00
 Fællestræning med mulighed for længere 

ture, klubtur 1. søndag i måneden  

mailto:claus@glavind.net
mailto:jhe@post.tele.dk
http://jujitsu.langton.dk
https://www.facebook.com/pages/Hadbjerg-Ju-Jitsu/303073069735211
mailto:hadbjerg.jujitsu@gmail.com
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boRdtenniS

Bordtennis 
Kom og prøv
Hvis	 du	 har	 lyst	 til	 at	 prøve	 at	
spille	 bordtennis,	 kan	 du	 kom-
me	 og	 spille	med	 os,	hver	 tirs-
dag	 kl.	 18.00-19.30.	 Frem	 til	
sommerferien	vil	det	være	gratis.
Sæsonen	 nærmer	 sig	 sin	 af-
slutning.	 Der	 mangler	 nu	 kun	
ganske	 få	 holdkampe	 og	 even-
tuelle	finalestævner.	Vi	har	igen	
haft	en	ganske	fornuftig	sæson,	
med	mange	fine	resultater.
Foråret	er	som	sædvanlig	også	tid	
for	årets	højdepunkt,	Landsmester-
skaberne	i	Vejen,	hvor	vi	mødes	ca.	
500	bordtennisspillere	for	at	spille	
på	ca.	100	borde	i	4	haller.	HØST	IF	
ender	med	at	sende	17	spillere	til	
Landsmesterskaberne	i	år,	omtrent	
lige	mange	ungdoms-	og	seniorspil-
lere,	en	god	del	af	disse	skal	med	
for	første	gang,	og	I	kan	bare	glæde	
jer!	Med	ledere	og	forældre	bliver	
vi	over	20	personer	i	Vejen	fra	den	
10.	til	den	12.	april.	Det	bliver	rigtig	
sjovt	og	mon	ikke	vi,	som	vi	plejer,	
kommer	til	at	slæbe	en	masse	me-
daljer	 med	 hjem?	 Det	 skulle	 næ-
sten	være	mærkeligt	andet!
Efter	 Landsmesterskaberne	
skal	vi	også	have	fundet	nogle	
klubmestre,	så	der	er	stadig	en	
del	at	se	frem	til.

På vegne af HØST IF bordtennis
Aktivitetsformand

Peter Thybo Christensen
Tlf. 50 74 73 15/ptc@post.tele.dk 

Fodbold

Ungdoms-
afdelingen
Børne- & Ungdomshold
Så	er	vi	 i	gang	med	ny	sæson	i	
udendørsfodbold.	 Lørdag	 den	
14.	 marts	 var	 der	 Nytårsappel.	
Vi	har	gennemgået	vores	træner-
stab	og	fået	aftalt	træningstider.	
På	næste	side	er	listen	over	træ-
nere	på	de	forskellige	hold	samt	
en	oversigt	over	forventede	træ-
ningstider.	Der	 tages	 forbehold	
for	 at	 der	 kan	 være	ændringer,	
så	 check	 lige	 af	med	 trænerne	
for	 evt.	 ændringer.	 Trænerne	
informerer	 om	 hvornår	 der	 er	
træningsstart.

U15 Drenge
11-mands	fodbold
HØST	 IF	 har	 her	 i	 foråret	 til-
meldt	 et	 U15	 Drenge	 B	 hold	 i	
11-mands	 rækken.	Det	 ser	 i	ud	
til	at	der	er	16	spillere.
Træningen	 er	 startet	 medio	
februar.	 Træningstider	 er	 man-
dag	 og	 onsdag	 kl.	 18.00-20.00.	
Træner	er	som	udgangspunkt	Si-
mon	Olsen,	men	da	Simon	også	
er	 seniortræner,	 vil	 det	 være	
med	hjælp	fra	øvrige	seniorspil-
lere	som	trænere	også.
U15	holdet	holdes	direkte	 in-
formeret	via	Facebook	gruppe.
Held	 og	 lykke	 til	 U15	 dren-
gene	som	er	dem	som	HØST	IF	
om	3-4	år	skal	sætte	deres	lid	til,	
så	vi	også	kan	bevare	vores	gode	
Seniorafdeling!

Kampfordeler 
i HØST IF søges!
Som	 sagt	 under	 aktivitetsmødet	 er	 der	
et	par	poster	vi	skal	have	bemandet,	bl.a.	
kampfordelerposten.
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	denne	del.
Det	er	 en	del	 af	 arbejdet	 i	 Fodboldud-
valget.	Arbejdet	består	i	via	DBU	Klubof-
fice	og	DGI	at	planlægge	og	tilrettelægge	
kampe,	samt	foretage	flytninger	og	svare	
på	 evt.	 flytteanmodninger.	 Ligeså	 at	
være	 med	 til	 sammen	 med	 Fodboldud-
valgets	 Senioransvarlige	 at	 finde	 lokale	
dommere	til	de	kampe,	der	kan	dømmes	
lokalt	og	af	egne	dommere.
Der	vil	være	mulighed	via	Tina	at	få	et	in-
trokursus	i,	hvordan	man	arbejder	i	klub-
office	samt	en	kort	beskrivelse	af	arbejds-
opgaver	og	håndtering	af	disse.	Ligeledes	
er	der	i	Fodboldudvalget	backup-personer	
der	kan	træde	til,	når	det	er	nødvendigt.
Så	 vi	 vil	 meget	 gerne	 udbyde	 denne	
mulighed	 for	 at	 blive	 HØST	 IF’s	 næste	
kampfordeler	til	jer	forældre	eller	hvem	
det	måtte	være	der	vil	give	en	hånd	med	
i	HØST	IF	Fodboldafdeling.	Et	spænden-
de	arbejde	til	gavn	for	HØST	IF.
Indtil	videre	varetages	opgaven	af	Bent	
Engdal,	men	det	er	kun	midlertidigt,	så	
vi	trods	alt	kan	komme	i	gang	med	Fod-
boldsæsonen	2015	forår,	der	står	for	dø-
ren.

Kontakt Lars Olsen
Tlf. 30 75 22 12

badminton

Klub- 
mesterskab
Kære badmintonspillere
Så	er	det	ved	at	være	tid	for	et	
badminton	 klubmesterskab	 i	
HØST-IF.
Jeg	 har	 booket	 hallen	 fredag	
den	 27.	 marts	 og	 planlægger	
med	 at	 vi	 kan	 starte	 kl.	 17.30.	
Er	der	nogle	af	jer	der	først	kan	
komme	kl.	18.00	er	det	også	ok,	
vi	 kan	 alligevel	 ikke	 starte	 alle	
på	en	gang.
Der	 planlægges	 denne	 gang	
med	at	vi	spiller	hele	kampe	og	
ikke	på	tid,	derfor	start	allerede	
kl.	17.30.	Alle	kampe	er	double,	
men	 kan	 din	 sædvanlige	 mak-
ker	 ikke	 spille	 denne	 fredag,	
kan	du	alligevel	godt	være	med,	
så	får	du	en	ny	medspiller.
Som	 noget	 nyt	 har	 vi	 denne	
gang	 valgt	 at	 invitere	 Voldum	
badminton	klub	med.	Jeg	håber,	
at	I	er	med	på	nogle	nye	udfor-
dringer.	Efter	kampene	vil	klub-
ben	være	vært	for	lidt	til	ganen	
og	lidt	til	halsen.
Pris	kr.	50.
Tilmelding	til	Gert	(uge	10	og	

11)	senest	fredag	den	20.	marts	
på	 tlf.	23	31	17	56	eller	e-mail:	
gertogsanna@skylinemail.dk.

mailto:ptc@post.tele.dk
mailto:gertogsanna@skylinemail.dk
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Fodboldudvalg 2015
Funktion	 Navn	 Mobil	 E-Mail
Formand Lars Olsen 30 75 22 12 lars.knud@ofir.dk
Næstformand / Kampfordeler Bent Engdal Nielsen 22 25 01 74 bent@bent-engdal.dk
Træner-repræsentant Jørgen Halgaard 29 91 36 02 joergen@halgaard.dk
Forældre-repræsentant John Langdahl 27 20 01 46 john@langdahl.dk
Materiel Erik Pedersen 29 42 02 96 eriksmeden@pedersen.mail.dk

Trænere og ledere 2015
Hold	 Funktion	 Navn	 Tlf.	 E-mail
U6 Dr og Pi Træner Jørgen Halgaard 29 91 36 02 joergen@halgaard.dk
 Hjælpetræner Malene Juhl-Christensen 20 72 21 17 
 Hjælpetræner Rosa Shevlin 51 21 37 44 
U7 Dr og Pi Træner Thomas Smalbro 25 13 90 98 tmsmalbro@gmail.com
 Hjælpetræner Fabian Fog Wichmann 61 28 88 47 If@marselisborg-gym.dk
U8 Drenge og Piger Træner og Holdleder Martin Ahrentsen 50 96 76 99 martin@ahrentsen.dk
 Træner Martin Simonsen 31 32 27 79 musimonsen@gmail.com
 Hjælpetræner Magnus Mikkelsen 20 91 26 14
 Hjælpetræner Andreas Jørgensen  
U9 Drenge Træner Rasmus Knage Thomsen 21 84 16 44 rasmusknage@hotmail.com
 Forældrekontakt Marianne Langdahl 27 20 01 47 mm@langdahl.dk
U10 Drenge Træner Morten Bjerregaard 22 85 20 26 morten-bjerregaard@besked.com
 Holdleder Tina Bille 60 18 64 20 majat3.tb@gmail.com
U11 Drenge Træner Bo Jørgensen 41 38 07 07 bo.joergensen@mobil.dk
 Træner Kristoffer Sørensen 20 22 23 71 ks@flemming-vvs.dk
 Træner Martin Skåning 23 96 34 59 martinhot@hotmail.com
 Træner Mogens Krogh 26 79 67 14 mogenskrogh@outlook.com
 Holdleder Rikke Randrup 23 84 34 47 rikke.randrup@gmail.com
U14-15 Drenge Træner Simon Buus Olsen 41 13 84 82 simonbuusolsen@gmail.com
 Holdleder Malene Buhl Jensen 60 48 20 20 malenebuhljensen@live.dk
U9-10 Piger Træner Svend Aage Vinther 26 31 80 04 smedebakken12@mail.dk
 Træner Rikke Svendgaard Nielsen 40 81 91 02 svejdalgaard@mail.dk
U13-14 Piger Træner Caroline Juhl-Christensen 20 72 21 17 fam.juhlchristensen@gmail.com
 Træner Noel Shevlin 51 21 37 44 n.oe.l@hotmail.com
 Træner Carsten Kvistgaard 28 44 68 40 kvist.gaard@live.dk
 Holdleder Rikke Randrup 23 84 34 47 rikke.randrup@gmail.com
Damesenior Træner Rune Fugl 23 67 87 50 runefugl@hotmail.com
 Holdleder Bent Engdal Nielsen 22 25 01 74 bent@bent-engdal.dk
Herresenior: Træner Simon Buus Olsen 41 13 84 82 simonbuusolsen@gmail.com
 Holdleder Kurt Svejstrup 29 93 00 58 kurt.lene@hotmail.com
 Holdleder Kenneth Berg Pedersen 28 99 36 63 kennethbergpedersen@gmail.com
 Holdleder Brian Amdi 30 70 33 37 amdi81@hotmail.com
 Kontaktperson Lars Olsen 30 75 22 12 lars.knud@ofir.dk
Old Girls HSK-samarb. Holdleder Tina Bille 60 16 64 20 majat3.tb@gmail.com
 Holdleder Christina Mikkelsen 20 91 26 14 christina@sosterlojsovs.dk 
Old Boys Holdleder Carlo Nielsen 61 60 30 65 carlo.nielsen@hotmail.com
Motion Herre Holdleder Poul Jensen 30 54 24 82 hadbjergblik@c.dk

Fodboldudvalget

Træningstider 2015
Aldersgrupperne	 er	 gældende	 indtil	
sommerferien	 2015,	 herefter	 rykkes	
der	op	i	næste	U-gruppe.
Træningstider	 er	 ligeledes	 gældende	
indtil	 sommerferien,	 herefter	 kan	 der	

ske	ændringer.	De	enkelte	hold	vil	bli-
ve	 informeret	 om	 ændringer	 ligesom	
det	 vil	 fremgå	 af	 vores	 hjemmeside	
www.høstif.dk.

Hold	 Årgang	eller	klasse	 Træningsdag	 Tidspunkt
U6 Drenge og Piger 4-6 år. årg. 09 eller yngre Torsdage kl. 16.00-17.00
U7 Drenge og Piger 0. klasse/årg. 08 Tirsdag + torsdag kl. 16.30-17.30
U8 Drenge 1. klasse/årg. 07 Tirsdag og torsdag kl. 16.30-18.00
U9 Drenge 2. klasse/årg. 06 Tirsdag og torsdag kl. 16.30-18.00
U10 Drenge 3. klasse/årg. 05 Mandag og onsdag kl. 16.30-18.00
U11 Drenge 4. klasse/årg. 04 Mandag og onsdag kl. 16.30-18.00
U14-15 Drenge 7. klasse/årg. 00 eller yngre Mandag kl. 18.30-20.00
   Onsdag kl. 16.30-18.00
U9-10-11 Piger 2.-3.-4. klasse/årg. 04-06 Mandag og onsdag kl. 16.45-18.00
U 13-14 Piger 5.-6. klasse/årg. 00 og 01 Mandag og torsdag kl. 17.00-18.15
Damesenior Født før 1998 Mandag kl. 19.00-20.30
Herresenior Født før 1998 Tirsdag og torsdag kl. 19.00-21.00
Old Girls Født før 1984 HSK-samarbejde, kamp onsdag
Old Boys Født før 1979 Træner ikke, kamp onsdag
Motion Herrer  Onsdag kl. 19.00-21.00

mailto:lars.knud@ofir.dk
mailto:bent@bent-engdal.dk
mailto:joergen@halgaard.dk
mailto:john@langdahl.dk
mailto:eriksmeden@pedersen.mail.dk
mailto:joergen@halgaard.dk
mailto:tmsmalbro@gmail.com
mailto:If@marselisborg-gym.dk
mailto:martin@ahrentsen.dk
mailto:musimonsen@gmail.com
mailto:rasmusknage@hotmail.com
mailto:mm@langdahl.dk
mailto:morten-bjerregaard@besked.com
mailto:majat3.tb@gmail.com
mailto:bo.joergensen@mobil.dk
mailto:ks@flemming-vvs.dk
mailto:martinhot@hotmail.com
mailto:mogenskrogh@outlook.com
mailto:rikke.randrup@gmail.com
mailto:simonbuusolsen@gmail.com
mailto:malenebuhljensen@live.dk
mailto:smedebakken12@mail.dk
mailto:svejdalgaard@mail.dk
mailto:fam.juhlchristensen@gmail.com
mailto:n.oe.l@hotmail.com
mailto:kvist.gaard@live.dk
mailto:rikke.randrup@gmail.com
mailto:runefugl@hotmail.com
mailto:bent@bent-engdal.dk
mailto:simonbuusolsen@gmail.com
mailto:kurt.lene@hotmail.com
mailto:kennethbergpedersen@gmail.com
mailto:amdi81@hotmail.com
mailto:lars.knud@ofir.dk
mailto:majat3.tb%40gmail.com?subject=
mailto:christina@sosterlojsovs.dk
mailto:carlo.nielsen@hotmail.com
mailto:hadbjergblik@c.dk
http://www.h�stif.dk
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rækkerne.	 Der	 blev	 afviklet	 3	
puljer	 for	 at	 finde	 mestrene	 i	
U10	 og	 U11	 rækkerne	 PI/DR.	
Stævnet	lørdag	foregik	kl.	10.00-
18.30	før	mestrene	var	fundet.
Søndag	morgen	fra	kl.	9.00	var	
det	så	de	yngste	spillere	U6/U7	
(3-mands)	der	var	klar	til	start.	I	
2½	time	var	de	3	baner	på	tværs	
af	 hallen	 besat	 før	 alle	 kampe	
var	afviklet	og	mestrene	fundet.	
Her	var	der	mange	 forældre	og	
bedsteforældre	 på	 lægterne	 for	
at	 give	 deres	 støtte	 til	 de	 små	
poder.	Der	var	medaljer	 til	 alle	
spillerne	 i	disse	2	 rækker	samt	
pokal	til	Favrskovmestrene.
Resten	af	søndagen	frem	til	kl.	

21.00	blev	de	resterende	rækker	

afviklet.	U8	og	U9	spillere	hele	
søndag	eftermiddag.	Her	er	der	
også	medaljer	til	alle	spillere	og	
pokal	til	mestrene.	Sluttelig	var	
det	så	U13	DR	og	U12/13	PI	der	
lukkede	 FavrskovMesterskaber-
ne	i	Indefodbold	2015.	Til	disse	
vinderhold	 var	 der	 ud	 over	 po-
kal	 også	 sportstasker	 fra	 vores	
hovedsponsor	 Sparekassen	
Kronjylland.	 En	 lang	 og	 succes-
fuld	 indefodboldweekend	 var	
afsluttet	 og	 Favrskovmestrene	
fundet.
Der	skal	lyde	et	STOR	TAK	til	
alle	der	bidrog	til,	at	det	endnu	
engang	blev	et	succesfyldt	Favr-
skovMesterskab	 i	 Indefodbold.	
Uden	 denne	 hjælp	 er	 det	 ikke	
muligt,	 at	 afvikle	 et	 så	 stort	
stævne	med	78	deltagende	hold	
og	150	kampe	henover	en	week-
end.	Tak	til	spillere,	ledere,	træ-
nere	og	alle	vores	lokale	hjælpe-
re.	Og	tak	til	vores	sponsorer	for	
støtte	til	FavrskovMesterskaber-
ne	i	Indefodbold.	TAK	for	2015!

Fredag	den	20.	februar	umiddel-
bart	efter	indvielse	af	de	nye	ser-
vicefaciliteter	 i	 HØST-Hallen	
blev	 FavrskovMesterskaberne	 i	
Indefodbold	 2015	 skudt	 i	 gang.	
HØST	 IF	 FavrskovMesterska-
berne	i	Indefodbold	afvikles	for	
6.	 gang	 i	 samarbejde	med	 DGI	
Østjylland,	og	med	Sparekassen	
Kronjylland	som	hovedsponsor.
Vi	 lagde	 fredag	 kl.	 17.30	 ud	
med	Old	Boys,	Herre	Senior	og	
Damesenior	 frem	 til	 kl.	 21.30	
før	mestrene	var	 fundet	 i	 de	3	
rækker.	 Efterfølgende	 var	 der	
spisning	 og	 kammeratligt	 sam-
vær	i	klublokalet.
Lørdag	blev	der	så	taget	hul	på	
afvikling	 af	 børne-	 &	 ungdoms-

Favrskov Mesterskaberne 
i Indefodbold

Drenge/Piger	U6
Nr. 1 Houlbjerg/Laurbjerg
Nr. 2 Grundfør UI
Nr. 3 HSK 1
Drenge/Piger	U7
Nr. 1 HSK 2
Nr. 2 HSK 1
Drenge	U8
Nr. 1 HØST IF 1
Nr. 2 HSK 2
Nr. 3 HSK 1
Drenge	U9
Nr. 1 HSK 2
Nr. 2 Søften GF 3
Nr. 3 Søften GF 1
Drenge	U10
Nr. 1 Søften GF 1
Nr. 2 HØST IF 2
Nr. 3 HSK 2

Drenge	U11
Nr. 1 Houlbjerg/Laurbjerg 1
Nr. 2 Thorsø - T.IF
Nr. 3 HSK
Drenge	U13
Nr. 1 Hammel GF 1
Nr. 2 Houlbjerg/Laurbjerg
Nr. 3 Hammel GF 2
Herresenior
Nr. 1 HØST IF - U19 
Nr. 2 HSK 
Nr. 3 HØST IF 
Old	Boys	35
Nr. 1 HSK 1
Nr. 2 HSK 2
Nr. 3 Grundfør UI 2

Piger	U10/U11
Nr. 1 Houlbjerg/Laurbjerg
Nr. 2 HØST IF
Nr. 3 Hammel GF
Piger	U12/U13
Nr. 1 Hammel GF
Nr. 2 HSK
Nr. 3 HØST IF 2 
Damesenior
Nr. 1 HSK – U18
Nr. 2 HØST IF / HSK 3
Nr. 3 HØST IF

Re
su

lt
at

er
Vi søger stadig 
frivillige 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	vagter	
som	skal	dækkes	ind,	så	hvis	du	har	en	
ledig	 eftermiddag/aften	 eller	måske	 alli-
gevel	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.

Allan Thomsen
Kioskteamet, HØST IF 

Tlf. 27 84 78 81

U6 fod-
boldholdet 
i deres nye 
spilletøj 
sponseret 
af Skjold 
Burne Vine 
i Hadsten.
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Herresenior	med	Serie	4	og	Serie	
6	i	år,	har	så	småt	været	i	gang	i	
en	måneds	tid	nu.	Det	er	blevet	
til	 en	masse	 gode	 træningspas	
med	over	20	spillere	hver	gang.
Vi	har	i	år	en	trup	på	omkring	
30	 spillere	 umiddelbart	 og	 fra	
start	af	har	der	været	kamp	om	
pladserne.	 Vi	 er	 påbegyndt	 ar-
bejdet	med	et	helt	nyt	 spilkon-
cept,	 som	 gerne	 skulle	 gøre	 os	
stærkere	 som	 hold	 og	 som	 et	
fællesskab	når	vi	er	på	banen.

Fællesskab
Op	til	 sæsonen	 lavede	 truppen	
et	 værdisæt,	 hvor	 ”fællesskab”	
var	et	af	hovedpunkterne	og	det	
er	hermed	noget	vi	arbejder	rig-
tig	meget	med,	 at	 gå	 på	 banen	
med	 en	 fælles	 ide	 om	 hvad	 vi	
vil	som	hold.	Det	har	givet	godt	
afkast	af	sig	i	de	første	par	træ-
ningskampe,	 ikke	 på	 resultat-
tavlen,	men	 specielt	 i	 hoveder-
ne	på	spillerne.

Træningskampe
I	 vores	 første	 træningskamp	
mødte	vi	HLIF	fra	Serie	3,	som	
var	et	rigtig	godt	mandskab,	må	
man	sige.	Her	arbejdede	vi	rigtig	
meget	med	en	langt	mere	kom-
pakt	og	smal	defensiv,	 som	var	
ekstrem	 dynamisk.	 Det	 gjorde,	
at	 selvom	 vi	 ikke	 have	 bolden	
mere	 end	 30	 %	 af	 tiden,	 at	 vi	
kontrollerede	 kampen	 og	 ikke	
gav	nævneværdige	chancer	væk	
i	 åbent	 spil.	Desværre	 får	HLIF	

så	 et	 tyndt	 straffespark	 5	 min	
før	tid	og	vi	taber	så	0-1.	Super	
ærgerlig	afslutning	på	en	ellers	
vanvittig	 arbejdsindsats	 af	 spil-
lerne.	Hovederne	blev	dog	hold	
højt	 i	 omklædningsrummet	
efterfølgende,	 hvor	 en	 spiller	
blandt	 andet	 nævnte:	 ”Tag	 det	
her	 som	 en	 sejr.	 Det	 er	 første	
gang	nogensinde	vi	har	arbejdet	
90	 minutter	 sammen	 som	 et	
hold”.
I	 vores	 anden	 træningskamp	
mødte	vi	Vivild	på	udebane	på	
Djursland.	Her	er	vi	langt	mere	
på	bolden,	hvilket	også	er	noget	
vi	har	arbejdet	med.	Nemlig	at	vi	
skal	kunne	tilpasse	os	modstan-
deren	og	kampens	 forløb,	men	
helst	vil	vi	være	kontrollerende	
og	dominerende	på	bolden.	Det	
var	vi	imod	Vivild,	bortset	fra	de	
første	20	min.,	hvor	vi	får	en	dår-
lig	 start,	hvor	prikken	over	 i’et	
så	er	at	jeg	vælger	at	spille	en	Vi-
vild	spiller	fri	og	de	scorer	til	0-1.		
Herefter	 overtager	 vi	 styringen	
af	 kampen	 og	 dominere	 de	
sidste	 70	 min	 på	 bolden.	 Her	
får	 vi	 skabt	 en	 masse	 chancer,	
men	bolden	ville	bare	ikke	ind.	
Desværre	 kommer	 Vivild	 ufor-
tjent	også	på	0-2	i	sidste	minut,	
da	vi	igen	får	lavet	en	dårlig	afle-
vering	i	bagkæden.

Opsummering
Meget	 synd,	men	 uanset	 resul-
taterne	er	der	virkelig	fremgang	
i	spillet	både	offensivt	og	defen-

sivt.	Specielt	defensivt,	hvor	vi	
i	 efteråret	 2014	 lukkede	 intet	
mindre	end	52	mål	på	14	kam-
pe	hvilket	jo	er	et	snit	på	over	3	
mål	pr.	kamp.
I	 løbet	af	de	 to	 første	kampe	
har	vi	holdt	modstanderne	stort	
set	 fra	 chancer	 og	 reelt	 blot	 gi-
vet	 dem	 det	 de	 så	 har	 scoret	
på.	Det	 er	 trods	 alt	 positivt,	 at	
vi	 står	 langt	 bedre	 på	 banen.	
Specielt	er	det	godt	at	se	en	rig-
tig	 god	 udvikling	 med	 et	 hold,	
hvor	 vi	 i	 de	 2	 træningskampe	
har	 haft	 7	 spillere	 på	 18	 år	 el-
ler	 derunder	med	 i	 truppen	 til	
hver	 af	 de	 to	 kampe.	 Der	 er	
masser	af	talent	i	denne	trup	og	
resultaterne	 skal	 nok	 komme.	

Træningslejr
Udover	alt	dette,	er	vi	snart	på	
vej	 på	 vores	 årlige	 træningslejr,	
som	igen	i	år	bliver	i	Skjern.	20	
spillere	 og	 ledere	 tager	 af	 sted	
fredag	 d.	 21.	 marts	 til	 2	 dages	
intensiv	 fodboldtræning,	 med	
afsluttende	 hygge	 lørdag	 aften,	
hvor	 vi	 nok	 ender	 på	 Crazy	
Daisy	i	Skjern	lige	som	sidste	år.	
Vores	hovedmål	i	år	er	at	styrke	
fællesskabet	i	truppen	og	til	det-
te	kan	vi	altid	sige	velkommen	
til	nye	ansigter.	Så	har	du	lyst	og	
mod	på	at	prøve	fodbold	i	HØST	
IF	af,	så	kom	forbi	til	en	træning	
(tirsdag	og	torsdag	kl.	19-21)	og	
se	 det	 an.	 Det	 er	 ganske	 ufor-
pligtende	 at	 prøve	 en	 træning.	
Man	kan	også	kontakte	mig,	Si-
mon	Olsen	på	tlf.	41	13	84	82	el-
ler	 fodboldformand	Lars	Olsen	
på	tlf.	30	75	22	12.	

Turneringen
Puljen	 som	 Serie	 4	 holdet	 er	
kommet	 i	 er	 som	 følger:	 Dron-
ningborg,	 FC	 Sabur,	 Kristrup	
Boldklub,Lisbjerg	 FC,	 Romalt,	
Søften	GF,	Vejlby	IK.
Turneringsstart	 er	 sat	 til	 på-
sken,	 hvor	 første	 udekamp	
er	 planlagt	 til	 d.	 5.	 april	 kl.	
13.00	 mod	 FC	 Sabur.	 Oversigt	
over	 kampene	 kan	 findes	 på	
www.dbu.dk	 –	 søg	 på	HØST	 IF	
og	vælg	Serie	4.
Mere	 i	 næste	 nummer	 af	
HØST	 i	 april	 om	 turnering	og	
hjemmebanearrangementer.
Spørgsmål	 eller	 andet	 –	 nye	
spillere	 –	 kan	 rettes	 til	 Fod-
boldformand	 Lars	 Olsen	 tlf.	
30	75	22	12.

OB40-holdet
OB-Holdet	er	klar	til	start	i	star-
ten	af	april	(efter	påske)	til	start	
af	den	udendørs	turnering.	Ind-
til	da	er	der	indendørs	træning	
om	 onsdagene	 fra	 kl.	 21.30-
23.00.
Holdleder	 for	holdet	er	Carlo	
Nielsen.
Spørgsmål	 eller	 andet	 ved	

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

Fodboldudvalget

Senior Serie 4 og Serie 5(6)
Info fra seniortræner Simon Olsen

http://www.dbu.dk
mailto:carlo.nielsen@hotmail.com


Tømrermester Hans Johnsen Hansen
Mejlbyvej 21, Røved 86 98 90 99
Tømrermester Hans Peter Krogh
Ådalen 11, Selling 86 91 41 40
Vandværk
Hadbjerg Vandværk I/S 87 61 33 16
v/Jesper Wichmann, Vestergårdsvej 7
I/S Ødum Vandværk  
Formand Erik Poulsen 86 98 91 43 
Kasserer Jørgen Svenningsen 86 98 95 33
Vvs	og	blikkenslager
Byens Oliefyr & V.V.S. Service
Mågevej 20, Hadsten 86 98 08 86
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Akupunktør
Anna Grethe Strange
Baunehøjvej 158, Hadbjerg 86 91 47 47
Autoforhandler
HTC-biler – Autoriseret VW-Skoda 
Torben & Benno 87 61 31 17 
Kirkevej 67, Hadsten www.htc-biler.dk
Autoværksted
KP Erhvervsbiler ApS 21 71 15 77
Mekonomen Autoteknik www.kp-e.dk 
Byvej 8, Selling
Bach – 86 98 28 09
Hadsten service-, skade-, undervognscenter
Over Hadstenvej 22, Hadsten
Hadbjerg Auto service 40 35 39 10
Bredgårdsvej 9 hadbjergautoservice.dk
Bank	/	sparekasse
Nordea, Hadsten 86 98 10 00
Østergade 21, Hadsten
Sparekassen Kronjylland 86 98 28 11
Søndergade 8, Hadsten
vestjyskBANK 86 98 15 00
Østergade 15, Hadsten
Bedemand
Kronjyllands Begravelsesforretning
Gunnar Lauritsen 86 98 39 00 
Søndergade 7, Hadsten
Unik Begravelse 70 23 53 03
Vestergade 15, Hadsten 
 www.UnikBegravelse.dk
Benzin-	og	servicestationer	
OK 86 98 92 66 
Landevejen 203, Ødum
Blikkenslager		Se	vvs
Bogtrykker
Buchs 86 42 05 99
Kertemindevej 15, 8940 Randers SV 
By-	/	borgerforening
Byforeningen for Ødum & Omegn
Lillian Lindberg 30 64 31 94 
 gunte.lindberg@gmail.com
Hadbjerg Borgerforening 
Kurt Rasmussen 24 43 35 63

Selling Borger- & Grundejerforening
Jesper Dissing Henckel 42 80 27 50 
H.C.Andersensvej 2 
 henckel@it-henckel.dk
Cykler	
PedalPedersen 51 91 44 50
Langskovvej 31 www.Pedalpedersen.dk
Ejendomsmægler
DanBolig Hadsten 87 61 31 80
Østergade 21, Hadsten www.danbolig.dk 
Joan Pank joan.pank@danbolig.dk
Elektriker
KE EL-Installation 86 98 95 11
Gunderuplundvej 2, Ødum
Entreprenør	og	kloakmester
Hadbjerg Mur og Beton 60 14 64 09
v/Aut. kloakmester Morten Eriksen 
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 

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
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
A u g u s t  9 . 8 . 2 0 1 5  2 4 . 8 . 2 0 1 5
S e p t e m b e r  6 . 9 . 2 0 1 5  2 2 . 9 . 2 0 1 5
O k t o b e r  4 . 1 0 . 2 0 1 5  2 2 . 1 0 . 2 0 1 5
N o v e m b e r  1 . 1 1 . 2 0 1 5  1 6 . 1 1 . 2 0 1 5
D e c e m 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
http://www.hadbjergmurogbeton.dk
mailto:info%40hadbjergmurogbeton.dk?subject=H%C3%98ST%3A%20
http://www.jetteschulz.dk
http://www.byensfrisoerhadsten.dk
mailto:klippehuset%40live.com?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
http://www.det-lille-galleri.dk
mailto:detlillegalleri.oedum%40gmail.com?subject=H%C3%98ST%3A%20
http://www.ahs.dk
mailto:mekr%40km.dk?subject=H%C3%98ST%3A%20
mailto:cecp%40cortez.dk?subject=H%C3%98ST%3A%20
http://www.cortez.dk
http://www.h�stif.dk
mailto:rma_oedum%40hotmail.com?subject=H%C3%98ST%3A
mailto:pjorn%40hotmail.com?subject=H%C3%98ST%3A%20
mailto:NielsBjarneLarsen%40gmail.com?subject=H%C3%98ST%3A%20


HØST
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April
 1 
 

2
 Hadbjerg Kirke kl. 11.00

Påskemåltid 
Sct. Pauls K. kl. 19.30 musikgudstj.

 3 Hadbjerg K. kl. 16.00 musikgudstj.
 4 
 

5
 HØST deadline

Ødum Kirke kl. 9.30 
Hadbjerg Kirke kl. 11.00

 6 Sct. Pauls Kirke kl. 11.00
 7 Kaffe i sognegården kl. 9.30

Sct. Pauls Kirke kl. 10.30
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 Hadbjerg Kirke kl. 9.30

Familietur på gå-ben
 13 Menighedsrådsmøde
 14 Formiddagsmøde, befrielsestema
 15 
 16 
 17 
 18
 19 Ødum Kirke kl. 9.30
 20 HØST udkommer

Plant et træ
 21 Sct. Pauls K. kl. 19.00 musikgudstj.
 22 Foredrag, befrielsestema
 23 Kirke i Børnehøjde

Fællesspisning Hadbjerg
 24 
 25 
 26 Hadbjerg Kirke kl. 9.30, kirkekaffe
 27 
 28 
 29 
 30 

Marts
 13 
 14 
 15 Hadbjerg Kirke kl. 9.30
 16 HØST udkommer
 17 Fællesspisning Ødum

Generalforsamling, Ødum
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 Ødum Kirke kl. 11.00

Menighedsmøde
 23 
 24 Sogneeftermiddag
 
25

 Fællesspisning Selling
Generalforsamling, Selling Borgerf. 
Ungdomsgudstj. Sct. Pauls Kirke

 26 Kirke i Børnehøjde
Fællesspisning Hadbjerg

 27 
 28 Kirkehøjskole
 29 Hadbjerg Kirke kl. 14.00, kirkekaffe
 30 
 31 


