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

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

HØST 2015
	 	 Deadline	 Udkommer
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

Maj-HØST
At	tale	er	at	så	–	at	lytte	er	at	høste!
Så	 læg	 øret	 til	 bladet	 og	 lyt	 til	 den	
konstante	summen	af	liv	og	aktiviteter	
i	HØST-området.
Vi	går	ind	i	en	tid	med	sommerfester	

–	sankthans	nærmer	sig	og	Selling	var-
mer	 op	under	 årets	 byfest,	men	 først	
skal	vi	 traditionen	tro	markere	grund-
lovsdag	 d.	 5.	 juni	 ved	 HØST-Hallen	
med	 grundlovstale,	 aktiviteter	 og	
Grundlovsløbet	 for	hele	 familien.	Det	
bliver	en	god	dag!
Det	er	nu	du	kan	komme	med	på	pil-
grimsvandring	 og	 dyrke	mindfullness	
i	Selling	Forsamlingshus.	Du	kan	løbe,	
hoppe	og	springe	–	 ja,	det	summer	af	
liv.	Bare	kom	ud	og	vær	med!
God	HØST!

Niels Bjarne Larsen
Rikke Møller Antvorskov

Billede modstående side:
Grundlovsdag 2013

http://odumbyforening.dk
http://8370.dk
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Grundlovsdag
D.	5.	juni	2015,	kl.	14.00

Løbet	er	for	alle	–	både	dig,	der	
vil	 løbe	 hurtigt,	 og	 dig,	 der	 vil	
tage	den	med	ro	og	hygge	med	
familie,	 børn,	 kolleger,	 skole-
kammerater	mv.
Klapvogne,	 barnevogne	 og	
søde	 hunde	 i	 snor	 er	 velkom-
men.

Løbsinformationer
Dato
Fredag den 5. juni 2015 kl. 15.00
Start/mål
HØST-Hallen

Mejsevej 1, Hadbjerg, 8370 Hadsten
Pris
30 kr. pr deltager (efter 1. juni kr. 40)

Rute
Der	er	mulighed	for	at	 tilmelde	
sig	enten	en	2,5	km	eller	en	5	km	
rute,	hvor	førstnævnte	er	særlig	
børnevenlig,	da	den	ikke	krydser	
nogle	veje,	men	blot	går	rundt	i	
Hadbjerg	 by.	 Der	 vil	 være	 offici-
als	ude	på	ruten	til	at	vise	vej.
Kort	over	de	to	ruter	kan	også	
ses	på	www.høstif.dk.

Forplejning
Der	 vil	 være	 forfriskninger	 i	
form	 af	 vand	 samt	 frugt/grønt	
ved	mål

Præmier, medaljer
Der	 er	 lodtrækningspræmier,	
som	udtrækkes	efter	løbet.
Løbsmedalje	til	alle	børn.

Resultater, diplom
Resultater	 vil	 efterføl-
gende	 blive	 offentlig-
gjort	på	www.høstif.dk	
Diplom	kan	udskrives	
fra	resultatoversigt.

Tilmelding
Online	 tilmelding	
på	www.høstif.dk.
Betaling	enten	via	
MobilePay/Swipp	 til	
tlf.	 71	 78	 02	 30	 eller	 bankoverførsel	 til	 1935	
728658150.	Husk	at	påføre	navn.
Forhåndstilmelding	 online	 indtil	 1.	 juni	

2015,	herefter	via	e-mail	til	40	kr.	pr	deltager.

Udlevering af startnummer
Der	er	mulighed	for	at	hente	startnummer	på	
følgende	tidspunkter:

Torsdag den 4. juni kl. 19.00-20.00 i HØST-Hallen 
Fredag den 5. juni kl. 12.30-13.30 ved HØST-Hallen
Det	 vil	 også	 være	
muligt	 at	 eftertil-
melde	 torsdag	 den	
4.	juni	i	klublokalet.
Betaling	 sker	 sam-
men	 med	 afhent-
ning	 af	 startnum-
mer.

Kontakt
information
For	 spørgsmål	 m.m.	 kontakt	 Claus	 Glavind,	
e-mail	claus@glavind.net,	tlf.	71	78	02	30.

Vi glæder os til et hyggeligt motionsløb
HØST IF Løb

HØST Grundlovsløbet 2015
Velkommen til endnu en udgave af HØST Grundlovsløbet
Et	motionsløb	i	forbindelse	med	grundlovsdag	i	Hadbjerg

Lyngå-Skjød-Lerbjerg	 sogne,	 er	
hobbylandmand	og	er	kendt	for	
sit	lune	glimt	i	øjet	–	han	ser	hu-
moren	i	det	alvorlige.
Der	 vil	 være	 aktiviteter	 for	
børn	i	alle	aldre.
Man	 kan	 prøve	 krolf	 eller	
stavgang	–	og	der	er	altid	en	vis	
prestige	 i	 at	 vinde	 den	 hunde-
svære	grundlovsquiz!
Der	 sælges	kaffe,	 øl,	 vand	og	
pølser	fra	klublokalet.
Og	 så	 er	 det	 en	 tradition,	 at	
der	 er	 rigtig	 mange	 aktive	 del-
tagere	i	Grundlovsløbet	–	vi	ses!

HØSTredaktionen
Rikke Antvorskov

Provst 
Anders 

Bonde hol
der dette 

års grund
lovstale

Pak familien, 
grib bedstemor under armen, 
shanghaj din nabo –  
for nu mødes vi i Hadbjerg 
når foreningerne bag HØST 
inviterer alle til grundlovsdag ved 
HØSTHallen.

Der er lagt op til en hyggelige 
eftermiddag for hele familien!

Vi	mødes	kl.	14	foran	hallen,	hvis	vejret	tillader	det	–	el-
lers	må	vi	inden	døre.
Årets	 taler	 er	 provst	 Anders	
Bonde.	 Anders	 har	 gennem	 en	
årrække	 været	 sognepræst	 i	

mailto:claus@glavind.net
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ødum ødum

ByFoReningen FoR 
ødum og omegn

Kultur på hjul
Hej alle borgere i Ødum og 
omegn
Lørdag	d.	20.	juni	2015	kl.	10	
mødes	vi	ved	forsamlingshuset,	
hvor	 I	 kan	 komme	med	 på	 by-
vandring	 i	 Ødum	 by,	 hvor	 kul-
turformidler	 Pernille	 Stentoft	
vil	fortælle	noget	om	byen.	Der-
efter	 giver	 vi	 frokost	 til	 de	 til-
meldte	på	”Engholm”,	hvor	der	
bliver	 en	 workshop	 ved	 kunst-
ner	Jens	Gissel,	for	til	slut	bliver	
der	en	fernisering	med	de	foto	
som	en	fotograf	har	været	forbi	
og	tage	rundt	omkring	i	Ødum.
Formålet	med	 projektet	 er	 at	
man	kan:
•	 genopleve	 lokale	 steder	
gennem	 sansevandringer	
og	 præsentere	 oplevelsen	 i	
kunstnerisk	 form	 i	 direkte	
dialog	 med	 professionelle	
kunstnere

•	 mødes	mellem	generationer	
og	 folk	 med	 forskellig	 ud-
dannelse,	kultur	og	erfaring.

•	 blive	bevidst	om	at	være	del	
af	 et	 lokalområde	 og	 samti-
dig	del	af	en	større	sammen-
hæng.

•	 få	 mulighed	 for	 reflektere	
over	 deres	 område,	 ytre	 sig	
om	 området	 og	 dele	 viden	
om	området.

•	 blive	bevidste	om,	at	alle	ste-
der	har	noget	at	byde	på,	at	
alle	steder	kan	opleves.

Lillian Lindberg Nielsen
Amdrupvej 4a, Ødum

tlf. 27 50 56 22

Sankthansfest
D.	23.	juni	kl.	17
Byforeningen	inviterer	 til	 fæl-
lesspisning	 i	 forsamlingshu-
set	og	bålet	tændes	kl.	19.00.
Mad	kr.	50	pr.	person.
Ved	 spisning	 sælges	kolde	
drikke	 og	 ved	 bålet	 sælges	
kaffe/kage/kolde	drikke.

Vi ses!
Tilmelding	 til	 spisning	 på	
tlf.	30	64	31	94	eller	
www.odumbyforening.dk/

arrangementtilmelding.

Byforeningen for Ødum og omegn indbyder til

Grundlovsfest

Program

Velk
oms
t	v/fo

rman
den

Opvi
snin

g	fra
	HIK

	kl.	1
4.00
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vær	o

g	hyg
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Der	
vil	væ
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rske

llige
	spil

,	

hvor
	der	

blive
r	udl

odde
t	

præm
ier

  GRATIS ENTRE

Fredag 5. juni kl. 13
ved	Ødum	Forsamlingshus

Hej derude
Vi	er	et	par	damer	som	kan	hjælpe	med	at	ar-
rangere	 jeres	 kommende	 fest,	 lave	 maden,	
dække	borde,	servere	og	vaske	op.
I	ringer	eller	skriver,	vi	giver	et	tilbud,	for:

Skal I holde rigtig fest
kommer Lillian og Tina, men ikke som gæst
fordi de knokler gerne på
til gæsternes mave en bule må få.

Ring	30	64	31	94	eller	e-mail	 	
odumforsamlingshus@gmail.com.

Lillian Lindberg

http://www.odumbyforening.dk/arrangementtilmelding
http://www.odumbyforening.dk/arrangementtilmelding
mailto:odumforsamlingshus@gmail.com
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Ponyridning
Få	mulighed	for	en	
lille	slentretur	på	en	
af	vore	søde	ponyer.

Slå søm i stub
På	pladsen	er	der	
opstillet	en	stub	
med	tilhørende	søm,	
hvor	man	kan	dyste.

Traktorudstilling
Elsker	du	traktorer?	
Så	kom	og	se	de	
flotte	veterantrak-
torer,	som	vil	stå	på	
pladsen	hele	lørdag.

Den store bagedyst
Traditionen	tro	
byder	vores	byfest	
også	på	kagekon-
kurrence.	Hvert	
år	er	dette	et	stort	
tilløbsstykke	med	
mange	tilskuere!	
Det	er	et	meget	
smukt	kagebord	
hvert	år	–	vores	
deltagere	har	virke-
lig	gjort	sig	umage	
med	udseende,	
smag	og	konsistens.	
Årets	dommer	er	
som	altid	sidste	
års	vinder!	I	år	er	
det	Ulla	Landwehr.	
Vinderen	løber	
med	vandrepoka-
len	som	er	et	fad	
med	indgraverede	
navne	på	årets	vin-
dere.	Ønsker	du	at	
stille	op,	skal	du	
kontakte	Anja	så	
SMS:	20	85	64	63.

Opvisning
Der	vil	komme	for-
skellige	opvisninger	
i	løbet	af	lørdagen.
Og	vi	får	besøg	
af	et	JuJitsu	hold.	
Springgymna-
sterne	fra	HØST	
IF	kommer	også	
og	underholder.

Børne
loppemarked
Det	vil	være	
mulighed	for	børn	
for	at	lave	sin	
egen	loppe-bod.

Tegninger
I	teltet	vil	der	være	
mulighed	for	at	lave	
en	tegning,	som	
man	kan	lægge	i	
puljen	til	næste	
års	kop-tryk.

Mad og drikke
Der	vil	under	
hele	festen	være	
mulighed	for	at	
købe	drikkevarer	
i	vores	bar	og	der	
kan	købes	mor-
gen-,	middags-	og	
aftensmad	i	teltet.

Flødebolle 
kastemaskine
Igen	i	år	er	der	
mulighed	for	at	
komme	og	prøve	
vores	flødebol-
lekastemaskine.

Dyrskue
Har	du	Sellings	
sødeste,	nuttede	
og	klogeste	kæle-
dyr?	Så	meld	dig	
og	dit	kæledyr	til	
børnedyrskue	til	
Selling	Byfest.
Tilmelding	
kan	ske	til	Mona	
Tahhan,	ved	at	
skrive	en	e-mail	til	
mtahhan@gmail.com	
eller	ved	at	skrive	
på	facebook.
Tilmelding	
senest	5.	juni.

Selling Byfest 2015
Tshirt tryk
Der	vil	være	mulig-
hed	for	at	få	lavet	
tryk	på	T-shirts	i	
løbet	af	lørdagen	i	
vores	T-shirtbod.

Tombola
I	år	vil	der	komme	
en	tombola,	hvor	
du	kan	vinde	
anden	hånds	
bamser	og	legetøj.
I	den	anled-
ning	mangler	vi	
gode	bamser	og	
godt/nyt	legetøj	
til	udlodning.
Hvis	du	har	
noget,	du	vil	
donere,	så	kontakt	
Jette	Lykkegaard,	
tlf.	29	66	56	44	eller	
lykkefis@hotmail.com

Selling 
Børne-byfest
Succesen fra sidste år fortsætter, så er 
du klar til et brag af en børne-byfest, 
som vil blive omtalt over alt i lokalom-
rådet?

Så kunne dette måske være noget for dig.

Den fede fest foregår Fredag den 12. juni på 
pladsen i Selling ved H. C. Andersens Vej

Den vilde børne-byfest starter med mad 
og drikke, hvorefter den står på den vil-
deste fest med musik, leg og dans.

Hvis man bliver for høj på den lokale 
sodavand, er der mulighed for at lade 
cyklen stå, og sove på pladsen, til man 
er ædru næste morgen og kan køre for-
svarligt hjem.

Nærmere information om denne fantasti-
ske begivenhed vil komme rundt pr. brevdue.

Hvis dette lyder som noget for dig
Så	 kom	 og	 besøg	 Selling	 Byfest	d.	 13.	 juni	 på	 det	
grønne	område	på	H.	C.	Andersens	Vej	i	Selling.
Alle	er	hjertelig	velkommen.
Yderlig	 information	kommer	pr.	brevdue	 til	 jeres	
postkasse.

Selling Byfestudvalg

mailto:mtahhan@gmail.com
mailto:lykkefis@hotmail.com
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Introduktionsforløb til

Mindfulness 
meditation
ved	Silvia	Hansen,	Mindfulness-instruktør

i Selling Forsamlingshus
Søndage	den	24.	og	31.	maj	kl.	9.30-11.00

Onsdage	den	3.,	10.	og	17.	juni	kl.	19.30-21.00

hadBjeRg BoRgeRFoRening

Find	mere	ro	og	få	hjælp	til	at	forbedre	dit	fysiske	
og	psykiske	helbred,	og	din	livskvalitet.

Forskning	har	vist,	at	Mindfulness	meditation	kan	
mindske	symptomer	på	stress,	angst	og	depression,	
samt	den	måde	mennesker	oplever	langvarige	
smerter	på.

Du	kan	deltage	en	gang,	eller	alle	gange.
Tilmeld	dig,	eller	kontakt	mig	på	e-mail	
silviasimovahansen@gmail.com.
Deltagelsen	er	gratis!

Silvia Hansen

Indvielse af 
madpakkehuset 
i Søparken
Vi	vil	gerne	invitere	jer,	store	som	små	til	indvielse	af	
madpakke	huset	i	Søparken	lørdag	d.	23.	maj	kl.	14.00.
Vi	vil	gerne	takke	jer,	der	har	opført	det	flotte	hus.	Her	
vil	vi	servere	lidt	til	ganen	og	maven.
Vi	glæder	os	til	at	se	jer.

Sankthansaften
Vi	vil	igen	i	år	afholde	sankthans	i	Søparken.
Sankthans	i	børnehøjde	starter	kl.	16.30.
Kl.	20.00	bliver	det	store	bål	tændt	og	vi	synger	hek-
sen	til	Bloksbjerg.
Vi	krydser	fingre	for	godt	vejr	og	glæder	os	til	et	hyg-
geligt	arrangement.

Kristine

mailto:silviasimovahansen@gmail.com
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det FoRhistoRiske hjøRne det FoRhistoRiske hjøRne

I	 et	 gammelt	 avisudklip,	 fra	
Randers	Dagblad,	oktober	1946,	
står	 der	 ”Belgisk	 flyvemaskine	
styrtet	ned	i	Hadbjerg”,	en	avis-
artikel	 der	 har	 været	 gemt,	 og	
nu	er	kommet	frem	i	lyset	efter	
næsten	70	år.	Marie	Aggerholm	
har	 venligst	 overdraget	 mate-
rialet	 til	 HØST-redaktionen,	
hvorfra	 jeg	 nu	 har	 fornøjelsen	
at	skrive	om	det	til	bladet.
Jeg	 synes,	 at	 historien	 er	
spændende,	 og	 ny	 for	 mig,	 og	
selv	 om	 jeg	 gik	 i	 skole	 i	 Had-
bjerg	fra	1959	til	1962,	blev	der	
aldrig	 fortalt	 om	 flystyrtet,	 og	
heller	 ikke	 senere	 har	 jeg	 hørt	
nogen	tale	om	det,	så	derfor	nu	
i	HØST.
Avisen	beretter	om	en	belgisk	
transportmaskine,	 som	 var	 på	
vej	 fra	 Bryssel	 til	 Aalborg	med	
en	 ladning	 duer	 i	 kasser,	 styr-
tede	ned	i	en	roemark,	efter	at	
maskinen	i	lang	tid	havde	fløjet	
rundt	 over	Hadbjerg,	 for	 at	 fin-
de	et	sted	at	nødlande.	Ulykken	
skete	iflg.	avisen	en	søndag	ved	
middagstid.
Piloten	 havde	 udvalgt	 sig	 en	
mark,	 hvor	 han	 kunne	 nødlan-
de,	men	under	 landingen	 kom	
et	par	heste	løbende	med	stærk	
fart	mod	maskinen,	 og	 da	 han	
forsøgte	at	gasse	op	for	at	undgå	
at	 ramme	 dyrene,	 gik	 det	 galt,	
og	 pludselig	 var	 Søren	 Jensens	
gård,	”Hougaards	Minde”,	foran	
ham,	og	han	mistede	herredøm-

met	over	maskinen,	som	på	det	
tidspunkt	 fløj	med	150	km	 i	 ti-
men.
Helt	galt	gik	det,	og	nu	kurede	
maskinen	på	èt	hjul	gennem	en	
roemark,	 for	 derefter	 at	 brase	
ind	 i	 hækken	 til	 ”Hougaards	
Mindes”	have,	og	med	voldsom	
kraft	 klippe	 toppen	 af	 et	 træ,	
hvorved	det	meste	af	førerkabi-
nen	blev	 revet	 af,	 og	 efter	 end-
nu	nogle	meter	ramte	maskinen	
et	stort	frugttræ,	som	blev	revet	
op	med	rode.
En	 blev	 dræbt,	 og	 to	 lettere	
såret.	 Piloten	 blev	 klemt	 fast	
mellem	styregrejerne,	men	slap	
med	 hjernerystelse	 og	 knubs	 i	
ansigtet,	mens	 ejeren	 af	maski-
nen,	 Grosserer	 de`Klever	 fik	
alvorligt	benbrud	og	nogle	små-
skrammer.
Ud	over	piloten	og	ejeren	var	
der	 en	 medarbejder,	 som	 blev	
slynget	ud	af	maskinen.
Avisen	 skriver,	 at	 maskinen	
blev	total	knust,	og	det	samme	
gjorde	lasten.
Maskinen	var	kun	11	dage	tid-
ligere	blevet	købt	i	England,	da	
grossereren	var	ved	at	opstarte	
et	nyt	flyselskab.	Maskinen	var	
kun	 beregnet	 til	 to	 personer,	
men	da	grossereren	ville	skabe	
nye	 forretningsforbindelser	 i	
Aalborg,	var	de	tre	i	flyet.
Ved	 ulykken	 var	 der	 flere	 til-
ilende,	 og	 her	 nævnes	 gårdejer	
Søren	 Jensen,	 arbejdsmand	 Jo-

hannes	 Jensen,	 sønnen	 Verner	
Jensen,	 soldat	 Sejer	 Hedegård	
og	soldat	Leo	Jensen.
Soldaterne	var	på	orlov,	og	tje-
nestegørende	i	Fredericia.
Soldaterne	var	de	 første	hjæl-
pere,	der	mødte	op	til	det	frygt-
lige	 syn,	 og	 de	 fik	 hurtigt	 den	
bevidstløse	og	 stærkt	blødende	
medarbejder,	som	de	fandt	ved	
flyets	 vingespids,	 båret	 ind	 til	
gårdejeren,	hvor	han	efter	kort	
tid	døde	af	sine	kvæstelser.
Grossereren,	der	var	hårdt	så-
ret,	 var	 klar	 nok	 til	 selv	 at	 un-
derbinde	 det	 stærkt	 blødende	
ben	med	åbent	benbrud.
Arbejdsmand	 Johannes	 Jen-
sen	fik	med	noget	besvær	 truk-
ket	 piloten	 ud	 af	 den	 knuste	
førerkabine.
Der	 blev	 sendt	 bud	 til	 både	
Falck	og	Zonen	samt	overbetjent	
Velborg	fra	Hadsten.
De	sårede	blev	kørt	til	Central-
sygehusets	 kirurgiske	 afdeling,	
og	den	dræbte	belgier,	Pierre	Py-
tømans,	blev	kørt	til	sygehusets	
kapel.
Senere	på	dagen	kunne	krimi-
nalpolitiet	 og	 en	 flyveleder	 fra	
Tirstrup	 foretage	 den	 første	 af-
høring	af	de	overlevende.
Her	 fortæller	 piloten,	 at	 de	
havde	 fløjet	 fra	 Bryssel,	 over	
Bremen	og	Hamborg,	over	græn-
sen	og	op	mod	Aarhus,	hvor	han	
erfarede	 at	 olietrykket	 var	 for	
højt.	Han	havde	 kredset	 et	 par	
gange	over	byen	for	at	finde	et	
sted	at	 lande,	men	på	grund	af	
regnfuldt	 og	 diset	 vejr,	 overså	
han	 landingspladsen	 i	 Skejby,	

og	 valgte	derfor	 at	 følge	hoved-
vejen,	og	forsøge	at	nå	frem	til	
Aalborg.	Den	ene	motor	satte	ud,	
og	maskinen	kunne	ikke	holde	
sig	i	luften	på	én	motor,	så	der-
for	 var	 en	 nødlanding	 nødven-
dig.
Piloten,	 Hauri	 Janmö,	 var	 el-
lers	 meget	 erfaren,	 da	 han	 un-
der	 krigen	 havde	 fløjet	 bombe-
maskine	for	R.A.F.
Politiet	holdt	vagt	ved	flyet	til	
dagen	 efter,	hvor	der	 kom	 luft-
fartseksperter	 fra	 København,	
for	at	finde	årsagen	til	styrtet.

Flystyrt i Hadbjerg

På	 grund	 af	 mit	 manglende	
lokalkendskab,	 ved	 jeg	 ikke	
præcist,	hvor	 i	Hadbjerg	 styrtet	
skete,	 men	 Marie	 Aggerholm	
har,	på	et	kort,	afkrydset	områ-
det,	 som	lokalt	kaldes	”lufthav-
nen”	og	det	var	måske	 lige	der,	
flyveren	faldt	ned?
Måske	 ved	 nogen	 af	 læserne	
noget	mere	 om	 flystyrtet,	 som	
de	vil	dele	med	os	andre?
Håber,	at	HØST-redaktionen	
hører	nærmere.

Martin Møller
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Gudstjenester
Maj	 	 Ødum	Kirke	 Hadbjerg	Kirke	 Andre	kirker
Søndag d. 17. Konfirmation kl. 10.00 MK
Søndag d. 24. Pinsedag kl. 11.00 MK

Mandag d. 25. 2. pinsedag
   kl. 11.00 Lilleåparken

    Fælles friluftsgudstj. 
    Kirkekaffe

Tirsdag d. 26. Ældregudstjeneste 
   kl.  9.30 kaffe i sognegården

    kl. 10.30 Sct. Pauls kirke
Lørdag d. 30. Pilgrimsgudstjeneste   kl.  9.30 Elisabeth Lidell
Søndag d. 31. Trinitatis søndag Ingen Ingen
Juni	 	 Ødum	Kirke	 Hadbjerg	Kirke	 Andre	kirker
Søndag d.   7. 1. søndag efter Trinitatis kl.  9.30 MD
Søndag d. 14. 2. søndag efter Trinitatis  kl. 11.00 MK
Søndag d. 21. 3. søndag efter Trinitatis  kl. 11.00 Fam. gudstj. og frokost i præstegårdshaven MK
Søndag d. 28. 4. søndag efter Trinitatis  kl. 11.00 MK 

Gudstjenesteliste	 indtil	 august	 findes	 i	 ”Kirkebladet	 for	 kirkerne	 i	 og	 omkring	
Hadsten”,	som	ligger	i	kirkerne.

Familiegudstjeneste 
med efterfølgende 
kirkefrokost i præstegårdshaven

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
BNJ Birgith Nørlund Jensen
MD Majbritt Daugaard 

Ferie og 
fridage
Jeg	har	friweekend	d.	6.-7.	juni.
Og	sommerferie	fra	d.	29.	juni	
til	20.	juli.
Der	henvises	til	mine	kolleger	
i	Hadsten:

Birgith Nørlund tlf. 86 98 24 24
Majbritt Daugaard tlf. 24 24 60 28

Mette Krabbe

Ødum kirke
Søndag	den	21.	juni	kl.	11.00
Igen	i	år	indbyder	menighedsrå-
det	 til	 frokost	 i	 præstegårdsha-
ven,	efter	at	vi	har	været	 til	 fa-
miliegudstjeneste	i	Ødum	kirke.	
Alle	er	meget	velkomne.
3.	årgang	på	Hadbjerg	Skole	får	
en	særlig	 invitation,	da	vi	med	

gudstjenesten	også	afslutter	en	
temauge	 om	 kirke	 og	 kristen-
dom	 og	 i	 våbenhuset	 udstiller	
ikoner,	 som	 eleverne	 selv	 har	
fremstillet	i	løbet	af	ugen.

Mette Krabbe
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Døbte, viede, 
bisatte/begravede
Hadbjerg kirke
Døbte
Victoria Franck, Hadbjerg
Oliver Balle Jensen, Selling
Viede
Anne Grethe Pedersen Lihom og Kim Kruse Liholm, Selling

Ødum kirke
Bisatte	og	begravede:
Flemming Torben Nielsen, Hinnerup
Henning Elbech Jensen, Selling

Konfirmations-
datoer for 
2017 og frem
Konfirmationer	2016
Ødum kirke: søndag d. 1. maj
Hadbjerg kirke: søndag d. 8. maj

Menighedsrådet	har	besluttet	at	
ændre	 datoerne	 for	 konfirma-
tionerne	 i	 Ødum	 og	 Hadbjerg	
kirker,	 så	 de	 fra	 og	 med	 2017	
kommer	til	at	ligge	i	bededagsfe-
rien	enten	bededag	eller	den	ef-
terfølgende	 søndag.	Dagene	 vil	
hvert	år	skifte	mellem	kirkerne:

Konfirmation	2017
Hadbjerg kirke: 12. maj
Ødum Kirke: 14. maj
Konfirmation	2018
Ødum Kirke: 27. april
Hadbjerg kirke: 29. april
Konfirmation	2019
Hadbjerg Kirke: 17. maj
Ødum kirke: 19. maj

Pilgrimsvandring
med Elisabeth Lidell
HadbjergHadsten
Lørdag d. 30. maj 2015
Hadbjerg	Kirke,	kl.	9.30

Vi	går	ca.	12	km,	og	undervejs	
spiser	 vi	 den	 medbragte	 mad-
pakke.	
Vi	 slutter	 senest	 kl.	 15	 ved	
KFUM-Spejdernes	 hus	 i	 Had-
sten.
Der	 vil	 være	mulighed	 for	 at	
blive	kørt	tilbage	til	Hadbjerg.

Ødum Hadbjerg 
Menighedsråd
Datoer	for	kommende	menighedsrådsmøder
Onsdag, den 20. maj
Torsdag, den 4. juni
Møderne	starter	kl.	18.30	og	slutter	kl.	21.30.

Efter	 en	 kort	 andagt	 i	 Had-
bjerg	Kirke	vandrer	vi,	dels	i	

stilhed,	men	også	med	ophold.
Når	man	følger	 livets	 landevej,	
er	der	både	omveje	og	afveje.	Al-
ting	går	hurtigt	–	vi	flytter	os	i	ryk	
og	opfanger	ikke	altid	detaljerne.
På	 pilgrimsvandringen	 er	 der	
tid	til	eftertanke,	langsomhed	og	
enkelhed.	Her	er	tid	til	fordybelse,	
at	fordøje	nuet	og	indtrykkene	får	
tid	at	sætte	sig.	Der	er	tid	til	tak-
nemmelighed	og	indre	ro.
På	 en	 pilgrimsvandring	 ”be-
der	 man	 med	 fødderne”!	 Pil-
grimmen	ser	det	indre	landskab	
bag	det	ydre:	en	usynlig,	ekstra	
dimension	 bag	 denne	 verdens	
timelighed.
Måske	 er	man	 nødt	 til	 at	 be-
væge	 sig	 fysisk	 for	 at	 kunne	
flytte	sig	mentalt.

Pilgrimsvandringen	 er	 afslutningen	 på	 vinte-
rens	arrangementsrække;	Gå	med	Gud!
Vi	har	gået	med	Ham,	der	går	med	os	–	vi	har	
gået	 sammen	 fysisk	og	 i	 tanken;	 til	Kollerup,	
ad	Caminoen	og	til	Kampala	i	Uganda.
Det	har	været	en	spændende	rejse.

Gå med Gud!
Kulturudvalget
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For	3	uger	siden	skulle	jeg	over-
række	et	bevis	 til	 5.	klasse.	De	
havde	 vundet	 2.	 pladsen	 i	 en	
landsdækkende	matematik	kon-
kurrence.
Jeg	 sagde	 til	 Dem,	 at	 jeg	 var	
stolt	 på	 skolens	 vegne	 over	 de-
res	præstation.
Eleverne	 spurgte	 mig	 om,	
hvad	det	var,	jeg	var	stolt	over	og	
hvad	det	betød,	at	jeg	var	stolt.
Jeg	forklarede,	at	 jeg	var	stolt	
over	 deres	 indsats,	 den	 grundi-
ge	måde	de	havde	forberedt	sig	
på,	både	enkeltvis	og	i	grupper,	
at	 de	 var	 gået	 til	 opgaven	med	
stor	ildhu	og	begejstring	og	det	
flotte	 resultat,	der	var	kommet	
ud	af	alle	deres	anstrengelser.
Det	 er	 den	 sammen	 fornem-
melse	jeg	har	efter	at	have	været	
en	del	af	den	proces,	der	har	væ-
ret	omkring	”Fireflies”	i	HØST-
Hallen.

Jeg vil på skolens vegne 
takke for den store opbakning, 
som der har været fra lokal
området i forbindelse med 
skolens opførelse af musica
len ”Fireflies”.
Fra	 start	 har	 foreninger	 og	
enkeltpersoner	 i	 lokalområdet	
støttet	op	om	ideen	og	uden	je-
res	hjælp	var	det,	der	var	en	ide	

for	et	år	siden,	 ikke	blevet	den	
fantastiske	 oplevelse,	 som	 det	
er	blevet	for	os	alle.
Den	 nye	 folkeskolereform	
lægger	op	til	et	samarbejde	med	
lokalsamfundet.	 Dette	 samar-
bejde	er	der	allerede	i	vort	lokal-
område;	 vikingemarked,	 fortæl-
lehus	og	nu	musical.
Hadbjerg	Skole	og	HØST-om-
rådet	 får	megen	anderkendelse	
fra	hele	Favrskov	kommune	og	
forvaltningen.	 Skolen	 bliver	
kontaktet	fra	flere	sider	af	men-
nesker,	 der	 gerne	 vil	 høre	 om	
vort	projekt.
Når	vi	går	sammen	i	lokalom-
rådet	 er	 der	 megen	 energi	 og	
kreativitet	 blandt	 os,	 og	 vi	 har	
været	 i	stand	til	at	samle	tinge-
ne	i	fælleskab	og	vi	har	sammen	
skabt	store	oplevelser	for	alle	 i	
vort	lokalområde.
Samtidig	 med	 at	 vi	 denne	
gang	 kom	 på	 medielandkortet	
–	 tv,	 radio,	 aviser	 og	 de	 sociale	
medier.
Fra	 skolens	 side	 vil	 jeg	 takke	
mange	 gange	 for	 jeres	 indsats	
og	opbakning.

Jeg er, og vi kan være stolte 
af hinanden!

Niels Fensby
Hadbjerg Skole

Projekt	”Akut	udvidelse	af	Ser-
vicefaciliteter	i	HØST-Hallen	
2012”
Der	er	nu	fremsendt	forslag	
til	budget	2016	på	haludvi-
delse	del	2.	Dette	er	kort	
beskrevet	 et	 stort	 rum,	
der	tilbygges	på	siden	af	
klublokalet	 op	 mod	 de	
den	 nye	 omklædnings-
tilbygning.	 Forslaget	 går	
på	et	”rå	rum”	sådan	for-
stået	 at	 vi	 stort	 set	 selv	
skal	 færdiggøre	 det	 ind-
vendigt.	 Prisen	 er	 beregnet	
til	 kr.	 854.000,	hvoraf	 vi	 selv	
kan	bidrage	med	kr.	500.000	ud-
over	eget	arbejde.	Så	kr.	354.000	
er	det	beløb	vi	ansøger	om.
Tegninger	 og	 andet	 vil	 blive	
hængt	op	på	tavlen	ved	HØST-
Hallens	indgang.
Derudover	ansøger	vi	kommu-
nen	om	et	ventilationsanlæg	til	
HØST-Hallen.	 Vi	 ved	 alle,	 der	
bliver	 ekstremt	 varmt,	 så	 snart	
der	er	aktiviteter	i	hallen,	så	alle	
inkl.	 tilskuerne	 får	 en	 ubehage-
lig	 og	 generende	 luft	 og	 varme.	
Det	 oplevede	 vi	 senest	 ved	 op-
førelsen	 af	 Teaterstykket	 ”Tere-
zins	Ildfluer”,	hvor	det	ved	alle	
forestillinger	føltes	som	om	der	
stort	set	ingen	luft	var	i	hallen.

Uanset	 hvilken	 aktivitet	 der	
er,	 bør	 det	 være	 under	 ordent-
lige	 forhold	 –	 også	 når	 vi	 har	
gæster	 udefra,	 hvad	 enten	 det	
er	 idrætsudøvere,	 ministre,	 po-
litikere	 eller	 ganske	 almindelig	
tilskuere.
Prisen	 for	 et	 ventilationsan-
læg	 er	 anslået	 til	 kr.	 800.000,	
som	 vi	 så	 har	 sendt	 budgetfor-
slag	på	til	budget	2016.
Der	 vil	 løbende	 blive	 opda-
teret	 om	 del	 2	 projektet	 her	 i	
HØST.

Kontaktperson i projektgruppen 
er Lars Olsen

Tlf. 30 75 22 12
Email lars.knud@ofir.dk 

TAK
HØST-Hallen udvidelse
Status – information fra projektgruppen

mailto:lars.knud@ofir.dk
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Der	var	7	hold	og	et	gæstehold	
på	programmet.	Vi	startede	med	
indmarch	og	så	sang	vi	en	sang.
Det	 første	hold	på	 gulvet	 var	
nogle	 små	 børn	med	 deres	 for-
ældre,	der	skulle	ind	og	springe/
lege/danse	 lidt	og	det	 så	ud	 til,	
at	de	morede	sig.

Zumbakids	 skulle	 på	 gulvet	
bagefter,	 hvor	 de	 skulle	 danse	
til	 høj	 musik.	 Det	 kunne	 de	

Sommer-
gymnastik
Så	er	det	blevet	tid,	som	vi	plejer,	for	
alle	de	aktive	unge	piger	og	drenge,	der	
gerne	vil	gå	til	sommergymnastik.

Sommergymnastikken	gælder	for	børn	
fra	3.	klasse	og	opefter	+	alle	mix-
springere.

Opstart	torsdag	d.	7.	maj
Kl.	17.30-19.00	i	HØST-Hallen.

Min.	10	gymnaster.
Stopper	til	Selling	Byfest	d.	13.	juni.
Pris:	200	kr.

Steffen og Henning Espersen

godt	lide!	Alle	holdene	fik	taget	
et	 holdbillede,	 en	 del	 af	 dem	
uden	 for	 hallen.	 Efter	 Zumba-
kids	skulle	vi	have	nogle	lidt	æl-
dre	gymnaster	på	gulvet	og	lave	
en	rytmisk	serie,	hvor	de	brugte	
kasser	 med	 smiley-er	 på.	 Det	
var	 Rytmekrukkerne,	 som	 hav-

de	 været	 til	 flere	 opvisninger	
før	vores	egen.	 Ju	 jitsu	–	vores	
gæstehold	 –	 skulle	 derefter	 på	
og	 lave	 en	 lille	 opvisning	med,	
hvad	de	kan.	Det	så	meget	sjovt	
ud,	 lidt	 vildt	 og	de	måtte	have	
øvet	 sig	 meget.	 Nu	 var	 det	 de	
friske	 bedster	 og	 olders	 tur	 til	
at	gå	på	gulvet,	hvor	de	viste	en	
rytmisk	serie.	Så	havde	vi	nogle	
Spillopper	på	gulvet,	det	er	dem	
som	 jeg	 er	 hjælpetræner	 for.	
De	 lavede	deres	 rytmiske	 serie	
og	 så	 viste	 de,	 hvad	 de	 havde	

lært	på	redskabsbanen,	som	jeg	
havde	 fået	 lov	 til	 at	 være	med	
til	at	lave	en	tegning	til.	Pilates	
gymnasterne	var	også	på	gulvet.	
Det	 var	 noget	mere	 rolige	 øvel-
ser.	Det	 sidste	hold	denne	dag	
var	 micro,	 mini	 og	 storsprin-
gerne.	Microerne	lavede	en	lille	

rytmisk	serie	og	så	sprang	de	på	
redskaberne.	 Der	 var	 fuld	 fart	
på.	 Bagefter	 var	 det	 mini-	 og	
storspringernes	 (mixholdets)	
tur	 til	 at	 vise	 deres	 rytmiske	
serie	 og	 så	 til	 sidst	 forskellige	
typer	af	spring.	Her	var	jeg	selv	
med.	 Efter	 uddeling	 af	 tak	 til	
instruktører	 og	 hjælpetrænere	
m.m.	var	der	tid	til	en	fælles	ud-
march.	 Det	 så	 ud	 til	 publikum	
kunne	lide	opvisningen	og	også	
det	 store	 vilde	 kagebord,	 der	
fulgte	 efter.	 Der	 var	 kager	 for	
enhver	smag.

Michelle Lauridsen
Hjælpeinstruktørføl

gymnastik

Gymnastikopvisning
Den 19. april 2015 havde vi gymnastikopvisning i HØSTHallen

Rigtig	god	sommer	til	alle	gym-
naster	og	forældre.	Vi	glæder	os	
til	 at	 se	 jer	 igen	 efter	 sommer-
ferien.
Klik	 ind	 på	HØST	 IF´s	 hjem-
meside	 –	 www.høstif.dk	 –	 og	
hold	øje	med	den	nye	sæson	fra	
ca.	august.

Gymnastikudvalget

http://www.h�stif.dk
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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!

Grundlovsdag
NB!	 Grundlovsdag	 5.	 juni	 ifm.	
aktiviteterne	 ca.	 kl.	 15.00,	 vil	
der	være	mulighed	for	at	spille	
krolf	 på	 banerne	 ved	 siden	 af	
HØST-Hallen.	 Nogen	 af	 de	 er-
farne	spillere	stiller	op	og	hjæl-
per	jer	igennem	banen!

Kontaktoplysninger
Krolf

Margit Jensen tlf. 22 76 57 78

Petanque
Erik Pedersen tlf. 29 42 02 96

Cykling for motionister

Landevejscykling
Er	du	mere	til	en	tur	på	landeve-
jen	og	lidt	mere	fart,	er	der	også	
tilbud	om	det.
Turene	er	fra	ca.	45	km.	Vi	er	
nybegyndere,	eller	har	arbejdet	
i	 flere	 år	 på	 at	 optimere	 krop-
pen	til	at	køre	ned	ad	bakke.	Vi	
har	 lagt	 ud	 den	 første	 måned	
med	 en	 gennemsnitsfart	 på	 ca.	
21	km/t.	Målet	her	er,	at	vi	sam-
let	 vil	 gennemføre	 Frijsenborg-
løbet	til	sommer.

Stavgang
Sommersæson
Vi	 mødes	 som	 sædvanligt	 ved	
hallen	 om	 torsdagen	 kl.	 19.00	
og	traver	ca.	5	km	i	løbet	af	en	
lille	times	tid.
Vi	 får	 motioneret	 både	 krop-
pen	og	mundtøjet	undervejs.
Derefter	tager	vi	en	kop	kaffe	
i	klublokalet.	Det	hænder	vi	får	
lidt	kage	eller	en	lille	en	til	næ-
sen	dertil.
En	gang	om	måneden	tager	vi	
ud,	 og	 går	 i	 lidt	 andre	 omgivel-
ser	for	at	få	lidt	afveksling.

Grundlovsdag
NB!	 Grundlovsdag	 5.	 juni	 i	 for-
bindelse	 med	 aktiviteterne	 ca.	
kl.	 15.00,	 vil	 nogle	 af	 os	 stille	
op	med	stave,	så	de	der	har	lyst,	
kan	prøve	at	 gå	en	 tur.	Det	bli-
ver	en	 lille	 tur	rundt	 i	krogene	
af	Hadbjerg.
Vel	mødt	 gamle	 som	nye	 del-
tagere.

Vagn Salling Poulsen
Glentevej 16, Hadbjerg
Tlf. 86 91 43 76, mobil 

72 20 24 56

Vi cykler hver onsdag kl. 18 
fra HØSTHallen i Hadbjerg. 
Klublokalet er åbent i forbin
delse med cykelturen.

Der er nu 2 tilbud på cykling

Motionscykling
Du	 har	mulighed	 for	 at	 kombi-
nere	 motion	 og	 at	 komme	 ud	
i	 naturen.	 Hver	 gang	 cykler	 vi	
forskellige	ture	i	omegnen,	hvor	
vi	kører	ad	små	veje	og	indimel-
lem	kører	vi	også	på	en	grusvej.	
Vi	cykler	ca.	25	km,	og	forlænger	
turene	 efterhånden,	 når	 afte-
nerne	bliver	lysere.

Henvendelse kan ske til
Jonna	tlf.	29	88	91	61,	træffes	efter	kl.	16.
E-mail	jonnaledetthomsen@gmail.com
Ole	Gregersen	tlf.	60	25	96	00
E-mail	Ole.Gregersen@gmail.com

Vi glæder os til at cykle sammen med dig
Ole Gregersen, Jonna og Niels Erik Thomsen

Kontingent	til	HØST	er	kr.	150.
Du	tilmelder	dig	og	betaler	på	
hjemmesiden	www.høstif.dk.	

mailto:jonnaledetthomsen@gmail.com
mailto:Ole.Gregersen@gmail.com
http://www.h�stif.dk
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BasketBall

”Basket for alle”

høst iF motion

LØB i HØST IF
Vi fortsætter med masser af aktiviteter i HØST IF Løb

Vores	nye	tiltag	med	fast	opsam-
ling,	hvor	de	forreste	efter	hver	
1-2	 km	 løber	 helt	 tilbage	 til	 ba-
gerste	løber,	gør	at	vi	løber	mere	
sammen	og	mange	faktisk	også	
lidt	 længere	 ture.	 Det	 er	 bare	
nemmere	at	få	 løbet	nogle	kilo-
meter,	 når	man	 løber	 sammen	
med	andre.

Aktivitetsoversigt	maj-juni
5. juni: HØST Grundlovsløbet

(se omtale på side 5 her i HØST)
21. juni: Aarhus City Halvmaraton, 

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 læn-
gere ture, klubtur 1. søndag i måneden

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

Vel løb
Claus Glavind

JuJitsu
Træningstider	i	forsommeren	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 

Torsdag kl. 20.30-22.00

Halvmaraton
Træningen	fortsætter	bl.a.	frem	
mod	 Aarhus	 City	 Halvmaraton	
i	 juni	–	den	står	på	intervaltræ-
ning,	 testløb	 og	 længere	 søn-
dagsture.

Wings for Life World Run
Søndag	d.	3.	maj	stillede	vi	med	
ca.	20	officials	som	vejvisere	og	
til	 væskedepoter	 ved	 det	 ver-
densomspændende	 løb	 Wings	
for	Life	World	Run.	Et	løb	med	
i	alt	85.000	deltagere,	som	løber	
samtidig	 på	 forskellige	 destina-
tioner	i	34	lande.

Grundlovsløbet
Grundlovsdag	 er	 der	 i	 lighed	
med	 de	 seneste	 år	 motionsløb	
i	 Hadbjerg.	 HØST	 IF	 Løb	 arran-
gerer	 endnu	 et	 familievenligt	
løb,	hvor	alle	har	mulighed	 for	
at	løbe	enten	2,5	eller	5	km.	Se	
yderligere	information	om	løbet	
og	hvordan	du	tilmelding	dig	på	
side	5.

Træninger
Vi	 har	 altid	 plads	 til	 flere	 løbe-
re,	som	enten	lige	er	startet	op	
med	løb	eller	som	bare	trænger	
til	nogen	at	 løbe	sammen	med.	

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

Træningstid kl. 16.0017.00 
indtil skoleferien
NB!	Det	er	gratis	at	deltage	ind-
til	da!
Træner	 Jesper	 Wichmann,	
som	 også	 gør	 sig	 på	 Volleyball	
området,	har	sagt	 ja	 til	at	være	
træner	for	basketballbørnene.

Der	er	plads	til	flere,	hvis	no-
gen	skulle	have	 lyst	 til	 ”Basket	
for	alle”	i	HØST	IF.

Evt. spørgsmål kan rettes til
Allan Thomsen

Mobil 27 84 78 81

http://jujitsu.langton.dk
https://www.facebook.com/pages/Hadbjerg-Ju-Jitsu/303073069735211
mailto:hadbjerg.jujitsu@gmail.com
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Playersponsorater i 
HØST IF
Vi	har	 siden	 lanceringen	af	disse	 sponsorater	
haft	en	stor	succes.	Faktisk	har	vi	til	denne	sæ-
son	formået	at	fordoble	antallet	af	playerspon-
sorater	fra	2014.	

De	eksisterende	playersponsorater
Rasmus Rungø Johansen – CasinoEvents.dk
Jakob Rungø Johansen – KE-El Installation v. Torben Eriksen
Mogens Krogh – Hadbjerg Mur & Beton v. Morten Eriksen
Casper Lazcko – Vistoft Byg v. Kent Vistoft

Der	har	været	stor	efterspørgsel	på	playerspon-
sorater	op	til	denne	sæson,	hvilket	illustreres	
bedst	 ved	 at	 vi	 har	 fået	 en	 sponsor	 helt	 fra	
Skanderborg.	

Det	er	følgende	spillere	og	sponsorer	vi	har	tilknyt-
tet	til	2015	sæsonen	

Nikolaj Svejstrup Loft – Radius Møbler
Rasmus Knage Thomsen – Midtjyllands Sommerhusudlejning
Jonas Kristensen – Midtjyllands Sommerhusudlejning 
Simon Buus Olsen – Rema 1000 Skanderborg v. Martin Kruse

Egentlig	 skulle	 der	 her	 i	majnummeret	 have	
været	et	større	indlæg	med	billeder	af	sponso-
rer	og	spiller	med	trøjerne	på!	Men	pga.	 leve-
ringsfrist	på	nogle	af	de	nye	trøjer	bliver	dette	
først	i	juninummeret	af	HØST.
Skulle	der	være	interesse	fra	andre	virksom-
heder	 for	 playersponsorater	 til	 seniorholdet,	
så	skal	man	være	mere	end	velkommen	til	at	
kontakte	Simon	Buus	Olsen	på	tlf.	41	13	84	82	
eller	simonbuusolsen@gmail.com.

Sponsor-
samarbejde 
mellem 
NVUI, HSK 
og HØST IF
Lørdag	 den	 20.	 juni	 vil	 der	
være	 et	 sponsorarrangement-
samarbejde	 mellem	 NVUI	 (Vol-
dum),	 HSK	 (Hadsten)	 og	 HØST	
IF.	Det	 sker	med	alle	3	 forenin-
gers		sponsorer.	Anledningen	er	
et	 	 lokalopgør	 i	Serie	2	mellem	
NVUI	 og	 HSK	 i	 Voldum.	 Spon-
sorer	 vil	 få	 særskilt	 indbydelse	
i	løbet	af	maj	måned.	Og	i	næste	
nummer	af	HØST	vil	der	være	
yderligere	omtale!

OK
OK Plus sponsortiltag fortsæt
ter for fuld styrke i foråret 
2015
OK	 Plus	 tester	 et	 tiltag	 til	 alle	
klubber	 og	 foreninger,	 der	 har	
en	sponsoraftale	med	OK.	Tilta-
get	går	ud	på	flg.:
•	 for	hver	solgt	½	liters	Plus	

vand
•	 for	hver	solgt	kop	kaffe	fra	

OK	Plus’	kaffeautomat
I	OK	Ødum,	bidrager	OK	ØDUM	
med	 60	 øre	 til	 HØST	 IF’s	 klub-
kasse.	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	for-
året	2014	og	fortsætter	i	2015.
Tak	 for	 støtten	 til	 OK	 og	 tak	
til	jer	der	handler	kaffe	og	vand	
hos	OK	Ødum!

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	til-
knyttet	HØST	IF.	En	god	og	nem	
måde	at	 støtte	 idrætten	 i	 lokal-
samfundet.	Og	til	stor	glæde	for	
ungdommen	i	HØST	IF.	

Bestiller	 du	
også	 el	 via	OK,	
så		er	støtten	til	
HØST	 IF	 dobbelt,	
da		OK	så	giver	12	øre	til	HØST	
IF	hver	gang	du	tanker.
Så	 er	 du	 interesseret	 i	 dette	
gode	 OK	 tilbud	 med	 støtte	 til	
HØST	 IF,	 så	 kontakt	 underteg-
nede	på	tlf.	30	75	22	12.
I	 klublokalet	 i	HØST-Hallen	
er	 der	 brochurer	 etc.	 og	 de	 vil	
også	 være	 at	 finde	 på	 hjemme-
siden.

Kampagner
Eller	mød	 op	 på	 tanken	 på	 en	
af	 kampagnedatoerne.	 Kampag-
nearrangementer	 vil	 fremover	
både	 	 være	 fredage	 kl.	 12.00-
16.00	og	lørdage	kl.	10.00-14.00.	
Kig	ind	til	OK,	når	vi	er	der,	for	
at	få	lavet	et	OK	kort,	som	du	får	
med	derfra	med	det	samme	via	
OK	konsulenten	på	stedet!
Eller	benyt	vores	hjemmeside	
www.høstif.dk	hvor	det	også	er	
muligt	at	bestille	OK	kort.
Så	støt	lokalsporten.	Køb	ben-
zin,	 el,	 vand	 og	 kaffe	 igennem	
OK.	Så	 støtter	du	din	 lokalefor-
ening.	 Sponsorstøtten	 fra	 OK	
går	til	ungdomsarbejdet	i	HØST	
IF.

Lars Olsen
HØST IF

Sponsorudvalg

sponsoRhjøRnet

HØST	IF	har	til	stadighed	brug	for	hjælp	
til	forskellige	behov	og	ting	der	skal	udfø-
res	–	både	rent	fysisk	og	økonomisk.	Der-
for	er	det	dejligt	når	virksomheder	og	pri-
vate	giver	tilsagn	til	at	give	en	hånd	med	
til	det	materielle,	der	skal	installeres,	og	
når	det	gælder	økonomisk	opbakning	til	
vores	mange	aktiviteter.	Hører	 I	 om	no-
gen,	der	kan	være	potentiel	sponsor,	vil	
vi	godt	 lige	have	”et	vink”,	så	vi	kan	få	
fulgt	op	på	dette	i	sponsorudvalget.

mailto:simonbuusolsen@gmail.com
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FodBold

Søges!
Kampfordeler 
i HØST IF
Genopslag!
Som	 tidligere	 annonceret	 har	
Tina	 Bille	 valgt	 at	 stoppe	 som	
kampfordeler.	 Vi	 mangler	 der-
for	en,	der	vil	gå	 ind	 i	Fodbold-
udvalget	og	stå	for	denne	del.
Arbejdet	består	i	via	DBU	Klub-
office	og	DGI	at	planlægge	og	til-
rettelægge	kampe.	Samt	foretage	
flytninger	 og	 svare	 på	 evt.	 flyt-
teanmodninger.	 Ligeså	 at	 være	
med	 til	 sammen	 med	 Fodbold-
udvalgets	 Senioransvarlige,	 at	
finde	dommere	til	lokale	kampe.
Tina	 vil	 give	 introkursus	 i,	
DGI	Kluboffice	samt	give	en	be-
skrivelse	af	arbejdsopgaverne.
Når	det	bliver	nødvendigt	vil	
Fodboldudvalget	 træde	 til	 med	
støtte.
Så	vi	vil	meget	gerne	udbyde	
denne	mulighed	til	fx	en	foræl-
der,	 der	 vil	 give	 en	 hånd	med	
i	 HØST	 IF	 Fodboldafdeling.	 Et	
spændende	arbejde	til	gavn	for	
HØST	IF.
Alt	vedrørende	forårssæsonen	

–	 tilmelding	 af	 hold,	 planlæg-
ning	af	kampe	etc.	er	foretaget.	
”Så	det	er	lige	til	at	gå	til”!

Fodboldudvalget

Igen	i	år	er	der	DGI	Fodbold-
skole	i	Hadbjerg	i	uge	27,	første	
uge	i	skoleferien	29.	juni-3.	juli
Sidste	 år	nåede	vi	 op	på	90	del-
tagere,	 hvilket	 er	 det	 tal	 vi	 er	
normeret	 til	 at	 kunne	håndtere.	
Mange	er	allerede	tilmeldt	og	der	
er	stadig	pladser,	men	vi	skal	nok	
nå	de	90	 igen!	Så	få	 jer	 tilmeldt	
snarest,	 så	 I	 er	 helt	 sikre	 på	 at	
kunne	komme	på	vores	gode	DGI	
Fodskole	i	Hadbjerg	i	uge	27.
DGI	 Fodboldskole	 beskrives	 i	
info-folder	således:	spændende,	
udfordrende,	 lærerig	 og	 ander-
ledes	 med	 seriøse	 trænere	 og	
hjælpetrænere.
Aldersgruppen	er	7-15	år	som	
udgangspunkt.	 Dagligt	mandag-
fredag	kl.	9.00-15.00.
Prisen	er	kr.	690,	hvis	man	er	
tilmeldt	 inden	 26.	 maj,	 så	 har	
man	også	sikret	sig	en	tøjpakke	
fra	1.	skoledag.	Frem	til	11.	juni	
er	 prisen	 stadig	 kr.	 690,	 men	
man	kan	så	ikke	være	sikker	på	
at	 tøjpakken	er	klar	 til	 fodbold-
skolestart.	 Efter	 11.	 juni	 er	 pri-
sen	kr.	100	mere	ved	tilmelding!

Så	derfor	–	for	både	at	være	sik-
ker	på	billig	pris	samt	tøjpakke	–	
få	jer	tilmeldt	senest	26.	maj.
Sidste	 år	 forsøgte	 vi	 med	 et	
overnatningsarrangement	 mel-
lem	 torsdag	 og	 fredag,	 altså	 at	
man	 bliver	 på	 Fodboldskolen	
efter	 torsdagens	 aktiviteter,	
overnatter	 og	 går	 til	 fredagsak-
tiviteter.	Det	var	en	stor	succes	
sidste	 år,	 så	 vi	 prøver	 igen	 i	 år.	
Overnatningsarrangementet	
kan	 man	 først	 tilmelde	 sig	 på	
fodboldskolen.	Alle	vil	få	tilmel-
dingsseddel	med	 hjem	 den	 før-
ste	dag	på	fodboldskolen.	Prisen	
var	sidste	år	kr.	50	for	denne	del.	
Det	er	nok	det	samme	i	år,	uden	
dog	at	være	helt	sikker	på	dette	
endnu!
Tilmelding	foregår	på	DGI’s	hjem-
meside:	www.dgi.dk/Fodboldskoler.	
Her	 vælger	man	 så	 fodboldsko-
len	i	Hadbjerg!
Vi	ses	i	uge	27.

Fodboldskoleledere
Lars Olsen og Bent Engdal

HØST IF Fodbold

Ungdoms-
afdelingen
Så	er	der	gang	 i	 forårssæsonen.	
De	 første	 turneringskampe	 er	
spillet	 og	 de	 første	 stævner	 er	
afviklet.
D.	 3.	 og	 17.	maj	 var	 der	DGI	
Begynderstævne	på	banerne	ved	
HØST-Hallen	i	Hadbjerg	for	de	
yngste	årgange	op	til	10	år.

Superliga- 
arrangement
Den	8.	maj
Der	 er	 tilmeldt	 20	 spillere,	 2	
træner/ledere	samt	12	forældre!	
Lidt	 mindre	 end	 forventet,	
men	som	et	par	forældre/spille-
re	sagde	til	mig,	er	det	FC	Nord-
sjælland	de	møder	hver	gang	vi	
er	til	disse	gratisarrangementer.	
Randers	FC	er	blevet	orienteret	
om	 dette,	 så	 vi	 håber	 det	 hjæl-
per	fremadrettet.
Næste	nummer	af	HØST	vil	
vi	 lave	et	 lille	 indlæg	om	arran-
gementet.

DGI Fodboldskole (HØST IF) 
Hadbjerg uge 27

Fra fod
boldskolen 
sidste som
mer

http://www.dgi.dk/Fodboldskoler
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U15 Drenge
11mands fodbold

Hjemmebaneoversigt
Dato	 	 Kl.	 Bane	 Bane	nr.	 Række	 Hjemmehold	 Udehold
 17.5.2015 13.00 11 1     Herrer Serie 6 11M HØST IF Nielstrup/Voldum IF
 19.5.2015 19.00 11 1     Herrer Serie 4 HØST IF FC Sabur
 20.5.2015 19.00 7 2     Kvinde C2 (+15) 7M HØST IF Lystrup IF
 20.5.2015 19.00 11 1     ØOB Oldboys 40 år HØST IF Skødstrup SF
 21.5.2015 18.00 8 2     U13 Piger (DGI) HØST IF Spentrup IF
 27.5.2015 18.00 8 2     U13 Piger (DGI) HØST IF Langå IK
 27.5.2015 18.30 11 1     U15 Drenge B 11M HØST IF VRI
 28.5.2015 19.00 11 1     Herrer Serie 4 HØST IF Vejlby IK 1
 29.5.2015 19.00 11 1     Herrer Serie 6 11M HØST IF Dronningborg B
 30.5.2015 10.00 5 4     Drenge U9 B (DGI) HØST IF Nørager BK
 30.5.2015 10.30 5 4     Drenge U9 B (DGI) Nørager BK Randers KFUM
 30.5.2015 11.00 5 4     Drenge U9 B (DGI) HØST IF Randers KFUM
 3.6.2015 17.30 5 4     U10 Piger B 5M HØST IF SMIFF
 3.6.2015 17.30 5 5     U10 Piger B 5M Helsted Fr. Hadsten SK
 3.6.2015 18.10 5 4     U10 Piger B 5M Hadsten SK Ommersyssel IF
 3.6.2015 18.10 5 5     U10 Piger B 5M SMIFF Oversidder
 3.6.2015 18.50 5 4     U10 Piger B 5M Ommersyssel Helsted Fremad IF
 3.6.2015 19.00 11 1     ØOB Oldboys 40 år HØST IF Søften GF
 3.6.2015 18.00 8 2     U13 Piger (DGI) HØST IF Rougsø FF
 6.6.2015 10.00 5 4     U7 Drenge B HØST IF Grenå IF
 6.6.2015 10.00 5 5     U7 Drenge B SMIFF Hammel GF
 6.6.2015 10.45 5 4     U7 Drenge B SMIFF Grenå IF
 6.6.2015 10.45 5 5     U7 Drenge B Hammel GF HØST IF
 6.6.2015 14.00 11 1     Herrer Serie 4 HØST IF Dronningborg B
 10.6.2015 18.30 11 1     U15 Drenge B 11M HØST IF Hadsten SK
 10.6.2015 19.00 7 2     Kvinde C2 (+15) 7M HØST IF IF Haurum/Sall
 14.6.2015 13.00 11 1     Herrer Serie 6 11M HØST IF Vorup FB 2
 15.6.2015 17.30 8 2     U10 Drenge B (DGI) Allingaabro IF IF Alliancen
 15.6.2015 17.30 8 3     U10 Drenge B (DGI) Østdjurs 91 IF Midtdjurs
 15.6.2015 18.15 8 2     U10 Drenge B (DGI) Nørager BK HØST IF
 15.6.2015 18.15 8 3     U10 Drenge B (DGI) Østdjurs 91 Allingaabro IF
 15.6.2015 19.00 8 2     U10 Drenge B (DGI) IF Midtdjurs Nørager BK
 15.6.2015 19.00 8 3     U10 Drenge B (DGI) HØST IF IF Alliancen
 17.6.2015 19.00 11 1     ØOB Oldboys 40 år HØST IF Ugelbølle IF
 21.6.2015 11.00 11 1     Herrer Serie 4 HØST IF Kristrup Boldklub 2
 1.7.2015 19.00 11 1     ØOB Oldboys 40 år HØST IF Virup IF

U15-holdet	har	 resultatmæssigt	
ikke	 fået	 den	 bedste	 start	 på	
sæsonen,	 men	 spillemæssigt	
udvikler	 spillerne	 sig	 fra	kamp	
til	kamp.	Samtidig	ser	man	også,	
når	man	møder	 de	 andre	hold,	
at	vi	er	det	eneste	hold,	der	er	
en	 blanding	 af	 U13-U14-U15,	
mens	de	andre	nærmere	er	rene	
U15-hold	 med	 16	 årige	 på	 dis-
pensation.	 Det	 gør	 at	 spillerne	
til	 tider	 står	 overfor	 2	 meter	
høje	 spillere,	 hvilket	 gør	 vilkå-
rene	ganske	hårde.
Men	 spillerne	 holdet	 humø-
ret	højt	og	der	er	nærmest	hver	

gang	 fuldt	 mandskab	 til	 træ-
ning.	 Der	 kunne	 dog	 godt	 bru-
ges	et	par	nye	spillere,	da	holdet	
kun	lige	er	14	spillere	i	truppen,	
hvilket	 gør	 det	 ganske	 sårbare	
over	for	afbud.
Så	kom	endelig	forbi	mandag	
eller	onsdag	kl.	18-20	til	et	 træ-
ningspas.
Derudover	har	vi	fået	nyt	spil-
lesæt,	 sponsoreret	 af	 Hadbjerg	
Tømrerfirma.	Det	 er	 super	 læk-
kert	for	spillerne,	som	var	ved	at	
vokse	ud	af	det	gamle	sæt.	Stor	
tak	til	Hadbjerg	Tømrerfirma	for	
deres	dejlige	sponsorat.	

Træner Simon Buus Olsen
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Efter	 nederlaget	 til	 Romalt,	
rejste	vi	os	imod	Vejlby	og	vandt	
stensikkert	2-0,	som	dog	var	en	
alt	for	lille	sejr.	Herefter	fortsat-
te	vi	faktisk	de	gode	takter	imod	
Søften	 i	 specielt	 første	 halv-
leg,	hvor	vi	går	 til	pausen	med	
1-1	 og	 har	 spillet	 en	 rigtig	 god	
halvleg.	Desværre	går	vi	kolde	i	
2.	halvleg	og	må	skuffet	indkas-
sere	et	1-4	nederlag.
Så	stod	den	på	en	kamp	ude	
imod	Dronningborg,	som	kunne	
spille	os	tilbage	ind	i	topstriden	
i	puljen	og	tidligt	i	turneringen	
spille	 os	 langt	 væk	 fra	 nedryk-
ningsspillet.	 Desværre	 rammer	
vi	så	en	kollektiv	offday	og	taber	
fuldt	ud	fortjent	4-2.	Det	eneste	
positive	 i	denne	kamp	var	nok,	
at	vi	ikke	kunne	levere	en	værre	
indsats	end	mod	Dronningborg.	
Desværre	 åbnede	 dette	 neder-
lag	så	også	puljen	 fuldstændigt	
op,	hvor	vi	er	en	del	af	6	hold,	
der	kommer	til	at	kæmpe	om	at	
undgå	 nedrykning,	 mens	 Søf-
ten	 og	 Sabur	 formentligt	 er	 de	
to	hold	som	skal	kæmpe	om	op-
rykningen	til	Serie	3.
Heldigvis	fik	vi	så	d.	30.	april	
tilspillet	os	en	flot	sejr	over	Lis-
bjerg,	hvor	 vi	 efter	 0-1	med	15	
min	igen,	får	kæmpet	os	tilbage	
og	får	en	sejr	og	3	point	på	mål	
af	 Nikolaj	 Loft	 (sponsoreret	 af	
Radius	 Møbler)	 og	 Jonas	 Kri-
stensen	 (sponsoreret	 af	 Midt-
jyllands	 Sommerhusudlejning	
v.	Nina	Knage	Thomsen).	Dette	

Siden	 sidst	 er	 gået	 en	 måned,	
hvor	 det	 har	 været	 lidt	 op	 og	
ned	med	resultaterne.	Vi	starte-
de	ud	med	en	sejr	i	Serie	4	over	
oprykningskandidaterne	 FC	 Sa-
bur	 på	 udebane.	 Det	 skulle	 så	
følges	op	mod	Romalt	på	hjem-
mebane,	men	 desværre	 leverer	
vi	en	 rigtig	 skidt	 første	halvleg,	
hvor	 vi	 bliver	 hæmmet	 vold-
somt	 af	 at	 Jakob	 Rungø	 Johan-
sen	bliver	alvorligt	skadet	efter	
30	sekunder	af	kampen.	Meget	
af	vores	koncept	er	lagt	op	på	Ja-
kobs	kompetencer	i	omstillings-
fasen	og	derfor	har	det	været	et	
stort	slag	for	os	at	miste	ham.

giver	 et	 stort	mentalt	 boost,	 at	
komme	tilbage	i	sådan	en	kamp,	
hvor	 alle	 præsterer	 på	 et	 rigtig	
godt	 niveau	 over	 de	 90	 min.	
Samtidig	fik	vi	på	trods	af	over-
vægt	 i	 boldbesiddelsen	 til	 Lis-
bjerg,	 holdt	 dem	 væk	 fra	 chan-
cer	over	de	90	min,	mens	vi	selv	
er	farlige	på	dødbolde	og	omstil-
linger.	 Det	 var	måske	 ikke	 det	
kønneste	fodbold	for	tilskuerne,	
men	det	er	utroligt	effektivt,	og	
hvis	man	er	fodboldnørdet,	var	
det	en	fornøjelse	at	se	vores	de-
fensive	arbejde.	Reelt	kontrolle-
re	vi	kampen	100	%,	på	trods	af	
vi	ikke	har	bolden	særlig	meget.
Det	er	den	del	af	konceptet,	vi	
har	arbejdet	med,	at	vi	skal	være	
bedre	 til	 spillet	 uden	 bolden.	
Det	 er	 også	 her,	 vi	 har	 vist	 os	
at	 være	 klart	 bedst,	 også	 uden	
Jakobs	kompetencer	i	omstillin-
gerne.
Målet	 for	 Serie	 4-holdet	 er	
overlevelse	i	en	meget	tæt	pulje,	
hvor	vi	nok	må	indse	at	Søften	
og	 Sabur	 nok	 er	 for	 gode	 over	
14	 kampe	 ift.	 os.	 Men	 vi	 kan	
slå	 alle	 hold,	 men	 leverer	 vi	
som	imod	Dronningborg,	kan	vi	
bestemt	 også	 tabe	 til	 alle	 hold.	
Nu	 skal	 vi	 op	og	 ramme	de	18	
point	 hurtigst	 muligt,	 som	 er	
lig	 med	 overlevelse,	 og	 så	 kan	
vi	 forhåbentligt	 benytte	 resten	
af	 sæsonen	 til	 at	 få	 testet	 alle	
spillere	af,	og	samtidig	få	drillet	
topholdene	lidt	undervejs	også.		
Serie	 6	 holdet	 har	 i	 skrivende	
stund	 spillet	 3	 kampe,	 hvoraf	
2	af	dem	er	vundet	og	1	er	tabt	
til	 oprykningsfavoritterne	 Vol-

Senior Serie 4 og Serie 6
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dum.	 Målet	 for	 Serie	 6-holdet	
er	 ikke	 oprykning,	 men	 mere	
at	 få	 spillet	 en	masse	 god	 fod-
bold	 og	 givet	 en	 masse	 spil-
letid	 til	 dem	 som	 ligger	 lige	
omkring	 holdet	 til	 Serie	 4.		
Vi	 håber	 at	 mange	 vil	 komme	
og	 støtte	 holdet	 til	 de	 reste-
rende	 hjemmekampe	 i	 sæso-
nen.	 Det	 er	 altid	 en	 fantastisk	
følelse	 at	 spille	 i	 Hadbjerg	 og	
selv	 modstanderne	 forven-
ter	 mange	 tilskuere,	 når	 der	
spilles	 fodbold	 i	 Hadbjerg.		
Så	 kom	 ned	 forbi	 og	 få	 en	
snak	 med	 naboen	 eller	 lign.,	
mens	 vi	 forhåbentligt	 leve-
rer	 nogle	 sejre	 inde	 på	 banen.		

Træner Simon Buus Olsen

MOTM: 
Man Of The 
Match mod 
Lisbjerg 30. 
april. 
Jonas med 
trøje spon
soreret 
af Skjold 
Burne Vine. 
Jonas selv 
er spon
soreret af 
Midtjyl
lands Som
merhusud
lejning.

OB 40-holdet
OB-holdet	er	allerede	i	gang	med	turneringen,	
når	HØST	 maj	 udkommer.	 Der	 skal	 spilles	
12	 kampe	 inden	 sommerferien.	 Så	 et	 hårdt	
program	 fra	 de	 ”gamle	 ben”!	 Hjemmekampe	
spilles	onsdage.	Se	kampoversigt	 for	hjemme-
kampe	på	side	30!
I	 skrivende	 stund	 er	 der	 spillet	 3	 kampe.	
HØST	IF	har	samlet	5	points	efter	2	uafgjorte	
2-2	kampe	samt	1	vundet	med	5-2.	God	start	på	
sæsonen	må	man	sige!
Holdleder	for	holdet	er	Carlo	Nielsen.
Spørgsmål	eller	andet	ved	OB	40-holdet	kan	
stilles	til	Carlo	på	tlf.	61	60	30	65	eller	e-mail	
carlo.nielsen@hotmail.com

Fodboldudvalget

mailto:carlo.nielsen@hotmail.com


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

34 35
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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

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

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
J u n i 	 7 . 6 . 2 0 1 5 	 2 2 . 6 . 2 0 1 5
Au g u s t 	 9 . 8 . 2 0 1 5 	 2 4 . 8 . 2 0 1 5
S e p t em b e r 	 6 . 9 . 2 0 1 5 	 2 2 . 9 . 2 0 1 5
Ok t o b e r 	 4 . 1 0 . 2 0 1 5 	 2 2 . 1 0 . 2 0 1 5
No v em b e r 	 1 . 1 1 . 2 0 1 5 	 1 6 . 1 1 . 2 0 1 5
D e c em b e r 	 2 9 . 1 1 . 2 0 1 5 	 1 4 . 1 2 . 2 0 1 5

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

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

HØST
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HØST

kalendeR

Juni
 1 
 2 
 3 
 4 Menighedsrådsmøde
 5 Grundlovsdag

Grundlovsløbet
 6 
 7 HØST deadline

Ødum kl. 9.30
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 Selling Børne-byfest
 13 Selling Byfest
 14 Hadbjerg kl. 11.00
 15 
 16 
 17 
 18
 19 
 20 Kultur på hjul - Ødum
 21 Ødum kl. 11.00, familiegudstjeneste

Frokost i præstegårdshaven
 22 HØST udkommer
 23 Sankthansaften
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 Hadbjerg kl. 11.00
 29 Fodboldskole
 30 Fodboldskole

Maj
 16 
 17 Ødum kl. 10.00, konfirmation
 18 
 19 HØST udkommer
 20 Menighedsrådsmøde
 21 
 22 
 23 Indvielse; madpakkehuset
 24 Ødum kl. 11.00
 25 Engen kl. 11.00, friluftsgudstjeneste
 26 Sct. Pauls kl. 10.30, ældregudstj.
 27 
 28 
 29 
 30 Hadbjerg kl. 9.30, pilgrimsvandring
 31 


