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Året har 16 måneder
Det siger Henrik Nordbrandt i hvert fald i sit digt fra
1986. Det lyder sådan her:
“Året har 16 måneder: November
december, januar, februar, marts, april
maj, juni, juli, august, september
oktober, november, november, november, november.”

Indhold

Typisk er november en mørk, kold, regn- og stormfuld
måned. Men i skrivende stund tegner november til at
vise sig fra sin bedste side med to-cifrede temperaturer,
et landskab i skønne farver og masser af aktiviteter i
HØST-området.
Ellers kan man lune sig ved masser af musik, i konfirmandstue og kirker. Der er juletræer, som skal tændes
og danses om. Og der er stadig gang i stavgang, løb og
mange andre aktiviteter.
Og når man har fået tilpas med sved på panden, kan
man slappe af ved at sætte sig ind i det omfattende
sponsor-program for HØST IF.
Måske er november ikke så trist endda?
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Fællesarrangementer

Hadbjerg
Hadbjerg Borgerforening

Fælles
spisning

Juletræsfest

1. søndag i advent
Ødum Kirke
Søndag den 29. november kl. 14.00
Traditionen tro holder vi familiegudstjeneste i Ødum
Kirke 1. søndag i advent.
Minikonfirmanderne fra 3. A. på Hadbjerg Skole deltager i gudstjenesten og måske laver de luciaoptog.
Efter gudstjenesten er der juletræstænding i Selling
forsamlingshus.
Vi glæder os til at se rigtig mange glade børn og deres
familier til en hyggelig eftermiddag.
Kulturudvalget
Selling Forsamlingshus
og Mette Krabbe
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Der er traditionen tro, juletræsfest i Hadbjerg Forsamlingshus
D. 6. december kl. 14-16.
Vi skal synge julesange og
danse om juletræet.
Der vil være en overraskelse
til børnene og mulighed for at
købe æbleskiver samt kaffe.
Tilmelding senest d. 1. december til Majbritt på tlf. 23 84 90 23.
Medbring gerne et stykke julepynt til juletræet.
Vi ses til et par hyggelige timer.

Næste og sidste fællesspisning
for i år er d. 26. november.
For tilmelding: ring til Ida og
Egon på tlf. 86 91 49 80
I januar er der fællesspisning
d. 28. Her serveres gule ærter
med tilbehør, og medister til de
der ikke bryder sig om det.

General
forsamling
Hadbjerg Borgerforening afholder generalforsamling torsdag
d. 25. februar 2016 kl. 19.00 i
forsamlingshuset.
Generalforsamlingen afholdes
ifølge vedtægterne.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Fremlæggelse af budget for indeværende år,
fastsættelse af kontingent
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
- der vælges to medlemmer
- der vælges to suppleanter
6. Valg af en suppleant til Favrskov Landsbyråd
7. Valg af en revisorsuppleant
8. Behandling af indkommende forslag
9. Evt.
Forslag skal være formanden i
hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.
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Selling

Selling

Skal HØST
dilettanterne
genopstå?

Selling Borgerforening

Ny Formand

Gennem mange år er der blevet spillet dilettant i Selling Forsamlingshus – spørgsmålet er, om vi skal genoptage denne
tradition.
Har du lyst til at udfordre dig selv? Har
du lyst til at stå på scene og sige de vise
ord? Eller lyst til at hjælpe med opsætning af scene og kulisser? Eller hjælpe
backstage? Eller…?
Er du kommet i den alder, hvor det
er spændende at komme læbestift eller
pudder på? Få en 70-årig til at ligne en
17-årig, eller en 17-årig til at ligne 70-årig
– kort sagt en ”stylist”?
Vi vil gerne vide om der er interesse
for at starte op
Er det noget for dig eller har du spørgsmål, så ring eller send en sms eller en
mail til Kurt eller Keld.
Kurt Møller
Byvej 4
Kurt-m@privat.dk
Tlf. 27 80 50 57
Keld Leth Jacobsen
H. C. Andersensvej 28
Keldleth@sellingnet.dk
Tlf. 60 49 22 52

Efter ekstraordinær generalforsamling, er der blevet valgt en
ny formand til Selling Borgerforening. Valget tilfaldt Steffen
Espersen.
Vi ønsker Steffen tillykke med
valget, og glæder os til samarbejdet.
Bestyrelsen for
Selling Borgerforening

Selling Borgerforenings
projekter
Ikke længe efter udskiftning på samle byen på tværs af de forformandsposten holdt bestyrel- skellige alder og interesser.
sen i Selling Borgerforening det
Ligesom Selling Byfest er bleførste møde. Det blev afholdt vet et bevis på, at det kan lykfor at få afklaret de igangværen- kes at få byen samlet til trods få
de projekter samt opkommende den aldersspredningen, der er i
projekter.
byen.
Et af projekterne, som blev
Disse projekter som legepladdrøftet, var legepladsen ved sen, cykelstien og oprydning i
det grønne område, hvor nogle forsamlingshuset osv. kan kun
af grundstenene allerede var blive til noget såfremt der er
lagt af de frivillige mennesker, nogle mennesker som deltager
som kom til det fælles møde i i såvel små som store opgaver.
forsamlingshuset. Dette projekt Opgaverne bliver defineret af
har borgerforeningen nu forsøgt projekterne, og af hvad de enkle
at få sat gang i igen, bestående mennesker ønsker og deltage
i administrering af projektet. I med.
den anledning vil det lovede
Fælles for alle projekterne, der
opsamlingsmøde omkring lege- laves i byen, om det er i Selling
pladsen blive afholdt d. 2. de- borgerforening eller i en af de
cember i forsamlingshuset kl. andre foreninger vi har i byen,
19.30.
er at vi gør det for at gøre Selling
Vi håber at se en masse men- til et dejligere sted at bo for alle,
nesker, som ønsker at projek- store som små.
tet skal forsætte, samt at se de
Derved håber jeg at Sellingmennesker som har fået uddelt borgerne vil forsætte og muligen arbejdsopgave. Projektet er vis forbedre deres indsats i de
fra borgerforenings side meget forskellige foreningers projekvigtig, så vi i fællesskab kan få ter, så vi kan gøre Selling til et
gjort noget ved det, og atter kan endnu bedre sted og bo.
få en legeplads ved det grønne
område, som forhåbentligt kan
Steffen Espersen
Formand Selling Borgerforening
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Det Forhistoriske Hjørne
Det

forhistoriske hjørne

100.000 kr. til HØST

Brugsen i
Ødum som
vi husker
den
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Ja, så meget blev der til HØST,
da Brugsen i Ødum blev solgt
til OK
I 1988 var der stærk medlemstilbagegang i Brugsen i Ødum, og
brugsuddeler Poul Henriksen
begyndte at snakke om at holde
op, og det var her, at OK begyndte at vise interesse, for at købe
Brugsen.
Gennem mange forhandlinger, og efterfølgende 2 generalforsamlinger, med stort stemmeflertal for salget, blev salget
af Brugsen en realitet, og den 4.
november 1989 ophører Brugsen i Ødum, og OK overtager
driften. OK-anlæg og butik bliver indviet i 1990, som jeg har
fortalt om i HØST, i aprilnummeret.
Det er også 25 år siden, at likvidationsudvalget, som jeg var

en del af, begyndte at behandle
de forslag, der var kommet ind,
om hvad midlerne fra Brugsen i
Ødum kunne bruges til, og der
var mange forslag, men overordnet var det besluttet, at pengene
skulle bruges til medlemmerne
og byens ve og vel.
Som afslutning på Brugsens
historie, blev der den 1. december 1989, holdt afskedsfest
for Åse og Poul Henriksen, og
samtidig fejrede vi Brugsens
75-års jubilæum, 1914-1989, på
Hadsten Kro, med 152 deltagere
fra medlemsskaren, en flot fest,
som flere af os endnu husker.
I 1990 blev der så taget hul
på fordelingen af midlerne fra
salget af Brugsen, og efter at
skattevæsnet havde fået sin del,
blev der efterfølgende sponsoreret et nyt tag på Ødum Forsamlingshus, uddelt
100.000 kr. til Høst,
som nævnt i overskriften, 25.000 kr.
gik til ØHG, 8.000
kr. til GYMO og
5.000 kr. til Hadsten
Lokalradio.
I 1991 finansierede Brugsmidlerne
delvis gadelamperne inde fra byen og
ud til Bette Ødum,
Ødum Kirke fik et
nyt tæppe, og der

Det Forhistoriske Hjørne
blev sat penge af til to kirkekon- og turen sluttede med en god
certer.
frokost på Rold Storkro.
Til ”Den Gamle Brugs”, en
Nu var bunden af pengekasmuseumsbrugs, beliggende ved sen ved at være nået, og da det
Skærum Mølle, i Nordvestjylland, i 1989 var blevet besluttet, at
blev der også givet et beløb.
midlerne fra salget skulle række
I 1992 fik spejderne et beløb. over en årrække på 10 år, blev
og der blev arrangeret udflugt det besluttet, at 1998 var året
til Jesperhus Blomsterpark for for den sidste udflugt for medmedlemmerne, med efterføl- lemmerne.
gende frokost på Sallingsund
Årets udflugt gik over den nye
Færgekro, og her var kun glade Storebæltsbro til Sydvestsjældeltagere, og det blev en stor land, hvor vi blev vist rundt af
succes.
en guide, som var hyret til tuI 1993 fik Ødum Forsamlings- ren. Desværre var der så diset,
hus et nyt komfur, og der blev at vi ikke kunne se til toppen af
igen lavet en udflugt, som gik pylonerne.
til Den Gamle By og Moesgård
Efter rundturen var der en
Museum, og på hjemturen var god frokost på Bisserup Kro.
der frokost på Restaurant Thors
Med på alle udflugterne, med
Mølle.
alt betalt, var der hvert år omI 1994 fik spejderne igen et kring 70-75 deltagere, og det var
beløb, og årets udflugt gik den- ture der virkeligt blev set frem til.
ne gang til Fregatten Jylland
Til udflugterne var det oftest
med efterfølgende spisning på Todbjerg Busser, der leverede
Hoed Kro, hvor vi fik alle de ål dobbeltdækkerbussen, og enkelvi kunne spise, og de blev skyl- te af turene måtte der også en
let så rigeligt ned.
personbil til, jo det var virkeligt
I 1995 gik udflugten til Hjerl et tilløbsstykke.
Hede, med efterfølgende spisFor at holde medlemmerne
ning på Sevel Kro, hvor menuen orienteret om, hvordan brugen
var Øl-ben og tilhørende øl i ri- af midlerne fra salget af Bruggelige mængder. Turen hjem til sen blev forvaltet, blev der hvert
Ødum efter spisningen, var som efterår afholdt en ”Brugsfest” i
altid i meget løftet stemning, og forsamlingshuset, og de ca. 70deltagerne glædede sig allerede 75 trofaste deltagere mødte op
til næste års udflugt.
hver gang.
I 1996 gik udflugten til EgeI 1999 blev så den sidste
skov Slot, og inden hjemturen ”Brugsfest” afholdt, og alle var
var der spisning på Restaurant enige om, at det var en god afPåfuglen.
skedssalut for Brugsen i Ødum.
I 1997 gik turen til Ålborg
Martin Møller
ZOO, igen med fin tilslutning,
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Hadbjerg Skole

Hadbjerg Skole

En morgen på Hadbjerg Skole
En morgen i 5. klasse by- hovedet ind i klasserne en gang
der på meget andet end ren- om ugen for lige at minde enkeldyrket
danskundervisning. te børn om, hvordan deres ejenTirsdag morgen i læsebånd (læ- dele skal placeres på gangen.
sebånd er de første 20 min. hver
Man tænker, at det ved børn
morgen, året rundt, hvor alle da godt hjemmefra. Selvfølgelig
430 børn sidder og læser). Jeg gør de det, men det er som om
bliver nødt til at forlade klas- at 100 børn på sammen gang
sen en kort stund, for at hente glemmer 100 gange mere, men
en kopi på pædagogisk værk- det er nu vendt. 100 par sko og
sted. Klassen sidder fordybet i 100 jakker har nu fundet deres
frilæsningsbøgerne, så det går vante pladser hver dag på ”monok. De fleste sidder på stolen, torvejen”. Moderen som jeg møenkelte på bordene. Nogle sid- der, beder jeg lige stikke hoveder med hånden under kinden, det ind i min klasse, for det er
afslappet og så opslugt, at de jo dem, og de andre børn på ganikke selv opdager, at de sidder gen som har fortjent denne ros.
med “åben mund og polypper”. Smilene breder sig i børnenes
En dejlig stund og en god måde ansigter, de retter sig op og nyat starte skolehverdagen på.
der at deres indsats påskønnes.
På gangen møder jeg en mor Jeg tror, det betyder noget, at
til et yngre skolebarn. Hun er
også skolebestyrelsesmedlem.
Begejstret fortæller hun, hvor
dejligt det er at gå på “motorvejen” (vores store gang), hvor der
nu altid er så ryddeligt. Har vi
gjort en ekstra indsats for at holde gangen pæn, vil hun gerne
vide. Glædeligt kan jeg fortælle,
at det har vi faktisk. Alle børn
er blev bedt om at sætte skoene
pænt ind til siden, hænge jakke,
regntøj, ekstra tøj, cykelhjelm,
idrætstøj og legetøj på knagen
og ikke bare kaste det der, hvor
man lige synes. Kort sagt at holde orden.
En af mine kolleger tager et
ekstra ansvar med at holde øje
med oprydningen og stikker
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moderen hjælper med at fortykne den gode historie om
den ryddelige gang. Vi er jo
bare mennesker, så sådan en
opmærksomhed fra en forælder
gør, at både elever og lærere får
lyst til at holde fast i den ”pæne
linje”. Eleverne er, af lærerne på

mellemtrinnet, blevet påskønnet for deres gode indsat med
orden på gangen. Jeg takker for
den positive opmærksomhed
fra en morgenfrisk forælder.
Lisa Bjerring Mirasola
Lærer på Hadbjerg Skole

6. A på besøg i Hadbjerg Kirke
Vi havde planlagt en masse
spørgsmål til præsten Mette
Krabbe, bl.a. spørgsmål som
f.eks.: Hvor mange penge tjener
du og skal man være kristen for
at blive præst Vi fik mange gode
svar, og vi fik en masse at vide.
Vi fik på den måde meget at vide
om præstens rolle i kirken og i
samfundet. Det var bl.a. at præstens uniform stammede helt
tilbage fra 1500-tallet, hvor det
var normalt for folk at gå med
dem. Vi spottede også mange
små ting i kirken som f.eks.
håndsprit bag alteret og højttalere og ledninger i prædikestolen. Ud fra det kunne vi elever
se, at selv kirken er blevet ramt
af nutidens teknologi. Men der

var også spor fra ældre tid. Der
var f.eks. en gravsten i gulvet
helt bagerst i kirken. Man kunne også tydeligt se hvor kvindeindgangen havde været. Vi fik
lov til at gå rundt i hele kirken.
Selv op i prædikestolen. Men da
vi kom ud til kirkegården blev
det en smule sørgeligt. Men turen var i hvert fald meget lærerig, synes de fleste.
“Jeg synes det var en god tur.
Og jeg tror at det er meget lærerigt for eleverne at se nogle af
de ting, de lærer om i timerne,”
udtaler Joen Lesner, som er lærer i 6. A og var med os på turen.
Mikkel, Kristian og Sophie 6. A

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.

11

Kirke &

Gudstjenester
November 		
Ødum Kirke Hadbjerg Kirke Andre kirker
Søndag d. 15. 23. søndag efter trinitatis kl. 9.30 MK		
Torsdag d. 19. Plejehjemsgudstj.			
kl. 14.30 Møllegården BNJ
Søndag d. 22. Sidste s. i kirkeåret		
kl. 11.00 AMKH - kirkekaffe
Søndag d. 29. 1. søndag i advent
kl. 14.00 MK fam.gudstj.		
December 		
Ødum Kirke Hadbjerg Kirke Andre kirker
Tirsdag d. 1. Julekoncert med gospelstemning
kl. 19.30 Laura Kjærgaard		
Søndag d. 6. 2. søndag i advent		
kl. 11.00 MK
Søndag d. 13. 3. søndag i advent
kl. 9.30 AMKH		
Tirsdag d. 15. Ældregudstj. i Hadsten			
kl. 10.30 Sct. Pauls kirke BNJ
					
kl. 9.30 kaffe i sognegården
Torsdag d. 17. Plejehjemsgudstj.			
kl. 14.30 Møllegården AB
Søndag d. 20. 4. søndag i advent		
kl. 16.00 De Ni læsning MK
Onsdag d. 23. Juleandagt			
kl. 16.00 Sct. Pauls kirke MHT
Torsdag d. 24. Juleaften
kl. 16.00 MK
kl. 15.00 MK
kl. 14.00 Kollerup MK
Fredag d. 25. Juledag
kl. 11.00 MK		
Lørdag d. 26. 2. juledag		
kl. 9.30 MHT
Januar 		
Ødum Kirke Hadbjerg Kirke Andre kirker
Fredag d. 1. Nytårsdag 		
kl. 16.00 MK m. bobler og kransekage
Søndag d. 3. H3K
kl. 9.30 MHT		
Søndag d. 10. 1. søndag efter H3K
kl. 11.00 MK		
Onsdag d. 13. KIB		
kl. 17.30 MK
Søndag d. 17. Sidste søndag efter H3K		
kl. 11.00 MK
Torsdag d. 21. Plejehjemsgudstj.			
kl. 14.30 Møllegården MHT
Søndag d. 24. Septuagesima
kl. 9.30 BNJ		
Søndag d. 31. Seksagesima		
kl. 9.30 MK
Februar 		
Ødum Kirke Hadbjerg Kirke Andre kirker
Tirsdag d. 2. Ældregudstje. I Hadsten			
kl. 10.30 Sct. Pauls kirke BNJ
					
kl. 9.30 kaffe i sognegården
Søndag d. 7. Fastelavn
kl. 11.00 MK kirkekaffe og fastelavnsboller		
Onsdag d. 10. KIB		
kl. 17.30 MK
Søndag d. 14. 1. søndag i fasten		
kl. 11.00 MK
Torsdag d. 18. Plejehjemsgudstje.			
kl. 14.30 Møllegården AMKH
Søndag d. 21. 2. søndag i fasten
kl. 9.30 AMKH		
Gudstjenesteliste indtil nytår 2015 findes i ”Kirkebladet for kirkerne i og omkring
Hadsten”, som ligger i kirkerne.
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menighed

menighed

Præster i pastoratet

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

Ferie
og fridage
Jeg har friweekend den 21.-22.
november og holder ferie fra
den 9.-13. december.
Der henvises i disse perioder
til mine kolleger i Hadsten:
Birgith
Nørlund,
tlf.
86 98 24 24
Marie Hedegaard Thomsen,
tlf. 86 98 08 09
Mette Krabbe

Døbte, viede, bi
satte, begravede
Hadbjerg kirke
Døbte
Karl Rasmus Gylling Olesen, Tilst

Kirkevejviser
Mette Krabbe
SognePræstegården, Ødumvej 32
præst
Tlf. 86 98 90 65
Ruth Bugtrup
ForGlentevej 17, Hadbjerg
mand Tlf. 86 91 49 13
ruth.bugtrup@skolekom.dk
John Langdahl
KirkeGunderuplundvej 10, Astrup
værge
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
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Kirke &

menighed

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
foredraget.
Kaffen koster 20 kr.
I år er det 100 år siden, at de
danske kvinder fik valgret. Det
vil vi sætte fokus på med et
foredrag af sygehuspræst Anna
Bojsen-Møller, som vil fortælle
om sin oldemor, Jutta BojsenMøller.
Jutta Bojsen-Møller blev formand for Dansk Kvindesamfund
i
1894,
og
Kvindesagsbl.a. gennem hendes utrættelige forkæmarbejde lykkedes det at opnå stem- per Jutta
Bojsenmeret for kvinderne, over 50 år
Møller
efter at mændene havde erhvervet
det. Jutta Bojsen Møller var en rigtig ildsjæl, der efter at have levet
som præstekone og født 11 børn,
blev højskolemor og senere kvindesagsforkæmper. Den historie er
det værd at dvæle ved, så kom endelig og hør beretningen om hende
og kvindernes kamp for stemmeret i Danmark.

Onsdag den 2. december
kl. 14.00-16.00

”Julestue” i
Ødum
Præstegård
V/ Anders Dohn, Anna Sofie
Landert og Mette Krabbe
Det er en god tradition at synge
julen ind. Det vil vi gøre i julestuen i præstegården, hvor
vores organist Anders Dohn og
vores kirkesanger Anna Sofie
Landert vil underholde os med
et til lejligheden sammensat
program med bl.a. sange og viser. Præsten læser julehistorie,
Gunvor sørger for et godt julekaffebord og undervejs synger
vi kendte julesange og flette julestjerner
Kaffen koster 20 kr.
Mette Krabbe

menighed

Juleafslutning
for børneha
vebørn og
dagplejebørn
Hadbjerg Kirke
Tirsdag den 15. december kl. 9.30
Børnehaverne i Hadbjerg og Selling samt dagplejerne i området inviteres til juleafslutning i
Hadbjerg Kirke. Børnene fra Selling Børnehave laver rollespil
over ”Et barn er født i Betlehem”
og børnene fra Hadbjerg Børnehave pynter kirken og bærer lys
ind under gudstjenesten. Vi glæder os til denne særlige gudstjeneste for de mindste, hvor alle
selvfølgelig er velkomne.

Juleafslutning
for Hadbjerg
Skole
Fredag den 18. december
om formiddagen
Tidspunktet ligger endnu ikke
helt fast, men kan oplyses ved
henvendelse til præsten eller
skolens kontor.
Mette Krabbe

Mette Krabbe
Anna Bojsen-Møller
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Kirke &
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Vi sang julen ind i november
og vi synger om tvivlen og kampen for at nå frem til den rette
kristentro.
Som afslutning på salmemaratonens juleaften sang vi Ingemanns ”Dejlig er jorden”. Ingemann er ofte blevet vejet for let
i teologiske kredse og flere har
villet have ham ud af salmebogen. Grundtvig, som levede på
samme tid som Ingemann, lod
ham også vide, at han ikke var
enig i hans teologi, dertil skulle
Ingemann have sagt, at han ikke
interesserede sig for bibelhistorie, men derimod for religiøse
Den 3. november blev julen ”Velkommen igen Guds engle
sunget ind i Ødum Kirke. Ikke små”. I den møder vi Grundtvigs
fordi vi syntes, at julen skulle rige billedsprog. For Grundtvig
begynde tidligere i år, men fordi bliver det ikke jul uden engle,
provstiets salmemaraton blev fugle, kirke, kirkeklokker, børn
afholdt i Ødum Kirke og fordi og salmesang. Julenat bliver vi
vi var nået til julesalmerne. alle som børn på ny i GrundtOver 100 mennesker var mødt vigs univers, men det sker altid
frem for at synge salmer. Og der på alvorens baggrund, julesorblev sunget højt i sky. Vi sang gen, som mange bærer med sig.
Hos Kingo, der blev født i
bl.a. salmer af vore fire store
salmedigtere, Grundtvig, Kingo, 1634, mærker vi tyngden. Han
Brorson og Ingemann, og en del skriver i barokkens tid, hvor
udenlandske julesalmer, som den dogmatiske rettroenhed er
vi gennem flere 100 år har op- i højsædet, men glæde får også
taget i den danske salmesang lov at fylde i hans julesalmer. I
med dansk tekst. Salmerne blev salmen ”Fryd dig i Guds behag”
grupperet efter salmedigtere, begynder vi med fryd og slutter
for at vi på den måde kunne få med juleglæden.
Brorson, der skriver ca. 100
en fornemmelse af digternes
forskellige udtryk og teologiske år efter Kingo, er blevet kaldt
tyngde, når de digter om julens for sjælens salmedigter. Han
er barn af pietismen og her er
glædelige budskab.
Vi lagde ud med fire grundt- inderligheden i højsædet. Hos
vigsalmer, hvor den første var Brorson rimer hjerte på smerte
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følelser. Og mon ikke det er derfor, at vi er mange, der alligevel
er glade for Ingemann og elsker
hans lethed og børnevenlige udtryk? Han taler til hjertet.
Efter halvanden times salmesang og dejlig musik, som blev
leveret af vores dygtige kirkemusikere Anders Dohn på orgel og Anna Sofie Landert, som
sang og spillede tværfløjte, gik
vi hjem, mens salmerne endnu
sang i os. Kulturudvalget stod
for arrangementet og serverede
kaffe og hjemmelavede cookies
undervejs.
Tak for en dejlig aften!
Mette Krabbe

Salmemaraton
Næste gang mødes vi i Voldby Kirke
Alle salmesangsaftener foregår tirsdage
kl. 19.00-20.30 og der vil typisk være tid
til at synge ca. 20 salmer.
Der er ingen tilmelding og det er naturligvis gratis at deltage.
Kalenderen 2015
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
Kalenderen 2016
Tirsdag, den 12. januar 2016 kl. 19.00
Over Hadsten Kirke, Skanderborgvej 22, 8370 Hadsten
Tirsdag, den 26. januar 2016 kl. 19.00
Voldum Kirke, Egåvej 2, Voldum, 8370 Hadsten
Tirsdag, den 9. februar 2016 kl. 19.00
Lading Kirke, Viborgvej 862B, Lading, 8471 Sabro
Tirsdag, den 23. februar 2016 kl. 19.00
Vejerslev Kirke, Tingvej 5, Vejerslev, 8881 Thorsø
Man kan læse mere om projektet på salmemaratonfavrskov.dk – her er også adgang til mere information om kirkerne.
Alle er velkomne og hver fugl synger med sit næb.
Projektet støttes af Favrskov Provsti med midler fra Forkyndelsespuljen.
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menighed

Kirkehøjskole: 500
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 ændrede
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 moderne 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 Højskole, 5 lørdage hen- over efterår, vinter og
forår i tidsrummet 9.30-12.00.
Vi startet i foredragssalen kl. 9.30 med
foredrag og debat og spiser brunch i spisesalen kl. 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.
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menighed

år med luther

Reformations
tidens musik
v. Thorkil Mølle, Lektor i
musikhistorie og musikteori
ved Det jyske Musikkonservatorium og Det kgl. danske
Musikkonservatorium. Ligeledes organist i Nørre Galten og
Vissing Kirker
Lørdag d. 5. december, kl. 9.30
Reformationen med
førte omfattende
ændringer ikke blot
på det rent teologiske og kirkemæssige. Siden
kristendommens og kirkens
spæde start i det første århundrede har sang og musik indgået
i Gudsdyrkelsen, og netop i
reformationstiden, i 1500-tallets renæssance, havde den kirkelige musik udviklet sig til et
ikke tidligere set højdepunkt.
Luthers reformation og nye
gudstjenesteordninger ændrede
ganske meget, ikke mindst fordi
menighedssangen blev tildelt
en central rolle. Foredraget vil
omhandle såvel den katolske
som den tidlige protestantiske
kirkemusik.

”Luther og
kvinderne”
v. Lektor Else Marie Wiberg
Pedersen
Lørdag d. 30. januar kl. 9.30
I dette foredrag vil
jeg tage fat i Luthers syn på kvinder. Der har i det 20.
århundrede været en del kritik
af Luther og hans syn på kvinder, og især fra katolsk side har
man kolporteret mange usande
beskyldninger mod Luther og
hans omgang med teologi, kirke
og kvinder, ikke mindst at han
skulle være skyld i kvinders tab
af magt i samfund og kirke. En
del beskyldninger er overtaget
af både feminister og humanister, der målt med vores nutid
bedømmer tidsånden for 500
år siden. Jeg vil i stedet se på
Luthers syn på kvinder ud fra
hans samtid. Derved fremstår
ikke et entydigt billede men et
flertydigt billede af historien,
kompleks som den og vores liv
jo rettelig er.

”Hvad siger
Luther os i
dag?”
v. Professor Viggo Mortensen
Lørdag d. 27. februar kl. 9.30
I 2017 er det 500 år
siden Luther med
sit opslag af en række teser satte gang i
den lutherske reformation.
Jubilæet skal selvfølgelig fejres. Men hvad er der at fejre?
Er der noget, der gør danskerne stolte over at være lutheranere? Den lutherske reformation
begynder i en universitetsprofessors og munks ængstede
samvittighed.
Ud af en protest mod og et
opgør med nogle af den tids
åndelige udskejelser, vokser en
række nye kirker, der afgørende
præger også den politiske udvikling i Europa. Nu lever vi i
en global og multireligiøs virkelighed.
Hvad er lutherdommens muligheder i en fremtidig global
kirke?
Og hvad betyder det lutherske
for os i Danmark?
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Syng julen ind med
Laura Kjærgaard

Ødum Kirke
Tirsdag den 1. december kl. 19.30
Gospelstjernen Laura Kjærgaard giver en stemningsfyldt
og medrivende julekoncert. Hun vil synge julens smukke
sange og salmer – med et strejf af gospel – og undervejs
fortælle, hvorfor hun brænder for at gøre en forskel for de
mennesker, hun møder på sin vej. Laura Kjærgaard, som
bl.a. er kendt fra X-Factor, er ambassadør for den folkekirkelige organisation Danmission.
Laura Kjærgaard er en erfaren og efterspurgt sanger og
gospelinstruktør. Hun optræder ofte som solist til
koncerter, gospelworkshops, i TV-shows og på
festivaler over hele Danmark. Når Laura
ikke er ude at optræde, underviser hun
i sang og er korleder for flere gospelkor. Hendes passion for at synge
er stor, og hun har en energi,
indlevelse og et humør, der
smitter helt ned til de bagerste rækker. Laura Kjærgaard med den fængslende og genkendelige
stemme blev for alvor
kendt i Danmark, da
hun deltog i TV-programmet X-Factor
på DR1 i 2008.
Laura Kjærgaards kærlighed
til musik og lidenskaben for
gospel skal
opleves!
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Loppemarked
21.-22. november i HØST-Hallen
Der afholdes loppemarked i HØST-Hallen som et nyt tiltag
lørdag den 21. november og søndag den 22. november 2015 –
begge dage fra kl. 10-16.
Hvis du har lyst til at sælge kan du booke en stand via HØST
IF’s hjemmeside, og hvis du har lyst til at kigge og/eller købe,
så kig endelig forbi.
Allan Thomsen
Mobil 27 84 78 81

Kiosk i HØST-Hallen
Husk at kiosken har åben tirsdag, onsdag og torsdag aften
hver uge. Der er gratis kaffe til forældrene.
Send lidt lommepenge med børnene en gang imellem når
de tager til træning, eller ha’ lidt i lommen, når du henter, så
der kan laves en lille hyggepause efter træning.
Har du tid og lyst kan der altid bruges flere hænder i kioskteamet. Kig
forbi og få en snak hvis du vil give en
hånd med.
Allan Thomsen
Mobil 27 84 78 81
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Fodbold Senior

Farvel Serie 4 – Goddag Hadsten, Hinnerup & Voldum
Sæsonen er slut og vi sikrede
oprykningen til Serie 3 i næstsidste runde imod Værum på
hjemmebane, via en 2-0 sejr på
mål af Jakob Rungø og Jesper
Jepsen.
Hele efteråret har været unikt,
12 sejre i 14 kampe og en målscorer på 50-18 vidner om kvalitet, og der er ingen tvivl, om vi
var det bedste hold i rækken.
Flere af vores modstandere
har rost os, for et fantastisk spilkoncept og for en teamspirit,
der måske er vores største force.
Vi arbejder benhårdt for hinanden inde på banen, uanset hvad.
Vi har også vist, at vi har et
hold, der har en rigtig god bredde, intet mindre end 24 spillere
har været i spil, hen over efteråret i en eller flere kampe.
Det er rigtig mange og også for
mange til, at man normalt bør
kunne rykke op – kontinuitet
er vigtigt, hvis man vil skabe resultater til en oprykning. Men
vi har stået sammen i bussen
og alle har virkelig præsteret på
et rigtig godt niveau, når vi har
fået chancen og så har stammen
på holdet løftet niveauet til et
stadie, vi ikke har set før.
Oveni dette, så har Jakob Rungø Johansens tilbagekomst fra
en skade i foråret, samt Jesper
Søndermark Jepsens tilgang fra
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Midtdjurs, givet os så meget Xfaktor, at vi også i kampe, hvor
vi ikke præsterede så godt, har 2
spillere, der kan afgøre enhver
kamp på et splitsekund.
Jespers 25 mål er selvfølgelig
afgørende, det er der ingen tvivl
om, men lige så meget hans rutine og hans erfaring i de tætte
afgørende kampe, har gjort en
kæmpe forskel. 50 % af vores
mål, har han scoret, så man
kommer aldrig uden om, at han
har været efterårets helt store
profil for vores hold!
Nu kan vi så også begynde at
kigge fremad mod Serie 3. Vi
skal trodse historien, som fortæller, at der aldrig er et HØST
IF-hold (tidligere ØHG), der har
overlevet i Serie 3.
Vi må også erkende, at en by
af denne størrelse nok skal være
meget tilfredse med at have et
Serie 3 hold. Det må være der,
vores maksimum som bystørrelse kan ligge, og nok også en
række over. Vi skal ud og levere
resultaterne til at overleve og det
kræver nok 15 point, altså 5 sejre
i 14 kampe, hvilket umiddelbart
ikke lyder særlig krævende, men
meget afhænger af den pulje
man havner i. En Aarhus-pulje
vil være hårdt for os, da holdene
herinde generelt er rigtig stærke.
Normalt er en Randers pulje at

foretrække, men der er nogle
ubehagelige bekendtskaber at
havne i pulje med.
Der er også muligheden for en
rigtig vild pulje, en lokal vanvittig pulje faktisk.
Hadstens bedste mandskab
rykkede ned fra Serie 2, det
samme
gjorde
Hinnerups
bedste mandskab, endda fra
samme pulje, hvor de måske
spændte lidt ben for hinanden
ved at bytte sejre over hinanden.
Derudover ligger Voldum stabilt
i Serie 3, efter de i foråret rykkede ned fra Serie 2.
Altså 2 af de 3 største byer
i Favrskov, kan vi potentielt
byde velkommen på Hadbjerg
Stadion. Hadsten har 8-10.000
indbyggere, Hadbjerg 5-600! Det

sætter det meget i relief, hvor
stort det vil være at byde netop
Hadsten velkommen.
Hvem husker ikke den majaften, hvor ”Laksen” bankede
et frispark i mål til 3-2, 10 sekunder før tid. Dengang var det
imod Hadstens 2. hold. Denne
gang vil det være mod deres
bedste mandskab.
En ting er sikkert; uanset
hvordan puljerne kommer til
at se ud, så skal der arbejdes
hårdt og vi skal kunne formå
at fastholde vores rigtig høje niveau fra efteråret. Så kan vi jo
i spænding krydse fingre for at
DBU tænker sig om, når de laver
puljeinddeling!
Træner Simon Buus Olsen
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Årets
Topscorer

Årets
Talent

Årets
Mål

Årets
Spiller

Pris sponsoreret af
Aktiv Hvidevareservice
Jesper Søndermark Jepsen
Utrolig præstation at score 25
mål på 14 kampe i efteråret.
Tæller vi de to træningskampe
med vi havde i opstarten, er Jespers sæsontotal på imponerende 30 mål! Hvilken rutine og erfaring i de afgørende situationer
at få ind på et ellers ungt hold!
Bedst illustreret i de to kampe
mod Alliancen, hvor han scorer
4 mål og laver 1 assist ud af de 6
mål vi scorer i de to kampe. Stor,
stor præstation!

Pris sponsoreret af Midtjyllands Sommerhusudlejning
Laust Iversen
Ingen over, ingen ved siden af.
Laust er den spiller på holdet
med det højeste bundniveau!
Ikke den højest-råbende, men
sindssygt stabil i sine præstationer og har allerede nu som 18
årig rundet de 50 førsteholdskampe! Også en kandidat til
Årets spiller for sit vildt høje
bundniveau!

Pris sponsoreret af Midtjyllands Sommerhusudlejning
Jesper Søndermark Jepsen
Måske det teknisk sværeste mål,
og oveni det måske flotteste
mål, der nogensinde er scoret
på Hadbjerg Stadion. 1-0 målet
imod Ulstrup, var en perle ud af
mange fra Jespers fod i år! Han
trækker ind i banen fra venstre
kanten, spiller 1-2 med Fugl og
ud for den fjerneste stolpe med
ryggen halvt til mål, banker han
den tilbage i modsatte krog. Et
mål for feinschmeckere!

Pris sponsoreret af Murermester Kristian S. Hardam
Rasmus Rungø Johansen
Captain Fantastic i HØST IFudgave! Altid den der går forrest
i det hårde og sure arbejde, altid
et højt bundniveau! Ud over et
arbejdsraseri af dimensioner er
han vanvittig god teknisk, fysisk
og så er han en ægte HØSTmand! Løfter altid sit hold frem,
når han skyder brystet frem i
det hårde arbejde og for dælen;
vi kan mærke det hver gang han
ikke er med i en kamp!
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Fodbold Ungdom
Børne- & ungdomshold
Udendørsaktiviteterne er nu
afsluttet
Indendørsfodbold har allerede
taget over i det omfang det er
muligt i hallen onsdag og fredag.
Deltagelse i indendørsturnering og -stævner pågår hen over
vintermånederne.
HUSK: Favrskovmesterskaber
Indendørsfodbold d. 26.-28. februar 2016

U16 Drenge
Udendørssæson er afsluttet, så
den står nu på en ugentlig indendørstræning.
Deltagelse i stævner og indendørsturnering er også på programmet frem til foråret, hvor
der kaldes sammen til træning
frem mod udendørs sæsonstart
2016. Rasmus Knage Thomsen
er træner.
Fodboldudvalget

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

Søndag den 15. november

Randers FC
Inde CUP
U10-U11-U12
Vores Randers FC samarbejde
omfatter flere ting. En af de ting,
som har været en stor succes, er
vores mulighed for i 2015, at
deltage i fællestræninger for
U10-U11-U12 med 9 deltagere
hver anden uge. Træningen har
foregået i Randers FC Sydvest
træningscenter, som er hos HSK
i Hadsten. Deltagerne fra HØST
IF har været forskellige henover
året, så så mange spillere som
muligt får prøvet at deltage i
dette gode koncept samme med
spillere fra andre klubber i klubsamarbejdet.
Som afslutning på dette års
U10-U11-U12 er alle samarbejdsklubbers spillere i disse årgange
herunder også HØST IF, inviteret til afslutning søndag den 15.
november i Randershallen.
Ud over indendørsturneringen vil her være forskellige
konkurrencer og præmier, samt
besøg af Superligaspillerne fra
Randers FC.
Vi er sikre på at vores U10U11-U12 spillere får en god og
stor oplevelse denne søndag.

Kridtning af baner på
Hadbjerg Stadion 2016
Vores nuværende kridtfolk (Mads og Marc U16 holdet) har
ønsket at stoppe med udgangen af dette efterår. Tak for indsatsen til dem!
Det betyder så at vi fra forårsstart af fodbold – medio marts
2016 – mangler en/nogle, der vil kridte vores 11-mands,
8-mands samt 5-mands baner.
1-2 gange om ugen et par timer er den tid, der skal bruges.
Der ydes et vederlag for indsatsen.
Interesserede kan kontakte undertegnede!
Fodboldformand Lars Olsen
Tlf. 30 75 22 12

HØST-Hallen udvidelse!
Status – information fra projektgruppen
Projekt
”Akut udvidelse af Servicefaciliteter i HØST-Hallen 2012”
Intet nyt at berette her. Vi arbejder på alternativ løsningsmodel og her vil vi prøve at se på de muligheder der ellers ligger
og så komme med et udspil til forvaltningen. Vores ikke anvendte kr. 500.000 er stadig i spil i den sammenhæng.
Løbende opdatering af når og hvad der sker i kommende
numre af HØST.
Kontaktperson i projektgruppen
Lars Olsen
Tlf. 30 75 22 12
E-mail lars.knud@ofir.dk

Fodboldudvalget
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Stavgang

”LØB i HØST IF”

9 gode grunde
til at være med
til stavgang

HØST IF Løb

eller Nordic Walking, som det
hedder, hvis man er lidt til det
engelske
I forhold til almindelig gang:
1. 20 til 40 % øget energiforbrug
2. Højere puls og forbrænding
3. Gang i blodomløbet
4. Muskler i lår, baller, ryg og rygsøjle, bryst, skulder
og over- og underarme motioneres
5. Sved på panden
6. Afstresning
I forhold til løb:
7. Skånsom over for led
I det hele taget:
8. Indflydelse på løsning af verdenssituationen
mens vi går
9. Kaffe bagefter.
Kom gerne og prøv
Du kan sikkert låne et par stave, så alt hvad du behøver
er et par nogenlunde gåeller løbesko.
Vi går lørdag formiddag kl. 9.30 fra hallen.
Derefter er der kaffe i klublokalet.
For at få lidt afveksling, tager vi ind imellem en lille
udflugt ud i fædrelandet og går en tur.
Vagn Salling Poulsen
tlf. 86 91 43 76
mobil 72 20 24 56
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Det bliver nu mørkt allerede
ud på eftermiddagen, så denne
gang endnu en lille opfordring
til alle om lige at huske refleksvesten og evt. diodelys når man
løber morgen, eftermiddag eller
aften!
At løbe med andre i den mørke tid gør det lidt sjovere og
nemmere at komme af sted, så
lav en aftale for at holde dig i
gang trods kulde/regn/mørke.
Vi har nu også træning torsdag
allerede kl. 17 – så her kan man
nå en løbetur inden aftenmaden. Mød op og løb med – du
kommer ikke til at fortryde.
Medlemskab af HØST IF Løb
Løb med i 2. halvår for kun 100 kr.
Man er altid velkommen til at
løbe med 2-3 gange inden indmeldelse.

HØST IF løbsdeltagelse november-december
29. november Adventsløbet, Randers (5, 10 og 21,1 km)
29. november Nordea Nytårscup 2. afd. (5 og 10 km)
3. december Vesthimmerlands Vinter Cross Cup, 2. afd. (4 og 8)
13. december Nordea Nytårscup 3. afd. (5 og 10 km)
27. december Fussingø Trail (17,5, 35 og 52,5 km)
31. december Nordea Nytårscup 4. afd. (5 og 10 km)
Faste træningstider, fra HØST-Hallen
Tirsdag kl. 19.30 – fællestræning med fastlagt klubtræning,
fx Run for Fun, interval eller core øvelser.
Torsdag kl. 17.00 – fællestræning med en kortere løbetur.
Søndag kl. 10.00 – fællestræning med mulighed for længere ture,
lokalt og andre steder.

Følg HØST IF Løb Facebook
Du kan nu følge med i aktiviteter for HØST IF Løb, opstart af
nye hold, klubture og arrangementer 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
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HØST IF
Basketball

Baner HØST- ”Basket
Hallen sæson 
for alle”
2015-2016
i HØST IF
Badmintonsæsonen er kommet
godt i gang med mere end 52
spillere fordelt på 16 baner.
Imidlertid er der stadig enkelte badmintonbaner i HØSTHallen, som er ledige f.eks.:
Mandag kl. 19.00-20.00 1 bane
Mandag kl. 20.00-21.00 1 bane
Mandag kl. 21.00-22.00 3 baner
Tirsdag kl. 16.00-17.00 1 bane
Tirsdag kl. 21.00-22.00 1 bane
Fredag kl. 19.00-20.00 1 bane
Tilmelding til Gert Holdensgaard, tlf. 23 31 17 56 eller e-mail
gertogsanna@skylinemail.dk

Krolf

Vi spiller
krolf året
rundt!

Så er basketsæsonen i fuld
gang!
Der er plads til (og brug for) flere spillere, da det pt. er en smal
trup. Der trænes hver tirsdag i
HØST-Hallen fra kl. 16-17 – så
kom og spil med.
Evt. spørgsmål kan rettes til
Allan Thomsen
Mobil 27 84 78 81

Bordtennis
Til alle børn og unge
fra 3.-10. klasse

Et godt tilbud
til jer!
Kom og prøv bordtennis i
HØST-Hallen hver tirsdag og
torsdag kl. 18.00–19.15.
Det er helt gratis i oktober og
november måned, så kom og
prøv verdens hurtigste spil.
Kontaktperson Bordtennis
Peter Thybo, tlf. 50 74 73 15

Gymnastik

Spirer kursus
Den 3. oktober 2015 var vi på
spirer kursus på Skødstrup Skole. Der var børn fra mange foreninger, så vi var ca. 25. Vi var
mellem 11 og 12 år, men der var
også et par stykker der var 10. Vi
lærte at stå foran en masse mennesker, og forklare hvad man
skal, så man ikke bliver genert.
Vi lærte en hel del nye lege til
de lidt mindre, men også nogle
til de lidt større, samt nogle opvarmningsøvelser til både store
og små. Vi lærte også at man
skal være et godt eksempel for
de små og ikke bare stå og kigge,
men lave noget! Vi lærte også
hvordan man skal modtage i en
forlæns kolbøtte og i en baglæns
kolbøtte, og hvordan vi skulle
holde gymnasterne, når de skal
stå på hænder og hoved. Det var
vores første instruktørkursus.
Vi vil bruge det til at forbedre
os og komme med nye ideer til
vores instruktør.
Det var et sjovt, lærerigt og
godt kursus vi var på.
Casper Holst-Jensen
og Michelle Lauridsen

Vi spiller hver mandag, onsdag
og fredag kl. 13.00. på banerne
ved HØST-Hallen i Hadbjerg.
Efter en hård omgang krolf er
der kaffe i klublokalet.
Kontaktperson: Margit Jensen,
tlf. 22 76 57 78
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Sponsorhjørnet

Playersponsorater i HØST IF
Vi har siden lanceringen af disse
sponsorater, haft en stor succes.
Det er følgende spillere og sponsorer vi har tilknyttet til 2015 sæsonen
Rasmus Rungø Johansen – CasinoEvents.dk
Jakob Rungø Johansen – KE-El Installation v. Torben Eriksen
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
Jesper Søndermark Jepsen – Aktiv Hvidevare Service

Jesper
Søndermark
Jepsen
med fans

Skulle der være interesse fra
andre virksomheder 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.
Playersponsoransvarlig
Simon Olsen

STØT HØST IF HVER GANG DU BRUGER DIT DANKORT
Tænk hvis du kunne støtte aktiviteterne i HØST IF, uden det kostede dig en krone. Det
kan du nu. HØST IF er nemlig blevet en del af KlubLiv Danmark, som er en ny sponsormodel udviklet af DGI. Modellen bygger på, at medlemmerne af KlubLiv Danmark
– det vil sige dig – optjener MikroSponsorater til os, hver gang de bruger dankort i en
butik, der er KlubLiv Sponsor.
Derfor vil vi gerne opfordre dig til at tilmelde dig KlubLiv Danmark i dag. Så støtter
du allerede næste gang, du bruger dit dankort. Det gælder f.eks. hvis du handler i
Sportigan, Spejder Sport m.fl. Nye butikker kommer til hele tiden. Se oversigten på
klublivdanmark.dk.
HVAD KOSTER DET MIG?
Med KlubLiv Danmark optjener du støtte til klubben, du selv vælger, hver gang du
bruger dit dankort. Og det koster dig ikke en krone. Løsningen er udviklet af DGI og
kører via Nets, som blandt andet håndterer dankortet. Derfor er dit dankort også dit
medlemskort. Når du bruger dit dankort i en butik, der er KlubLiv Sponsor, optjener
du MikroSponsorater til klubben – nemmere kan det ikke være.
HVAD ER ET MIKROSPONSORAT?
Støtten kaldes for MikroSponsorater. Det fungerer på den måde, at butikker og andre
erhvervsdrivende, der har meldt sig som KlubLiv Sponsor, giver en procentdel af dine
køb som KlubLiv Medlem. Det er butikken, der betaler, men dig som vælger hvilken
klub som skal modtage støtten. Og vi vil selvfølgelig gerne have, at du vælger netop
HØST IF, som modtager af de MikroSponsorater du optjener.
HVOR LÆNGE ER JEG BUNDET?
Det er gratis for dig at blive og være medlem af KlubLiv Danmark. Der er ingen forpligtelser, og du kan selvfølgelig også altid melde dig helt ud. Du styrer det hele selv
via din profil på klublivdanmark.dk.
HVORDAN GØR JEG?

HØST IF har til stadighed brug for hjælp
til forskellige behov og ting der skal udføres – både rent fysisk og også økonomisk.
Derfor er det dejligt når firmaer 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 kan være potentielle
sponsorer, vil vi godt lige have ”et vink” så
vi kan få fulgt op på dette i sponsorudvalget.
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Meld dig ind i dag på klublivdanmark.dk og begynd at optjene MikroSponsorater med
det samme. Det er nemt, sikkert og gratis – og gør en kæmpe forskel for det daglige
arbejde i HØST IF.
KLUBLIV DANMARK ER NONPROFIT
KlubLiv Danmarks eneste formål er at gøre de økonomiske vilkår bedre for landets
klubber og foreninger. Målet er at skabe de rammer, der styrker klublivet og sikrer
optimale, sociale og sportslige muligheder for børn, unge og voksne.
KlubLiv Danmark modellen skaffer nye sponsorkroner hver måned med dankortet
som omdrejningspunkt. Enkelt, sikkert og til glæde for alle.
Læs mere på: www.klublivdanmark.dk eller kontakt Claus Glavind i sponsorudvalget.
E-mail claus@glavind.net, Tlf. 71 78 02 30

33

HØST IF

HØST IF

Sponsorudvalg –
deltagere søges
Det bestående Sponsorudvalg: Vivi Jensen, Claus Mikkelsen, Claus Glavind
samt undertegnede er i gang med ”en
opdatering og opfølgning” på eksisterende aftaler. Dette som afsæt/grundlag
for at kunne gøre en mere aktiv indsats
på sponsorområdet. Det er et større arbejde, så vi søger flere hænder til arbejdet – både til at opdatere og promovere
på hjemmeside og sociale medier, men
også som kontakt til det store sponsorpotentiale, som HØST IF slet ikke udnytter
optimalt.
Jo flere vi er om opgaven jo bedre. Vi
holder et månedligt måde, hvor vi uddeleger arbejdet i ”mindre enheder” fra
gang til gang – alt til gavn for vores lokale
forening og miljøet omkring HØST IF og
HØST-Hallen.
Du kan kontakte sponsorudvalgets medlemmer,
hvis du har spørgsmål eller
er interesseret.
Lars Olsen
Sponsorudvalget
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OK Plus sponsortiltag
fortsætter
for fuld styrke
OK Plus

tester nyt tiltag til alle klubber
og foreninger, der har en sponsoraftale med OK. Det nye tiltag
går ud på flg.:
• for hver solgt ½ liters Plus
vand
• for hver solgt kop kaffe fra
OK Plus’ kaffeautomat
fra OK Ødum, bidrager OK
ØDUM med et 60 øre 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 produkter
og samtidig styrke samarbejdet
mellem OK og HØST IF.
Tak for støtten til OK og tak til
jer der handler kaffe og vand
hos OK Ødum!
OK Ødum er jo vores lokale
indkøbsbutik i HØST området, hvor vi kan få det vi står og
mangler. Der er et bredt sorti-

ment i butikken, og det er nemt
at smutte forbi. Morgenbrød
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.
OK Plus Ødum er et godt lokalt
sted at handle generelt og en
rigtig god samarbejdspartner for
HØST IF!
OK aftale i øvrigt
Benzinkort til OK med HØST IFaftale støtter HØST IF hver gang
der tankes.
Så støtter du 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 lokalsamfundet. Og til stor glæde for
ungdommen i HØST IF.
Tilbud: Bestil el via OK, så får
HØST IF dobbelt op i tilskud pr.
tanket liter brændstof.

Så er du interesseret i dette
nye gode OK-tilbud med støtte til
HØST IF, så kontakt undertegnede
på tlf. 30 75 22 12 eller mød op på
tanken på en af kampagnedatoerne. I klublokalet i HØST-Hallen
er der brochurer etc. og det vil også
være at finde på hjemmesiden.
Kampagnearrangementer vil
fremover være kombineret mellem fredage kl. 12.00-16.00 og
lørdage kl. 10.00-14.00. Kig ind
til OK når vi er der for at få lavet
et OK kort som du får med derfra med det samme via 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 benzin og el igennem OK. Så støtter
du din lokaleforening. Sponsorstøtten fra OK går til ungdomsarbejdet i HØST IF.
Lars Olsen
HØST IF
Sponsorudvalg
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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
Træningstider:
Ungdomsspillere: tirsdage kl. 18.00-19.30 + torsdage kl. 18.00-19.30
Seniorer og motionister: tirsdage kl. 19.30-22.00 + kl. 19.30-22.00 (seniorkampe.)
Kontaktperson: Peter Thybo Christensen, tlf. 50 74 73 15, e-mail ptc@aabnet.dk
Gymnastik
Træningstider:
Friske Bedster og Older 60+: mandage kl. 15.00-17.00
Kontingent: kr. 600, instruktør: Gunvor Bakkegaard
Spillopperne – piger/drenge 5-6 år: mandage kl. 16.45-17.45 hal A
Kontingent: kr.525, instruktør: Sanne D. Salomonsen
Krudtuglerne pi/dr + mor/far 3-4 år: mandage kl. 16.45-17.45 hal B
Kontingent: kr. 525, instruktør: Tina & Martin Damhus Knørr & Sanne Wittrup
Zumba – M/K: mandage kl. 19.00-20.15
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
Kontingent kr. 700, instruktør: Sabine Mogensen & Sissel Pedersen
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Håndbold
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
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, onsdage og 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 + torsdage kl. 17.00 + søndage kl. 10.00
Kontaktperson: Claus Glavind, tlf. 71 78 02 30, e-mail claus@glavind.net
Stavgang (nordic walking)
Træningstider: lørdage kl. 9.30
Kontaktperson: Vagn Salling Poulsen, tlf. 72 20 24 56, e-mail vsphadbjerg@gmail.com
Volleyball
Træningstider: Mixhold voksne: torsdage kl. 20.30-23.00
Kontaktperson: Kim Liholm, tlf. 22 78 77 70, e-mail kim@liholm.dk
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Her

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
70 33 33 33
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
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Kolofon

finder du
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.
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
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

HØST
Udgives af et samvirke, bestående af foreninger,
menighedsråd og skolebestyrelse.
Redaktør: Rikke Møller Antvorskov
E-mail: rma_oedum@hotmail.com
Tlf. 30 25 78 64
Kasserer: Irma Katholm, tlf. 26 29 46 09,
irmakatholm@gmail.com
Te g n i n g e r : Per Tjørnild, pjorn@hotmail.com
Layout: NielsBjarneLarsen@gmail.com
Tryk: BUCHS, tlf. 86 42 05 99
Udkommer hver måned – undtagen januar og juli
– hver den 3. fredag i måneden og 3 dage frem.
Deadline er første søndag i måneden.
Undtagelser er fremhævet.
December

Deadline
29.11.2015

Udkommer
14.12.2015

Materiale til HØST indleveres til
Rikke Møller Antvorskov og Niels Bjarne Larsen.
Er HØST ikke kommet? Så kontakt:
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”
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Kalender
December
Julekoncert
Salmemaraton
Julestue
2
Legepladsmøde, Selling
3
4
5 Kirkehøjskole
Hadbjerg kl. 11.00
6
Juletræsfest
7
8
9
10
11
12
13 Ødum kl. 9.30
14 HØST udkommer
Juleafslutning, dagpl./børnehaver
15
Ældregudstjeneste, Sct. Pauls
16
17 Plejehjemsgudstjeneste
18 Juleafslutning, Hadbjerg Skole
19
20 Hadbjerg kl. 16.00, De Ni Læsninger
21
22
23 Sct. Pauls kl. 16.00, julegudstjeneste
Kollerup kapel kl. 14.00
24 Hadbjerg kl. 15.00
Ødum kl. 16.00
25 Ødum kl. 11.00
26 Hadbjerg kl. 9.30
27
28
29
30
31
1

November

HØST

13
14 Julefest Ødum
15 Ødum kl. 9.30
16 HØST udkommer
Formiddagsmøde
17
Salmemaraton
18
19 Plejehjemsgudstjeneste
20
21 HØST IF loppemarked
Hadbjerg kl. 9.30
22
HØST IF loppemarked
23
24
25
26 Fællesspisning Hadbjerg
27 Foredrag om sorg
28
HØST deadline
29 Ødum kl. 14,00, familiegudstjeneste
Juletræstænding
30

