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Septembers 
HØST
Sommeren lakker mod enden. Dagene bli-
ver kortere, og tid på terrassen må klemmes 
ind, når vejret viser sig fra sin pæne side.

Også idrætten mærker de kortere dage og 
køligere temperaturer. Det er tid til så småt 
at rykke indendøre med de aktiviteter, som 
hører til her.

Tiden nærmer sig Halloween – eller Alle 
Helgen, som traditionelt markerer sommer-
halvårets afslutning og starten på en lang 
mørk tid.

Der er også gys og gru i luften, når der in-
viteres til Halloween for alle børn. Tør du 
være med?

Måske er det endnu lidt tidligt at tælle 
ned til jul – men den første julefest skal al-
lerede nu skrives i kalenderen.

September er bare en skøn måned! Hvem 
siger det bedre end Alex Garff i Septembers 
Himmel?

God HØST!
Niels Bjarne Larsen

Rikke Møller Antvorskov

Septembers himmel er så blå
dens skyer lyser hvide
og lydt vi hører lærken slå
som før ved forårstide.
Den unge rug af mulden gror
med grønne lyse klinger
men storken længst af lande fór 
med sol på sine vinger.

Der er en søndagsstille ro
imellem træer og tage
en munter glæde ved at gro
som var det sommerdage.
Og koen rusker i sit græs
med saften om sin mule,
mens bonden kører hjem med 
læs,
der lyser solskinsgule.

  Deadline Udkommer
Oktober 4.10.2015 22.10.2015
November 1.11.2015 16.11.2015
December 29.11.2015 14.12.2015

Hver stubbet mark, vi stirrer på
står brun og gul og gylden,
og røn står rød og slåen blå
og purpursort står hylden.
Og georginer spraglet gror
blandt asters i vor have,
så rig er årets sidste flor:
oktobers offergave.

De røde æbler løsner let
fra træets trætte kviste.
Snart lysner kronens bladenet
og hvert et løv må briste.
Når aftensolen på sin flugt
bag sorte grene svinder
om årets sidste røde frugt
den tungt og mildt os minder.

At flyve som et forårsfrø
for sommerblomst at blive
er kun at visne for at dø
kan ingen frugt du give.
Hvis modenhedens milde magt
af livet selv du lærte
da slår bag falmet rosendragt
dit røde hybenhjerte.

HØST
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FællesaRRangement ødum

Alle børn i HØST, inviteres til uhyggelig halloween-fest i Ødum Forsamlingshus.

Sæt et blodigt kryds i kalenderen d. 31. oktober.
Festen starter kl. 16.00 og slutter kl. 20.00.

Vi serverer en drabelig velkomstdrink og mega-klamt aftensmad til alle børn.
Kridt danseskoene, for vi skal også danse creeper-dans, zombie-di-

sko og hekse-tango, vampyr-cha-cha-cha til skrækkeligt musik…

Kom gerne udklædt og husk 20 kr. til indgangsbillet og lidt ekstra til drikkevarer.

Af hensyn til mad, er der tilmeldingsfrist søndag d. 18. oktober 2015
SMS til Elisabeth Solvik Lundholm, tlf. 41 58 90 62 

eller Anja Dissing Henckel, tlf. 20 85 64 63

PS Festen er for børn, men vi har brug for hjælp af 5 voks-
ne. Tilmelding er ved ”først til mølle-princippe”.

ByFoReningen FoR ødum og omegn

Julefest
i Ødum forsamlingshus

Efter opfordring fra vores medlemmer vil besty-
relsen invitere byens voksenborgere til fest i for-
samlingshuset

Lørdag d. 14. november kl. 18-?

Maden bestilles udefra – musikken er på 
plads, derfor er der bindende tilmelding 
til en pris af 150 kr. pr. person.

S.u. d. 30. oktober
Tlf. 30 64 31 94
odumforsamlingshus@gmail.com

Byforeningen for Ødum og omegn
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hadBjeRg hadBjeRg

Vinaften 
i Hadbjerg Forsamlingshus

Fællesspisning

Høstfest
Høsten er kommet i hus, så er det nu tid 
til årets høstfest.

Vi inviterer derfor alle jer skønne bor-
gere til høstfest i forsamlingshuset

Lørdag den 3. oktober 2015 kl. 18.00

Puds danseskoene og sæt håret op, og 
kom og deltag i en hyggelig aften i fest-
ligt lag.

Vi disker op med noget lækkert mad, 
dertil kan købes godt med væske af for-
skellig smag, farve og størrelse.

Traditionen tro vil der være ameri-
kansk lotteri med flotte gaver fra vores 
lokale sponsorer.

Prisen for hele herligheden er kun 150 
kr.

Billetter kan indtil den 24. september 
købes hos Gitte Nielsen, Bavnehøjvej 
124, Hadbjerg (bedst efter kl. 15.30 – evt. 
tlf. 41 60 20 85).

Vi glæder os til at se jer!

Hadbjerg Borgerforening

hadBjeRg BoRgeRFoRening

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

Næste gang er d. 29. oktober 
kl. 18.00.

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

Fredag d. 2. oktober kl. 19.00
Kom og få en hyggelig aften!
KAJO Vin ved Peter Kannegaard vil komme og 
fortælle os om flere forskellige vine, som vi na-
turligvis skal smage.

Til vinene vil der blive serveret et let trak-
tement.

Prisen for alt dette er kun 150 kr. pr. person.
Billetter kan købes senest fredag d. 25. sep-

tember hos Irma Katholm, Smedebakken 46, 
tlf. 26 29 46 09 (træffes bedst mellem kl. 17.00 
og 19.00).

Maks. 50 personer, og salget foregår efter 
først-til-mølle princippet.

Hadbjerg Borgerforening
Grete Majgård, Ida Loft og Irma Katholm
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selling kiRke & menighed

Vi inviterer hermed til ekstraordinær generalforsamling.
Onsdag d. 7. oktober 2015 kl. 20.00 i Selling Forsamlingshus.

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

Ødum Kirke
Søndag den 4. oktober kl. 11.00
Minikonfirmanderne fra 3. B på 
Hadbjerg Skole deltager i høst-
gudstjenesten og efter gudstje-
nesten, 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, Mejl-
byvej 28, som hører under Skaa-
rupgaard gods. Her serveres der 
helstegt pattegris og Søren vil 
fortælle om, hvordan det er at 
være landmand i dag og drive et 
gods med flere landbrugsejen-
domme. Arrangementet afhol-
des og planlægges i samarbejde 

med Ødum byforening og 
menighedsrådet. Der 
kan købes drikkevarer 

til maden og vi slut-
ter dagen af med 
kaffe og kagebord.

Alle er vel-
komne, også 
selvom man 
ikke lige bor 
i Ødum.

Ødum-Hadbjerg 
Menighedsråd

selling BoRgeRFoRening

Ekstraordinær 
generalforsamling

Dagsorden
Velkomst
Oplæg om landsbyrådet
Valg af landsbyrådsrepræsentant
Valg af Formand for bestyrelsen i Selling Borgerforening
Valg af medlemmer til bestyrelsen i Selling Borgerforening

Ønsker om opstilling til bestyrelsen i Selling 
Borgerforening, kan rettes til Majken Holst-Jensen, 
majkenjen@hotmail.com 

Valg af landsbyråds repræsentant
Jesper har i 7 år repræsenteret Selling i landsbyrådet. 
Han har valgt at give posten videre.
Landsbyrådet mødes 4 gange årligt. På møderne 
behandles ansøgninger og diverse punkter, der er 
relevante for landsbyerne. To gange årligt afholdes 
temadage. Det er muligt at engagere sig yderligere 
i diverse opgaver, men det er bestemt ikke et krav. 
Landsbyrådet er et oplagt sted at få et netværk med 
andre, der brænder for udvikling i landsbyerne.

Med venlig hilsen
Selling Borgerforening

Høstgudstjenester

mailto:majkenjen@hotmail.com
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Gudstjenester
September  Ødum Kirke Hadbjerg Kirke
Søndag d. 20.  Ingen  Ingen  
Søndag d. 27. 17. søndag efter trinitatis  kl. 11.00 MK Høstgudstj.
kirkekaffe 
Oktober   Ødum Kirke Hadbjerg Kirke Andre kirker
Søndag d. 4. 18. søndag efter trinitatis kl. 11.00 MK Høstgudstj. med efterflg. frokost på Nedergård 
Tirsdag d. 6.  Salmemaraton   Sct. Pauls Kirke kl. 19.00
Søndag d. 7. Kirke i børnehøjde  kl. 17.30 MK 
Søndag d. 11. 19. søndag efter trinitatis  kl. 11.00 MK 
Torsdag d. 15. Plejehjemsgudstj. Møllegården  kl. 14.30 AMKH
Søndag d. 18.  kl. 11.00 BNJ, kirkekaffe  
Tirsdag d. 20. Salmemaraton   Lyngå Kirke kl. 19.00
Søndag d. 25.  21. søndag efter trinitatis  kl. 11.00 MK 
November  Ødum Kirke Hadbjerg Kirke
Søndag d. 1. Alle Helgens Søndag kl. 11.00 MK kl.   9.30 MK 
Tirsdag d. 3. Salmemaraton kl. 19.00, kirkekaffe  
Søndag d. 8. 22. søndag efter trinitatis  kl.   9.30 AMKH 
Torsdag d. 12. Kirke i børnehøjde  kl. 17.30 MK 
Søndag d. 15. 23. søndag efter trinitatis kl.   9.30 MK  

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

Ferie og fridage
Jeg har friweekend den 12.-19. oktober.
Der henvises til mine kolleger i Hadsten:
Birgith Nørlund, tlf. 86 98 24 24 
Marie Hedegaard Thomsen, tlf. 89 98 08 09

Mette Krabbe

Kirkevejviser
Sogne- Mette Krabbe

præst Præstegården, Ødumvej 32
 Tlf. 86 98 90 65

For-
 Ruth Bugtrup

mand
 Glentevej 17, Hadbjerg

 Tlf. 86 91 49 13 
 ruth.bugtrup@skolekom.dk

Kirke- John Langdahl

værge Gunderuplundvej 10, Astrup
 Tlf. 27 20 01 46
 Kirkevej 5, Hadsten 
Kirke- Tlf. 86 98 04 25
kontor Mandag til fredag kl. 9.30-13.00
 Torsdage dog kl. 9.30-17.00
Graver Niels Erik Thomsen, Hadbjerg
Ødum Tlf. 51 29 53 22
Graver Fie Larsen, Vissing
Hadbjerg Tlf. 51 89 10 57

Præster i pastoratet

MK  Mette Krabbe  MHT  Marie Hedegaard Thomsen  AB  Anders Bonde
  BNJ  Birgith Nørlund Jensen  AMKH  Anne Martiny Kaas Hansen

Døbte, viede, bisatte, begravede
Ødum kirke

Døbte
Kamma Yoon Fomsgaard Nielsen, København

Ødum Hadbjerg Menighedsråd
Datoer for kommende menighedsrådsmøder
Torsdag d. 8. oktober

Møderne starter kl. 19.00 og slutter kl. 22.00.
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Kirke i børnehøjde
Hadbjerg Kirke
Onsdag den 7. oktober kl. 17.30

Som annonceret i sidste num-
mer af HØST, skal vi på sog-
neudflugt til Marselisborg Slots-
park.

Ved slottets indgang møder vi 
Jørgen Høgstrup (tidligere bosat 
i Selling).

Jørgen har lovet at fortælle hi-
storien om slot og park og tage 
os med på en tur – ikke ind på 
slottet, hvor der ikke er offent-
lig adgang, men gennem den 
spændende park, der både inde-
holder romantiske og barokke 
træk, intime haverum, mange 
skulpturer og pittoreske land-
skabstræk.

Aarhus Kommune indgik i 
1975 en aftale med dronning 
Margrethe om, at parken kan 
være offentlig tilgængelig, når 
kongehuset ikke benytter slot-
tet, mod at driften af parken 
betales af Aarhus Kommune. 
Jørgen Høgstrup er kommunens 
repræsentant for aftaler og drift 
af parken med kongehuset og 
Hendes Majestæt. Slotshaven 
er en meget velbesøgt park og 
på gode dage kan der være flere 
tusinde besøgende fra nær og 
fjern. Hvis du googler Marselis-
borg Slot, kan du bl.a. læse, at 
slottet blev bygget i 1899-1902 af 
arkitekten Hack Kampmann, og 
at det var ”folkets bryllupsgave” 
til det senere kongepar, kong 

Christian den 10. og dronning 
Alexandrine. Slottet er skænket 
til ”den til enhver Tid regerende 
Konge i Danmark.”

Vi håber, at der er mange af 
jer, der synes, det lyder så spæn-
dende, at I vil deltage i turen. 
Efter vi er færdige med besøget 
i slotsparken, drikker vi kaffe på 
Skovmøllen.

Tilmelding til turen: Send 
en e-mail til sognepræst Mette 
Krabbe: mekr@km.dk.

Eller ring til Mette på nr. 
40 88 96 00.

Pris for denne oplevelsesrige 
eftermiddag: 50 kr.

Afgang fra Hadbjerg Kirke kl. 
12.30, Selling Forsamlingshus 
kl. 12.35 og Ødum præstegård 
kl. 12.40.

På vegne af 
Ødum-Hadbjerg menighedsråd
Mette Krabbe og Ruth Bugtrup

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 spi-
ser vi sammen i kirken. Menig-
hedsrådet sørger for dejlig mad, 
som er til at spise, når man hol-
der ”skovtur i kirken”.

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

Sidste dato i efteråret er: tors-
dag den 12. november.

Mette Krabbe

Sogneudflugt til 
Marselisborg Slotspark
Onsdag den 30. september kl. 12.30

mailto:mekr@km.dk
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FoRmiddagsmøde i pRæstegåRden

Tirsdag den 17. november kl. 10.00 i Ødum Præstegård

”Jutta Bojsen-Møller og 
kampen for kvindernes 
valgret”
Foredrag med sygehuspræst Anna 
Bojsen-Møller.

Vi begynder kl. 10.00 med kaffe 
og boller. Kl. 10.30 begynder fore-
draget.

I år det er 100 år siden, at de dan-
ske kvinder fik valgret. Det vil vi 
sætte fokus på med et foredrag af 
sygehuspræst Anna Bojsen-Møller, 
som vil fortælle om sin oldemor, 
Jutta Bojsen-Møller.

Jutta Bojsen-Møller blev formand 
for Dansk Kvindesamfund i 1894, 
og bl.a. gennem hendes utrættelige 
arbejde lykkedes det at opnå stem-

meret for 
kvinderne, 
over 50 år efter at mændene 
havde erhvervet det. Jutta Boj-
sen Møller var en rigtig ildsjæl, 
der efter at have levet som præ-
stekone og født 11 børn, blev 
højskolemor og senere kvinde-
sagsforkæmper. Den historie er 
det værd at dvæle ved, så kom 
endelig og hør beretningen om 
hende og kvindernes kamp for 
stemmeret i Danmark.

Mette Krabbe

Tirsdag den 27. oktober kl. 10.00 i Ødum Præstegård

”Det danske måltid”

Foredrag med Bettina Buhl, museumsinspektør på Gl. 
Estrup

Vi begynder kl. 10.00 med kaffe og boller. Kl. 10.30 
begynder foredraget.

Det er blevet efterår og vi befinder os midt i en høst-
tid, derfor har vi valgt at indlede efterårets formiddags-
møder med et foredrag om ”Det danske måltid i 15.000 
år”. Foredragsholder er Bettina Buhl, som arbejder med 
forskning og formidling af måltidets kulturhistorie på 
Dansk Landbrugsmuseum ”Gl. Estrup”.

I foredraget kommer Bettina bag om måltidets kultur-
historie i Danmark – råvarerne, tilberedningen og ser-
veringen gennem tiderne. Vi skal i køkkenet, i haven, 
på marken og selvfølgelig skal vi have et spændende kig 
på de ældste danske kogebøger.

Mette Krabbe

Bettina Buhl Anna Bojsen-Møller

Kvindesags-
forkæm-
per Jutta 
Bojsen-
Møller
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At komme gennem salmebo-
gens 791 salmer kan være sin 
sag. Men nu gør vi forsøget!

Over de kommende 2 år, vil 
der ca. hver 2-3 uge være salme-
maraton 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. 

Maratonen begyndte i Ham-
mel Kirke d. 1. september og vi 
var mellem 80 og 100 deltagere 
til en rigtig festlig aften.

Alle salmesangsaftener fore-
går tirsdage kl. 19.00-20.30 og 
der vil typisk være tid til at syn-
ge ca. 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.

Der er mange tolk-
ninger af Luthers 
syn på det politi-
ske. Overskriften 

udtrykker én. En anden siger at 
Luther adskiller religion og po-
litik. Foredraget vil vise, at Lu-
ther tænker lidt mere nuanceret 
end som så. Han skelner mel-
lem evangeliet og politisk magt. 
Men han giver også den kristne 
et politisk ansvar. Kan vi bruge 
Luther i dagens politiske virke-
lighed? Efter foredraget går vi i 
spisesalen til brunch og debat.

I 2017 fejres Reformationsjubilæet over hele 
verden. Da er det 500 år siden, Luther slog 
sine 95 teser op på kirkedøren i Wit- tenberg 
og indvarslede et opgør med den katolske 
kirke. Synet på både kirke og samfund æn-
drede sig radikalt og fik hurtigt betydning ud 
over Tysklands 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 mo-
derne tid og tænkning i kirke og samfund.

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

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.

Salmemaraton

Sæt allerede nu kryds ud for datoerne i 2015
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

Man kan læse mere om projek-
tet på salmemaratonfavrskov.dk.

Alle er velkomne og hver fugl 
synger med sit næb. 

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

kiRkehøjskole

500 år med Luther 

”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

http://www.salmemaratonfavrskov.dk
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Vi er meget glade for at byde 
Murermester Kristian S Har-
dam, ind i folden af playerspon-
sorer. Vi håber på et godt fremti-
digt samarbejde.

Playersponsorater i 
HØST IF
Vi har siden lanceringen af playersponsorater 
haft en stor succes og i 2015 er antallet fordoblet.

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

Denne måned præsenterer vi Murermester 
Kristian Hardam som sponsorerer Søren Ras-
mussen.

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.  

HØST IF har til stadighed brug for 
hjælp til forskellige behov og ting der 
skal udføres – både fysisk og økono-
misk. Derfor er det dejligt når virk-
somheder og private giver tilsagn om 
at give en hånd til vores mange aktivi-
teter. Hører I om nogen der kan være 
potentielle sponsorer, hører vi gerne 
fra jer.

Den store succes med vores 
playersponsorater fortsætter og 
seneste spiller, der er har fået 
en sponsor, er unge Søren Ras-
mussen.

Der er tale om Murermester 
Kristian S. Hardam, der støtter 
Søren Rasmussen et år frem via 
et playersponsorat. Det lå i kor-
tene at Kristian skulle støtte Sø-
ren, da han er ansat i Kristians 
virksomhed, men samtidig er 
Kristian Hardam også en inkar-
neret del af HØST IF. Han er træ-
ner for et ungdomshold, mens 
han selv er flittig målscorer for 
Old Boys-holdet, men har også 
deltaget i et par seniorkampe 
det seneste år.

Murerforretningen er me-
get velanset og har drønende 
travlt. Specialområderne er ny-
byggeri, tilbygning, ombygning, 
renovering, facader, samt bad/
køkken. Der er altid mulig-
hed for at få et uforpligtende 
tilbud, læs mere om dette på 
www.mksh.dk/, hvor du også 
finder billeder og lign. af tidli-
gere udførte opgaver.

sponsoRhjøRnet

Murermester 
Kristian S. Hardam 
er ny playersponsor

Kristian 
Hardam og 
Søren 
Rasmussen

mailto:simonbuusolsen@gmail.com
http://www.mksh.dk/
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OK Plus
Sponsortiltag fortsætter for fuld styrke i 2015

OK Plus tester nyt tiltag til alle klubber og 
foreninger, der har en sponsoraftale med OK. 
Det nye tiltag går ud på flg.:

for hver solgt ½ liters Plus vand
for hver solgt kop kaffe fra OK Plus’ kaffe-

automat
i OK Ødum, bidrager OK Ødum med 60 ører 

til HØST IF’s klubkasse. Det vil sige, at alle 
kunder, der køber disse produkter hos netop 
OK Ødum, automatisk støtter HØST IF. Ideen 
er selvfølgelig at gøre opmærksom på OK’s pro-
dukter og samtidig styrke samarbejdet mellem 
OK og HØST IF.

Denne sponsoraktivitet til gavn for HØST IF 
startede i foråret og fortsætter nu også i efteråret. 

Tak for støtten til OK og tak til jer der hand-
ler kaffe og vand hos OK Ødum!

OK Ødum er jo vores lokale indkøbsbutik i 
HØST-området, hvor vi lige kan få det vi står 
og mangler. Er bredt sortiment er der i butik-
ken, og det er nemt at smutte forbi. Morgen-
brød kan også hentes her både hverdage og 
weekender. Og så er der jo flere muligheder for 
at få stillet sulten, med flere menuer og andet 
varmt på menukortet, når man ikke selv vil stå 
ved kødgryderne. OK Plus Ødum er et godt lo-
kalt sted at handle og en rigtig god samarbejds-
partner for HØST IF.

OK-aftale i øvrigt
nu også: Bestil el via OK og får dobbelt up pr. 
liter tanket i HØST IF tilskud (de første 3 HØST 
IF OK elkunder er nu klar, så HØST IF får nu 12 
øre pr. liter hver gang der tankes

Husk benzinkort til OK med HØST IF aftale 
– så støtter du HØST IF hver gang du tanker.    

Du støtter ungdomsarbejdet i HØST IF med 
6 øre pr.liter, hver gang du tanker, når du har 
et OK benzinkort, der er tilknyttet HØST IF. 
En god og nem måde at støtte idrætten i lokal-

HØSt-hallen 
udvidelse!

Information 
fra projekt-
gruppen
Projekt ”Akut udvidelse af 
Servicefaciliteter i HØST-
hallen 2012”
I dokumenterne vedr. Favrskov 
Kommunes budget ser det ikke 
ud til at vores projekt er en del 
af år 2016. Der kan gemme sig 
noget i de mange dokumenter, 
så vi kan måske blive glædeligt 
overrasket. Ellers er det ærger-
ligt, at vi må stoppe udviklingen 
af HØST-hallen og at vi stadig 
ikke kan få vores kr. 500.000, 
som vi har sat til side, i spil.

Næste nummer af 
HØST, oktober, 
ved vi nok mere 
konkret, hvad der 
blev af vores bud-
getforslag.

Kontaktperson i projektgruppen
Lars Olsen

Tlf. 30 75 22 12
E-mail lars.knud@ofir.dk

samfundet. Og til stor glæde for 
ungdommen i HØST IF. 

Tilbud: Hvis man laver en el- 
aftale hos OK får HØST IF nu 
12 øre pr. tanket liter benzin i 
sponsorstøtte på de benzinkort 
der er tilknyttet HØST IF.

Så er du interesseret i dette 
gode OK tilbud med støtte til 
HØST IF, så kontakt underteg-
nede 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.

Vi er på tanken i Ødum
Kampagnearrangementer vil 
fremover være kombineret mel-
lem fredage kl. 12.00-16.00 og 
lørdage kl. 10.00-14.00.

Næste kampagnearrange-
ment er fredag d. 2. oktober. 

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. 

Så støt lokalsporten. Køb ben-
zin og el igennem OK. Så støtter 
du din lokaleforening. Sponsor-
støtten fra OK går til ungdoms-
arbejdet i HØST IF.

Lars Olsen
HØST IF

Sponsorudvalg

stavgang

Sommer-
sæson
For stavgang er det ved at blive 
vintersæson. Fra og med lørdag 
d. 3 oktober mødes vi kl. 9.30 
ved hallen, og går de sædvanlige 
ture, og tager en udflugt en gang 
imellem.

Der er stadig kaffe i klubloka-
let efter turen.

Vi glæder os til at fortsætte tu-
rene med godt humør.

Vel mødt gamle som nye del-
tagere.

Vagn Salling Poulsen
Tlf. 86 91 43 76, mobil 

72 20 24 56

Cykling

Cykling for motionister i 
HØST IF 2015 stopper pr. 
1.oktober
Vi cykler indtil da hver onsdag 
kl. 18 fra Høst-hallen i Hadbjerg.

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.

Ole Gregersen 
Jonna og Niels Erik Thomsen

mailto:lars.knud@ofir.dk
mailto:jonnaledetthomsen@gmail.com
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Motivation til at komme af sted 
er bare lidt større, når man 
har nogle andre at løbe sam-
men med. Din lokale løbeklub 
i HØST IF er altid klar til at 
hjælpe dig i gang uanset niveau 
og nuværende træningsindsats. 
Der er også mange gode moti-
onsløb i efteråret – så hop i lø-
beskoene og mød op, vi hjælper 
dig på vej…

Klubture
Fra søndag den 4. oktober star-
ter vi igen op med en månedlig 
klubtur, hvor vi løber andre ste-
der end vores sædvanlige ruter. 
Turene koordineres på Facebook 
for tilmelding og fælleskørsel.

Faste træningstider 
fra HØST Hallen
Tirsdag kl. 19.30 – fællestræning 
med fastlagt klubtræning

Søndag kl. 10.00 – fællestræ-
ning med mulighed for længere 
ture, klubtur 1. søndag i måne-
den

Medlemskab af HØST IF Løb
Løb med for 100 kr. resten af 
året (sep-dec 2015). Man er altid 
velkommen til at løbe med 2-3 
gange inden indmeldelse.

Følg HØST IF Løb på NY 
Facebook-side!
Nu kan du følge med i aktivite-
ter for HØST IF Løb, opstart af 
nye hold, klubture og arrange-
menter m.m.

Giv os et like på: 
www.facebook.com/HoestIFLoeb

Vel løb
Claus Glavind

E-mail claus@glavind.net
tlf. 71 78 02 30

I weekenden d. 29.-30. august 
var der for første gang 24-timers 
Stafet For Livet i Hadsten.

Stafet For Livet er et døgn, 
hvor vi sætter fokus på kræftsa-
gen, kæmper sammen og fejrer 
livet. Det er en anledning til at 
mindes dem, vi har mistet, og 
give håb til dem, der kæmper. 
Stafet For Livet er fællesskab, 
oplysning og indsamling i kam-
pen mod kræft.

Starten gik kl. 11 med vel-
komsttaler og en fælles første 
runde med fighterne, som en-
ten har haft eller forsat lever 
med kræft.

HØST IF Løb havde et stort 
hold med og nåede imponeren-
de 1.295 runder, hvilket omreg-
net giver i alt 777 km. Faktisk 
var vi det hold, som nåede flest 
runder – med en rigtig flot del-
tagerantal på 53 personer.

I løbet af de 24 timer sørgede 
alle for at hold-stafetten hele ti-
den var i gang, ofte med mange 
deltagere på banen samtidig. 
Det blev også til mange fælles-
runder, med gåture, løb og snak. 
Men også ensomme nat-runder 
og tidlig ture med morgenfriske 
deltagere.

Under hele arrangementet var 
der sørget for god forplejning, 
social hygge og livlig aktivitet i 
HØST lejrens telt. Et bevis på 
at løb godt kan være andet end 
at komme hurtigst fra A til B.

Der skal lyde en stor tak til alle 
der bakkede op omkring HØST 
IF’s deltagelse, med støttebeløb, 
forplejning, gik/løb runder med 
børn, børnebørn, familie og ven-
ner – eller blot kiggede forbi. En 
stor tak Bent Toft for lån af telt, 
arrangørgruppen med Michael 
Buch Olesen og Troels Vendel-
bo, samt Hadbjerg Tømrerfirma 
– Mikkelsen og Søn A/S, for et 
flot bidrag på 2.000 kr. til hol-
dets indsamling.

Samlet status for 
Stafet For Livet Hadsten

265 deltagere
12 hold

27 fightere
ca. 5.000 runder

3.000 km
46.450 kr. indsamlet

Vi er helt sikkert med igen til 
næste år.

HØST IF Løb
Claus

løB i høst iF

HØST IF løbsdeltagelse september-november
4. oktober Dirtytrail, Silkeborg (5, 10, 15 og 30 km)
25. oktober iFORM Hjerteløbet (5 og 10 km)
8. november Vesthimmerlands Vinter Cross Cup, 1. afd. (4 og 8 km)
29. november Adventsløbet, Randers (5, 10 og 21,1 km)

Stafet For Livet med HØST IF
8.225 kr. indsamlet

http://www.facebook.com/HoestIFLoeb
mailto:claus@glavind.net
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Vi har glædet os hele sommeren 
til at se både nye og gamle med-
lemmer i HØST IF Gymnastik.

Gymnastikafdelingen har væ-
ret rigtig heldige – vi har fået 
instruktører til de 2 hold som vi 
søgte.

Leg & bevægelse – her har 
Mathilde Sørensen og Pernille 
Klærke tilbudt at være instruk-
tører. Alle børn mellem 0-2 år 
sammen med mor/far er vel-
komne til leg & bevægelse.

Krudtuglerne – her har Tina & 
Martin Damhus Knørr tilbudt at 
være instruktører og Sanne Wit-
trup som hjælpeinstruktør. Alle 
børn mellem 3-4 år med mor/far 
er velkomne til krudtuglerne.

Badminton

Baner i HØST Hallen
Sæson 2015-2016

gymnastik

Så er 
gymnastiksæsonen startet

Kig ind på HØST IF´s hjem-
meside: www.høstif.dk eller på 
programmet i quick-guiden på 
side 32.

Tag godt imod både nye og 
gamle instruktører – meld jer 
på det hold, som passer til jer 
og jeres barn/børn. Det vil glæde 
både instruktører og forening.

Et stort velkommen til vores 
nye instruktører – vi glæder os 
til at have jer med i vores for-
ening, som både instruktører, 
kollegaer og sparringspartnere.

Husk muligheden for gymna-
stikkens multikontingent.

Kontaktperson alle gymnastikhold:
Gunvor Bakkegaard
Tlf. 22 22 23 85
E-mail gunvor@oedumdamgaard.dk 
Ret til ændringer forbeholdes

Vel mødt
Gymnastikudvalget

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 er i gang.  

Efter banetildelingen mandag 
31. august er der stadig ledige 
tider at få af de nævnte tider. 
Kontakt badmintonformanden 
for nærmere information.

Vel mødt til en ny sæson.

Hilsen 
Badmintonformand 
Gert Holdensgaard

Tlf. 23 31 17 56

BasketBall

”Basket for alle” i HØST IF
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 aktivitet i hallen for 
dem får fri fra skole der, så de 
ikke skal hjem omkring først.

Jesper Wichmann, som også 
gør sig på Volleyball området, 

har sagt ja til at være træner for 
basketball børnene.

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 
Tlf. 27 84 78 81

http://www.h�stif.dk
mailto:gunvor@oedumdamgaard.dk
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Bordtennissæsonen er nu star-
tet op og det bliver spændende 
for HØST IF Bordtennis.

For første gang i klubbens histo-
rie har vi i seniorrækken et serie 
1-hold med i Turneringen. Ud over 
serie 1-holdet er der tilmeldt et se-
rie 2-hold og senere regner vi med 
at tilmelde serie 4- og serie 5-hold.

BoRdtennis

Sæson 2015-2016 Børne- & Ungdomshold
Efterårstræningen og turnering/
stævner er godt i gang på ba-
nerne ved HØST-Hallen. Frem 
til efterårsferien er der masser 

af glade børne- & ungdomsspil-
lere på banerne. Herefter tynder 
det lidt ud og før vi får set os om 
skal vi i gang med indendørs 
fodbold i stedet.

I ungdomsrækkerne er der 
foreløbigt tilmeldt et pigedivi-
sionshold med Alberte Bøcher 
og Marie Stenbæk Nielsen, og vi 
har Lasse Mørch med i et sam-
arbejde med et drengedivisions-
hold. Vi forventer at der skal 
tilmeldes flere ungdomshold 
senere.

Træningstider
Tirsdage: kl. 18.00-19.30: Ungdomsspillere  
 Kl. 19.30-22.00: Seniorer
Torsdage: kl. 18.00-19.30: Ungdomsspillere 
 Kl. 19.00-20.00: Seniorer 
 Kl. 20.00-22.00: Seniorkampe

Oplysninger om bordtennis
Peter Thybo, tlf. 50 74 73 15, 

e-mail ptc@aabnet.dk 

Alberte 
og Marie 
spiller på 
pigedivisi-
onsholdet

FodBold

Hjemmekampe
Dag Dato Kl. Række Hjemmehold UdeHold
Ons 23.9.15 18.00 ØOB Oldboys 40 år HØST IF Hårby IK 81
Søn 27.9.15 12.30 U16 Drenge 1 (2000) 11M/9M  HØST IF SIF Assentoft
Ons 30.9.15 18.00 U12 Drenge C1 (2004) 8M HØST IF Randers Freja
Søn 04.10.15 14.00 Herrer Serie 6 11M/9M HØST IF Ådalen IF
Ons 07.10.15 17.30 U12 Drenge B2 (2004) 8M HØST IF Lystrup IF
Ons 07.10.15 19.00 Kvinde C1 (+15) 7M 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 11M/9M HØST IF HEI
Lør 24.10.15 14.30 Herrer Serie 4 HØST IF Værum GF

Ungdomsafdelingen

Søndag den 27. september

Randers FC arrangement for 
alle HØST IF ungdomsspillere
Vi har fået invitation til denne 
dato, sammen med 48 andre 
samarbejdsklubber i RFC sam-
arbejdet, at overvære superliga-
hjemmekamp Randers FC mod 
topholdet FC Midtjylland. Invi-
tationen lyder således:

Alle jeres ungdomsspillere kan deltage, 
men I skal udforme en fælles klubtilmel-
ding, og for hver 15 ungdomsspillere, må 
der gratis deltage 2 trænere/ledere. 

Som noget ekstra vil vi tilbyde, at der kan 
komme en gratis forælder med til kampen 
sammen med sit barn. 

De deltagende klubber skal have deres 
klubtrøjer på. Klubnavn og logo vil blive vist 
og nævnt på vores storskærm på AutoC Park 
Randers! 

Der vil være præmie til den klub, der laver 
den flotteste opbakning til Randers FC, og 
her tænkes der på bl.a. på flag, tifo, banner, 
sange, skilte m.m. (brug fantasien!).

Vi kårer vinderklubberne sidst i anden 
halvleg, og vinderklubberne får mulighed 
for et besøg af flere Randers FC spillere til 
en træningsaften i egen klub. Her vil der 
være mulighed for at træne, få autografer, 
lære tricks og få en snak med Randers FC 
spillerne. 

Med venlig hilsen 
Bjarne Lauridsen – Randers FC 

Fodboldudvalget takker Randers 
FC for indbydelsen. Det er dej-
ligt med disse arrangementer 
for klubberne. Fodboldudval-
get vil sørge for at alle HØST IF 
børne- & ungdomsspillere får 
denne invitation.

Fodboldudvalget

mailto:ptc@aabnet.dk
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Træner Camp
I sommer var jeg på trænercamp 
i Storvorde. Dette kom i stand 
efter aftale med HØST IF’s fod-
boldudvalg, ved hvem jeg havde 
forespurgt, om der var mulighed 
for dette. 
Trænercampen er et særtilbud 
for teenagere, der ønskede at 
tage et trænerkursus hos DBU i 
sin sommerferie, fremfor over 
2 weekender uden for ferien, 
hvilket ellers er den normale 

måde at gøre det på. 
Det tilbudte kursus 
var i år DBU’s B1 
trænerkursus, som 
også var det kursus 
jeg ønskede at tage, 
så det passede jo 
perfekt. 
Jeg gik selvfølgelig 
med mange for-
ventninger i dagene 
op til kurset. Både 
til hvordan under-
visningen foregik, 

hvem de andre kursister var 
(altså det sociale) og, mest af alt, 
hvad man kunne lære. 
Undervisningen foregik hoved-
sageligt ude på banen, hvor vo-
res instruktører, Morten Bruun 
og Niels Lawaetz, de første dage 
viste forskellige måder at op-
bygge træningsmoduler, til for-
skellige aldersgrupper. Herefter 
skulle vi selv prøve at opbygge 
træningsmoduler med bestemte 
fokusområder, for så at prøve 
dem af på de andre kursister. 
Herudover var der også teore-

tisk undervisning, der egentlig 
mindede meget om ”normal” 
skoleundervisning, hvor in-
struktørerne viser og fortæller.
Med hensyn til det sociale, 
var det slet ikke et problem at 
komme i snak med de andre 
kursister – vi havde jo i bund og 
grund alle den samme hovedin-
teresse , nemlig fodbold!
Den største viden, jeg føler, jeg 
har fået ud af det, er egentlig 
ikke til selve opbygningen af 
en træning, men mere til hvad 
indholdet bør være i de forskel-
lige aldersgrupper. Her blev der 
udleveret hæfter, blandt andet 
med information om hvad man 
bør træne og i hvilken mængde i 
forskellige aldersgrupper. Dette 
gælder såvel hvad børn kan rent 
teknisk, men også hvad der kan 
lade sig gøre fysiologisk set.
Selvfølgelig lærte vi meget, me-
get mere, men dette er hvad jeg 
synes er mest væsentligt.

Rasmus Knage Thomsen

Kommentar: Det er rigtig godt, 
når vi kan sende vores engage-
rede ungdomstrænere på træ-
nerkurser til stor inspirationer 
for dem, men også for øvrige 
trænere. Rasmus vil på vores 
næste trænermøde og fremad-
rettet dele sin viden med vores 
andre dygtige trænere i HØST IF. 

Fodbold
Ungdomsafdelingen

De unge gutter har fået en hård 
start på livet ikke bare i U16 
aldersklassen, men også i den 
række de ufrivilligt er blevet 
rykket op i. 
De har dog klaret sig upåklage-
ligt. Godt nok er det blot blevet 
til 2 point i 5 kampe, via 2 x 3-3 
kampe. Men der er kun en af 
de 5 kampe, hvor de er blevet 
udspillet. I de sidste 4 kampe 
bør holdet have fået minimum 
point i alle 4, hvor man har spil-
let lige op med alle 4 hold. I den 
ene 3-3 kamp er de foran 3-0 og 
går desværre død i 2. Halvleg. 
Udover turneringen var holdet 
tilmeldt i Faxe Kondi Pokal-
turneringen for U16 hold. Her 
var lodtrækningsheldet ikke 
lige med dem, da de trak VRI’s 
bedste mandskab, der spiller 
Mesterrække 1, altså 2 niveauer 
over det drengene selv spiller. 
Men gutterne bød dem så san-
deligt op til dans. Vi kommer 
godt nok bagud 0-3 efter 15 min, 
men får reduceret og i de første 
30 min af 2. halvleg er vi klart 

farligst og bør vel komme på 2-3, 
men desværre mangler skarphe-
den Til allersidst scorer VRI til 
1-4, som blev kampens resultat. 
VRI var meget imponeret over 
niveauet hos drengene, som de 
mente burde spiller minimum 1 
række højere. 
Det er dog 3 aldersklasser, der 
er mikset sammen hos os, U14-
U15-U16, som gør at der er no-
get fysisk, som stadig mangler. 
Men der er talent i dette hold og 
derfor er der også blevet tilført 
en assistenttræner. Det er Ras-
mus ”TK” Thomsen, der også 
spiller seniorfodbold i HØST 
IF. Rasmus har været omkring 
DBU’s B1 trænerkursus og har 
derfor bidraget stort med ny in-
spiration og læring til drengene.  
Jeg selv og TK er helt sikre på, 
at der i de sidste 5 kampe nok 
skal ligge 2-3 sejre og vente til 
gutterne, hvis de fortsætter ud-
viklingen fra foråret og i de før-
ste 5 kampe.

Træner 
Simon Buus Olsen

U16 Drenge
11-mands fodbold 

Vil du være ny spiller eller har du spørgsmål? 
Så kontakt Fodboldformand Lars Olsen, 
tlf. 30 75 22 12, e-mail lars.knud@ofir.dk

Rasmus 
Knage 
Thomsen

mailto:lars.knud@ofir.dk
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Serie 4
I skrivende stund står vi note-
ret for 15 point i 6 kampe. Vi 
lagde ud med at vinde de første 
5 kampe, men den 5. september 
blev vi desværre slået, lidt ufor-
tjent, 3-2 på udebane til Værum.
Vi må dog sige at sæsonåbnin-
gen har været meget godkendt. I 
to træningskampe op til sæson-
start slog vi Søften 2-1 og Had-
stens serie 3 nedrykkere hele 
5-1.
Herefter lagde vi vildt fra land 
i puljen med en 8-3 sejr over 
Hornbæk i første kamp. Siden 
har vi måske humpet lidt, uden 
at spille helt op til niveauet fra 
de første 3 kampe (to trænings-
kampe og en turneringskamp). 
Men det har været nok til en 
førsteplads, her næsten halvvejs 
i turneringen.
Hvor langt det rækker er svært 
at vurdere, da vi er havnet i en 
tæt pulje, men min vurdering er 
at top-2 bør vi nå, medmindre 
vi går helt ned. Top-2 er lig med 
chance for oprykning, 1’eren 
rykker direkte op, mens 2’eren 
skal være blandt de bedste 12 
to’ere ud af 36 Serie 4 to’ere i alt.
Vi har blot 3 hjemmekampe 
tilbage, men vi håber at der vil 
blive velbesøgt til disse, da det 
jo kan ende i en oprykning. Vi 
leverer masser af mål her i efter-
året og vores kampe indeholder 
i snit 5-6 mål, så der er garanti 
for mange mål. 

Man of the Match blev helt klart 
Kasper Sørensen, som røg di-
rekte ind i midterforsvaret og 
spillede med et overblik og en 
kølighed, som jeg sjældent har 
set. Desværre endte det i et 0-3 
nederlag, som ikke var helt for-
tjent, da holdet virkelig spillede 
en flot kamp, med 70-75 % bold-
besiddelse og dermed domine-
rede kampen stort. 

Træner Simon Buus Olsen

OB 40-holdet
OB 40-holdet har haft en for-
rygende start her i efteråret. 4 
kampe, 4 sejre og en målscore 
på 10-2. Godt gået af de ”gamle 
ben”! Der resterer 3 runder, før 
der er sæsonafslutning. Spæn-
dende om OB40 kan holde tem-
poet og gejsten oppe, så de kan 
vinde efterårsturneringen. 

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

Sidste argument for at komme 
og se os, må være vores 4 hjem-
mesejre ud af 4 mulige indtil 
videre. 
Så må jeg også indrømme at jeg 
kigger lidt i andre puljer lige nu, 
da der faktisk er en realistisk 
mulighed for en Serie 3-pulje 
bestående af: HØST IF, Voldum 
(Serie 3), Hadsten SK (bunden 
af Serie 2), HOG/Hinnerup (bun-
den af Serie 2) og Hammel GF 
(Serie 3). 
Tænk sig at to små byer som 
Voldum og Hadbjerg i Favrskov 
Kommune, skulle byde de 3 
største byer i kommunen vel-
kommen i vores lokalsamfund.
Lad os starte med at vi selv ryk-
ker op, så er muligheden der i 
hvert fald.

Serie 6
Holdet har fået en hård Aarhus-
pulje i efteråret. Jeg var selv ude 
at se dem imod HEI, som er klart 
1’er og måske reelt kunne spille 
med i vores Serie 4 pulje. Så det 
er ikke for børn den pulje. 
Men de gør det godt og var det 
hold, der har spillet bedst op 
med HEI indtil videre. Derud-
over er vi så småt begyndt at 
lade de ældste U16-spillere få 
lidt spilletid på S6-holdet. Ek-
sempelvis i pokalkampen mod 
Grundfør, hvor Kasper Søren-
sen, Fabian Wichmann og Vic-
tor Andersen fik lov at prøve 
senior af.

Senior Serie 4 og Serie 6

mailto:carlo.nielsen@hotmail.com
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QUICK-GUIDE
til træningstider og kontaktpersoner

Badminton
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
Bordtennis
Træningsstart: Tirsdag d. 1. september.
Træningstider:
 Ungdomsspillere: tirsdage kl. 18.00-19.00 + 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
Cykling
Trænigstider: onsdage kl. 18
Kontaktpersoner:
 Jonna Ledet Thomsen, tlf. 29 88 91 61, træffes efter kl. 16, e-mail jonnaledetthomsen@gmail.com
 Ole Gregersen, tlf. 60 25 96 00
Fodbold
U6 Drenge og piger 4-5 år/årg. 2010 eller yngre Onsdage kl. 16.30-17.30 
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
Gymnastik
Træningstider:
 Friske Bedster og Older 60+: mandage kl. 15.00-17.00, start 7. september 

 Kontingent: kr. 600, instruktør: Gunvor Bakkegaard
 Spillopperne – piger/drenge 5-6 år: mandage kl. 16.45-17.45 i hal A, start d. 31. august 

 Kontingent: kr. 525, instruktør: Sanne D. Salomonsen
 Krudtuglerne – piger/drenge + mor/far 3-4 år, mandage kl. 16.45-17.45 hal B, start 7. september 

 Kontingent: kr. 525, instruktør: Tina & Martin Damhus Knørr & Sanne Wittrup

 Zumba – M/K: mandage kl. 19.00-20.15, start d. 10. august 
 Kontingent: kr. 700, instruktør: Trine Grebdahl Lauritsen

 Crossgym – M/K fra 16 år: mandage kl. 20.15-21.30 
 Kontingent: kr. 700, instruktør: Jesper Dalgaard

 Rytmekrukker – fra 18 år: tirsdage kl. 19.15-20.45 
 Kontingent: kr. 700, instruktør: Gunvor Bakkegaard & Benedicte Schmidt

 Leg & bevægelse – piger/drenge 1-2 år + mor/far: torsdage kl. 16.45-17.45 i hal A 
 Kontingent: kr. 525, instruktør: Mathilde Sørensen & Pernille Klærke

 Microspringere – piger/drenge 0.- 2. klasse: torsdage kl. 16.30-17.45 i hal B 
 Kontingent: kr. 675, instruktør: Steffen Espersen & Maiken Holst-Jensen

 Springhold – piger/drenge 3.-5. klasse: torsdage kl. 18.00-19.30 i hal B 
 Kontingent: kr. 675, instruktør: Steffen & Henning Espersen

 Juniorspring – piger/drenge 6. klasse og opefter: torsdage kl. 18.00-19.30 i hal B 
 Kontingent: kr. 675, instruktør: Steffen & Henning Espersen

 I form & figur – fra 18 år: torsdage kl. 19.30-20.30 i hal B 
 Kontingent: kr. 700, instruktør: Anja Bille Bohn

 Pilates – fra 18 år: (OBS! Selling Forsamlingshus): tirsdage kl. 19.00-20.30, start tirsdag d. 1. september 
 Kontingent: kr. 700, instruktør: Sabine Mogensen & Sissel Pedersen

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
Web: http://jujitsu.langton.dk, https://www.facebook.com/pages/Hadbjerg-Ju-Jitsu/303073069735211
Krolf
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
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: Mixhold voksne: torsdage kl. 20.30-23.00
Kontaktperson: Kim Liholm, tlf. 22 78 77 70, e-mail kim@liholm.dk 

mailto:gertogsanna@skylinemail.dk
mailto:allanthomsen@postkasse.net
mailto:jonnaledetthomsen@gmail.com
mailto:rudbjergvej13@gmail.com
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http://jujitsu.langton.dk/
mailto:margit_schmidt_jensen@hotmail.com
mailto:claus@glavind.net
mailto:vsphadbjerg@gmail.com
mailto:kim@liholm.dk


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

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

HØST
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