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Junis HØST
Sommeren	har	endelig	fundet	vej	til	Danmark.	Ferien	
nærmer	sig	og	man	mærker	farten	sagtnes	omkring	os.
Foreningerne	har	stadig	flere	jern	i	ilden.	Sankthans-
aften	 fejres	 i	 hele	 lokalområdet,	 og	 HØST	 IF	 har	 fod-
boldskole	og	sommeraktiviteter	på	programmet.
6.	klasserne	beretter	om	en	indholdsrig	lejrtur	til	Ska-
gen,	og	fik	du	ikke	set	dem	i	kirkerne,	så	kan	du	se	årets	
smukke	konfirmander	på	side	16-17.
Så	tag	en	kop	kaffe	med	ud	i	solen,	smæk	fødderne	op	
og	nyd	junis	HØST.
God	sommer!

Niels Bjarne Larsen
Rikke Møller Antvorskov

3.	udgave	af	løbet	blev	afviklet	i	
forbindelse	med	grundlovsdags-
arrangementet	 ved	 HØST-Hal-
len.	I	år	viste	vejret	sig	fra	den	
rigtig	pæne	side	med	høj	sol	og	
omkring	 20	 grader.	 Lidt	 over	
100	deltagere	havde	tilmeldt	sig	
til	 løbet	 for	 enten	 at	 gennem-
føre	2,5	km	motionsløb	rundt	i	
Hadbjerg	eller	den	 lidt	 længere	
5	km.
Der	blev	løbet	rigtig	flot	af	alle,	
hvad	 enten	 man	 selv	 kunne	
spurte	 afsted	 eller	 fulgtes	 sam-
men	med	sin	familie	og	venner,	
de	 mindste	 i	 løbe-,	 klap-	 eller	
barnevogn.
Løbet	 kunne	 i	 år	 præmiere	
ikke	 mindre	 end	 39	 deltagere	
med	 en	 lodtrækningspræmie	
fra	lokale	sponsorer.		

HØST Grundlovsløbet 2015
Stor deltagelse ved årets grundlovsløb

Listen	 af	 sponsorere	 til	 årets	
grundlovsløb:	

Løbeshop.dk 
Meny 
Gårdbiksen 
Better Feet v. Marianne Toft 
Hadbjerg Kropsterapi v. Lene Damsgaard 
Frisør Yvonn Simonsen
Resultater	 fra	 løbet	 kan	 ses	 på	
www.høstif.dk.	 Her	 kan	 man	
også	hente	et	diplom	til	udskriv-
ning.
Skulle	man	have	fået	mod	på	
mere	 løb,	 er	 man	 velkommen	
til	at	en	af	vores	faste	fællestræ-
ninger	på	tirsdage	kl.	19.30	eller	
søndage	kl.	10.00.	Vi	mødes	ved	
HØST-Hallen.
Der	 skal	 lyde	 en	 stor	 tak	 til	
alle	dem	som	bakker	op	om	ar-
rangementet.

Claus Glavind
HØST IF, Løb

http://odumbyforening.dk
http://8370.dk
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Vejret	 viste	 sig	 fra	 sin	 bed-
ste	 side,	 da	 foreningerne	 bag	
HØST	inviterede	til	grundlovs-
dag	 ved	 HØST-Hallen	 i	 Had-
bjerg.
80	 gode	 folk	 havde	 fundet	
vej	 til	 festpladsen	 tids	nok	 til	
at	 høre	 grundlovstalen,	 hvor	
Anders	 Bonde	 på	 smukkeste	

vis	 flettede	 grundlovsændrin-
gen	sammen	med	den	seneste	
tids	 store	 projekt;	 Terezins	
Ildfluer.	 Det	 var	 ganske	 bevæ-
gende	 at	 få	 sat	 demokratiet	 i	
perspektiv	 på	 denne	 smukke	
grundlovsdag.
Godt	100	glade	løbere	stillede	
til	start	på	de	to	ruter,	og	vejret	

Grundlovsdag 
i Hadbjerg

var	 efter	 sigende	 også	 helt	 per-
fekt	til	denne	aktivitet.	På	krolf-
banen	var	der	flittig	aktivitet	og	
i	hallen	var	bordtennisbordene	
på	 plads.	 I	 pølsevognen	 serve-
rede	Margit	og	Doris	alt	godt	til	
ganen,	 og	 frivillige	 damer	 fra	
Hadbjerg	bød	på	lækre,	hjemme-
bagte	kager.

Niels	Bjarne	stod	igen	i	år	bag	
den	 hundesvære	 Grundlovs-
quiz,	 der	 tog	 sit	 udgangspunkt	
i	 grundlovsændringer	 gennem	
tiderne.	Hovedpræmien	gik	i	år	
til	Ole	Juul,	der	som	den	eneste	
havde	11	ud	af	17	rigtige.

HØST-redaktionen
Rikke Antvorskov
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oplevelse, at være med til at for-
midle dette projekt fra start til slut. 
Det er helt ubeskriveligt, hvad de 
kære små har været igennem, og 
det kan røre ens hjerte så meget, 
at selv en tåre ikke kan blive i øjet.
Det har været et forår, hvor en 
ildsjæl, skolelærer Irene Elisabeth 
Clark tog kontakt til lokalsamfund-
srepræsentant i Landsbyrådet 
Vagn Poulsen for at han kunne 
hjælpe til med at få dette projekt 
bredt ud til hele lokalsamfundet, 
og som sagt så gjort; der blev 
nedsat en projektgruppe, som 
mødtes hver tirsdag aften i Ødum 
præstegård. Alle kom med ideer til 
hvad vi kunne gøre, og en slagplan 
blev skrevet ned, hvem gør hvad, 
og hvad mon det bliver til – sikke 
et projekt!

Terezins Ildfluer
Hvad var det dog der skete 
at så mange nu ved & har set det 
så vi med undren nu skuer 
resultatet af Terezins Ildfluer 
Det begyndte med Vagn på en januar-dag 
på storladen vil han tog på sig den sag 
så han samlede en trofast skare 
der med hjertet i sagen tog vare 
på alle de små ildfluers vel 
så de lysende svævede ind 
i så mange menneskers sind.

musical om Terezins Ildfluer. Der 
var mødt ca. 15 personer op for at 
høre fortællingen.
Børnebogen ”Fireflies” har Karla 
fået af sin engelske mormor, da 
hun var 10 år, og det er den 
eneste ting, hun har tilbage fra sin 
barndom.
Gennem de sidste mange år har 
Karla arbejdet med udgivelsen af 
sin bog, for når Karla har sat sig 
et mål, kommer der gerne noget 
ud af det. Karla har en masse 

Den musikdramatiske forestilling 
Terezins Ildfluer er blevet opført 
på Hadbjerg Skole for første gang 
siden 1946. Dengang i 1946 er 
forestillingen blevet skabt af de 
indsatte, mange af dem kunstnere 
og lærere, og blev opført af lejrens 
børn. Det folkekære tjekkiske 
eventyr af Jan Karafiát, ”Broucci” 
(på dansk ildfluer), er blevet ud-
ført af 100 børn i klassetrinet 4.-6. 
kl. som viser en magisk fortælling 
om ildfluernes korte, men smukke 
og betydningsfulde liv.
Som en del af projektgruppen vil 
jeg komme med mit input om en 
hel fantastisk rejse gennem denne 

Dette er selve ildsjælene bag Terezins Ildfluer

Irene Elisabeth Clark, Inger Duus, Karla Alexandra 
Nielsen, Anna Vancová, Marie Hankil Andersen, Kristine 
Brændgaard, Lucie Ulrichsen og Anna Nadiryan Nørgaard

Men hov – hvad med økonomien 
Den skulle også være i orden, for 
der skulle bruges en stor sum 
penge til at kunne udføre således 
en musical. Så der blev lavet an-
søgninger til forskellige sponsorer 

– tusind tak for alle bidrag – uden 
jer var det jo slet ikke blevet.
Ligeledes blev der lavet en face-
book-gruppe ”Terezins Ildfluer”, 
hvor lokalbefolkningen kunne 
holde sig informeret om hvad der 
skete omkring vores arbejde med 
at opsætte en musical på Hadbjerg 
Skole. Ligeledes kunne vi også 
være med til at fejre 70 året for 
befrielsen. For at samle de sidste 
20.000 kr. ind, blev der opstartet 
en kickstarter, hvor man kunne 
byde ind med beløb. Også tusind 
tak til alle vores 78 backers, vi 
kom op på kr. 30.193.
I ugerne op til selve forestillingen 
kunne man komme til formidd-
agsmøde i Ødum præstegård, hvor 
Karla Alexandra Nielsen fortalte 
om, hvordan hun er kommet i be-
siddelse af denne børnebog, som 
så er blevet til denne fantastiske 

Karla Alexandra Nielsen 
fortæller om bogen Terezins 
Ildfluer

Sponsorer
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hadbjeRg skole

Mandag
I	dag	tog	vi	toget	fra	
Hadsten	til	Skagen.	
Vi	skulle	mødes	ved	
Hadsten	station	kl.	
7.20,	og	så	kom	toget	
kl.	7.38.	Vi	ankom	til	
Skagen	ca.	kl.	11.	Vi	
gik	hen	til	Skagen	
Kultur-	og	fritidscen-
ter,	hvor	vi	skulle	bo,	
og	pakkede	ud.	Så	
gik	vi	ned	på	havnen	
og	kiggede	lidt.

Caroline

Der	var	heldigvis	ikke	
nogen,	der	havde	
glemt	noget	bagage	i	
nogen	af	togene,	så	
da	vi	kom,	pakkede	
folk	alle	deres	ting	ud.	
Da	vi	havde	gjort	det,	
gik	dem,	der	havde	
lejet	sengetøj,	hen	til	
indgangen	og	fik	ud-
leveret	det.	Vi	spiste	
derefter	madpakker.

Andreas M

Vi	skulle	tage	tre	tog	
for	at	komme	op	til	
Skagen.	Vi	skulle	
gå	lidt,	men	vi	kom	
da	hen	til	Kultur	og	
fritidscenter,	og	så	
fik	vi	vores	værel-
ser.	Vi	skulle	også	
hente	cyklerne	ved	
en	cykelhandler.

Amalie

Hjemme	ved	vandre-
hjemmet	spillede	vi	
fodbold,	og	gik	bare	
lidt	rundt.	Der	var	
nemlig	en	hal	midt	
inde	i	vandrehjemmet.	
Klokken	18.00	skulle	
vi	spise	aftensmad.	Vi	
fik	kylling	med	kar-
tofler,	og	noget	salat.	
Aftenen	gik,	og	vi	la-
vede	ikke	rigtig	mere.

Mathilde

Tirsdag
Vi	skulle	stå	op	
kl.	6.00	og	på	
fiskeriauktion.

Joachim

Vi	var	på	fiskeriauk-
tion	kl.	7.00	om	mor-
genen.	Efter	noget	tid	
tog	vi	hjem	og	spiste	
morgenmad.	En	halv	
times	tid	senere	cyk-
lede	vi	mod	Skagens	
kunstmuseum,	hvor	
vi	havde	en	guide,	

Lejrskole til Skagen
6.	klasserne	på	Hadbjerg	Skole	var	på	lejrskole	i	Skagen	den	18.-22.	maj.	Vi	havde	
en	rigtig	god	tur,	og	nedenstående	er	uddrag	af	dagbogsnotater	fra	lejrskolen.

Vi	lejede	cykler,	så	vi	
kunne	cykle	til	alle	
de	ting,	vi	skulle	se	
i	Skagen.	Vi	havde	
selvfølgelig	penge	
med	til	Skagen.	Vi	
brugte	vores	penge	
på	slik	og	sodavand.

Jonas

Vi	gik	ind	i	kulturcen-
teret	og	fandt	os	til	
rette	på	vores	værel-
ser,	inden	vi	skulle	ud	
og	gå	en	tur	i	byen.	Vi	
gik	ind	i	midtbyen,	og	
fik	så	lov	til	at	gå	ud	
på	egen	hånd	og	købe	
ind	for	de	lommepen-
ge,	vi	havde	taget	med.	
Det	gik	der	hurtigt	to	
timer	med,	og	da	vi	
så	mødtes	igen,	gik	vi	
over	til	cykeludleje-
ren	og	hentede	vores	
cykler.	Derfra	cyklede	
vi	tilbage	til	centeret.	
Nu	fik	vi	lidt	tid	for	
os	selv	på	værelserne,	
inden	vi	skulle	spise	
aftensmad.	Maden,	
der	blev	serveret	i	dag,	
bestod	af	kartofler,	
salat,	noget	forskel-
ligt	frugt	og	kylling.	
Efter	et	rigtigt	lækkert	
og	tiltrængt	måltid	
skulle	vi	ikke	mere	
den	dag,	udover	at	
skrive	dagbog,	inden	
vi	skulle	i	seng.

Sofie

livsglæde og troen på Gud, som 
får drivkraften frem i hende.
Hun har fået meget hjælp fra sin 
familie, Kaj Damien Nielsen i form 
af illustrationer til hendes bog, 
sønnen Emil Douglas har lavet 
gokarts og solgt dem igen for at 
samle penge ind til udgivelsen af 
hendes bog, og i august 2013 er 
Karla blevet henvist til Marie, som 
ville lave korrektur på hendes bog.
Karla har haft kontakt med den 
tjekkiske ambassade i København 
og Lauren McConnel i USA, hvor 
hun har fået hjælp til at finde no-
gle overlevende fra dengang, som 
kunne hjælpe hende med at lave 
en fortælling, om det der er sket 
i Terezienstadt, hvilket er lykkes. 
Medlemmerne blev til tirsdag d. 
5 maj 2015, hentet i en ”næsten” 
hvid bus, hvor de fortalte om 
deres oplevelser som var meget 
rørende.
Ligeledes har der været et fore-
drag med Sonja Bandmand, som 
boede i København som 16-årig, 
og som måtte flygte til Sverige 

i 1943 efter at tyskerne havde 
regeret i København siden besæt-
telsen i 1940.
Efter premiereforestillingen blev 
der opsendt kinesiske lanterner, 
hvilket var et meget smukt syn og 
vejret var jo heldigvis med os.
Ved befrielsessang i Hadbjerg 
Kirke med fællessang og korsang 
om fred, frihed og forår var vores 
dejlige organist Anders Dohn og 
professionelle sangere med til at 
gøre denne sene aftenstund til 
en stemningsfuld oplevelse, og 
kirken var fyldt til bristepunktet.
Jeg vil takke alle som har været 
en del af dette projekt. Uden jer 
havde vi ikke fået lavet så flot en 
forestilling, fået så mange minder/
tårer frem. Hvor er det fantastisk 
at Hadbjerg Skole, borgerfore-
ningerne i Hadbjerg, Selling og 
Ødum, HØST IF, Ødum Hadbjerg 
Menighedsråd samt Sundhed-
sambassadørererne i Selling kan 
arbejde sammen.

Lilian Lindberg
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som	fortalte	om	nogle	
af	billederne,	som	
Krøyer	har	malet.	Da	
vi	skulle	videre	ud	
til	Den	tilsandede	
Kirke,	fandt	Lass	ud	
af,	at	han	havde	glemt	
sin	taske	ved	Skagen	
Kunstmuseum.	Vi	
var	ved	Den	tilsan-
dede	Kirke,	hvor	vi	fik	
taget	nogle	billeder	
og	kigget	os	omkring.
Vi	var	alle	lidt	trætte,	
da	vi	kom	ud	til	
Grenen,	fordi	vi	
havde	cyklet	i	meget	

dårligt	vejr,	men	vi	var	
heldige	og	kom	med	
Sandormen	helt	ud	
til	Grenen,	hvor	vi	fik	
taget	nogle	billeder.	
Derefter	gik	vi	på	
Bunkermuseet,	hvor	
de	fleste	af	os	var	så	
kolde,	at	vi	sad	inde	i	
et	rum	og	fik	varmen	
af	en	varmeblæser.	
Da	vi	kom	hjem	fik	vi	
tørt	tøj	på	og	hyggede	
os	indtil	aftensmaden	
og	også	bagefter.

Rikke

morgenmad	og	satte	
så	kursen	mod	den	
store	vandreklit.	Vi	
skulle	cykle	ud	til	Rå-
bjerg	Mile,	hvilket	var	
en	smal	sag,	der	ikke	
var	særlig	mange	bak-
ker	og	de	der	var,	var	
ikke	særlig	høje.	Vi	
cyklede	mest	i	skove	
og	på	åbent	land,	så	
det	var	ret	behageligt	
at	cykle,	selvom	vejret	
truede	med	regnvejr.	
Da	vi	nåede	Hulsig	
Station,	holdte	vi	en	
pause,	hvor	vi	både	
spiste	madpakker	
og	gik	på	toilet.	Da	
vi	havde	fået	stillet	
vores	sult	og	tømt	
vores	blærer,	begav	vi	
os	af	sted	igen.	Det	
varede	ikke	længe,	før	
vi	nåede	en	vej,	der	
var	meget	besynder-
lig,	for	den	var	lavet	
af	beton!	En	af	dem,	
der	kørte	foran	mig	
fortalte,	at	vejen	var	
bygget	af	nazisterne	
under	2.	Verdenskrig	
og,	at	der	havde	kørt	
tanks	på	den!	Et	
stykke	tid	senere	så	
vi	et	skilt,	hvor	der	
stod:	Råbjerg	Mile	1	
kilometer.	Den	kørte	
vi	ned	af.	Det	var	en	
grusvej,	og	så	så	vi	
endelig	Råbjerg	Mile.

Thomas

Da	vi	ankom	parkere-
de,	vi	cyklerne	og	gik	
ud	mod	milen.	Det	
var	en	kæmpe	sand-
kasse	med	tusinde	

tons	sand.	Det	var	lidt	
svært	at	gå	i	sandet,	
men	det	havde	jo	
regnet	lidt,	så	det	blev	
lidt	nemmere	at	gå	
i.	Vi	nåede	at	være	
der	cirka	et	kvarter,	
og	så	begyndte	det	at	
regne	helt	vildt.	På	
vej	tilbage	til	cyklerne	
mødte	vi	vores	lærer	
Maria,	som	først	kom	
den	dag,	fordi	hun	var	
blevet	gift	i	week-
enden	(tillykke).	Vi	
cyklede	ikke	hjem	lige	
med	det	samme.	Vi	
var	nødt	til	at	gå	i	ly	
under	et	halvtag,	der	
var	vi	en	halv	time.

Karoline

Torsdag
Vi	skulle	ud	til	Skagen	
Odde	Naturcenter.	
Det	var	et	meget	
godt	vejr	på	grund	
af	vores	lærer	Jette	
havde	fødselsdag.	Vi	
cyklede	ikke	i	særlig	
lang	tid,	for	det	var	
meget	tæt	på.

Magnus

Torsdag	skulle	vi	til	
Skagen	Odde	Natur-
center.	Da	vi	kom	
derud,	gik	vi	først	op	
i	et	tårn	for	at	se,	om	
der	var	nogle	rovfugle,	
hvilket	der	ikke	var.	
Efter	det	gik	vi	ned,	
hvor	vi	så	en	film.	Da	
den	var	færdig,	gik	
vi	ud	på	det	natur-
område,	der	lå	rundt	
om	centret.	Der	så	
vi	nogle	forskellige	

Onsdag
Dagen	i	dag	stod	vi	op	
kl.	7.00.	Det	var	noget	
dejligere	end	i	går,	for	
der	stod	vi	op	kl.	6.00.
I	dag	skulle	vi	også	
ud	til	Råbjerg	Mile,	
men	jeg	syntes	ikke,	
det	var	det	værd	at	
tage	der	ud,	for	det	
regnede	vildt	meget.

Andreas C

Onsdag	morgen	stod	
jeg	op	kl.	6.55	og	
tog	tøj	på	og	gik	ind	
ved	siden	af,	for	at	
spise	morgenmad	
og	lave	madpak-
ker.	Så	gik	vi	ind	på	
værelserne,	indtil	vi	
skulle	cykle	af	sted.

Mai

Onsdag	den	20.	maj	
cyklede	vi	til	Råbjerg	
Mile	fra	Skagen	
fritidscenter.	Der	var	
cirka	fjorten	kilometer	
ud	til	Råbjerg	Mile	fra	
Skagen	Fritidscenter.	
Det	tog	omkring	to	
timer	at	cykle	derud,	
men	vi	stoppede	så	
også	lige	to	gange,	
da	der	var	en,	der	
væltede.	Vi	stoppede	
også	op	i	Hulsig,	som	
ligger	ret	tæt	på	
Råbjerg	Mile,	så	der	
stoppede	vi	op,	da	der	
var	et	lille	hus,	hvor	
vi	spiste	vores	mad.

Victoria

Denne	dag	var	vi	
ved	Råbjerg	Mile.	Vi	
startede	med	en	solid	

planter,	nogle	insek-
ter	og	noget	afføring,	
som	vi	gik	forbi.	Da	
vi	havde	set	det,	gik	
vi	ind	i	centret	igen,	
hvor	vi	sad	ved	nogle	
borde	med	nogle	små	
opgaver.	Vi	fik	et	lille	
madpakkelokale,	hvor	
vi	kunne	spise	vores	
mad,	og	efter	det	fik	
vi	frie	hænder,	så	vi	
selv	kunne	kigge	os	
lidt	omkring.	På	vejen	
hjem	cyklede	vi	til	
Vippefyret.	Vippefyret	
er	et	fyr,	som	blev	
brugt	i	gamle	dage	
til	skibene	for,	at	de	
kunne	finde	tilbage	
til	havnen.	Vi	gik	også	
ned	til	stranden,	
hvor	vi	kiggede	efter	
skibe	og	kastede	med	
smut.	Da	vi	kom	til	
byen,	cyklede	vi	hen	
til	Bolcheriet.	Der	
fik	vi	lov	til	at	lave	
vores	egne	slikke-
pinde.	Vi	fik	også	
nogle	smagsprøver.

Signe

Nogen	af	os	kom	til	
at	se	en	rovfugl,	og	
den	var	flot.	Men	vi	
var	også	ude	i	naturen,	
hvor	vi	så	en	hugorm.	
Den	mand,	der	viste	
os	alt	det	her,	han	
var	lidt	sjov.	Da	der	
var	en,	der	så	noget	
afføring	og	råbte:	”Jeg	
har	fundet	et	dyrs	
afføring!”,	så	sagde	
han:	”Hvor,	Hvor”,	og	
det	var	meget	sjovt.

Jacob

Fredag
Vi	skulle	op	kl	5.00,	
fordi	vi	skulle	med	
toget	hjem	af.	Vi	
skulle	skifte	tog	2	
gange.	Skagen	til	
Frederikshavn,	Frede-
rikshavn	til	Aalborg	og	
Aalborg	til	Hadsten.

Magnus

Fredag	var	vi	alle	sam-
men	trætte,	for	den	
dag	skulle	vi	hjem	
med	toget.	Da	vi	så	
kom	hjem,	kom	vores	
forældre	for	at	hente	
os,	så	vi	kunne	kom-
me	hjem.	Da	jeg	kom	
hjem,	lagde	jeg	mig	
til	at	sove	i	min	seng.

Jacob
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Præster i pastoratet

MK  Mette Krabbe  MHT  Marie Hedegaard Thomsen  AB  Anders Bonde
  BNJ  Birgith Nørlund Jensen  MD  Majbritt Daugaard

Gudstjenester
Juni	 	 Ødum	 Hadbjerg	 Andre	kirker
Søndag d. 21. 3. s. e. Trinitatis  kl. 11.00 MK Familiegudstjeneste og frokost i præstegårdshaven
Søndag d. 28. 4. s. e. Trinitatis  kl. 11.00 MK 
Juli	 	 	 	
Søndag d. 5. 5. s. e. Trinitatis kl.   9.30 BNJ  
Søndag d. 12. 6. s. e. Trinitatis  kl. 11.00 MHT 
Søndag d. 19. 7. s. e. Trinitatis  Ingen Ingen kl. 11.00 Sct. Pauls BNJ
Søndag d. 26. 8. s. e. Trinitatis Ingen Ingen kl. 11.00 Sct. Pauls MD
August	 	 	 	
Søndag d. 2. 9. s. e. Trinitatis kl.   9.30 MK  kl. 11.00 MK Sct. Pauls
Søndag d. 9. 10. s. e. Trinitatis  kl. 11.00 MK 
Lørdag d. 15. Dåbsgudstjeneste  kl. 13.00 MK 
Søndag d. 16. 11. s. e. Trinitatis kl. 11.00 MK  
Torsdag d. 20. Plejehjemsgudstj.    kl. 14.30 Møllegården AB
Søndag d. 23. 12. s. e. Trinitatis  kl.   9.30 MK kl. 11.00 BNJ Sct. Pauls

Tirsdag d. 25. Ældregudstj. 
   kl.   9.30 Kaffe i sognegd.  

    kl. 10.30 Sct. Pauls MK
Lørdag d. 29. Dåbsgudstjeneste kl. 10.30 MK  
Søndag d. 30. 13. s. e. Trinitatis kl. 11.00 AB  
September	 	 	 	
Søndag d. 6. 14. s. e. trinitatis  kl. 11.00 MK 
Onsdag d. 9. Kirke i børnehøjde  kl. 17.30 MK 
Søndag d. 13. 15. s. e. trinitatis kl.   9.30 AMKH  
Gudstjenesteliste	indtil	nytår	findes	i	”kirkebladet	for	kirkerne	i	og	omkring	Had-
sten”,	som	ligger	i	kirkerne.

Kirke i 
børnehøjde
Starter op igen i efteråret!
Nu	med	fællesspisning	i	
kirken
Tre	 gange	 i	 efteråret	 åbner	 vi	
kirken	for	de	mindste	og	holde	
gudstjeneste	 på	 deres	 betin-
gelser.	 Gennem	 salmesang	 og	
bibelfortælling	 får	 børnene	
mulighed	for	at	blive	 fortrolige	
med	 kirken	 og	 dens	 fortællin-
ger.	Gudstjenesten	varer	 ca.	20	
minutter	og	er	målrettet	de	3-6	
årige,	men	både	yngre	og	ældre	
er	meget	 velkomne	 til	 at	 være	
med.
Efter	 gudstjenesten	 spiser	 vi	
sammen	 i	 kirken.	 Menigheds-
rådet	sørger	for	dejlig	mad,	som	
er	 til	 at	 spise,	 når	man	 holder	
”skovtur	i	kirken”.
Det	foregår	i	Hadbjerg	Kirke	kl.	

17.30,	men	man	 er	 selvfølgelig	
også	 velkommen,	 selvom	 man	
bor	 i	 Ødum,	 Selling,	 Langskov	
eller	andre	steder	i	sognene.

Datoer	i	efteråret
Onsdag den 9. september
Onsdag den 7. oktober
Torsdag den 12. november

Mette Krabbe

Familie- 
gudstjeneste
Med efterfølgende kirke-
frokost i præstegårdshaven
Ødum	kirke
Søndag	den	21.	juni	kl.	11.00
Menighedsrådet	 indbyder	 til	
frokost	 i	 præstegårdshaven	 ef-
ter,	 at	 vi	 har	 været	 til	 familie-
gudstjeneste	i	Ødum	kirke.	Alle	
er	meget	velkomne.

Mette Krabbe

Ferie 
og fridage
Jeg	 holder	 sommerferie	 fra	 d.	
29.	juni-20.	juli.
Der	henvises	til	mine	kolleger	
i	Hadsten:
Birgith	Nørlund	tlf.	86	98	24	24.

Mette Krabbe

Døbte, viede, bisatte/begravede
Hadbjerg kirke
Døbte
Lucas Kramme Engelbrechtsen, Tåstrup

Ødum kirke
Døbte
Pil Mary Skovfoged Mohn, Hadsten
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Når hænderne hviler

Jeg	 kan	 da	 sagtens	 spise	 til	 tv-
avisen	 og	 strikke	 til	 fredagsfil-
men.
Nuvel,	 vi	 får	 ikke	 rigtig	 talt	
sammen	over	maden	–	og	hver-
ken	 strikketøj	 eller	 fredagsfilm	
bliver	rigtigt	vedkommende.	Det	
er	vel	bare	at	gøre	det	hele	halvt.
At	slå	tiden	ihjel,	men	ikke	rig-
tigt	være	til	stede	i	nuet.
Til	 andre	 tider	 har	 vi	 travlt	
med	at	forevige	øjeblikket	med	
kamera,	 måske	 dele	 på	 face-
book.	Vi	ser	alt	gennem	en	linse,	
holder	virkeligheden	på	afstand	
med	kameraet.
Det	 bliver	 vigtigst	 at	 forevige	
dåben	på	film,	frem	for	at	være	
en	del	af	den,	en	del	af	menighe-
dens	fællesskab	omkring	dåben.
På	 en	måde	 ser	 vi	 alt	 lidt	 på	
afstand.	 Tager	 ikke	 rigtigt	 del	
i	 verden,	 fordi	 vi	 skal	 rumme	
flere	 ting	 på	 én	 gang,	 være	 en	
del	 af	 flere	 platforme	 samtidig	
–	fysiske,	elektroniske,	virtuelle.
Men	 i	 kirken	 må	 hænderne	
hvile.	 Her	 må	 mobilen	 lægges	
væk,	strikketøjet	bliver	hjemme.	
Med	 hænderne	 i	 skødet	 åbner	
vi	vores	sind	og	lytter	med	alle	
sanserne.	Vi	er	til	stede.

Det	 er	 en	 almindelig	 søndag.	
Klokkerne	 kalder	 til	 gudstjene-
ste,	 jeg	går	over	kirkegården	og	
hilser	på	et	par	kendte	ansigter.
Graveren	 tager	 imod	 i	 våben-
huset.	Dejligt	 at	 blive	 budt	 vel-
kommen!
Jeg	finder	en	bænk	–	nikker	til	
endnu	 et	 par	 velkendte	 ansig-
ter.	Jeg	kender	dem	ikke	rigtigt,	
men	her	 i	 kirken	mødes	 vi,	 og	
så	 hilser	man.	Her	 er	 vi	 del	 af	
et	 fællesskab	 omkring	 gudstje-
nesten.
Et	fællesskab,	hvor	det	er	i	or-
den	at	sidde	tavst	ved	siden	af	
hinanden	–	et	fællesskab	alle	er	
en	del	af,	bare	fordi	de	sidder	på	
bænken,	netop	den	 søndag	 for-
middag.
Jeg	 nyder	 pynten	 i	 bænk-
gavlen,	 mærker	 bænkens	 lidt	
hårde	 sæde	 og	 prøver	 at	 tælle	
de	 små	 huller	 i	 salmebogshyl-
den	 foran	mig.	 Jeg	glædes	over	
blomsterne,	 der	 pryder	 alteret.	
Læser	teksten	på	prædikestolen	
endnu	engang	og	funderer	over,	
hvem	der	valgte	netop	disse	ord.	
Hvem	 var	 de	 mennesker,	 der	
har	været	så	betydningsfulde,	at	
de	har	 fået	deres	navn	skåret	 i	

en	af	de	forreste	bænke	Og	hvad	
betød	kirken	for	dem?
Jeg	 lytter	 til	 musikken	 og	 fø-
ler	salmernes	budskab	vedkom-
mende	–	mindes	om	dette:

Hør fugletungers tusindfryd 
fra morgen og til aften! 
De kappes om at give lyd, 
der priser skaberkraften. 
Hvert kim og kryb 
i jordens dyb 
en livsfryd i sig mærker 
så høj som himlens lærker.

Og	så	bliver	jeg	glad!	Så	er	livet	
fantastisk!
Lige	 netop	 der,	 hvor	 orglets	
brusen	 fylder	 hele	 kroppen,	 vi	
synger	af	vore	lungers	kraft,	og	
solen	måske	 skinner	 i	morgen.	
Lige	der!
Sikke	 en	dejlig	 følelse.	 Jeg	 er	
en	del	af	et	stort	fællesskab,	en	
del	 af	 gudstjenestens	 fælles-
skab.	Bare	fordi	jeg	er	her!
Jeg	skal	ikke	være	noget,	ikke	
komme	med	 noget.	 Jeg	 er	 her,	
lige	 nu,	 lige	 her.	 Ørerne	 lytter,	
øjnene	ser,	hjertet	banker	–	og	
hænder	hviler.

Rikke Møller Antvorskov

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

Ødum Hadbjerg 
Menighedsråd
Datoer for kommende 
menighedsrådsmøder

Torsdag d. 6. august
Torsdag d. 10. september
Torsdag d. 8. oktober
Torsdag d. 5. november
Møderne	 starter	 klokken	19.00	
og	slutter	22.00.
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Årets 
konfirmander

Fotograf: Jette Schulz

Kommende konfirmationsdatoer
Konfirmationer	2016
Ødum kirke: søndag d. 1. maj
Hadbjerg kirke: søndag d. 8. maj
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
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Sankthans-
aften
Vi	 vil	 igen	 i	 år	 afholde	 sankt-
hans	i	Søparken.
Sankthans	 i	 børnehøjde	 star-
ter	kl.	16.30.
Kl.	 20.00	 bliver	 det	 store	 bål	
tændt,	 og	 vi	 synger	 heksen	 til	
Bloksbjerg.
Vi	krydser	fingre	for	godt	vejr	
og	 glæder	 os	 til	 et	 hyggeligt	 ar-
rangement.

Ny udlejer
Grethe	 Maigaard	 og	 hendes	
mand	har	 siden	 1970	hjulpet	 i	
vores	 borgerforening	 og	 stået	
for	 forsamlingshuset.	 Vi	 vil	
gerne	 takke	 jer	 for	 jeres	 støtte	
og	hjælpsomhed	gennem	45	år.	
Uden	 Grethe	 havde	 vi	 ikke	 et	
forsamlingshus,	der	 i	mange	år	
har	fungeret	rigtig	godt	og	været	
nydeligt	at	leje.
Vi	er	meget	taknemmelige	for	
at	du,	Grethe	har	passet	så	godt	
på	forsamlingshuset.
Vi	 ønsker	 jer	 god	 vind	 frem-
over	og	ønsker	jer	alt	det	bedste.
Tine	 Buch	Olesen	 og	 hendes	
mand	vil	fremover	stå	for	udlej-
ning	af	forsamlingshuset.	Vi	ser	
alle	frem	til	et	godt	samarbejde	
og	er	glade	for	at	i	vil	træde	til.
Mobil	nr.	er	stadig	det	samme:	

26	59	32	12

Vinaften
2. oktober i 
Hadbjerg Forsamlingshus
Reserver	 allerede	 nu	 denne	 af-
ten	 til	 en	 hyggelig	 aften	 med	
smagsprøver	af	ca.	8	forskellige	
vine	ved	Kajo	Vin.
Der	 serveres	 lidt	 godt	 til	 ga-
nen.
Hvis	 i	allerede	nu	vil	 reserve-
re	en	plads	så	kontakt
Grete	 Majgård,	 Ida	 Loft	 eller	
Irma	Katholm

Indvielse af 
madpakke-
huset
D.	 23	maj	 indviede	 vi	madpak-
kehuset	 i	 Søparken,	 dertil	 har	
huset	fået	navn,	det	hedder	nu	
Søhytten.	Det	var	rigtig	dejligt	at	
se	så	mange	mødte	op	til	en	rig-
tig	hyggelig	eftermiddag.	Endnu	
en	gang	tak	til	 jer,	der	har	hjul-
pet	med	opførelse	af	huset.

Kristine

Konfirmand-
undervisning 
2015-2016
Så	er	planen	for	næste	skoleårs	
konfirmandundervisning	 på	
plads.
Undervisningen	 kommer	 til	
at	foregå	tirsdag	eftermiddag	fra	
kl.	14.30-16	i	Ødum	Præstegård.
7.	A	 skal	 går	 til	undervisning	
i	de	 lige	uger	og	7.	B	 i	de	ulige	
uger	 indtil	 efterårsferien,	 hvor-
efter	der	byttes.
7.	 A	 begynder	 tirsdag	 den	 1.	
september	og	7.	B	begynder	tirs-
dag	den	8.	september.
Den	første	gang	begynder	un-
dervisningen	allerede	kl.	13.10,	
så	vi	har	god	tid	til	at	lære	hin-
anden	 at	 kende.	 Begyndelses-
tidspunkterne	 vil	 altid	 passe	
med	skolebusserne	fra	Hadbjerg	
Skole	 til	 Ødum	 Præstegård;	
men	der	er	også	tid	til	at	cykle,	
gå	eller	løbe	J.
Inden	 sommerferien	 vil	 alle	
elever	 i	 7.	 årgang	 på	 Hadbjerg	
Skole	modtage	 et	 brev	med	op-
lysninger	 om	 indskrivning	 til	
konfirmandundervisning.
Ønsker	 man	 konfirmation	 i	
en	af	 sognenes	kirker,	men	føl-
ger	undervisning	hos	en	anden	
præst,	 kan	 man	 rette	 henven-
delse	til	mig	på	tlf.	40	88	96	00.

Mette Krabbe

Mini- 
konfirmander
For børn i 3. klasse
Ødum	præstegård
Efter	 sommerferien	 starter	 vi	
op	med	minikonfirmander	igen.
Fra	uge	36	og	 til	 og	med	uge	

40	tilbydes	elever	i	3.	B	på	Had-
bjerg	 Skole	 minikonfirmandun-
dervisning	 hver	 torsdag	 efter-
middag	efter	skoletid.
Fra	uge	44	og	 til	 og	med	uge	

48	tilbydes	elever	i	3.	A	på	Had-
bjerg	 Skole	 minikonfirmandun-
dervisning	 hver	 torsdag	 efter-
middag	efter	skoletid.
Undervisningen	 foregår	 kl.	

14.30-16.	 Vi	 tager	 skolebussen	
(rute	2)	fra	Hadbjerg	Skole	kl.	14.13	
og	slutter	i	præstegården	kl.	16.00.	
Har	I	ikke	mulighed	for	at	hente	
jeres	børn,	finder	vi	en	løsning.
Børnene	 fra	 3.	 B	 får	 tilsendt	
et	 brev	med	 information	og	 til-
meldingsblanket	 i	 begyndelsen	
af	august	måned.	3.	A	modtager	
et	brev	i	begyndelsen	af	oktober.	
Skulle	der	være	nogen,	der	ikke	
har	modtaget	et	brev	til	den	tid	
eller	 som	 ikke	 går	 på	Hadbjerg	
Skole,	 men	 alligevel	 gerne	 vil	
deltage,	 så	 ret	 endelig	 henven-
delse	til	mig	på	tlf.	40	88	96	00.
Minikonfirmandforløbet	 bliver	
afsluttet	med	 en	 skole-kirke	 uge	
for	 hele	 3.	 årgang,	 som	 vil	 blive	
afholdt	 i	 juni	måned	 2016	 i	 sko-
letiden	 sammen	 med	 årgangens	
lærere.	Det	vil	I	høre	mere	om,	når	
den	tid	nærmer	sig.

Mette Krabbe

hadbjeRg boRgeRFoRening
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ødum ødum

Sankthansfest i Ødum
D. 23. juni kl. 17
Byforeningen	inviterer	til	fællesspisning	i	forsamlings-
huset	og	bålet	tændes	kl.	19.00.
Mad	50	kr.	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 hjemmesiden 

www.odumbyforening.dk/arrangementtilmelding

byFoReningen FoR ødum og omegn

Grundlovsdag

En dejlig grundlovsfest 

i Ødum forsamlingshus
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Jeg	har	 ikke	kenskab	 til	 ledvogterne	 i	Had-
sten,	men	min	svoger	fortæller,	at	hans	for-
ældre	 fortalte	 om	Bommelutmanden,	 som	
åbenbart	var	en	kendt	person	i	Hadsten,	og	
ved	lidt	søgning	på	internettet,	kommer	da	
også	en	historie	 frem	om	 ledvogteren,	der	
fik	sit	”øgenavn”	helt	tilbage	i	20’erne.
Hvad	man	 skulle	 kunne	 for	 at	 blive	 led-
vogter	 ved	 jeg	 ikke,	 men	 ledvogterne	 har	
fået	udleveret	bogen:	De	Danske	Statsbaner,	
Generaldirektoratet	–	Instruks	for	udførelse	
af	ledbevogtning.
Heri	er	alt	nøje	beskrevet,	f.eks.	at	sænk-
ning	af	bommene	skal	ske	i	et	jævnt	tempo,	
og	 føres	 til	 ende	 uden	 afbrydelser.	 Blandt	
andet	 står	 her	 også,	 at	 bevogtningen	 ikke	
må	 overlades	 til	 andre,	 og	 at	 der	 ikke	må	
opholde	sig	andre	personer	i	ledvogterhuset	
udover	personalet.	Bogen	er	på	40	sider	og	
her	er	ikke	noget	overladt	til	tilfældighederne.
En	kendt	 ledvogter,	som	jeg	husker,	er	Fætter	Frans,	 fra	filmen	

”Fætrene	på	Torndal”	fra	1973,	hvor	Axel	Strøby	er	opfinder	og	led-
vogter,	det	er	måske	herfra	”den	store	ledvogtereksamen”	stammer.

Martin Møller

Fætter Frans er stolt af sit arbejde for banen, og 
kan derfor ikke gøre meget på gården, for som han 
siger: ”Jeg har jo togene”, som kommer hele to 
gange om dagen, og helt stresset: ”Og så er der jo 
særtogene!”

Gå ikke over sporet, 
der kommer tog
Nogen	af	os	kan	huske	ledvogterhusene	i	vores	område,	Hårvad	og	Hadsten.
Århus-Randers	jernbanen	blev	indviet	i	1862,	og	man	har	nok	hurtigt	indset,	at	
der	måtte	folk	til	at	sikre,	at	ingen	kom	til	skade,	når	jernbanen	skulle	passeres,	og	
ledvogterne	og	ledvogterhusene	kom	til.

Baneoverskæringen	i	Hårvad,	blev	i	den	tid,	
jeg	kan	huske	tilbage,	betjent	af	Frederik	Chri-
stensen,	som	boede	med	sin	familie	i	tjeneste-
boligen	ved	ledvogterhuset.

Ledvogterboligen	 og	 ledvogterhuset	 var	 en	
standardmodel,	som	Statsbanerne	brugte,	boli-
gen	på	42	m²	og	ledvogterhuset	på	3	m².
I	 60erne	 blev	 baneoverskæringen	 automati-
seret,	og	huset	stod	tomt	et	stykke	tid,	inden	
det	blev	fjernet,	og	der	blev	placeret	en	såkaldt	
relæstation.	

Som	 de	 fleste	 nok	 husker,	 blev	 relæstationen	 udsat	 for	 groft	 hærværk,	 og	
sprængt	 i	 stumper	 og	 stykker	 den	6.	 nov.	 2013	 og	 overskæringen	 lukkedes,	 og	
hermed	vejen	mellem	Tåstrup	og	Hår,	i	ca.	fire	måneder.
Baneoverskæringen	 i	 Had-
sten	 har	 jo	 også	 været	 der	 i	
mere	end	150	år,	men	det	led-
vogterhus	 som	 de	 fleste	 hu-
sker	var	af	en	mere	moderne	
type,	end	den	i	Hårvad.

Her ser vi Hårvad baneoverskæringen fra 
Tåstrupsiden

Til højre ses Frederik Christensen, hustruen 
Carla, datteren og Frederiks bror Anker 

Her ses baneoverskæringen i 
Hadsten fra Søndergade og på 

billedet på næste side ses ledvog-
terhuset, som er fjernet i 60’erne, 

da vejen blev ført over Hadsten, 
og baneoverskæringen lukket

Til venstre 
billede af 
det som vi 
nu kender, 
hvor toget 
suser forbi 
i Hårvad, 
og den luk-
kede over-
skæring i 
Hadsten
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HØST-Hallen-udvidelse

Sti og terrasse 
ved HØST-Hallen

sponsoRhjøRnet

I	 forbindelse	 med	 udvidelsen	
af	HØST-Hallen	med	flere	om-
klædningsrum	 mv.	 skulle	 der	
laves	en	sti	hele	vejen	langs	om-
klædningsrummene	 til	 vejen	
ved	 træningsbanerne,	men	 der	
blev	 desværre	 ikke	 penge	 nok	
til	at	lave	stien	helt	ud	til	vejen.	
Samtidigt	 ville	 vi	 gerne	 have	
en	 terrasse	 for	 enden	 af	 tilbyg-
ningen,	hvor	der	kunne	blive	et	
godt	sted	at	sidde	og	følge	med	
i	 kampene	 på	 banerne.	 Den	
pris	 vi	 fik	 for	 at	 få	 lavet	 dette,	
var	desværre	så	 stor,	 at	vi	 ikke	
syntes,	at	vi	ville	ofre	de	mange	
penge.

Hvad	gør	man	så?	Man	spørger	
selvfølgelig,	 om	 der	 er	 nogen	
der	vil	lave	det	gratis,	og	det	var	
der	heldigvis!
En	 stor	 tak	 til	 Kristian	 Har-
dams	 Murerfirma,	 som	 lagde	
hele	belægningen,	Erik	Poulsen,	
Ødum,	som	gravede	ud	og	leve-
rede	 sand,	 Kristoffer	 Sørensen	
fra	 VVS	 Firmaet	 Flemming	 Sø-
rensen	 som	 gravede	 ud,	 lagde	
sand	ud	og	gjorde	klar	til	belæg-
ning,	 Bo	 Jørgensen	 som	 hjalp	
Kristoffer	og	Carsten	Normann-
Poulsen	 Hadbjerg	 Smede,	 som	
stillede	laser	til	rådighed.
Tak.

Erik Pedersen

HØST	 IF	har	 til	 stadighed	brug	
for	 hjælp	 til	 forskellige	 behov	
og	ting	der	skal	udføres	–	både	
fysisk	og	økonomisk.	Det	dejligt	
når	virksomheder	og	private	gi-
ver	 tilsagn	om	at	 give	en	hånd	
med	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	
dette	i	sponsorudvalget.

OK
HØST IF i Ødum
Kampagnearrangementer	vil	frem-
over	være	fredage	kl.	12.00-16.00	
og	lørdage	kl.	10.00-14.00.

Næste	kampagnearrangement	
er	fredag	7.	august
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	konsulent	på	stedet!
Eller	benyt	vores	hjemmeside	
www.høstif.dk,	hvor	det	også	er	
muligt	at	bestille	OK-kort.

OK Plus SPONSORTILTAG 
fortsætter for fuld styrke i 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	et	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	 selv-
følgelig	 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	hos	OK	Ødum!

OK-aftalen i øvrigt
Med	 et	 OK-kort	 med	 HØST	 IF	
aftale	 støtter	OK	HØST	 IF	 ung-
domsarbejdet	 med	 6	 ører	 for	
hver	 liter	 brændstof	 du	 køber.	
Køber	du	samtidigt	din	el	af	OK,	
fordobler	 OK	 støtten,	 og	 giver	
12	 ører	 til	 ungdomsarbejdet	 i	
HØST	IF.	
Så	 er	 du	 interesseret	 i	 dette	
nye	gode	OK	tilbud	med	støtte	
til	 HØST	 IF,	 så	 kontakt	 under-
tegnede	på	tlf.	30	75	22	12	eller	
mød	op	på	tanken	på	en	af	kam-
pagnedatoerne.	 I	 klublokalet	 i	
HØST-Hallen	er	der	brochurer	
etc.	og	det	vil	også	være	at	finde	
på	hjemmesiden.

Lars Olsen
HØST IF

Sponsorudvalg
e-mail lars.knud@ofir.dk

mailto:lars.knud%40ofir.dk?subject=H%C3%98ST%3A%20Kridtning%20af%20baner
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Midtjyllands 
Sommerhusudlejning 
bliver dobbelt playersponsor
Sidste	år	begyndte	vi	på	et	nyt	
koncept,	 nemlig	 playersponso-
rater,	 hvilket	 hurtigt	 viste	 sig	
som	en	succes.	 I	år	har	 interes-
sen	 været	 massiv.	 Bl.a.	 kan	 vi	
snart	 præsentere	 en	 sponsor	
helt	fra	Skanderborg.
Men	 seneste	 tilføjelse	 i	 sta-
ben	af	playersponsorer	er	Midt-
jyllands	Sommerhusudlejning	v.	
Nina	 Knage	 Thomsen.	 Midtjyl-
lands	 Sommerhusudlejning	 er	
et	 nystartet	 formidlingsbureau,	
der	tilbyder	udlejning	af	danske	
sommerhuse	i	hele	Midtjylland.	
Man	 kan	 besøge	 deres	 hjem-
meside	her:	http://midtjyllands-
sommerhusudlejning.dk/
Midtjyllands	 Sommerhusud-
lejning	 har	 valgt	 at	 sponsorere	
hele	2	spillere	i	truppen.	Det	dre-
jer	sig	om	Rasmus	Thomsen	og	
Jonas	Kristensen,	som	er	2	af	de	
meget	talentfulde	spillere,	vi	har	
i	 vores	meget	 unge	 trup.	 Jonas	
har	 været	 en	 fast	 midterforsva-
rer	 siden	 sidste	 forår,	hvor	han	
som	blot	 16-årig,	 var	med	 til	 at	
rykke	op	i	Serie	3	i	HØST	IF.	Ras-
mus	kom	til	sidste	efterår,	efter	i	
nogle	år	at	have	spillet	i	Hadsten	
SK.	 Han	 har	 været	 fast	mand	 i	
hele	foråret	og	har	blot	udviklet	
sig	fra	gang	til	gang.	Samtidig	er	
han	 træningsnarkoman,	 bedst	
bevist	da	han	efter	at	have	været	

indlagt	 fra	 morgen	 til	 eftermid-
dag,	 stadig	vælger	at	komme	til	
træning	på	trods	af	lidt	smerter!
Nina	er,	udover	at	drive	Midt-
jyllands	 Sommerhusudlejning,	
en	fast	bestanddel	af	HØST	IF	og	
det	der	foregår	rundt	omkring	i	
klubben.	Hun	og	hendes	mand	
er	bl.a.	også	dem	der	finder	pøl-

Playersponsorater i HØST IF

Sponsorsamarbejde mellem 
NVUI, HSK og HØST IF

AFLYST
Desværre	 blev	 sponsorarran-
gement	med	NVUI	og	HSK,	der	
blev	 annonceret	 i	 HØST	 maj-
nummeret,	aflyst.

sevognen	frem	og	sælger	lidt	af	
hvert	til	vores	større	hjemmeba-
nearrangementer.
Vi	er	super	glade	for	at	kunne	
præsentere	 Midtjyllands	 Som-
merhusudlejning	 i	 rækken	 af	
playersponsorer	 og	 ser	 frem	
til	 et	 fremragende	 samarbejde	
fremover.

Vi	har	siden	lanceringen	af	disse	sponsorater,	
haft	en	stor	succes.	Vi	har	formået	at	fordoble	
antallet	af	playersponsorater	fra	2014.		

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

Denne	 måned	 præsenterer	 vi	 Midtjyllands	
Sommerhusudlejning	og	de	2	spillere	som	de	
sponsorerer!
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.

https://www.facebook.com/nina.k.thomsen.9
http://midtjyllandssommerhusudlejning.dk/
http://midtjyllandssommerhusudlejning.dk/
https://www.facebook.com/rasmus.k.thomsen.3
https://www.facebook.com/jonas.kristensen.94
mailto:simonbuusolsen@gmail.com
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NB!	 Vi	 cykler	 sidste	 gang	 inden	
sommerferien	 onsdag	 den	 1.	 juli,	
og	er	klar	igen	efter	sommerferien	
onsdag	den	12.	august	kl.	18.00.
Vi	 cykler	 hver	 onsdag	 kl.	 18	 fra	
HØST-Hallen	 i	 Hadbjerg.	 Klublo-
kalet	 er	 åbent	 i	 forbindelse	 med	
cykelturen.

Der er nu 2 tilbud på cykling!
Motionscykling
Du	har	mulighed	for	at	kombinere	
motion	og	at	komme	ud	i	naturen,	
hver	gang	cykler	vi	forskellige	ture	
i	 omegnen,	 hvor	 vi	 kører	 ad	 små	
veje	og	indimellem	kører	vi	også	på	
en	grusvej.	Vi	cykler	ca.	25	km,	og	
forlænger	turene	efterhånden	som	
aftenerne	bliver	lysere.

Landevejscykling
Er	du	mere	til	en	tur	på	landevejen	og	lidt	
mere	fart,	er	der	også	tilbud	til	det,	turene	
er	fra	ca.	45	km.	Vi	er	nybegyndere,	eller	har	
arbejdet	 i	 flere	 år	 på	 at	 optimere	 kroppen	
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	 samlet	 vil	
gennemføre	Frijsenborgløbet	her	i	sommer.
Kontingent	 til	HØST	 er	 kr.	 150.	 Du	 til-
melder	dig	og	betaler	på	hjemmesiden	www.
høstif.dk.
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

Stafet for livet
Hadsten,	d.	29.-30.	august	2015	
kl.	11.00	lørdag	til	kl.	11.00	
søndag
Hadsten	 Idrætscenter,	 Skov-
vangsvej	20
LØB i HØsT iF deLTager i sTaFeT 
For LiVeT

Stafet	For	Livet	er	en	24	timers	
stafet,	 der	 sætter	 fokus	 på	
kræftsagen.
Det	er	anledning	til	at	mindes	
dem,	 der	 tabte	 kampen	 mod	
kræft	 og	 give	 håb	 til	 dem,	 der	
kæmper.
Stafettens	 døgn	 symboliserer,	
at	kræft	aldrig	sover	og	at	kræft-
patienter	kæmper	mod	kræften	
hele	døgnet	–	både	i	de	lyse	og	
i	de	mørke	timer.	Derfor	skal	vi	
også	holde	gang	 i	 stafetten	om	
natten.	Vi	skal	have	en	deltager	
på	banen	i	hele	det	døgn,	stafet-
ten	varer.	På	den	måde	viser	vi,	
at	vores	kamp	mod	kræft	aldrig	
stopper.
Du	er	velkommen	til	at	melde	
dig	 på	 vores	 hold,	 det	 koster	
100	kr.	pr.	deltager	og	om	du	går,	
løber,	 står	på	 løbehjul	 eller	 tril-
ler	med	rollator	er	op	til	dig,	vi	
skal	bare	holde	stafetten	i	gang	
hele	 døgnet.	 Banen	 er	 et	 sted	
mellem	 400-800	 m.	 Vi	 vil	 lave	
vores	egen	 lejr	ved	banen	med	
telt	og	hygge	hele	døgnet.
I	 skrivende	 stund	 (8.	 juni)	 er	
vi	8	deltagere,	og	har	indsamlet	
1.000	kr.	–	har	en	3.	plads	blandt	
holdene	 i	Hadsten	–	vores	mål	

er	4.000	kr.	Så	støt	os	enten	ved	
at	 deltage,	 give	 holdet	 eller	 en	
deltager	et	bidrag.	En	sidste	mu-
lighed	er	støtte	ved	at	købe	lys,	
der	tændes	ved	en	lysceremoni,	
når	mørket	faldet	på.
Alle	de	penge,	der	bliver	sam-
let	ind	til	Stafet	for	Livet,	går	til	
Kræftens	Bekæmpelses	livsvigti-
ge	 arbejde	med	 forskning,	 fore-
byggelse	 og	 støtte	 til	 patienter	
og	pårørende.
Men	du	kan	læse	meget	mere	
på	 www.stafetforlivet.dk	 og	
søge	 efter	 Løb	 med	 HØST	 IF,	
vores	holdkaptajn	 er	Claus	Gla-
vind.
Ses	 vi	 d.	 29.	 august,	 hvor	 vi	

”løber”	for	kampen	mod	kræften.
Bettina Sørensen

LØB i HØST IF

Aktivitetsoversigt
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 længere  

 ture, klubtur 1. søndag i måneden

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

Vel løb
Claus Glavind

motion

Cykling for motionister i HØST IF

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.
Vel	mødt	 gamle	 som	nye	 del-
tagere.

Vagn Salling Poulsen 
Tlf. 86 91 43 76 

mobil 72 20 24 56

mailto:jonnaledetthomsen@gmail.com
mailto:Gregersen@gmail.com
http://www.stafetforlivet.dk


30 31

høst iF høst iF

Krolf
Vi	spiller	hver	mandag	aften	kl.	
19.00,	og	fredag	eftermiddag	kl.	
13.00	ved	HØST-Hallen.
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!

Oplysninger
Margit	 Jensen	Tlf.	 22	 76	 57	 78	
eller
Erik	Pedersen	Tlf.	29	42	02	96

Østjysk mesterskab til HØST IF krolf
Lørdag	d.	30	maj	deltog	Erik	Pedersen	i	de	
første	Østjyske	Mesterskaber	i	Krolf.
Mesterskaberne	blev	afholdt	i	Åstrup	ved	
Grenå,	 hvor	 man	 spillede	 singler	 om	 for-
middagen	og	doubler	om	eftermiddagen.	 I	
double	var	Erik	meget	heldig	med	at	få	en	
dygtig	 makker,	 Holger	 Lunøe	 fra	 Villersø	
Krolfklub,	og	efter	et	par	spændende	baner	
–	24	huller	–	vandt	Holger	og	Erik	doublen	
med	2	slag	foran	nr.	2.

boRdtennis

Status sæson 2014-2015

JuJitsu
Træningstider	frem	mod	sommerferien	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

Seniorer
Aldrig	 tidligere	 har	 vi	 haft	 så	
mange	seniorspillere	som	i	den-
ne	sæson.	Der	var	i	alt	tilmeldt	
5	 seniorhold,	 og	 de	 klarede	 sig	
rigtig	flot.	3	af	holdene	er	rykket	
en	række	op	til	næste	sæson!
Serie	 2	 til	 serie	 1,	 serie	 3	 til	
serie	2	og	serie	5	til	serie	4.	De	
to	 serie	 4-hold	 spiller	 begge	 i	
denne	række	i	næste	sæson.
Ved	 de	 Jyske	 Holdmesterska-
ber	deltog	Serie	4	hold	1	og	de	
blev	nr.	4.
Serie	 5	 holdet	 gik	 hele	 vejen	
og	blev	Jyske	Mestre!

Ungdom
Vi	har	haft	6	ungdomshold	med	
i	turneringen,	og	her	var	det	pi-
gerne	der	klarede	sig	bedst!
De	 blev	 Jyske	 Mestre	 i	 Pige	

1-rækken	–	flot!
De	to	Yngre	drenge-hold	blev	
nr.	3	og	4	i	deres	puljer.
Drenge	1-holdet	sluttede	på	3.	
pladsen	i	deres	pulje.
Drenge	 3-holdet	 blev	 nr.	 2	 i	
deres	pulje,	og	kvalificerede	sig	
hermed	 til	 de	 Jyske	Mesterska-
ber	for	hold.

Bordtennissæsonen	 er	 nu	 afsluttet	 og	 det	
blev	en	kanonsæson	for	HØST	IF	Bordtennis.

Ved	mesterskaberne	 opnåede	
holdet	en	2.	plads	ud	af	8	hold,	
og	 vandt	 sølvmedaljer,	 så	 det	
var	rigtig	flot.

Landsmesterskaber
Som	 afslutning	 på	 sæsonen	
deltog	8	ungdomsspillere	og	10	
seniorspillere	 i	DGI’s	 Landsme-
sterskaber	 i	Vejen	 Idrætscenter,	
og	her	blev	det	til	mange	flotte	
placeringer.
Som	det	 fremgår	af	 resultatli-
sterne	på	de	næste	 sider	 fik	vi	
en	 masse	 metal	 med	 hjem	 og	
ud	over	resultaterne	havde	alle	
en	rigtig	god	og	sjov	weekend	i	
Vejen.

Næste sæson
Vi	 er	 selvfølgelig	 i	 gang	 med	
planlægningen	 af	næste	 sæson,	
og	her	bliver	HØST	IF	repræsen-
teret	 i	 2	 ungdomsdivisionsræk-
ker!
Lasse	 Mørch	 fortsætter	 på	
Drengedivisionsholdet	 Team	 A	
1	Link,	som	er	et	holdsamarbej-
de	mellem	Viborg	BTK,

Teksten fortsætter 
på næste side

Erik Pedersen, HØST IF, og 
Holger Lunøe, Villersø Krolfklub, 

bliver Østjyske Mestre

http://jujitsu.langton.dk
mailto:hadbjerg.jujitsu@gmail.com
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Landsmesterskaber resultatliste
Ungdom
Holdturnering
Lasse Mørch: Guld i Junior B
Benjamin Thybo og Theis Skøtt Østergaard: Sølv i Y. Drenge B
Casper Mortensen: Sølv i Puslinge C
Fredrik Dyrberg: Bronze i Y. Drenge E
Singler
Lasse Mørch: Sølv i Y. Drenge A
Doubler
Alberte Bøcher + Marie Stenbæk Nielsen: Guld i Pige C
Alberte Bøcher: Guld i Mixdouble C.
Benjamin Thybo + Theis Skøtt Østergaard: Bronze i Y. Drenge B

Seniorer
Holdturnering
Anders Mørch: Klasse 2: Guld
Brian Vestergaard + Casper B. Pedersen + Michael Sørensen: Klasse 4: Guld
Mads Gregersen: Klasse 5: Guld
Dennis Sørensen + Frank Mortensen + Per Erik Gransøe: Klasse 6: Guld
Gert Nielsen: Veteran 50 E: Guld

Singler
Anders Mørch: Klasse 2: Guld
Brian Vestergaard: Klasse 4: Guld
Casper B. Pedersen: Klasse 4: Sølv
Dennis Sørensen: Klasse 6: Guld
Frank Mortensen: Klasse 7: Guld
Frank Pedersen: Veteran 50 C: Bronze
Anders Mørch: Åben Række 1: Guld
Brian Vestergaard: Åben Række 2: Guld
Doubler
Ole Gregersen + Frank Pedersen: Veteran 50 C: Guld

Team	Nørreå	og	HØST	IF.	Her	
er	 der	 8	 hold	 i	 drengenes	 vest	
kreds.
For	 første	 gang	 i	 klubbens	hi-
storie	 stiller	 vi	 selv	 med	 et	 di-
visionshold,	som	jo	er	den	bed-
ste	 række	 i	hele	Danmark.	Her	

stiller	 vi	 i	 Pigedivisionens	 vest	
kreds	 med	 Alberte	 Bøcher	 og	
Marie	 Stenbæk	Nielsen,	 og	 det	
bliver	spændende	at	se	hvordan	
de	skrappe	piger	klarer	sig	mod	
de	7	andre	hold	fra	hele	Jylland.

HØST IF Bordtennis
Erik Pedersen

Alberte og 
Marie 
 
Casper 
 
Fredrik 

Jacob, Rene 
og Mikkel 
 
 
Jyske 
Mestre 
Serie 5

Lasse

Niels og 
Alberte
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Superligaarrange-
mentet den 8. maj, 
AutoC Park Randers
Til	 Superligaarrangementet	 den	 8.	 maj	 var	
der	tilmeldt	20	spillere,	2	træner/ledere	samt	
12	 forældre!	 Vi	 havde	 en	 dejlig	 fodboldkamp	
i	 godt	 solskinsvejr.	 En	 god	 oplevelse	 for	 alle.	
Alle	 Randers	 FC	 samarbejedsklubberne	 var	
samlet,	og	det	var	over	2.000	deltagere/tilskue-
re	fra	disse	klubber,	spillere/ledere	i	klubtrøjer	
og	 forældre.	 Randers	 FC	 vandt	 kampen	mod	
FC	 Nordsjælland	 med	 2-0.	 En	 god	 stemning	
var	 der.	 Her	 på	 billedet	 ser	 i	 HØST	 IF’s	 ban-
nere	samt	nogle	spillere,	ledere	og	forældre	på	
plads	på	AutoC	Park	Randers.

Ramsing CUP 
2015
1.	 weekend	 i	 august	 deltager	
HØST	IF	igen	i	år	i	Ramsing	CUP	
i	Spjald,	Vestjylland.	I	år	er	der	4	
hold	 tilmeldt	 fra	HØST	 IF.	Des-
uden	er	der	en	del	forældre,	der	
har	meldt	sig	til	fodboldcampen,	
der	 er	 etableret	 i	 forbindelse	
med	stævnet.	Så	igen	i	år	en	fin	
HØST	IF	 lejr,	der	kan	etableres	
med	opbakning	til	kampe	og	so-
cialt	samvær	denne	weekend.
I	 augustnummeret	 af	HØST	
samler	 vi	 op	 og	 beretter	 fra	
Ramsing	CUP	2015.

Efter 
sommerferien
Normalt	startes	der	på	de	fleste	
hold	 op	 efter	 sommerferien	 i	
ugen	 op	 til	 at	 skolernes	 som-
merferie	 er	 afsluttet!	 Men	 det	
aftales	 på	 de	 enkelte	 hold.	 Via	
vores	 foreningsværktøj	Conven-
tus	 vil	 der	 blive	 informeret	 di-
rekte	via	SMS/mail	 til	 spillerne	
derudover!

U15 drenge
11-mands fodbold
U15-holdet	 er	 som	 tidligere	
nævnt	i	gang	med	sin	1.	halvsæ-
son	som	11	mands	hold.	Det	er	
anderledes	 at	 spille	 11-mands	
fodbold	 end	 det	 hidtidige	 5/8	
mands	fodbold,	som	det	har	væ-
ret	 i	børneårene.	Faktisk	er	det	
gået	ret	godt,	selv	om	omstillin-
gen	 og	 placering	 på	 banen	 lige	
skal	 på	 plads.	 U15	 drenge	 har	
klaret	sig	 fint	 i	 turneringen.	Ef-
ter	8	af	10	kampe	er	 spillet,	er	
holdet	 på	 en	 fin	 4.	 plads	 af	 6	
hold	med	9	points	for	3	vundne	
kampe	 samt	 5	 tabte.	Der	 reste-
rer	 2	 kampe	 her	 i	 skrivende	
stund.
Godt	gået	når	man	tænker	på	
at	 U15	 i	 HØST	 IF	 dækker	 over	
drenge	fra	13-15	år.	De	hold,	de	
spiller	 imod,	 har	 spillere,	 der	
er	15	år	og	nogle	16	års	spillere	
med	på	dispensation!	Så	der	er	
lidt	 fysisk	 forskel,	 men	 HØST	
IF	drengene	har	gjort	det	 rigtig	
og	præsteret	til	godkendt	og	lidt	
mere	i	nogen	kampe!
U15	holdet	deltager	i	Ramsing	
CUP	i	starten	af	August.

Træner Simon Buus Olsen

DGI Fodboldskole, 
HØST IF
Hadbjerg uge 27
Fuldt	booket
Igen	i	år	er	der	DGI	Fodboldskole	i	Hadbjerg	i	
uge	27,	første	uge	i	skoleferien	29.	juni-3.	juli!	
Sidste	år	nåede	vi	op	på	90	deltagere,	hvilket	
er	det	tal	vi	er	normeret	til	at	kunne	håndtere.

der er FuLdT BookeT	allerede	i	starten	af	juni.	
Og	der	er	etableret	venteliste	på	ca.	10	spillere.	
Vi	arbejder	på	at	finde	de	ekstra	ressourcer,	der	
skal	 til,	 for	 at	 åbne	 for	dem,	der	 står	på	 ven-
telisten.	Det	 kræver	 lige	 lidt	 ekstra,	 at	 skulle	
håndtere	over	100	spillere!
Tilmelding	 foregår	 på	 DGI’s	 hjemmeside:	
www.dgi.dk/Fodboldskoler	Her	vælger	man	så	
fodboldskolen	i	Hadbjerg!
Vi	ses	i	uge	27.

Fodboldskoleledere
Lars Olsen og Bent Engdal

HØST IF Fodbold

Hjælp til kridtning 
af baner
Vores	faste	kridtfolk	Frank	og	Simon	har	travlt	
med	 masser	 af	 andre	 gøremål	 i	 vores	 klub.	
Derfor	søger	vi	hjælp	 til	kridtning	 fra	starten	
af	 efterårsturneringen	 i	 starten	 af	 august	 og	
frem	til	1.	november.	Banerne	er	kridtet	op	 i	
forvejen,	så	det	er	vedligeholdelse	af	streger	ca.	
en	gang	om	ugen,	det	handler	om.	Det	tager	ca.	
1-2	timer	pr.	gang	at	gøre	dette.	Så	er	der	nogen	
der	vil	hjælpe	Frank	og	Simon	med	dette,	så	giv	
lige	lyd.	HØST	IF	giver	et	mindre	vederlag	for	
at	få	dette	arbejde	udført!

Henvendelse til
Fodboldformand Lars Olsen

Mobil 30 75 22 12 
e-mail lars.knud@ofir.dk

Fodbold: ungdom

Børne- & Ungdomshold
Så	er	 forårssæsonen	ved	at	være	slut.	De	 fleste	 turneringskampe	
er	spillet	og	de	sidste	stævner	er	afviklet.	I	et	par	af	årgangene	er	
HØST	IF	så	godt	placeret,	at	man	har	chancen	for	at	gå	videre	til	
regionsmesterskaber	her	ultimo	juni!

http://www.dgi.dk/Fodboldskoler
mailto:lars.knud%40ofir.dk?subject=H%C3%98ST%3A%20Kridtning%20af%20baner
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hvis	 du	 står	 og	 har	 lyst	 til	 at	
spille	 lidt	 fodbold,	 så	 er	 du	
mere	end	velkommen	til	at	kig-
ge	forbi	til	en	træning.	Vi	træner	
tirsdag	 og	 torsdag	 kl.	 19-21	 i	
Hadbjerg.
Du	kan	også	kontakte	mig	på	
tlf.	41	13	84	82	eller	på	mailen	
simonbuusolsen@gmail.com.

Simon Olsen
Cheftræner for 

Herreseniorholdet i HØST IF

OB40-holdet
OB-holdet	 er	 godt	 i	 gang	 med	
turneringen.	 Der	 skal	 spilles	
12	kampe	 inden	sommerferien.	
Så	 det	 er	 et	 hårdt	 program	 for	
de	”gamle	ben”!	Hjemmekampe	
spilles	onsdage.
I	 skrivende	 stund	 er	 der	 spil-
let	8	af	12	kampe.	HØST	IF	har	
samlet	7	points	efter	3	uafgjorte	
kampe	 samt	 1	 vundet.	 OB-hol-
det	 håber	 på	 at	 kunne	 skrabe	
lidt	 flere	point	 sammen	de	sid-
ste	 4	 kampe	 inden	 sommerfe-
rien.
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

højt	 presspil	 og	 dermed	 domi-
neret	kampene	på	den	måde.
Vi	må	dog	også	accepterer,	at	
tabet	af	”Laksen”	har	været	stort	
for	os.	Vi	har	ikke	rigtigt	fundet	
den	angriber,	som	skulle	gå	ind	
og	overtage	efter	ham.	Men	det	
skal	 nok	 komme,	 for	 vi	 har	 et	
ekstremt	 ungt	 hold,	 hvor	 vi	 i	
stort	set	alle	kampene	har	haft	
4-5	spillere	på	18	år	eller	derun-
der	med	i	truppen	til	kampene.
Der	 vil	 helt	 sikkert	 være	 en	
god	 fremtid	 i	 seniorholdet	 i	
HØST	 IF,	også	hvis	det	utænke-
lige	skulle	ske,	at	vi	skulle	rykke	
ned	i	Serie	5.

Serie 6
Ud	 over	 Serie	 4,	 har	 vi	 jo	 også	
et	Serie	6	hold,	som	formentligt	
bliver	nummer	2	i	deres	række	
–	efter	Voldum,	som	er	forholds-
vis	sikker	oprykker	i	puljen.	Vo-
res	hold	har	gjort	det	rigtig	godt	
i	 løbet	 af	 foråret,	hvor	det	blot	
er	 blevet	 til	 de	 to	 nederlag	 til	
netop	 Voldum.	 Derudover	 har	
holdet	 været	 14	 mand	 af	 sted	
til	 stort	 set	 alle	 kampe.	 At	 vi	 i	
en	 lille	klub	som	HØST	IF	 i	en	
lille	by	som	Hadbjerg,	kan	have	
28-30	 spillere	 i	 seniortruppen,	
er	 rigtigt,	 rigtigt	 flot.	 Hadsten	
har	 eksempelvis	 også	 blot	 2	 se-
niorhold,	 HOG	 Hinnerup	 har	
3	og	Hammel	2,	og	det	er	altså	
klubber	med	 et	 langt	 større	 be-
folkningsgrundlag	 end	 i	 lille	
Hadbjerg.
Vi	 har	 i	 løbet	 af	 foråret	 også	
fået	 lidt	 tilgang	 udefra,	 og	 det	
sætter	 vi	 altid	 stor	 pris	 på.	 Så	

forskellige	 tanker	 om	 hvordan	
kampen	skulle	gribes	an.
Derudover	 ville	 spillerne	
gerne	spille	en	boldbesiddende	
omgang	 fodbold	 i	 højt	 tempo,	
hvor	vi	kunne	spille	den	”sjove”	
form	 for	 fodbold.	 Vi	 spiller	 jo	
trods	 alt	 kun	 Serie	 4	 og	 derfor	
skal	det	være	sjovt	at	komme	til	
træning	og	kamp.
Processen	henover	foråret	har	
været	stødt	stigende,	hvor	vi	har	
udviklet	os	som	hold	og	som	en-
kelte	 spillere.	Men	specielt	må	
man	sige,	at	vi	som	hold	har	ud-
viklet	os.	Vi	er	langt	bedre	orga-
niseret,	end	vi	har	været	førhen.	
Det	 viser	 sig	 også	 ved,	 at	 vi	 er	
det	 hold	 i	 rækken,	 der	 i	 skri-
vende	stund	har	lukket	færrest	
mål	 ind.	 Vi	 har	 også	 som	hold	
udviklet	os	til	at	spille	mere	re-
sultatorienteret	 i	 nogle	 kampe,	
og	 accepterer	 at	 1	 point	 nogle	
gange	 er	 bedre,	 end	 at	 mod-
standeren	får	3	point,	fordi	vi	er	
gået	100%	efter	de	3	point	selv.	
Eksempelvis	 fik	 vi	 kørt	 et	 0-0	
resultat	 hjem	 imod	 Søften	 på	
udebane,	 hvor	 vi	 spiller	meget	
resultatorienteret	kampen	igen-
nem	og	satser	mere	på	dødbolde	
og	omstillinger.
Men	 vi	 har	 også	 formået	 at	
ændre	 stilen	 til	 andre	 kampe,	
hvor	vi	så	er	gået	ind	og	kørt	et	

Fodbold: senioR

Senior Serie 4 og Serie 6
Serie 4: Status forår 2015!
I	 skrivende	 stund	 resterer	 der	
3	kampe	i	Serie	4	rækken,	men	
når	 bladet	udkommer	 er	 turne-
ringen	formentligt	slut.	Lige	nu	
kan	det	ende	med	både	at	blive	
en	hund	eller	en	kat,	da	vi	ligger	
i	en	utrolig	 tæt	pulje.	FC	Sabur	
har	 sikkert	 lagt	 sig	 på	 første-
pladsen	 og	 Søften	 på	 en	 ligeså	
sikker	 2.	 plads.	 Men	 resten	 af	
puljen	 har	 været	 nærmest	 gro-
tesk	tæt	henover	hele	foråret.
Vi	 skal	 i	 de	 sidste	 3	 kampe	
finde	3	point,	 for	 at	 sikre	over-
levelsen	i	Serie	4,	som	har	været	
målet	fra	sæsonens	start.
Det	håber	og	tror	jeg	på,	vi	nok	
skal	 få	 sikret,	 og	 det	 vil	 være	
yderst	 fortjent,	 da	 jeg	 mener,	
vi	har	været	det	3.	bedste	hold	
i	 puljen	 i	 foråret.	Det	 viser	 sig	
også	 ved,	 at	 vi	 eksempelvis	 er	
det	eneste	hold,	der	har	vundet	
over	Sabur,	som	ellers	har	vadet	
sig	igennem	puljen.
Så	 er	 det	 samtidig	 også	 ved	
det	 tidspunkt,	 hvor	 man	 kan	
gøre	status	på	foråret.
Vi	 startede	 op	 i	 februar	med	
nogle	erklærede	mål	 for	opstar-
ten	 og	 turneringen.	 Spillerne	
ønskede,	 at	 vi	 skulle	 blive	 et	
bedre	organiseret	hold,	hvor	vi	
gik	11	mand	ind	samlet	med	en	
plan	 for	 kampen,	 frem	 for	 11	

Spørgsmål	eller	andet	–	nye	spillere	–	
kan	rettes	til	
Fodboldformand	Lars	Olsen	tlf.	30	75	22	12

mailto:simonbuusolsen@gmail.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
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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
Au g u s t 	 9 . 8 . 2 0 1 5 	 2 4 . 8 . 2 0 1 5
S e p t em b e r 	 6 . 9 . 2 0 1 5 	 2 2 . 9 . 2 0 1 5
Ok t o b e r 	 4 . 1 0 . 2 0 1 5 	 2 2 . 1 0 . 2 0 1 5
No v em b e r 	 1 . 1 1 . 2 0 1 5 	 1 6 . 1 1 . 2 0 1 5
D e c em b e r 	 2 9 . 1 1 . 2 0 1 5 	 1 4 . 1 2 . 2 0 1 5

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

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

HØST

http://www.htc-biler.dk
http://www.kp-e.dk
http://www.hadbjergautoservice.dk
http://www.UnikBegravelse.dk
mailto:gunte.lindberg%40gmail.com?subject=H%C3%98ST%3A%20
mailto:henckel%40it-henckel.dk?subject=H%C3%98ST%3A%20
http://www.Pedalpedersen.dk
http://www.danbolig.dk
mailto:joan.pank%40danbolig.dk?subject=H%C3%98ST%3A%20
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

kalendeR

Juli
 1 Fodboldskole
 2 Fodboldskole
 3 Fodboldskole
 5 Ødum kl. 9.30
 12 Hadbjerg kl. 11.00
 19 Sct. Pauls Kirke kl. 11.00
 26 Sct. Pauls Kirke kl. 11.00

Juni
 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

August
 2 Ødum kl. 9.30
 6 Menighedsrådsmøde
 7 HØST IF på OK i Ødum
 9 HØST deadline

Hadbjerg kl. 11.00
 15 Hadbjerg kl. 13.00
 16 Ødum kl. 11.00
 23 Hadbjerg kl. 9.30
 24 HØST udkommer
 29 Ødum kl. 10.30

Stafet for livet
 30 Ødum kl. 11.00

Stafet for livet
 31 


