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HØST i august
HØST-en er over os – både i form af et nyt blad 
og den årlige høst på markerne omkring os.  
Man siger; som man sår, høster man. Med aktiviteterne 
her i bladet er der sået mange frø til et aktivt efterår i 
foreningerne.

Gymnastikken skal i gang igen – man bliver næsten 
forpustet bare af at læse det ambitiøse program.

Går du med en instruktør-spire i maven, så er det også 
nu, du skal melde dig.

Der er vundet både guld, sølv og bronze i fodbold og 
matematik. Borgerforeningerne ser tilbage på en hek-
tisk sommer, og så planlægges der lækre menuer til fæl-
lesspisning og Kirke i Børnehøjde.

Og så er det tid at smøre stemmebåndene, som skal 
luftes til salmemaraton den kommende sæson.

Nu er det med at komme op af hængekøjen; Løb for 
Livet og kom ud i foreningsfællesskabet.

God HØST!
Niels Bjarne Larsen

Rikke Møller Antvorskov

5. A fra Hadbjerg Skole 
vandt 2. pladsen i en 
konkurrence med 5.000 
deltagende elever
Eleverne i 5. A på Hadbjerg Skole har været med i en 
landsdækkende konkurrence, hvor de fik en flot 2. 
plads.

Vores lærer Tina fik os med i en matematikkonkur-
rence, der hedder Kænguruen. Der var rigtig mange, 
der gerne ville være med i konkurrencen, men vi var 
heldige og fik lov til at være med.

Selve konkurrencen gik ud på at løse en masse mate-
matikopgaver på papir. Opgaverne var anderledes, end 
dem vi plejer at lave.

Tina hjalp os med at sende svarene ind til nogle dom-
mere, der skulle finde ud af, hvem der vandt konkur-
rencen – vi var ikke de bedste, men de næstbedste af 
alle 5. klasser.

Vi blev overraskede, da Niels, vores skoleinspektør, 
kom ind til os og gav os hånden og sagde “stort tillykke” 
til os.

Skrevet af 5. A 
(efter sommerferien 6. A)

HØST 2015
  Deadline Udkommer
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

På www.hadbjergskole.dk kan du læse alt 
om skolens aktiviteter, meddelelser m.m. – 
samt logge ind på Elev/Forældre-Intra, hvor 
der gives information til de enkelte klasser.

www.hadbjergskole.dk
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ødum hadbjeRg

byfoReningen foR ødum og omegn

Ødum forsamlingshus fester     i juni måned
hadbjeRg 

boRgeRfoRening

Fælles
spisning
Husk at der d. 24 september kl. 
18.00 er fællesspisning igen i 
Hadbjerg Forsamlingshus.

For tilmelding ring til Ida og 
Egon på tlf. 86 91 49 80, lige så 
snart skiltet er sat ud til vejen.

Vi glæder os til at se jer til en 
utrolig hyggelig sammenkomst.

Kristine Jensen

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, tlf. 26 29 46 09,

e-mail irmakatholm@gmail.com

Kultur på Hjul
Vi sad i Ødum Kirke lørdag for-
middag, der var køligt og stille, 
nogle lukkede øjnene.

Pludselig lød trompeten hæs 
og mild.

Det var Air af J. S. Bach, Heidi 
spillede for os på sin Bb trompet.

Heidi Olufsen bor i Ødum, og 
er uddannet klassisk trompetist.

1000 tak til Heidi for den fine 
lyd, den fine stund. Et smukt bi-
drag til vandringen.

Tusind tak til alle dem som 
deltog i arrangementet.

I forbindelse med Kultur 
på Hjul-projektet for Kultur-
ring Østjylland, som blev 
afholdt i Ødum, blev der 
produceret en lille film af 
Preben Stentoft Fotografi.  
Du kan læse mere om projek-
tet, se film, kunst og musik 
på: www.kulturpaahjul.dk eller 
Facebookgruppen – byforenin-
gen for Ødum og Omegn

Sankthansaften
En dejlig aften startede kl. 17 
med fællesspisning i Ødum For-
samlingshus, hvor der troppede 
45 personer op; børn som voks-
ne. Der blev serveret svensk 
pølseret. Alle var glade og nye 
tilflyttere blev budt velkommen 
i Ødum, ligesom det blev fejret, 
at en havde bestået sin eksamen 
med et 12-tal.

Bålet blev tændt lidt for hur-
tigt, det blev udlignet med gratis 
kage og kaffe.

Vi ses igen til næste år.

Et sted i Ødum. 
Her er Karsten og en 
skinnende smuk Volvo 
Boxer, årgang 1965

mailto:irmakatholm@gmail.com
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Selling Selling

Sponsortavle i teltet

Selling byfestudvalg vil gerne 
takke for en skøn byfest i Sel-
ling. To dage der bød på ægte 
dansk sommervejr. Fredag, 
hvor vejret for alvor var med os, 
bød på Børnefest, som var en 
stor succes, med børn fra hele 
HØST-området.

Glade, lidt stolte og meget 
taknemmelige!
Sådan har vi det i Selling efter 
årets herlige byfest i juni.

Vores taknemmelighed er ret-
tet imod de mange butikker og 
erhvervsdrivende, som igen 
støttede vores byfest med mas-
ser af gaver og donationer.

Sikken en opbakning til det 
gode slogan lokale støtter lokale.

Støtten er naturligvis et ekstra 
pift til alt det sjove og fornøjeli-
ge ved byfesten, som blev åbnet 
med et flot optog af Hinnerup 
Garden.

Sellingborgernes egen deltagel-
se i byfesten er heldigvis stigende.

Rekord-mange børn deltog i 
børnedisko. Aftenspisning med 
dans for voksne gav fuldt telt.

Alt sammen i en god stemning, 
som gør os arrangører helt høje.

Ingen byfest uden affaldscon-
tainer. Også her fik vi hjælp – 
Favrskov Forsyning var på plet-
ten med en fin container, ”de´æ 
båre dæjli”!

Tak for opbakningen!

På byfestens vegne
Majken, Jeanette og Steffen

SellingHadbjerg 
retur

Der har den sidste måneds tid været tunnel 
under Ødumvej samt en ”2 minus 1 vej” til 
Hadbjerg, så det er mere sikkert at komme fra 
Selling til Hadbjerg og retur.

Søndag d. 9. august 2015 blev den indviet 
i selskab med en masse mennesker fra hele 
HØST-området. Heldigvis havde vi, gruppen 
”forældre for cykelsti”, sørget for godt vejr til 
arrangementet, så med solskin fra en næsten 
skyfri himmel, kunne vores tunnel blive offi-
cielt indviet. Borgmester Nils Borring, formand 
for teknik- og miljøudvalget Kurt Andreasen 
og Byrådsmedlem Joachim Laursen havde den 
store ære at klippe snoren.

Efter det berømte bånd var blevet klippet, 
benyttede flere borger sig af muligheden til 
henholdsvis at cykel eller gå en lille tur gen-
nem tunnelen, og fortsatte over mod Hadbjerg. 
Ved ankomst retur fra cykel- og gåturen, havde 
nogle lokale borgere sørget for dejlig kage, so-
davand og kaffe, til dem som havde lyst til det. 
Vi vil gerne takke mange gange for støtten til 
projektet, som nu står til skue de næste mange 
år som et tegn på en sikker tur Selling-Hadbjerg 
retur.

Med Venlig Hilsen 
Forældre for cykelsti

Byfest 2015
En stor tak til alle dem, der 

har sponsoreret gaver til vores 
amerikanske lotteri. I har gjort 
det til et trækplaster ud over 
Sellings bygrænse.

Lørdag var pladsen velbesøgt 
og festen var et brag, på trods af 
det tvivlsomme sommervejr.

Vi ønsker at sige tusind tak 
til de mange skønne gæster fra 
HØST-området, til de der done-
rede fine kager, samt de lokale 
erhvervsdrivende, der trodsede 
vejret for at gøre vores byfest til 
noget helt særligt!

Endnu engang mange tak! Vi 
håber at se dig og dine kære igen 
næste år, den anden weekend i 
juni!

Men kan du ikke vente så lang 
tid, og godt kunne tænke dig og 
prøve at sidde med inde bagved, 
være med til at give en lille hjæl-
pende hånd med, hist og pist til 
konkrete opgaver: I starten af 
året vil der komme et indlæg ud 
på Facebook omkring opstarts-
møde til denne begivenhed.

Hilsen
Selling byfestudvalg

Hinnerup 
Garden i 

optog 
gennem 

Selling by

Sæbe
kasseløb på 

pladsen
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QUICKGUIDE
til træningstider og kontaktpersoner

Badminton
Tilmelding til baner: mandag d. 31. august kl. 19.00 i klublokalet i HØST-Hallen.
Kontaktperson: Gert Holdensgaard, tlf. 23 31 17 56, e-mail gertogsanna@skylinemail.dk
Basketball
Træningsstart: tirsdag d. 18. august.
Træningstider: Børn 8-16 år: tirsdage kl. 15.00-17.00
Kontaktperson: Allan Thomsen, tlf. 27 84 78 81, e-mail allanthomsen@postkasse.net
Cykling
Træningstider: Onsdag kl. 18.00
Kontaktperson: Jonna Ledet Thomsen, tlf. 29 88 91 61 + Ole Gregersen, tlf. 60 25 96 00
Bordtennis
Sommerbordtennis for alle hver torsdag kl. 18.00-20.00. Start torsdag d. 13. august.
Træningsstart: tirsdag d. 1. september.
Træningstider:
   Ungdomsspillere: tirsdage kl. 18.00-19.30 + torsdage kl. 18.00-19.30
   Seniorer og motionister: tirsdage kl. 19.30-22.00+torsdage kl. 19.30-22.00 (seniorkampe)
Kontaktperson: Peter Thybo Christensen, tlf. 50 74 73 15, e-mail ptc@aabnet.dk
Fodbold
Se træningstider på side 10.
Gymnastik
Træningsstart: tirsdag d. 1. september (se undtagelser ved de enkelte hold).
Træningstider:
   Friske Bedster og Older 60+: mandage kl. 15.00-17.00, start d. 7. september
   Spillopperne – piger/drenge 5-6 år: mandage kl. 16.45-17.45, start d. 31. august
   Krudtuglerne pi/dr + mor/far 3-4 år: mandage kl. 16.45-17.45, start oplyses senere
   Zumba – M/K: mandage kl. 19.00-20.15, start d. 10. august
   Crossgym M/K – fra 16 år: mandage kl. 20.15-21.30
   Rytmekrukker – fra 18 år: tirsdage kl. 19.15-20.45
   Leg & bevægelse – piger/drenge 1-2 år + mor/far: torsdage kl. 16.45-17.45
   Microspringere – piger/drenge 0.-2. klasse: torsdage kl. 16.30-17.45
   Springhold – piger/drenge 3.-5. klasse: torsdage kl. 18.00 -19.30
   Juniorspring – piger/drenge 6. klasse opefter: torsdage kl. 18.00-19.30
   I form & figur – fra 18 år: torsdage kl. 19.30-20.30
   Pilates – fra 18 år: tirsdage kl. 19.00-20.30
Kontaktperson alle gymnastikhold: Gunvor Bakkegaard, 

   tlf. 22 22 23 85, e-mail bakkegaard54@gmail.com
Håndbold
Træningsstart: onsdag d. 2. september
Træningstider: Serie 4 Damer: onsdage kl. 19.30-21.00
Kontaktperson: Vivi Jensen, tlf. 29 82 04 11, e-mail rudbjergvej13@gmail.com

Ju-Jitsu
Træningsstart: tirsdag d. 18. august
Træningstider:
   Børn 6-11 år (Tigerholdet): tirsdage kl. 17.00-18.00
   Børn 12-15 år (Drageholdet): tirsdage kl. 18.00-19.15 + torsdage kl. 20.30-22.00
   Seniorer: Tirsdage kl. 18.00 – 19.30 + Torsdage kl. 20.30 – 22.00.
Kontaktperson: Thomas Langton, tlf. 41 11 15 85 E-mail: hadbjerg.jujitsu@gmail.com
Krolf
Træningen er i gang.
Træningstider: mandage kl. 19.00 + fredage kl. 13.00
Kontaktperson: Margit Jensen, tlf. 22 76 57 78, e-mail margit_schmidt_jensen@hotmail.com
Løb
Træningsstart: Nye begynderhold annonceres i HØST bladet og på www.høstif.dk.
Alle uanset niveau kan starte alle træningsdage.
Træningstider: tirsdage kl. 19.30 + søndage kl. 10.00
Kontaktperson: Claus Glavind, tlf. 71 78 02 30, e-mail claus@glavind.net
Stavgang (Nordic Walking)
Træningstider: torsdage kl. 19.00. Fra 1. oktober lørdage kl. 9.30
Kontaktperson: Vagn Salling Poulsen, tlf. 72 20 24 56, e-mail vsphadbjerg@gmail.com
Volleyball
Træningsstart: torsdag d. 13. august
Træningstider: Voksne: Mixhold: torsdage kl. 20.30-23.00
Kontaktperson: Kim Liholm, tlf. 22 78 77 70, e-mail kim@liholm.dk

Ret til ændringer forbeholdes.
VEL MØDT

HØSTHallen udvidelse!
Status – information fra projektgruppen.
Projekt ”Akut udvidelse af Servicefaciliteter i HØST-Hallen 2012”
Så er det her i august, der hol-
des det årlige budgetseminar i 
Byrådet. Det er her, man beslut-
ter hvilke anlægsopgaver, der 
kan komme på budget 2016. 

Vi håber, at vi er med i denne 
pulje, så vi kan komme videre 

med at udvikle HØST-Hallen. 
De kr. 500.000 vi selv har sparet 
op skulle gerne i spil nu!

Der vil løbende blive infor-
meret om del 2 projektet her i 
HØST!

Kontaktperson i projektgruppen
Lars Olsen

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

mailto:bakkegaard54@gmail.com
mailto:hadbjerg.jujitsu@gmail.com
mailto:margit_schmidt_jensen@hotmail.com
http://www.h�stif.dk
mailto:vsphadbjerg@gmail.com
mailto:kim@liholm.dk
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fodbold

Så er sommerferien slut og alle hold er i gang. 
Alle hold er rykket en årgang op når vi snakke 

Ux. Tidligere U6 er nu U7 osv. hele vejen opad. 
Det sker hvert år ved start af efterårssæsonen.

Af hjemmebaneoversigten fremgår hvornår 
de enkelte hold har hjemmekampe. Kig forbi 
banerne. Der er masser af aktivitet og glade 
børn! Held og lykke til alle på træningsbanen 
og i kampene her i efteråret.

Fodboldformand
Lars Olsen

Træningstider efterår 2015
Aldersgrupperne er gældende 
efter sommerferien 2015, og 
træningstider indtil indendørs 
sæsonopstart.

Enkelte ændringer kan fore-
komme.

De enkelte hold vil blive in-
formeret om ændringer ligesom 
det vil fremgå af vores hjemme-
side www.høstif.dk.

Dag Dato Kl. Række Hjemmehold Udehold
Lør 29/08/15 10.00 U9 Drenge B 8 mands HØST IF HEI
Lør  29/08/15 10.45 U9 Drenge B 8 mands Hornslet IF HEI
Lør 29/08/15 11.30 U9 Drenge B 8 mands HØST IF Hornslet IF
Lør  29/08/15 12.30 U16 Drenge 1, 11/9 mands HØST IF Dronningborg B
Lør 29/08/15 14.30 Herrer Serie 4 HØST IF Langaa IK
Ons  02/09/15 18.45 FK Pokal U16 Drenge, 11 mands HØST IF (1/491) VRI (Mester/475)
Ons 02/09/15 19.00 Kvinde C1 (+15), 7 mands HØST IF Kristrup Boldklub
Tor  03/09/15 17.30 U12 Drenge B2, 8 mands HØST IF Søften GF
Søn 06/09/15 10.00 U8 Drenge, 5 mands B DGI HØST IF Alliancen IF
Søn  06/09/15 10.00 U8 Drenge, 5 mands B DGI VRI 2 Riis-Tebstrup
Søn 06/09/15 10.40 U8 Drenge, 5 mands B DGI Riis-Tebstrup Alliancen IF
Søn  06/09/15 10.40 U8 Drenge, 5 mands B DGI HØST IF VRI 2
Søn 06/09/15 12.30 U16 Drenge 1, 11/9 mands HØST IF Randers Freja
Man 07/09/15 18.00 U12 Drenge C1, 8 mands HØST IF Ommersyssel IF
Ons 09/09/15 18.00 U12 Drenge C1, 8 mands HØST IF Hadsten SK
Ons  09/09/15 18.30 ØOB Oldboys 40 år et HØST IF IF Midtdjurs
Lør 12/09/15 10.00 U7 Drenge 5 mands DGI HØST IF Alliancen IF
Lør  12/09/15 10.30 U7 Drenge 5 mands DGI Alliancen TRIF
Lør 12/09/15 11.00 U7 Drenge 5 mands DGI HØST IF TRIF
Lør  12/09/15 13.00 Herrer Serie 6, 11/9 mands HØST IF Vejlby IK
Ons 16/09/15 17.30 U12 Drenge B2, 8 mands HØST IF IF Midtdjurs
Ons  16/09/15 19.00 Kvinde C1 (+15), 7 mands HØST IF Sabro IF
Lør 19/09/15 10.00 U10 B, 8 mands DGI HØST IF Hornbæk SF
Lør  19/09/15 10.45 U10 B, 8 mands DGI Hornbæk SF IF Midtdjurs
Lør 19/09/15 11.30 U10 B, 8 mands DGI HØST IF IF Midtdjurs
Lør  19/09/15 10.00 U11 Piger C, 5 mands SMIFF HØST IF
Lør 19/09/15 10.00 U11 Piger C, 5 mands Hadsten SK Houlbjerg/Laurbjerg IF
Lør  19/09/15 10.40 U11 Piger C, 5 mands HØST IF Hadsten SK
Lør 19/09/15 10.40 U11 Piger C, 5 mands Helsted Fremad IF Fårvang IF
Lør  19/09/15 11.20 U11 Piger C, 5 mands Houlbjerg/Laurbjerg IF Helsted Fremad IF
Lør 19/09/15 11.20 U11 Piger C, 5 mands Fårvang IF SMIFF
Lør  19/09/15 12.30 U16 Drenge 1, 11/9 mands HØST IF Hobro IK
Lør 19/09/15 14.30 Herrer Serie 4 HØST IF Vorup FB
Ons  23/09/15 18.00 ØOB Oldboys 40 år et HØST IF Hårby IK 81
Søn 27/09/15 12.30 U16 Drenge 1, 11/9 mands HØST IF SIF Assentoft
Ons  30/09/15 18.00 U12 Drenge C1, 8 mands HØST IF Randers Freja
Søn 04/10/15 14.00 Herrer Serie 6 11/9 mands HØST IF Ådalen IF
Ons  07/10/15 17.30 U12 Drenge B2, 8 mands HØST IF Lystrup IF
Ons 07/10/15 19.00 Kvinde C1 (+15), 7 mands HØST IF Sabro IF 1
Lør  10/10/15 13.00 Herrer Serie 4 HØST IF Ulstrup IF
Lør 10/10/15 15.00 Herrer Serie 6, 11/9 mands HØST IF HEI
Lør  24/10/15 14.30 Herrer Serie 4 HØST IF Værum GF

Hold Årgang eller klasse Træningsdag Tidspunkt
U6 Drenge og piger 4-5 år/årg. 2010 eller yngre Fastlægges torsdag d. 13. august 
U7 Drenge og piger 0. klasse/årg. 2009 Onsdage kl. 16.30-17.30
U8 Drenge og piger 1. klasse/årg. 2008 Tirsdage og torsdage kl. 16.30-17.30
U9 Drenge 1. klasse/årg. 2007 Tirsdage og torsdage kl. 17.00-18.00
U10 Drenge 2. klasse/årg. 2006 Tirsdage og torsdage kl. 16.30-18.00
U11 Drenge 3. klasse/årg. 2005 Mandage og onsdage kl. 16.30-18.00
U12 Drenge 4. klasse/årg. 2004 Mandage og onsdage kl. 16.30-18.00
U15+16 Drenge 7. klasse/årg. 2000-2003 Mandage og onsdage kl. 18.00-20.00
U 9-12 Piger 1.-2.-3.-4. klasse/årg. 2004-2007 Mandage og onsdage kl. 16.45-18.00
Damesenior Født før 1998 Mandage kl. 19.00-20.30
Herresenior Født før 1998 Tirsdage og torsdage kl. 19.00-21.00
Old Boys Født før 1979 Træner ikke, kamp onsdag 
Motion Herrer  Onsdage kl. 19.00-21.00
 

Hjemmekampe
Dag Dato Kl. Række Hjemmehold Udehold
Man 24/08/15 18.00 U12 Drenge C1, 8 mands HØST IF PFU05
Tir  25/08/15 18.30 Herrer Serie 4 HØST IF Kristrup B 2
Ons 26/08/15 18.00 U12 Drenge C1, 8 mands HØST IF Hammel GF
Ons  26/08/15 17.30 U12 Drenge B2, 8 mands HØST IF Lisbjerg FC
Ons 26/08/15 19.00 Kvinde C1 (+15) 7M HØST IF Virup IF
Ons  26/08/15 19.00 ØOB Oldboys 40 år et HØST IF ASA, Aarhus
Tor 27/08/15 17.30 U11 Drenge B2, 8 mands HØST IF Skødstrup SF
Tor  27/08/15 17.30 U11 Drenge B2, 8 mands Grenaa IF Virup IF
Tor 27/08/15 18.10 U11 Drenge B2, 8 mands Skødstrup SF Grundfør UI
Tor  27/08/15 18.10 U11 Drenge B2, 8 mands Virup IF AC Norddjurs/GBIF
Tor 27/08/15 18.50 U11 Drenge B2, 8 mands Grundfør UI Grenaa IF
Tor  27/08/15 18.50 U11 Drenge B2, 8 mands AC Norddjurs/GBIF HØST IF
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HØST IF ungdom 
til RAMSING CUP
31. juli2. august 2015

den max gas på banerne. I år var 
der deltagelse af U10 drenge, 
U11 drenge, U12 drenge og U16 
drenge. Der blev spillet kampe 
fra fredag eftermiddag og frem 
til søndag middag og alle hold 
ydede deres allerbedste.

U10 drengene var med for al-
lerførste gang. Desværre var der 
et par afbud, men med lån af et 
par spillere fra U9 drengene gik 
det alligevel med 6 spillere i alt. 
De vandt deres pulje og måtte der-
efter konstatere, at kræfterne ikke 
rakte til mere end en flot 3. plads i 
slutspillet mod de andre puljevin-
dere i årgangen. Det var 6 trætte, 
men glade og stolte spillere, der 
søndag modtog medaljer og pokal.

U11 drengene havde en god 
weekend og spillede flere hårde 
kampe. Det var også weeken-
den, hvor de skulle tage afsked 
med Morten, der har trænet 
dem gennem flere år. De havde 
en flot trøje med, hvor alle spil-
lere havde skrevet deres auto-
grafer på og fik sagt pænt farvel. 
Morten har gjort en stor indsats 

og det ses tydeligt på holdet, 
at han har trænet dem godt. Vi 
kunne alle mærke på drengene, 
at de gerne ville have givet Mor-
ten en bedre afslutning, men de 
kæmpede med alt hvad de hav-
de lært – desværre var modstan-
den lidt for hård i slutspillet og 
de endte på en flot 3. plads.

U12 drengene var med og 
spillede en vis legemsdel ud af 
bukserne i alle deres kampe. De 
har prøvet Ramsing Cup før og 
ved, at det er vigtigt at gemme 
nogle kræfter til de sidste kam-
pe, drengene valgte faktisk helt 
frivilligt at gå tidligt til ro lør-
dag, fordi der ventede en vigtig 
kamp søndag – sejt at de alle-
rede nu har så stor respekt for 
spillet. Helt fortjent gik de også 
gennem både deres pulje og 
slutspillet, som et hold der hav-
de fortjent deres guldmedalje og 
den flotte pokal. U12 drengene 
kan i år ranke ryggen og fortælle 
at de er ubesejrede!

U16 drengene var også af sted, 
men de boede ikke i den fælles 
camp – til gengæld fik mindst 
en af spillerne allerede fredag 
spist så store mængder slik og 
pizza at han måtte kaste op flere 
gange i løbet af natten. Heldig-

vis gik deres kampe godt, selv-
om de i en af kampene måtte 
se modstanderen komme foran 
efter bare 20 sekunder. Det skal 
dog siges at denne kamp blev 
spillet kl. 8.00 lørdag morgen 
og at spillerne vist ikke var helt 
vågne ved kampstart. Efter flere 
hårde kampe og flot spil kunne 
de dog hjembringe en flot 1. 
plads i B-finalen.

Alt i alt kan HØST IF være til-
fredse med resultaterne i Ram-
sing Cup 2015 og ikke mindst 
med den flotte forældreopbak-
ning der er. Til jer der ikke var 
med så overvej det næste år, 
Ramsing Cup er fodbold, glæde, 
leg og masser af socialt sam-
vær på tværs af årgangene både 
blandt børn, unge og forældre.

Nina og Allan

Forældreberetning fra Ramsing 
garneret af billeder og et link til 
øvrige billeder fra Spjald hvor 
Ramsing CUP som altid foregik!

Torsdag eftermiddag begynd-
te HØST IF´s forældrecamp at 
tage form. Flere havde valgt at 
komme torsdag eftermiddag/af-
ten, så vi kunne stille op i fred 
og ro samt være klar til at mod-
tage spillerne fredag. Torsdag af-
ten var der fælles grill og hygge 
mellem vogne og telte. Det so-
ciale samvær mellem forældre 
og spillere på tværs af årgange 
er en stor del af Ramsing Cup; 
det giver vist alle en masse, at vi 
sidder sammen og spiser, får en 
kop kaffe, en øl og en god snak. 
Man ser gerne de andre hold 
spille, hvis man ikke selv spil-
ler eller skal se ens barn spille. 
I den fælles HØST-camp blev 
der hygget, spillet stangtennis, 
spist sammen flere gange om 
dagen og der var snak, glæde og 
leg hele dagen. Hen under aften 
samledes man i campen. Her 
blev der grillet, spist og med 
endnu en kop kaffe, en øl eller 
et glas vin var der god stemning 
blandt alle forældre.

Fredag formiddag begyndte 
strømmen af spillere og flere 
forældre at ankomme. Alle børn 
var spændte og især de yngste 
spillere, der var med for aller-
første gang, var klar til at give H

ar
 d

u 
en

 F
ac

eb
oo

k
ko

nt
o 

ka
n 

du
 s

e 
fle

re
 b

ill
ed

er
 h

er
:

ht
tp

s:
//

w
w

w
.f

ac
eb

oo
k.

co
m

/r
og

vi
.jo

ha
ns

en
/m

ed
ia

_s
et

?s
et

=
a.

10
20

74
74

35
39

96
31

7.
10

73
74

18
46

.1
21

23
80

87
1&

ty
pe

=
3

Alle HØST IF-spillere, trænere og ledere blev 
klædt med en flot grå hættetrøje sponsoreret af 
Flemming Sørensen VVS, Sanistål, Murerme-
ster Kristian S. Hardam samt Kier Bad. HØST 
IF siger tak for til alle trøjesponsorerne, som 
hermed bidrager til at HØST IF tager sig godt 
ud samlet når de er til stævne!

https://www.facebook.com/rogvi.johansen/media_set?set=a.10207474353996317.1073741846.1212380871&type=3
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Igen i år var der den første uge i 
skoleferien DGI Fodboldskole i 
Hadbjerg. Og igen i år med rekord-
stor deltagelse. 95 deltagere var 
der, faktisk havde vi venteliste for 
første gang, som er på over de 90 
deltagere. Vi åbnede ventelisten 
et par dage før og 5 af de venten-
de havde ikke fundet anden akti-
vitet så de sagde ja tak, så vi nå-
ede op 95 deltagere. Det giver lidt 
udfordringer, men alt blev klaret 
uden de store sværdslag.

Der var godt fodboldvejr hele 
uge; let overskyet i starten af 
ugen og mere eller meget sol og 
varme sidst på ugen. Men alt 
blev klaret ved hjælp af rigeligt 
vand i drikkedunkene, så det 
var udholdeligt at spille 6 timers 
daglig fodbold.

Som sidste år havde vi la-
vet mulighed for tilmelding til 
overnatning mellem torsdag og 
fredag. Det var der igen stor in-
teresse for med 55 tilmeldte til 
overnatning i HØST-Hallen. 
Sammen med enkelte forældre 
og trænerne gik det rigtigt godt. 

Forskellige aktiviteter fra fod-
boldskoledagens afslutning og 
indtil sengetid var arrangeret af 
trænerne. Efter aftensmad var 
der hygge og social samvær. Sen-
getid kl. 22.00 blev overholdt om 
end nogen var mere trætte og 
sov før andre. Men ro blev der!

Morgenseance fredag var vi 
spændte på. Men alle kom op og 
var klar til fodboldskolestart kl. 
9.00 efter morgenbespisningen. 
På sidstedagen var der som sagt i 
år høj solskin, så afslutningen bød 
på den sædvanlige tur for træner-
ne med vand fra spillerne på side-
linjen. 6 trænere, 4 trænerføl samt 
2 ledere til det praktiske stod for 
servicering af de dejlige unge 
fodboldskoledeltagere. Alt forløb 
fuldstændig efter planen og vi er 
sikre på, at alle deltagere var både 
trætte og tilfredse efter endnu en 
god DGI Fodboldskole i HØST IF. 
Tak til jer alle for en god oplevelse 
denne uge.

Fodboldskoleledere
Lars Olsen og Bent Engdal

HØST IF Fodbold

Holdet er til efteråret blevet ryk-
ket op i U16 aldersgruppen, grun-
det omstruktureringer i DBU’s 
turneringer. Det er et meget 
tidligt skridt opad for drengene, 
som er en samling af 3 aldersklas-
ser, hvilket gør at vi nu vil have 
13-årige spillere med i kampe 
mod 16-årige. Det bliver noget af 
udfordring for de unge gutter.

Men slutningen af forårssæ-
sonen viste at der er stort po-
tentiale i gutterne. De sluttede 
sæsonen rigtig flot af og var tæt 
på at nappe 3. pladsen i puljen, 
men måtte nøjes med 4. plad-
sen. Desværre kostede et meget 
ufortjent nederlag til Hadsten 
på 0-1 i sidste minut 3. pladsen.

Derudover viste drengene 
stor format til Ramsing Cup, 
hvor de vandt U16 B-rækken. 
Med lidt mere skarphed havde 
de fået medalje i A-rækken, men 
desværre var drengene lidt for 
svingene i præstationerne og 
tabte reelt de forkerte kampe 
og derfor måtte man en tur i 
B-slutspillet, hvor man søndag 
morgen kl. 8.45 spillede finale 
om guldet og pokalen.

Dagen før havde vi også spillet 
tidligt og drengene var slet ikke 
klar og det kostede et 0-3 neder-
lag, så som træner var jeg lidt 
spændt på, om de var klar fra 
start denne gang. Det må man 
sige de var og de sad på kam-

pen samtlige sekunder. Mark 
Steensgaard blev MOTM (Man 
of the match. Red.) med et flot 
ægte hattrick, bl.a. viste han flot 
overblik og sparketeknik, da han 
fra 35 meter ser at målmanden 
er langt ude og sparker den hen-
over til 1-0. Mads Jensen scorede 
det sidste mål i 4-0 sejren.

Der er potentiale i drengene, 
men ikke nok med at vi ufrivil-
ligt er blevet rykket op i U16, så 
er vi minsandten også ufrivilligt 
blevet rykket op i A-rækken i 
efteråret, hvor vi i foråret var i 
B-rækken.

Så det kommer til at kræve 
rigtig meget af spillerne, hvis 
vi skal kunne spille op med de 
hold vi skal op imod henover 
sæsonen. Drengene er også ble-
vet meldt til Faxe Kondi Pokal-
turneringen, hvor de så var så 
uheldige at trække VRI’s Mester-
række 1 hold, hvilket er 2 ræk-
ker over A-rækken. Det skal nok 
blive en sjov oplevelse, hvor vi 
nok må sætte en masse delmål 
undervejs, for ikke at komme 
ud med en dårlig oplevelse.

Men drengene har udviklet sig 
rigtig meget henover foråret og 
bliver bedre og bedre fra kamp 
til kamp, og når de går ind og 
kæmper sammen, så er de me-
get svære at spille mod for alle 
hold.

Træner Simon Buus Olsen

fodbold: SenioR

U16 Drenge, 11mands

DGI Fodboldskole 2015

Livlig ak
tivitet lige 
før mor
genstart på 
fodbold
skolen
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tens Serie 4 hold, som vi havde 
store problemer med i foråret.

Så det tyder godt for mulighe-
derne for efterårssæsonen. 

Når dette bliver udgivet, vil 
der være spillet 3-4 kampe, hvor 
vi vil have et bedre billede af, 
hvad vi kan tillade os at have 
af forventninger til efteråret. 
Men umiddelbart er mine for-
ventninger, at vi som minimum 
spiller med i den sjove ende af 
tabellen og gerne i top-2, som 
kan give adgang til oprykning 
(1’er direkte oprykning, 2’eren i 
2’er-regnskabet).

Serie 6
Serie 6 holdet blev 2’er i foråret 
efter Voldum som fortjent ryk-
kede op i Serie 5. 

Men der var rigtig mange lys-
punkter for Serie 6 holdet, som 
spillede noget rigtig god fodbold 
og trak sig sejrrigt ud af mange 
tætte kampe. Det blev blot til 2 
nederlag til Voldum, resten blev 
vundet, men desværre var det 
ikke nok til overlevelse. Et af de 
absolutte lyspunkter var dog at 
man til næsten alle kampe var 
14 mand afsted, hvilket for en 
lille klub som HØST IF er, er vir-
kelig flot, at have 2 seniorhold, 
der begge kan drage 14 mand af 
sted, hver weekend. 

I efteråret er målet igen at spil-
le med i toppen af rækken, som 
nu er blevet en Aarhus-pulje. 

Disse er generelt lidt hårdere og 
derfor vil oprykningsdrømmene 
blive pakket lidt væk, indtil man 
er et stykke inde i sæsonen og 
derfra kan man vurdere.

OB 40 holdet
OB holdet sluttede foråret med 
en placering midt i rækken og 
holdt den sædvanlige afslutning 
med grillpølser på den medbrag-
te gasgrill. Dertil tilsat et par øl 
til at skylle efter med og dermed 
ønske alle en god sommerferie!

Her til efteråret er OB40 så 
klar igen med første kamp mod 
Kolt-Hasselager den 12. august. 
Herefter er der yderligere 6 ons-
dagskampe afsluttende med 
hjemmekamp mod Hårby IK81 
den 23. september! Se hjemme-
baneoversigten hvornår der er 
planlagt hjemmekampe og kig 
forbi stadion. De ”gamle ben” 
kan endnu!

Holdleder for holdet er Carlo 
Nielsen.

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

Fodboldudvalget

Spørgsmål eller andet samt evt. 
nye spillere kan henvende sig 
til Fodboldformand Lars Olsen 
tlf. 30 75 22 12.

Serie 4
Forårssæsonen sluttede med 
at vi med hiv og sving fik over-
levelsen hevet i hus, på en 6. 
plads i puljen. Man siger at ta-
bellen aldrig lyver og vi må nok 
erkende at vi var for svingende 
henover sæsonen. Men ligefrem 
at skulle være indlemmet i ned-
rykningsdrama, synes jeg nu 
ikke var helt fortjent. Vi viste 
også i de sidste to kampe, at vi 
havde niveauet til meget mere 
end at ende, hvor vi gjorde.

Et skadesfrit hold, er jeg i tro-
en på, var endt i top-3, og havde 
udfordret Søften og Sabur, som 
fortjent kæmpede om opryknin-
gen helt indtil sidste runde.

Op til efterårssæsonen har vi 
fået tilgang af Jesper Jepsen fra 
Midtdjurs’ Serie 2 hold, mens 
vi også har fået Jakob Rungø 
Johansen tilbage fra en skade, 
der holdte ham ude nærmest 
hele foråret. Det har vist sig at 
være forskellen på de offensive 
problemer vi havde i foråret, 
da vi i 2 træningskampe op til 
sæsonstart efter sommerferien, 
har bombet mål ind og scoret 7 
styks, næsten halvdelen af det 
vi formåede hele foråret. Jesper 
viste imod Hadsten SK’ Serie 4 
hold (nedrykker fra Serie 3), at 
han har en målnæse uden lige 
og scorede 4 mål og lavede 1 
assist til Jakob, i vores 5-1 sejr. 
Derudover vandt vi 2-1 mod Søf-

motion

Cykling for 
motionister
Vi cykler hver onsdag kl. 18 
fra HØSTHallen i Hadbjerg
Du har mulighed for at kombi-
nere motion og at komme ud i 
nature. Hver gang cykler vi for-
skellige ture i omegnen, hvor vi 
kører ad små veje og ind imel-
lem kører vi også på en grusvej. 
Vi cykler 30-35 km.

Racercykel
Er du mere til en tur på racercy-
kel og lidt mere fart, er der også 
tilbud om det.

Turene er fra ca. 45 km og det 
er Ole Gregersen, der planlæg-
ger disse ture.

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

Henvendelse kan ske til Jonna 
tlf. 29 88 91 61, træffes efter kl. 16.

Ole Gregersen tlf. 60 25 96 00
Du kan også maile til os på 

jonnaledetthomsen@gmail.com.
Vi glæder os til at cykle sam-

men med dig.
Ole Gregersen

Jonna og Niels Erik Thomsen

fodbold: SenioR

Jesper 
Jepsen

mailto:carlo.nielsen@hotmail.com
http://www.h�stif.dk
mailto:jonnaledetthomsen@gmail.com
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LØB i HØST IF
Sommeren er ved at være forbi 
og forhåbentlig har mange haft 
tid til en dejlig løbetur i som-
merferien. Fremmødet til de 
2 ugentlige fællestræning har 
naturligt nok været svingende, 
der er i stedet blevet arrangeret 
spontane ture. De mange flotte 
billeder fra løbeture på ferien, 
som over sommeren er delt i vo-
res Facebookgruppe, tyder dog 
på et højt aktivitetsniveau.

Med børnenes skolestart er 
det tid til at finde ind i de faste 
træningsrutiner igen. Måske 
starte op med mere fastlagt lø-
betræning, efter en sommer 
med afslapning og god forplej-
ning.

Instruktører i HØST IF Løb er 
altid klar til at hjælpe dig i gang 
uanset niveau og nuværende 
træningsindsats. Der er et stort 
udvalg af gode motionsløb i 
efteråret – så sæt et kortsigtet 
mål, vi hjælper dig på vej.

Medlemskab af HØST IF Løb
Det koster 200 kr. for en hel 
sæson (januar-december), inkl. 
løbe-T-shirt.

Man er altid velkommen til at 
løbe med 2-3 gange inden ind-
meldelse.

Vel løb
Claus Glavind

Email claus@glavind.net
Tlf. 71 78 02 30

badminton

Baner sæson 
20152016

Dag Klokken Antal baner
Mandag 19.00-20.00 3
Mandag 20.00-21.00 3
Mandag 21.00-22.00 3
Mandag 21.30-23.00 2
Mandag 22.00-23.00 3
Tirsdag 15.00-16.00 3
Tirsdag 16.00-17.00 3
Tirsdag 18.15-19.15 2
Tirsdag 20.45-21.45 3
Tirsdag 21.45-23.00 3
Fredag 19.00-20.00 5
Fredag 20.00-21.00 5

Den ny sæson for badminton i 
HØST-Hallen starter i uge 36.

Der er banetildeling mandag 
d. 31. august kl. 19.00 i HØST-
Hallen.

Vel mødt til en ny sæson.

Hilsen
Badmintonformand
Gert Holdensgaard

baSketball

Basket 
for alle
Vi fortsætter hvor vi slap. 1.-6. 
klasse til Basketball hver tirsdag 
kl. 16.00-17.00. Der er mulighed 
allerede fra kl. 15.00 for aktivi-
tet i hallen for de, som får fri fra 
skole der.

Jesper Wichmann, som også 
gør sig på Volleyball-området, 
har sagt ja til at agere 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

HØST IF løbsdeltagelse august-oktober
29.-30. august Stafet For Livet, Hadsten (24 timers stafet løb)
6. september AUDI Challenge Aarhus Halvmaraton (21,095 km)
13. september Clausholm Slotsløb (børneløb, 5 og 10,3 km)
20. september Club La Santa SMUK løbet (5 og 10 km)
4. oktober Dirtytrail, Silkeborg (5, 10, 15 og 30 km)
25. oktober iFORM Hjerteløbet (5 og 10 km)

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

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 

jujitSu
Træningstider her efter sommerferien
Børn (6-11 år): Tirsdag kl. 17.00-18.00
Ungdom (12-15 år): Tirsdag kl. 18.00-19.15
Voksne: Tirsdag kl. 18.00-19.15 og torsdag 20.30-21.30

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

lidt kage eller en lille en til næ-
sen dertil.

En gang om måneden tager vi 
ud og går i lidt andre omgivelser 
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:claus@glavind.net
http://jujitsu.langton.dk
https://www.facebook.com/pages/Hadbjerg-Ju-Jitsu/303073069735211
mailto:hadbjerg.jujitsu@gmail.com
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gymnaStik

Gymnastik i sæsonen 20152016
Vi har i år valgt at lave følgende program. Holdene tilbydes i HØST-Hallen og i 
Selling Forsamlingshus. Vi glæder os til at se nye og tidligere gymnaster.

Sæsonen starter tirsdag d. 1 september 2015; enkelte hold før/ senere. Se under 
holdbeskrivelserne.

Vel mødt.
OBS! Ret til små ændringer på de enkelte hold forbeholdes!

På gensyn
Instruktører og gymnastikudvalget

Dansepiger/zumbakids/hiphop/chearleading
Mandag kl. 18.0018.50
Instruktører: Søges!
Holdet oprettes, når vi har fundet instruktører til holdet.

Zumba M/K – fra 16 år Bemærk start d. 10. august
Mandag kl. 19.0020.15 i hal A Kontingent 900, klippekort kr. 550 (10 klip)
Instruktør: Trine Grebdahl Lauritsen, Laura V. Jørgensen
Zumba er kort sagt motion i forklædning, da man har det sjovt, mens man for-
brænder en masse kalorier. Det er en af de få motionsformer, hvor man har lov til 
at fjolle og grine, mens man hører en masse glad musik med latinamerikanske ryt-
mer. Zumba er dans baseret på stilarter som salsa, merengue, cumbia, reaggaton, 
samba, bellydance og flere andre kendte og ukendte stilarter, og så er det trin alle 
kan være med til. Man får brugt og tonet sin krop, svedt, grinet, kommer i bedre 
form og forbrændt en masse kalorier mens timen flyver af sted.
Zumba er for alle, så ”ditch the workout, join the party”.
Tilmelding inden start via hjemmesiden!

Crossgym M/K – fra 16 år Bemærk start d. 10. august
Mandag kl. 20.1521.30 i hal A Kontingent 700
Instruktør: Jesper Dahlgaard, tlf. 87 33 26 52/crossfit76@gmail.com
HØST IF´s eget crossfitinspirerede hold for dig, som ønsker en alsidig og effektiv 
træning, der virker, og sikrer, at du kommer i bedre form på en sjov og naturlig 
måde. Træningen tager udgangspunkt i crossfit principperne, som er bygget op 
omkring forholdsvist korte men højintensitetsprogrammer (WOD´s), hvor øvel-
serne er konstant varierende og funktionelle og kombinerer styrke- og konditi-
onstræning. Vi bruger primært egen kropsvægt, hvorfor alle kan være med, men 
tager også kettelbells, mukkerter, traktordæk og vanddunke til hjælp. Du opnår 
udholdenhed, styrke, hastighed, koordination og ømme muskler. En træning hvor 
vi giver alt hvad vi har i os – hver gang. Crossgym er for alle! Har du spørgsmål så 
e-mail/ring el. sms til instruktøren.
Tilmelding inden start via hjemmesiden!

Rytmekrukker – fra 18 år
Tirsdag kl. 19.1520.45 i hal B Kontingent kr. 700
Instruktør: Gunvor Bakkegaard tlf. 22 22 23 85, Benedicte Schmidt tlf. 22 48 99 72
Rytmegymnastik for dig der ønsker lidt flere udfordringer og samspil mellem gym-
nastik og musik.
Prøve kræfter med seriesammensætninger – og gerne et håndredskab. Ind imel-
lem vil der også være konditionstræning. Sæsonen vil også indeholde en træ-
ningsweekend i januar 2016.
Holdet deltager i min. 3 opvisninger: HØST IF, Nvui samt DGI Østjylland
Tilmelding inden start via hjemmesiden!

Følgende hold starter i HØSTHallen

Friske bedste & older 60+ Bemærk start d. 7. september
Mandag kl. 15.0017.00 Kontingent kr. 600
Instruktør: Gunvor Bakkegaard, tlf. 22 22 23 85
Du kan li´ at røre dig og holde dig i form!
Så derfor – vi mødes mandag kl. 15 lige præcis – i
HØST-Hallen til gymnastik med musik du ka´ li,
fællesskab, sang og latter,
spil, hockey, ”bold” der batter,
tilslut en sang og kaffetår.
Tilmelding inden start via hjemmesiden!

Krudtuglerne – piger/drenge 3-4 år samt forældre
Mandag kl. 16.4517.45
Instruktører: Søges!
Holdet oprettes, når vi har fundet instruktører til holdet.

Spillopperne – piger og drenge 5-6 år Bemærk start d. 31. august
Mandag kl. 16.4517.45 i hal A Kontingent kr. 525
Instruktører: Sanne D. Salomonsen, tlf. 21 44 43 70
Vi skal hoppe, vi skal løbe, vi skal lege og lave meget andet sjovt. Både på redska-
ber og uden redskaber, der bliver fart over feltet, så kom og vær med!
Til vores opvisning i foråret viser vi, hvad vi har lært i løbet af vinteren.
Husk bare tæer eller strømper med gummidutter, så du ikke glider.
Du skal være fyldt 5 år inden jul, og være klar til at lave gymnastik på egen hånd.
Vigtigt! Max. 25 deltagere – først til mølle princippet!
Tilmelding inden start via hjemmesiden!

mailto:crossfit76@gmail.com


22 23

høSt if høSt if
Leg & bevægelse – 0-2 år Bemærk start d. 7. september

Torsdag 16.4517.45 i hal A Kontingent kr. 525
Instruktør: Mathilde Sørensen & Pernille Klærke
Sammen med mor/far skal vi trille, rulle, rim og remser og gå balance.
Redskabersbaner m. m. Vi skal grine og le, klappe og hoppe sammen med far/mor. 
Forældrene er aktive sammen med barnet.
Max. 25 deltagere m. en forældre – først til mølle princippet.
Tilmelding inden start via hjemmesiden!

Micro springere 0.-2. klasse piger/drenge
Torsdag kl. 16.3017.45 i hal B Kontingent kr. 675
Instruktører: Steffen Espersen & Maiken Holst-Jensen
Har DU lyst til være aktiv, kan DU lide og være ham eller hende der klatrer i ribber 
og leger med og på redskaberne, gemmer der sig måske en gymnast i dig. Hvis det 
er tilfældet kan dette hold være noget for dig. Vores træning er bygget op om grun-
delementer til gymnastikken og spring generelt og er stilet mod drenge og piger, 
der har mod på at prøve kræfter med gymnastikken. Vi har brug for, at I forældre 
giver en hånd med, og der er også flere træninger i løbet af året, hvor familien er 
velkomne.
Max 25 deltagere – først til mølle princippet.
Tilmelding inden start via hjemmesiden!

Springhold – piger/drenge 3.-5. klasse
Torsdag kl. 18.0019.30 i hal B Kontingent kr. 675
Instruktør: Steffen Espersen & Henning Espersen
Vi er et hold, hvor vi skal have det rigtig sjovt, grine af hinanden og med hinanden, 
yde noget på hver vores niveau og have sved på panden. Vi kommer til at øve en 
masse forskellige spring, så vi kan forbedre os, vi kommer til at springe vejrmøl-
ler, araber, kraftspring m. m. Det er sjovt, men kræver styrke, samarbejde og lyst. 
Vi vil arbejde med at gymnasterne kommer til at udfordre sig selv, arbejde med 
deres råstyrke, koncentration og selvfølgelig samarbejde og tillid til hinanden og 
instruktøren. Så hvis det lyder som noget for dig, så kom og prøv. Det kan være du 
kan lide det. Der vil være nogle træninger undervejs i sæsonen, hvor familien er 
velkommen og prøve gymnastikken på egen krop og sind.
Tilmelding inden start via hjemmesiden!

Juniorhold – piger/drenge fra 6. klasse
Torsdag kl. 18.0019.30 i hal B Kontingent kr. 675
Instruktør: Steffen Espersen & Henning Espersen
Vilde spring og sjove timer. Holdet er for drenge og piger, der vil SPRINGE. Der er i 
træningerne lagt mest vægt på spring, men der kommer også rytmiske serier samt 
andre rytmiske delelementer. Vi har masser af plads og redskaber til at udfordre 
dig på den bedst mulige måde. Vi træner på at kunne stå og gå på hænder, lave 
araberspring, overslag, kraftspring, flik-flak, forlæns og baglæns salto med og uden 
skruer, dobbelt salto samt mange andre spring, så du skal nok få din lyst styret. 
Når sæsonen slutter med vores egen opvisning, skulle alle gerne have haft en sjov 
oplevelse med sig selv og holdet. Her udover skulle du gerne være blevet udfor-
dret, og have udviklet dig springmæssigt og haft nogle sjove stunder. Så er du gam-
mel eller ny til springgymnastik, så kom og prøv – det kan jo være det lige er dig!
Tilmelding inden start via hjemmesiden!

I form og figur
Torsdag kl. 19.3020.30 i hal B Kontingent kr. 700
Instruktør: Anja Bille Bohn, tlf. 61 70 94 66
Her er et hold for dig, der gerne vil forbedre din kondition, trimme figuren, have 
sved på panden til hver træning og godt kan lide variation. Træningen vil variere 
fra gang til gang og kan f.eks. indeholde cirkeltræning, stafetter, rygtræning, bold-
spil, fysisk udfordrende lege m. m. Jeg vil forsøge at lave en træning, hvor det også 
godt må være sjovt at træne. Er du i tvivl om det er noget for dig, så mød op og 
prøv det af!
Tilmelding inden start via hjemmesiden!

Følgende hold er i Selling Forsamlingshus
Første gang tirsdag d. 1 september!

Pilates – fra 18 år
Tirsdag kl. 19.0020.30 Kontingent kr. 700
Instruktør Sabine Mogensen & Sissel Pedersen
”In ten sessions you will feel the difference, in twenty you will see the difference 
and in thirty you will have a whole new body” – det er med disse ord, Joseph 
Pilates beskriver den funktionelle træningsform han udviklede. Pilates er funk-
tionel træning, hvor man ved hjælp af øvelser aktiverer muskelkæderne gennem 
kroppen. Centrum for alle øvelser er brugen af vores åndedræt og en stærk korset-
muskulatur. Vi vil øge sværhedsgraden af disse øvelser, som vi bliver stærkere, ved 
hjælp af mere udfordrende stillinger og redskaber, fx redondobold. Hvis du har 
lyst til at styrke din krop, og gøre dette i fællesskab, er pilates sikkert noget for dig.
Vi glæder os til at se dig!
Tilmelding inden start via hjemmesiden!

Kontingentet gælder hele sæson fra d. 1. september 2015 
til d. 10. april 2016.

Husk – du/I først er tilmeldt, når du har betalt kontin-
gent via HØST IF´s hjemmeside – www.høstif.dk – og be-
talingen er gennemført.
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Det vil være så godt hvis nogle har 
tid og lyst til at hjælpe med det.

Vi har rigtig mange dejlige 
børn i lokalområdet og det er 
HØST IF´s nye og kommende 
idrætsungdom, vi skal have ind 
i vores foreningsliv og fælles-
skab. SÅ… hjælp både dem og 
os på vej.

Krudtuglerne – 
mandag kl. 16.45-17.45

Dansepiger/zumbakids/hip-
hop/chearleading – 
mandag kl. 18.00-18.50

Vi har ikke mulighed for at op-
rette holdene før vi har nogle 
dejlige instruktører.

Muligheden for at lave et 
team af forældre, der kunne 
hjælpes ad, kunne være en rigtig 
god mulighed – vi er nogle, der 

Indbydelse til åbent stævne
Lørdag, d. 12. september 2015
Landsmesterskaber (LM) i krolf for hold á 4 spillere (h/d)

Målgruppe: Alle i Danmark, der spiller krolf.

Hold: Et hold består af 4 spillere – herrer/damer + reserver.
Der spilles 2 doubler pr. holdkamp.

Spillet: Holdene inddeles i puljer. Der bliver mindst 3 holdkampe 
til hvert hold. Vinderne i hver pulje spiller semifinale, og vinderne 
derfra spiller finalen.

Program: Vi mødes kl. 9.30 – hvor alle skal være mødt
Kampene starter kl. 10.00 og forventes afsluttet med finaler ved 
18-tiden.

Arrangør: DGI Østjylland Krolf i samarbejde med Dansk Krolf Union.

Krolf træning
Vi spiller mandag kl. 19.00 og fredag kl. 13.00 ved 
HØST-Hallen.

Kom og prøv at være med – vi har det rigtig sjovt!

Kontaktperson
Margit Jensen, tlf. 22 76 57 78

HJÆLP OS!
Vi søger
        – og mangler i den grad –

instruktører til 2 af vores børnehold

gerne vil stå til rådighed med til-
rettelæggelse og opbygningen af 
timerne og erfaring at øse af. Så 
ring – så vi kan hjælpe med lave 
et oplæg.

Mulighed for at komme på 
kurser er der også – der kan fint 
vælges et inspirationskursus 
som oftest er på ca. 4 timers va-
righed. Her kan man få ideer m. 
m.

Det er meget vigtigt, vi får 
holdene i gang – de er en del af 
vores fælles fremtid i HØST IF!

Vi håber og glæder os til at 
høre fra jer!

Kontakt Gunvor Bakkegaard
tlf. 22 22 23 85

gunvor@oedumdamgaard.dk

kRolf

Som det fremgår af nedenstående er HØST IF igen i år 
vært for Landsmesterskaberne i krolf som afvikles af 
DGI og Dansk Krolfunion.

Vi glæder os til igen at være værter og der forventes 
mindst 100 deltagere fra hele landet på banerne ved 
HØSTHallen.

Kom og kik på. Det er altid hyggeligt og spændende!

mailto:gunvor@oedumdamgaard.dk
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SponSoRhjøRnet

Playersponsor

REMA 1000 Skanderborg
v/Martin Kruse
Succesen med playersponsorater 
har gennem de seneste 1½ år 
været så stor, at vi nu har fået en 
sponsor helt fra Skanderborg.

Det er REMA 1000 i Skander-
borg ved Martin Kruse, som har 
valgt at støtte, Simon Buus Ol-
sen på seniorholdet i HØST IF.

REMA 1000 i Skanderborg er 
inde i en rivende udvikling og 
netop nu er butikken ved at bli-
ve lavet om, så den kan holde til 
den stigende interesse. Faktisk 
er butikken mindre end de fle-
ste REMA 1000-butikker, men 
omsætningen er ikke langt fra at 
være den samme som i alle ”de 
store” butikker.

REMA 1000 i Skanderborg, er 
også en massiv samarbejdspartner 
til Smukfest og det viser, at det er 
en slagkraftig samarbejdspartner, 
vi har indgået en aftale med.

Martin Kruse, som driver bu-
tikken, blev ”hooked” på fod-
bolden i HØST IF, da vi sidste 
år havde over 300 tilskuere til 
kampen mod Hadsten SK, som 
han så på nærmeste hold. Der-
for har det været nemt for Mar-
tin at vælge os, fordi vi til tider 
tænker alternativt, og selvom 
vi ikke lægger skjul på, vi er en 
serieklub, så gør vi i HØST IF 
alt for at tilgodese vores sam-
arbejdspartnere og sponsorer 
bedst muligt.

Vi er rigtig glade for tilføjelsen 
til porteføljen af samarbejds-
partnere og sponsorer i HØST IF 
omkring seniorholdet, og vi er 
sikre på at vi får et fremragende 
samarbejde med REMA 1000 i 
Skanderborg og Martin Kruse.

OK sponsorchecks
Så kom der igen sponsorchecks fra OK!
1 sponsorcheck på benzin, el, mobil delen på kr. 30.045,49
1 sponsorcheck på salg af vand og kaffe OK Ødum kr. 16.764,00

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
Søren Rasmussen – Murermester Kristian Hardam

Skulle andre virksomheder være interesseret 
i playersponsorater til seniorholdet, så skal 
man være mere end velkommen til at kon-
takte Simon Buus Olsen på tlf. 41 13 84 82 
eller simonbuusolsen@gmail.com.

HØST IF har til stadighed brug for at virk-
somheder og private giver tilsagn om at give 
en hånd med – både til det materielle og når 
det gælder økonomisk opbakning til vores 
mange aktiviteter. 

Hører I om nogen, der kunne være poten-
tielle sponsorer, vil vi gerne have ”et vink”, 
så vi kan få fulgt op på dette i sponsorud-
valget.

OK er den lokale butik, når du lige står og 
mangler noget til det ene eller andet. De har 
et stort varesortiment og en altid venlig betje-
ning og service. OK Ødum har åben fra tidlig 
morgen kl. 7.00-22.00 alle dage! Og så er det 
selvfølgelig nemt lige at smutte i butikken, når 
man alligevel tanken bilen op med et OK ben-
zinkort tilknyttet HØST IF. Det er ingen hem-
melighed at HØST IF er meget glad for denne 
sponsoraftale med OK.

OK sponsoraftale
Brænstof og el
Få et OK benzinkort registreret 
til HØST IF, så modtager HØST 
IF’s ungdomsarbejde 6 ører for 
hver liter du tanker.

Køber du derudover også din 
el ved OK, så støtter OK i stedet 
HØST IF’s ungdomsarbejde med 
12 ører for hver liter du tanker.

Vand og kaffe
For hver ½-liters Plus vand og 
for hver kop kaffe der sælges i 
OK Ødum, støtter OK HØST IF 
med 60 ører.

Næste kampagnearrangement 
er fredag den 2. oktober
Kik ind til OK i Ødum denne 
dag og få et OK kort med hjem.

Kan du ikke vente til 2. okto-
ber, så kontakt undertegnede.

Lars Olsen
HØST IF, Sponsorudvalg

Tlf. 30 75 22 12

Glade 
U10fod
bolddrenge 
med OK 
sponsor
checks

Næsten kr. 47.000 – helt vildt! 
Tak til OK og OK Ødum for den-
ne sponsorering, som vi i HØST 
IF absolut ikke kan undvære i 
vores ungdomsarbejde!

https://www.facebook.com/martin.kruse.92
https://www.facebook.com/simon.bo88
https://www.facebook.com/simon.bo88
mailto:simonbuusolsen@gmail.com
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Gudstjenester
August  Ødum Kirke Hadbjerg Kirke Sct. Pauls Kirke
Søndag d. 23. 12. søndag efter Trinitatis  kl.   9.30 MK kl. 11.00 BNJ

Tirsdag d. 25.
     kl.   9.30 Kaffe i sogneg.

 Ældregudstjeneste   kl. 10.30 MK
Lørdag d. 29. Dåbsgudstjeneste kl. 10.30 MK
Søndag d. 30. 13. søndag efter Trinitatis kl. 11.00 AB
September  Ødum Kirke Hadbjerg Kirke Sct. Pauls Kirke
Søndag d.   6. 14. søndag efter trinitatis  kl. 11.00 MK
Onsdag d.   9. Kirke i børnehøjde  kl. 17.30 MK
Søndag d. 13. 15. søndag efter trinitatis kl.   9.30 AMKH
Søndag d. 13. Koncert  kl. 19.30 Koncert
Søndag d. 20.  Ingen  Ingen  kl. 11.00 CBN
Søndag d. 27. 17. søndag efter trinitatis  kl. 11.00 MK Høstgudstj.
Oktober  Ødum Kirke Hadbjerg Kirke
Søndag d.   4. 18. søndag efter trinitatis kl. 11.00 MK Høstgudstj. med efterflg. frokost på Nedergård
Søndag d.   7. Kirke i børnehøjde  kl. 17.30 MK
Søndag d. 11. 19. søndag efter trinitatis  kl. 11.00 MK

Gudstjenesteliste indtil nytår findes i ”Kirkebladet for kirkerne i og omkring Had-
sten”, som ligger i kirkerne.

Præster i pastoratet
MK  Mette Krabbe
BNJ  Birgith Nørlund Jensen
MHT Marie Hedegaard Thomsen
AMKH Anne Martiny Kaas-Hansen
AB  Anders Bonde
CBN  Carsten Bach-Nielsen

Ferie 
og fridage
Jeg har friweekend den 12.-13. 
september

Der henvises til mine kolleger 
i Hadsten:

Birgith Nørlund, tlf. 86 98 24 24
Marie Hedegaard Thomsen, tlf. 86 98 08 09

Mette Krabbe

Ødum kirke
Søndag den 4. oktober kl. 11.00
Minikonfirmanderne fra 3. B på 
Hadbjerg Skole deltager i høst-
gudstjenesten, og efter guds-
tjenesten er der traditionen tro 
frokost og leg for børn på en af 
sognets gårde.

I år byder Søren og Rikke 
Wümpelmann Juhl velkommen 
på Nedergård, Mejlbyvej 28, 
som hører under Skaarupgaard 
gods. Her serveres der helstegt 
pattegris og Søren vil fortælle 
om, hvordan det er at være land-
mand i dag og drive et gods med 
flere landbrugsejendomme. Ar-
rangementet afholdes og plan-
lægges i samarbejde med Ødum 
byforening og menighedsrådet. 
Der kan købes drikkevarer til 
maden og vi slutter dagen af 
med kaffe og kagebord.

Arrangementet følger traditio-
nen, hvor vi tidligere har besøgt 
”Engholm”, ”Ødum Damgaard”, 
”Astrup Højgaard”, ”Ebbestrup”, 
”Langskovgård” og ”Tobæk Møl-
le”. Vi værner på den måde om 
en god tradition i Ødum sogn, 
hvor der er skabt nye samværs-
former i et samarbejde mellem 
foreningerne i byen og landbru-
get, som danner grundlag for 
høsten. Alle er velkomne, også 
selvom man ikke lige bor Ødum.

ØdumHadbjerg 
Menighedsråd

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

Hadbjerg kirke
Søndag den 27. september 
kl. 11.00
Vi fejrer, at høsten er kommet 
i hus. Kirken pyntes op i ef-
terårets farver og vi synger de 
traditionelle høstsalmer. Efter 
gudstjenesten er der kirkekaffe 
i våbenhuset.

Mette Krabbe

Døbte, viede, 
bisatte, begravede
Ødum Kirke

Viede
Sanne Boesen Hjortshøj og Michael Præst Jensen, Ødum
Christina Brandt Nielsen og Bue Moseholm Olsen, Hadbjerg
Mia Thyregod Madsen og Mikkel Fredsø Guldmann Rasmussen, Århus
Marie Holler Nielsen og Kristian Heide Vangsgaard, Ødum
Bisatte og begravede
Poul Ejgild Nørskov, Selling

Hadbjerg Kirke
Døbte
Johannes Landmark Würtz Ehlers, Hadsten
William Kølbæk, Selling
Viede
Elsebeth Gylling Sørensen og Peter Kjærsgaard-Andersen, Kbh.

Høstgudstjenester
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Mini
konfirmander
For børn i 3. klasse
Ødum præstegård
Fra uge 36 og til og med uge 40 
tilbydes elever i 3. B på Hadbjerg 
Skole minikonfirmandunder-
visning hver torsdag eftermid-
dag efter skoletid.

Fra uge 44 og til og med uge 48 
tilbydes elever i 3. A på Hadbjerg 
Skole minikonfirmandunder-
visning hver torsdag eftermid-
dag efter skoletid.

Undervisningen foregår fra kl. 
14.30-16.00. Vi tager skolebus-
sen (rute 2) fra Hadbjerg Skole 
kl. 14.13 og slutter i præstegår-
den kl. 16.00. Har I ikke mulig-
hed for at hente jeres børn, fin-
der vi en løsning.

Børnene fra 3. B har fået til-
sendt et brev med information 
og tilmeldingsblanket i begyn-
delsen af august måned.

3. A modtager et brev i begyn-
delsen af oktober.

Skulle der være nogen, der 
ikke modtager et brev eller som 
ikke går på Hadbjerg Skole, men 
alligevel gerne vil deltage, så ret 
endelig henvendelse til mig på 
tlf. 40 88 96 00.

Minikonfirmandforløbet af-
sluttes med en skole-kirkeuge 
for hele 3. årgang, som vil blive 
afholdt i juni måned 2016 i skole-
tiden sammen med årgangens læ-
rere. Det vil I høre mere om, når 
den tid nærmer sig.

Mette Krabbe

Kirke 
i børnehøjde
Hadbjerg Kirke
Onsdag den 9. september 
kl. 17.30
Nu med fællesspisning i 
kirken
Tre gange i efteråret åbner vi 
kirken for de mindste og hol-
der gudstjeneste på deres be-
tingelser. 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”.

Alle er velkomne, også børn i 
Ødum, Selling, Langskov eller 
andre steder i sognene.

Datoer i efteråret er:
onsdag den 9. september
onsdag den 7. oktober
torsdag den 12. november.

Mette Krabbe

Koncert i Ødum kirke
Søndag d. 13. september kl. 19.30
Vokalensemblet GLAS
Søndag d. 13. september kl 
19.30 får vi besøg af et ganske 
særligt vokalensemble GLAS, 
som består af 6 kvinder, som 
synger såkaldt bulgarsk a cap-
pella. Dvs. de har en helt spe-
ciel sangteknik, som man ikke 
hører så ofte. Ensemblet har 

Så er præstegårdshaven ved at være ”hel” 
der er i hvert fald sket en hel del.
Træer er blevet fældet og beskåret nogle er 
hækken lavere blev, så øjet bedre ser.
Her sidst i foråret vi buske plantet fik 
spredt flis omkring de nye planter også fik.
Nu har buskene fået godt fat og lystigt gror 
og snart et grønt bælte mod OK står flot og stor.

Trine Bugge Kobberø, Ødum Hadbjerg Menighedsråd

deres tredje cd på trapperne og 
er yderst anmelderrost, og vil til 
denne koncert synge et blandet 
program af nordiske folkeviser, 
bulgarske folkeviser og af dan-
ske salmer. Det bliver godt!

Vi ses i d. 13. september kl. 
19.30 i Ødum Kirke – og der er 
selvfølgelig fri entré.

Anders Dohn
Organist
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Kirken og dens ansatte
til en af forårets konfirmander, 
sagde, ”jeg ved da, at man skal 
gå i kirke 9 gange for at blive 
konfirmeret”. Det tager sin tid, 
blev børnene enige om, inden 
alle kan forstå det, præsten si-
ger. Drengen forsatte, ”præsten 
starter altid med at sige goddag 
og velkommen. Man får en bog, 
men nogle gange skal man selv 
tage den”. ”Det er mærkeligt”, 
sagde han.

Hvorfor går man i kirke?
Børnene svarede, at det er, for-
di man er kristen. ” Man går i 
kirke, fordi man har respekt for 
Gud, og for det han har givet 
menneskene,” sagde en af pi-
gerne. Det er respekt, som når 
man går til jiu jitsu, blev et par 
drenge enige om.

Hvad laver en præst?
Ordene flød i en lind strøm, 
og de remsede op, her var der 
øjensynligt noget de mente, de 
havde helt styr på. Præsten præ-
diker, døber børn, gifter folk, 
forlover folk, begraver døde, for-
tæller ordene fra Gud og ”sådan 
noget”, holder gudstjenester, 
holder konfirmationer, holder 
nytårsgudstjenester og alminde-
lige gudstjenester om søndagen 
hvor man kan høre prædiken.

”Nogle gange stiller præsten sig 
op i det der meget mærkelige tårn i 

højre side”. ”Hedder det en prædi-
ken,” spurgte en af pigerne, og en 
af drengene svarede hurtigt – ”Det 
hedder en prædikestol”. ”Hvor-
for har vi egentlig været deroppe” 
sagde en anden pige. Vi har siddet i 
vindueskarmen deroppe, og der er 
ingen stol fortalte hun videre.

Hvad er en prædiken?
En prædiken er en tale om Gud, 
Jesus og biblen. Det er historier 
Jesus fortæller, og om hvordan 
vi blev skabt, sagde børnene.

”Der er også det der altergang,” 
sagde et af børnene. ”Det er den 
sidste middag med de 12 diciple,” 
sagde en pige. ”Kan I fortælle noget 
mere” spurgte jeg. ”Vi drikker og 
spiser Jesus. Man troede, at man så 
havde et minde om Jesus – et styk-
ke af Jesus”, sagde en anden pige. 
”Altså – Vi drikker og spiser Jesus,” 
tænker en tredje højt. Det der man 
får sidder altid fast i ganen, fordi 
de er tørre, og det er lidt klamt, 
blev børnene enige om. Til børne-
gudstjeneste får man saftevand til, 
og til almindelig gudstjeneste får 
man vin, kunne flere fortælle.

Hvad laver en organist?
”Han spiller på orgel,” sagde en 
af pigerne. En anden smagte 
lidt på ordet og sagde, ”hedder 
det en olinist, Lisa” og vi fik lige 
ordet gentaget et par gange, så 
udtalelsen kom på plads.

Hvad laver en kordegn?
”Det ved jeg, for det var min bedstefar”, sagde 
en af drengene lynhurtigt. ”Det er ham som 
begaver folk og synger i kirken,” forsatte han. 
Et andet barn tænkte højt, ”kan en kordegn 
ikke være kristen? Altså kan man være ansat 
i kirken og ikke være kristen?” ”Det ville være 
mærkeligt, hvis en muslim var ansat i kirken,” 
sagde en dreng og kiggede rundt på de andre. 
De andre nikkede – en enkelt bed sig i under-
læben.

Hvad laver en kirkesanger?
”En kirkesanger er en, der står ved orglet og 
synger, når der spilles på orgel, eller når der 
spilles fløjte. ” Det er ofte en dame,” sagde en 
af pigerne. Det var der ikke mere at sige om, 
konkluderede børnene.

Hvad er et menighedsråd?
”Det må være et sted, hvor man har lov til at 
sige sin mening,” sagde et af børnene storsmi-
lende. ”Er det ikke det, vores klassekammerats 
mor er med i” sagde en anden, ”eller er det 
HØST IF” tænkte hun højt. ”Har det mon noget 
med en minister at gøre” spurgte en af dren-
gene, lige da klokken ringede, og døren gik op. 
Klassekammeraterne myldrede ind og næste 
timer kunne begynde. Med smil på læben, ef-
ter en dejlig stund med nogle få børn, lagde jeg 
mine notater ned i tasken. ”Sid ned alle sam-
men, start Chrome book’en og gå ind på Mee 

book”… Så var vi i gang med timen 
i den store gruppe.

Lisa Bjerring Mirasola
Menighedsrådsmedlem og

Lærer på Hadbjerg Skole

Et frikvarter på en dag i maj spurgte jeg 
mine elever, om nogle af dem havde 
lyst til at blive inde i frikvarteret og 

snakke lidt. Når man går i 0. klasse-6. klasse 
skal man nemlig holde frikvarter ude – i alt 
slags vejr. Nogle gange kan vi fravige denne 
regel bl.a. med en lille gruppe elever, til stor 
glæde for både elever og lærere.

Jeg spillede med åbne kort – jeg vil skrive 
lidt til HØST, så det er noget med kirken, 
som jeg vil tale med jer om. En lille flok på syv 
elever blev inde i de 20 minutter frikvarteret 
varede, en enkelt gik undervejs ud for at mo-
tionere fodboldbenene. Jeg stillede dem nogle 
få spørgsmål. Når man er 10 år, så taler man 
gerne og meget, så jeg forsøgte at følge med i 
talestrømmen. Her er børnenes egne ord for 
noget af det, som foregår i kirken.

Hvordan er det at gå i kirke?
At gå i kirke det er kedeligt, sagde flere af dem. 
En pige sagde, ”Vi går i kirke til jul, og sidste 
jul var der så proppet, at min mor og jeg kun 
nåede til dækket – altså Lisa, den der sal inden 
man går ind i kirken. Vi kunne ikke høre noget 
eller se præsten, så derfor gik vi hjem igen”. Jeg 
spurgte, om hun mente, at de stod i våbenhu-
set, og pludselig var en af drengene helt med. 
”Ja, ja, det er det det hedder – våbenhuset,” 
sagde han.

I kirken går det langsomt. ”Min mor siger,” 
sagde en pige,” at det tager 30 min, når vi er 
i kirke, men jeg synes, det tager 3 tusinde ti-
mer”.

Børnene snakkede lidt på kryds og tværs og 
kom frem til, at man skal være kristen for at 
gå i kirke, og at det er mest for ældre menne-
sker – ikke for teenagere. En dreng, lillebror 

set med en 10 årigs øjne
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Sogneudflugt 
til Marselisborg Slotspark
Onsdag den 30. september kl. 12.30

At komme gennem salmebo-
gens 791 salmer kan være sin 
sag. Men nu har vi alligevel 
chancen for at gøre forsøget.

Over de kommende 2 år, vil 
der ca. hver 2.-3. uge være sal-
memaraton i en af provstiets 
kirker – et langdistanceløb, 
der kaster mange glæder af sig 
undervejs, nemlig glæden ved 
at synge sammen og samtidig 
få set alle kroge af vores store 
provsti og kommune.

Vi begynder i Hammel Kirke, 
og så går det fra kirke til kirke i 
hele provstiet for at slutte igen 
i Hammel Kirke i foråret 2017.

Det hele begynder
Tirsdag d. 1. september 2015
i Hammel Kirke, kl. 19.0020.30
Her synger vi de første salmer, 
og projektets indledes med et 
par ord af Provst Anders Bonde.

Alle salmesangsaftener fore-
går tirsdage kl. 19-20.30 og der 
vil typisk være tid til at synge 
15-20 salmer.

Der er ingen tilmelding og det 
er naturligvis gratis at deltage.

I Hadsten Storpastorat er vi 
med første gang d. 6. oktober i 
Sct. Pauls Kirke, så følger Lyngå 
Kirke d. 20. oktober og Ødum 
Kirke d. 3. november.

De øvrige kirker i pastoratet 
kommer med i 2016 og 2017.

Sæt allerede nu kryds i kalen-
deren til datoerne i 2015.

Salmemaraton

Menighedsrådet har arrangeret 
sogneudflugt til Marselisborg 
Slotspark, hvor landskabsarki-
tekt Jørgen Høgstrup (tidligere 
bosat i Selling) vil tage os med 
på en rundvisning. Herefter skal 
vi hygge os over en kop kaffe. 
Sæt allerede nu kryds i kalen-
deren. Alle interesserede er vel-
komne til at tage med. Vi kører 
fra Hadbjerg Kirke kl. 12.30, Sel-

Menighedsrådsmøder
Datoer for kommende menighedsrådsmøder:

Torsdag d. 10. september
Torsdag d. 8. oktober
Torsdag d. 5. november

Møderne starter klokken 19.00 og slutter 22.00.

ling Forsamlingshus kl. 12.35 og 
Ødum præstegård kl. 12.40.

Læs mere i næste nummer af 
HØST.

Tilmelding: send en e-mail 
til sognepræst Mette Krabbe: 
mekr@km.dk og oplys antal 
personer og hvor I ønsker at stå 
på bussen.

Vi glæder os til en hyggelig og 
oplevelsesrig eftermiddag.

ØdumHadbjerg menighedsråd

Man kan læse mere om pro-
jektet på salmemaratonfavr-
skov.dk

Alle er velkomne og hver fugl 
synger med sit næb.

Projektet støttes af Favrskov 
Provsti med midler fra Forkyn-
delsespuljen.

Datoer i 2015
Tirsdag d. 1. september 2015, kl. 19.00 

Hammel Kirke, Vestergade 9, 8450 Hammel
Tirsdag d. 22. september 2015, kl. 19.00 

Aidt Kirke, Nedergårdsvej 1, 8881 Thorsø
Tirsdag d. 6. oktober 2015, kl. 19.00 

Sct. Pauls Kirke, Kirkevej 7, 8370 Hadsten
Tirsdag d. 20. oktober 2015, kl. 19.00 

Lyngå Kirke, Lyngåvej 86A, 8370 Hadsten
Tirsdag d. 3. november 2015, kl. 19.00 

Ødum Kirke, Ødumvej 25, 8370 Hadsten
Tirsdag d. 17. november 2015, kl. 19.00 

Voldby Kirke, Gl. Hammelvej 34, 8450 Hammel
Tirsdag d. 1. december 2015, kl. 19.00 

Søften Kirke, Skolevej 16, 8382 Hinnerup

mailto:mekr@km.dk
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sikkonservatorium og Det kgl. 
danske Musikkonservatorium. 
Ligeledes organist i Nørre Gal-
ten og Vissing Kirker.
Lørdag den 5. december, kl. 9.30
Reformationen medførte omfat-
tende ændringer ikke blot på det 
rent teologiske og kirkemæssige. 
Siden kristendommens og kir-
kens spæde start i det første år-
hundrede har sang og musik ind-
gået i Gudsdyrkelsen, og netop i 
reformationstiden, i 1500-tallets 
renæssance, havde den kirkelige 
musik udviklet sig til et ikke tid-
ligere set højdepunkt. Luthers 
reformation og nye gudstjene-
steordninger ændrede ganske 
meget, ikke mindst fordi me-
nighedssangen blev tildelt en 
central rolle. Foredraget vil 
omhandle såvel den katol-
ske som den tidlige prote-
stantiske kirkemusik.

ceret end som så. Han skelner 
mellem evangeliet og politisk 
magt. Men han giver også den 
kristne et politisk ansvar. Kan vi 
bruge Luther i dagens politiske 
virkelighed? Efter foredraget går 
vi i spisesalen til brunch og de-
bat.

Det lutherske i dag
v. Niels Henrik 
Arendt, Biskop eme-
ritus, sognepræst og 
ansat af præsidiet 
for reformationsjubilæet i Dan-
mark. 
Lørdag den 7. november, kl. 9.30
Vi er i fuld gang med forbere-
delserne til fejringen af 500-året 
for den lutherske reformation i 
2017. For 500 år siden oplevedes 
Luthers opgør med middelalde-
rens kirke som en enorm befri-
else. Men til jubilæet er det må-
ske vigtigste spørgsmål: Hvad 
betyder det at være evangelisk-
luthersk i det 21. århundrede? 
Er reformationen noget, vi kun 
kan se tilbage på som en betyd-
ningsfuld historisk begivenhed 
– eller er vi i dag lige så ufrie 
som Martin Luthers samtidige 
var? Giver det også mening i dag 
at forkynde: ”Du skal ikke kvali-
ficere dig over for Gud”?

Reformations tidens musik
v. Thorkil Mølle, 
Lektor i musikhi-
storie og musikteori 
ved Det jyske Mu-

Studiekreds 
efterår 2015
Studiekreds v. Sanne Thøisen
Vi vil læse Gerd Theissen: 
Det Genfundne Paradis. Me-
ditative Tanker Om Troens 
Fornuft.
Bogens tanker kan præsente-
res sådan her:

”Tro og fornuft omtales 
ofte som et modsætningsforhold, som om tro 
kun var mulig ved fornuftens prisgivelse. Man 
siger, at troens sted er det varme hjerte, og at 
forstandens kolde hjerne kun er en hindring 
for troen. Omvendt er det også meget udbredt 
at nedskrive tro til et udtryk for den endnu 
ikke tilstrækkeligt oplyste tanke”.

Sådan er det ikke i Gerd Theissens medita-
tive tekster, der taler til og ud af såvel kritisk 
fornuft som erfaring, følelse og fantasi.

Som moderne mennesker rummer vi det 
hele, og vores kristne tros kilder er fornuften, 
erfaringen, traditionen og Biblen. Hvordan og 
hvorledes vil vi se nærmere på i efterårets stu-
diekreds over 5 mandag aftner.

Jeg vil lægge ud med et oplæg og bagefter ta-
ler vi sammen om dagens “lektie”, og hvad der 
nu ellers trænger sig på.

Fra den 1. september vil der på kontoret 
kunne hentes en lille samling af tekster, som 
jeg sætter sammen i løbet af sommeren. De vil 
være fra skønlitteraturen, Biblen, salmebogen 
og den teologiske tradition. Samtidig vil der 
også ligge et nærmere program for studiekred-
sens enkelte gange. Bogen skal man selv købe, 
og der er seneste tilmelding den. 1. september 
på Hadsten Kirkekontor. Alle er velkomne. 
Eneste forudsætning er et åbent sind!

Vi mødes i Hadsten Sognegård følgende man-
dage: d. 14. september, 28. september, 19. ok-
tober, 9. november og 23. november.

kiRkehøjSkole

500 år 
med Luther
I 2017 fejres reformations-
jubilæet over hele verden. Da 
er det 500 år siden, Luther slog 
sine 95 teser op på kirkedøren 
i Wittenberg og indvarslede et 
opgør med den katolske kirke. 
Synet på både kirke og sam-
fund ændrede sig radikalt og fik 
hurtigt betydning ud over Tysk-
lands grænser og langt op i vor 
tid. Overalt er man i fuld gang 
med at forberede jubilæet, og 
vi følger trop i Kirkehøjskolen 
med en række foredrag over to 
sæsoner. Vi vil se nærmere på 
Luthers indflydelse på moderne 
tid og tænkning i kirke og sam-
fund.

2 sæsoner med foredrag. Og 
så runder vi forløbet af med en 
sognerejse i foråret 2016 til Lu-
therstederne i Tyskland.

”Frygt Gud – ær kongen!” 
Om Luther og politik
v. Svend Andersen, 
Professor i Etik og 
Religionsfilosofi ved 
Aarhus Universitet.
Lørdag d. 3. oktober, kl. 9.30
Der er mange tolkninger af Lu-
thers syn på det politiske. Over-
skriften udtrykker én. En anden 
siger, at Luther adskiller religion 
og politik. Foredraget vil vise, at 
Luther tænker lidt mere nuan-

Kirkehøjskolen holder til på Hadsten Høj-
skole, 5 lørdage hen over efterår, vinter og 
forår i tidsrummet kl. 9.30-12.00.

Vi startet i foredragssalen kl. 9.30 med 
foredrag og debat og spiser brunch i spise-
salen kl. 11.00.

Arrangementet slutter kl. 12.00.
Der er tilmelding på Hadsten kirkekontor, 

tlf. 86 98 04 25, senest kl. 12.00 torsdagen før.
Prisen for foredrag og brunch er 70 kr. pr. 

gang.
Bag arrangementerne står Hadsten, Nr. 

Galten, Vissing, Lyngå, Lerbjerg, Skjød, 
Ødum, Hadbjerg, Voldum og Rud sogne.



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 u m @ 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
 T e 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 t m a i l . c o m
 L a y o u t :  N i e l s B j a r n e L a r s e n @ g m 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 o m m 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 o m m e r
S e p t e m b e r  6 . 9 . 2 0 1 5  2 2 . 9 . 2 0 1 5
O k t o b e r  4 . 1 0 . 2 0 1 5  2 2 . 1 0 . 2 0 1 5
N o v e m b e r  1 . 1 1 . 2 0 1 5  1 6 . 1 1 . 2 0 1 5
D e c e m b e r  2 9 . 1 1 . 2 0 1 5  1 4 . 1 2 . 2 0 1 5

M a t e r i a l e  t i l  H Ø S T  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  H Ø S T  i k k e  k o m m 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

”LØB i HØST IF” deltager!

Gør du også?

kalendeR

September
 1 Salmemaraton, Hammel Kirke
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 HØST deadline

Hadbjerg kl. 11.00
 7 
 8 
 9 Kirke i Børnehøjde
 10 Menighedsrådsmøde
 11 
 12 Landsmesterskab i Krolf
 13 Ødum kl. 9.30

Koncert GLAS, Ødum Kirke
 14 Studiekreds, Hadsten Sognegård
 15 
 16 
 17 
 18
 19 
 20 Sct. Pauls kl. 11.00
 21 
 22 HØST udkommer

Salmemaraton, Aidt Kirke
 23 
 24 Fællesspisning Hadbjerg
 25 
 26 
 27 Hadbjerg kl. 11.00 Høstgudstjeneste
 28 Studiekreds, Hadsten Sognegård
 29 
 30 Sogneudflugt

August
 21 
 22 
 23 Hadbjerg kl. 9.30
 24 HØST udkommer
 25 Ældregudstjeneste, Sct. Pauls
 26 
 27 
 28 
 29 Ødum kl. 10.30

Stafet for livet
 30 Ødum kl. 11.00

Stafet for livet
 31 


