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HØST-året 2015
Endnu et år er gået og ”hvor end man sig
vender hen, så har vi altså jul igen”.
Det er tid til juleafslutninger, hvor
mangt en æbleskive skal nydes. Her
i HØST takker formændene alle de
frivillige; deltagere, medhjælpere og
medløbere. Uden dem kunne man
ikke se tilbage på et veludført
foreningsarbejde, et helt år med
gode arrangementer og masser
af hittepåsomhed.
Men hvem takker formæn
dene? Hvem takker dem, der
står med det administra
tive bøvl – økonomi, regler og
deadlines?
De, som holder fat i den
yderste spids af alle de
mange tove, vi andre støt
ter os til. De, som gang på
gang når endnu et møde,
endnu en deadline, end
nu et brev til kommunen
Dem skal vi også huske!
Så giv din formand, din le
der, din træner et klap på
skulderen og sig dem ”tak
for et godt år! Vi ses igen
i 2016 – og sig til, hvis vi
skal give en hånd med!”
Glædelig HØST
og godt nytår
Niels Bjarne Larsen
Rikke Møller Antvorskov
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Den lille HISTORIEBOG

Lang tid før december bliver
man mindet om, at det snart er
jul, når de første julekataloger
dukker op. Når man er blevet
voksen, og som jeg pensionist,
synes nok mange, at det også er
for galt, at allerede i oktober er
der ved at være pyntet op i bu
tikkerne – det skulle være som i
gamle dage!
Og vejret! I gamle dage var det
også meget bedre, da var der da
sne i december, og i hvert tilfæl
de når det var jul, altså! som vi
husker det…
Når man nu nærmer sig jul,
og mindes dengang det var før,
kom jeg til at tænke på, at jeg
som barn fik ”Den lille HISTO
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RIEBOG”. Den udkom hvert år
op til jul, til en pris af 3,35 kr. og
det var vel og mærke for den ind
bundne udgave, og jeg fik den
vel læst op af mine forældre.
Jeg har ledt i gemmerne og
fundet 3 eksemplarer frem
med gulnede sider og tegnin
ger til historierne, som falder
helt igennem, i forhold til det
vi kender i dag. Jeg husker, at
historierne, for et barn, tit var
sørgelige fortællinger om børn,
hvis familier ikke havde råd til
at holde jul, men som så allige
vel klarede det.
En af historierne hed ”Da
Jens prøvede lykken”, hvor øko
nomien i familien stod på nul

punktet. Men da radioen ovre
Efter at have fundet bøger
fra København kom til Cen ne, som der jo nok ikke findes
tralhotellet i den lille by for at mange af mere, slog jeg Den
indspille ”Kvit eller dobbelt”, og lille Historiebog op på Google og
de deltagere, der skulle i radio jo – den er ikke glemt! Der var
en, skulle komme op på senen, 44.100 resultater, og bogen er til
fulgte Jens efter med rystende salg, som brugt, flere steder.
ben, og da radiomanden så Jens,
Ja, den hundredkroneseddel,
sagde han: ”Hallo lille fyr, kom som Jens vandt, kommer man
du herhen”.
ikke langt med i dag, og især når
Jens skulle prøve lykken. Der man gennemgår børnebørnenes
var 3 spørgsmål; et som gav 25 ønskesedler, skal der helt andre
kr. det næste 50 kr. og det sidste pengesedler frem!
gav hele 100 kr.
Det skulle helst ikke ende ud
Orkesteret, som var med, med et kviklån!
skulle spille 3 melodier, og Jens
Glædelig jul
skulle så gætte melodierne. Jens
Martin Møller
kunne alle tre melodier og vandt
de 100 kr.! Han var fuldkom
men ellevild, og spænede hjem
gennem gaderne, med pengene
knuget i hånden, for nu var ju
len reddet for ham, hans mor og
hans små søskende, og der kun
ne blive til julegaver og gåsesteg.
Historien sluttede med ” Oh,
sikken en jul, mor og de små og
han selv skulle fejre”.
Ja, når man hørte sådan en
historie, sad man og krøb sam
men, for hvad nu hvis
Det er vel 55 år siden, jeg sidst
har haft en børnehistoriebog
i hånden, og har ingen ide om,
hvad julehistorierne for børn
handler om i dag. I dag går man
vel ikke lige op i et radiopro
gram og vinder.
Her kommer Jens med de 100 kr.
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Gudstjenester
December		
Søndag d. 13. 3. søndag i advent

Jordemodervejen
I mappen lå også en kopi af
Vi bor i Erslev, og nogen vil må
ske spørge ’hvor hulen er det’. en avisartikel fra Hadsten Folke
Jo – i dag kører man ad Lande blad, d. 30. april 1980, hvor der
vejen mod Randers og drejer af bliver nævnt en gammel forbin
delsesvej fra Erslev til Hadbjerg.
ved de fire vindmøller.
Da vi flyttede ind i vores gamle ”Den bar navnet Jordemodervej
hus i 2001, fik vi en lille mappe og brugtes af folk fra Hinge,
med gamle udklip og lidt data om Erslev og Rud, når de skulle til
huset/grunden og om Alstrup Hadbjerg efter jordemoderen.”
Er der nogen af HØST’s læse
gårdvej – vejen, vi bor på. Her
kunne vi læse, at folk med sjove re, der har kendskab til historier
navne som Skæg og Kok engang om Jordemodervejen, som jf.
havde boet på matriklen, og at der gamle kort ser ud til at gå fra en
på gården – kaldet ”Skovbakke den af Kærsmindevej i retning
gaard” – foruden diverse afgrøder af Alstrupgårdvej
Det fremgår også af kortene,
blev holdt 13 køer, 12 ungkvæg og
kalve, 2 tyre af sortbroget jysk race, at jordemoderens hus lå på El
5 heste, 3 plager samt 30 fedesvin. melundsvej, ikke langt fra kryd
Ikke så lidt de havde gang i.
set mod Stobdrupvej.
Vi kunne også læse, at jordens
Ring/skriv gerne til mig, hvis
’bonitet’ var ”dels dyb Muld og du har hørt om denne gamle
dels stærk Lerjord”. Det ler har forbindelse, eller kender nogen,
slugt mange stykker fodtøj i åre der gør!
nes løb, så stærk var den.
Mvh Pia Larsen
Mobil 22 87 29 97
E-mail pialarsen8370@gmail.com

6

Ødum Kirke Hadbjerg Kirke Andre kirker
kl. 9.30 MHT		
			
kl. 10.30 Sct. Pauls kirke BNJ
Tirsdag d. 15. Ældregudstj. i Hadsten
				
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 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 MHT		
Søndag d. 31. Seksagesima		
kl. 9.30 MK
Februar		
Ødum Kirke Hadbjerg Kirke Andre kirker
			
kl. 10.30 Sct. Pauls kirke BNJ
Tirsdag d. 2. Ældregudstje. I Hadsten
				
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		
Søndag d. 28. 3. søndag i fasten		
kl. 9.30 AMKH
Gudstjenesteliste indtil august findes i ”Kirkebladet for kirkerne i og omkring
Hadsten”, som ligger i kirkerne.

Præster i pastoratet
MK		
BNJ		
MHT
AMKH
AB		

Mette Krabbe
Birgith Nørlund Jensen
Marie Hedegaard Thomsen
Anne Martiny Kaas Hansen
Anders Bonde

7

Kirke &

Kirke &

menighed

Glædelig jul
og tak for året der gik
1. søndag i advent begyndte
vi julemåneden med en fami
liegudstjeneste i Ødum Kirke,
hvor minikonfirmanderne gik
Luciaoptog og bar lys frem, for
at minde os om det lys, der skal
komme i skikkelse af barnet i
krybben.

December måned er nu godt i
gang og de fleste af os er langt
med alle forberedelserne. I ju
lestuen den 2. december i præ
stegården kom vi allerede så
småt i julestemning. Vi sang ju
lesalmer- og sange, hørte vores
dygtige kirkemusikere spille og
mange fik lavet nyt og spæn
dende julepynt til julebordet.
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Advent er forberedelsernes tid
og med til alle forberedelserne
hører også sindets forberedelse,
som bedst foregår i kirken, hvis
man spørger præsten J
Hver søndag op til jul er der
mulighed for at samles til guds
tjeneste i en af vores kirker,
synge sammen, lytte til fanta
stisk musik og høre Guds ord,
der fortæller os, at selv om alle
vores forventninger ikke bliver
indfriet, og selvom vi ikke når
alt det, som vi forestiller os, så
bliver det jul alligevel. Og det
bedste af alt er, at i kirken er der
også rum for krakelerede over
flader og bristede forventninger.
Her får vi at vide, at højtiden

menighed

ikke afhænger af os. Festen kan at tænke stort og
vi nok forberede, men den store samle lokale kræf
højtid kommer til os. Højtiden ter til endnu et stort
skaber vi ikke selv. Den er Guds lokalarrangement
gave til os med et budskab om (dog ikke så stort
fred til mennesker.
som Ildfluerne, reg
På menighedsrådets vegne vil ner vi med), der skal
jeg sige tak for et begivenheds markere
500-året
rigt år med mange aktiviteter i for reformationen i
vores sogne. Ud over de faste oktober 2017.
søndagsgudstjenester, som man
Et andet tiltag i
kan kalde for nerven i kirkens Hadbjerg Kirke er
liv, har vi holdt fast i gode gamle ”Kirke i børnehøjde” – nu hol
traditioner. Bl.a. høstarrange der vi også gudstjeneste for de
ment i Ødum, hvor vi begyndte mindste og spiser sammen i
i kirken og bagefter tog på gård våbenhuset. Vi synes, at det er
besøg i Røved med fantastisk en god ide, at lade selv de små
vejr og gourmet-stegt pattegris. børn få lov at opleve kirkerum
Tak til alle, der hjalp til og var met, orgelmusikken, salmesang
med til at gøre det til en god dag. og bibelfortælling på deres be
Og endnu en god gammel tradi tingelser. Her får de et sprog gi
tion kom til i år, nemlig sogne vet, der kan hjælpe dem med at
udflugten, som gik til Marselis sætte ord på de store ting i livet:
borg Slotshave og Skovmøllen i Gud, liv og død, kærlighed og
Aarhus. Tak for god opbakning sorg, skyld og tilgivelse – store
og hyggeligt samvær! Hvis man emner, der også kan fylde i et
har ideer til gode steder, hvortil børneliv.
turen kan gå næste år, er de al
Til slut skal lyde en stor tak
tid velkomne.
til vores dygtige medarbejdere
Af nye tiltag har menighedsrå i kirken, på kirkegårdene og
det de sidste par år afholdt be kirkekontoret i Hadsten, til kul
frielsesgudstjeneste den 4. maj i turudvalget, lokale samarbejds
Hadbjerg Kirke. Og i år blev det parter og andre frivillige for et
en helt særlig gudstjeneste, da godt samarbejde året igennem. I
den var en del af lokalsamfun ønskes alle en glædelig jul og et
dets fejring af 70 året for Dan godt nytår!
marks befrielse. Omdrejnings
Mette Krabbe, sognepræst
punktet var skoleforestillingen
Ødum-Hadbjerg Menighedsråd
”Ildfluerne”, der fik Hadbjerg på
danmarkskortet. Det var en for
nøjelse at være med til og en del
af. Og allerede i begyndelsen af
det nye år vil vi igen begynde
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Mini
Kirke
konfirmander i børnehøjde

Tak til dette års minikonfirman
der fra 3. årgang på Hadbjerg
Skole. Det har været en fornø
jelse at lære jer at kende. Jeg
glæder mig allerede til vi mødes
igen i juni, hvor I sammen med
jeres lærere kommer på besøg i
en hel uge og vi skal rundt til en
del af pastoratets kirke.
I ønskes alle en glæde jul!
Mette Krabbe

Hadbjerg Kirke
Onsdag den 13. januar kl. 17.30
Salmesang og bibelfortælling
for de mindste. Efter gudstjene
sten holder ”skovtur i kirken”.
Menighedsrådet sørger for
mad og drikke.
Tilmelding til Mette Krabbe
på mail mekr@km.dk eller sms
40 88 96 00 – hvis man ikke når
at tilmelde sig, møder man bare
op alligevel.
Alle er velkomne, også børn
fra Ødum, Selling, Langskov el
ler andre steder i sognene.
Øvrige datoer:
d. 10. februar
d. 9. marts
d. 13. april
d. 11. maj.

Juleafslutning ”De Ni Læsninger”
Hadbjerg Kirke
for børne
Søndag den 20. december kl. 16.00
haver og
dagplejer
Hadbjerg Kirke
Tirsdag den 15. december kl.
9.30
Julegudstjeneste for børneha
verne i Hadbjerg og Selling samt
dagplejerne i området. Børnene
fra Selling Børnehave laver rol
lespil over ”Et barn er født i Bet
lehem” og børnene fra Hadbjerg
Børnehave pynter kirken og bæ
rer lys ind under gudstjenesten.
Vi glæder os til denne særlige
gudstjeneste for de mindste,
hvor alle selvfølgelig er velkom
ne.

Mette Krabbe

Ferie
og fridage
Jeg har friweekend d. 2.-3. ja
nuar, d. 23.-24. januar og holder
ferie i uge 7.
Der henvises i disse perioder
til mine kolleger i Hadsten:
Birgith Nørlund, tlf. 86 98 24 24.
Marie Hedegaard Thomsen, tlf. 89 98 08 09.
Mette Krabbe
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Julen nærmer sig nu med ha
stige skridt og traditionen tro er
der naturligvis ”De Ni Læsnin
ger” 4. søndag i advent.
Her vil man ud over selve læs
ningerne få lejlighed til at høre
nogle fremragende sangere fra
Aarhus, som sammen med un
Fredag den 18. december om
dertegnede vil synge julen ind
formiddagen
i bedste 4-stemmige motet stil.
Juleafslutning for Hadbjerg Kom og mærk den intense jule
Skole. Tidspunktet ligger endnu stemning sitre i hele kirken og
ikke helt fast, men kan oplyses hør disse sangere synge christ
ved henvendelse til præsten el mas carols og de bedste danske
ler skolens kontor.
julesalmer.

Juleafslutning
for skolen

Mette Krabbe

Vel mødt
Anders Dohn, organist
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Formiddagsmøde
i præstegården

Gospelworkshop
i Ødum Kirke

Tirsdag den 2. februar kl. 10.00 i Ødum Præstegård

Lørdag den 12. marts 2016 kl. 10.00

Foredrag v. Ole Juul
Kom og hør vores tidligere sognepræst tale om ”At være fortalt”.
I foredraget vil Ole fortælle om,
hvilken styrke det er at være
fortalt ind i en historie. Dels
den store historie, bibelhisto
rien, verdenshistorien og dan
markshistorien og dels den lille
historie, slægtens, familiens og
lokalfællesskabets. Dette gøres
gennem levende fortællinger
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menighed

om skæbner, han har mødt i lit
teraturen og filmen og i levende
live.
Kom og nyd en kold vinterfor
middag i godt selskab.
Vi begynder kl. 10.00 med kaf
fe og boller. Kl. 10.30 begynder
foredraget.
Kaffen koster 20 kr.

Vi afholder gospelworkshop hendes musiker Lars. Den livs
med Lydiah Wairimu (se mere glæde og det engagement som
på www.lydiah.dk). Vi begynder Lydiah udstråler gives videre til
kl.10 og forventer at slutte med os sangere, så vi glemmer både
en lille koncert sidst på efter tid og sted, og kun arbejder på
middagen. Undervejs er der fro at synge det allerbedste vi kan.
kost og kaffe.
Vi fik også lejlighed til at høre
Alle er velkomne, begyndere/ Lydiah synge, hvilket var så
øvede og uanset sangstemme – smukt og livsbekræftende, at vi
læs mere om tilmelding i næste alle brød ud i jubel og klapsalver.
nr. af HØST.
Da dagen var omme, var vi alle
Fra Vejerslev Kirke lyder det: ”høje” af sang og glæde, og vi gik
“Vores gospelworkshop den hjem helt fyldt op med en stor
17. januar i Vejerslev Kirke blev taknemlighed for alt det Lydiah
en helt fantastisk dag. 60 glade havde givet os”.
og forventningsfulde mænd,
Glæd jer – og sæt allerede nu
kvinder og børn var mødt, og vi et stort X i kalenderen.
fik alle en helt fantastisk ople
velse sammen med Lydiah og
Ødum-Hadbjerg Menighedsråd
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Kirkehøjskole: 500
I 2017 fejres reformationsju
bilæet 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 sam
fund ændrede sig radikalt og fik
hurtigt betydning ud over Tysk
lands grænser og langt op i vor
tid. Overalt er man i fuld gang
med at forberede jubilæet, og
vi følger trop i Kirkehøjskolen
med en række foredrag over to
sæsoner. Vi vil se nærmere på
Luthers indflydelse på moderne
tid og tænkning i kirke og sam
fund.
2 sæsoner med foredrag. Og
så runder vi forløbet af med en
sognerejse i foråret 2016 til Lu
therstederne i Tyskland.
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.
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Luther

”Luther og
kvinderne”
v. Lektor
Else Marie Wiberg Pedersen
Lørdag d. 30. januar kl. 9.30
I dette foredrag vil
jeg tage fat i Lu
thers syn på kvin
der. Der har i det 20.
århundrede været en del kritik
af Luther og hans syn på kvin
der, 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 humani
ster, 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 ræk
ke teser satte gang i
den lutherske reformation.
Jubilæet skal selvfølgelig fej
res. Men hvad er der at fejre?
Er der noget, der gør danskerne
stolte over at være lutheranere?
Den lutherske reformation be
gynder i en universitetprofes
sors og munks ængstede sam
vittighed.
Ud af en protest mod og et op
gør med nogle af den tids ånde
lige udskejelser vokser en række
nye kirker, der afgørende præ
ger også den politiske udvikling
i Europa. Nu lever vi i en global
og multireligiøs virkelighed.
Hvad er lutherdommens mu
ligheder i en fremtidig global
kirke?
Og hvad betyder det lutherske
for os i Danmark?

Sognerejse til
Lutherbyerne
d. 17.-21. maj 2016
Tag med på en rejse i Luthers fodspor. Vi skal be
søge mange af de steder, hvor han levede og hav
de sit virke, og hvorfra reformationen bredte sig.
Vi rejser med bus til Wittenberg, som var cen
trum i reformationsårene.
Det var her, Luther levede og underviste i
36 år. Vi skal besøge Lutherhalle, hvor han og
Käthe boede og hvor han underviste, og som
i dag rummer verdens største reformations
museum. Vi skal besøge stadskirken, hvor han
prædikede og slotskirken med døren, hvor han
slog sine 95 teser op i 1517. Og der bliver også
tid til at udforske den spændende bymidte på
egen hånd.
Efter Wittenberg går turen til Eisleben, hvor
han blev født og døde. Derfra videre til Erfurt,
hvor vi besøger klostret, hvor han var augusti
nermunk, og ser den imponerende domkirke.
Næste stop er middelalderbyen Gotha, hvor vi
skal bo de sidste dage og se augustinerkirken
og Margrethekirken og de smukke Frieden
stein stol.
Turen slutter i Eisenach, hvor Luther gik
i skole. Byen rummer flere Lutherminder,
blandt andet Lutherhuset på Lutherplatz. Lige
udenfor Eisenach besøger vi Wartburg, som lig
ger højt hævet over byen. Her opholdt Luther
sig i ca. ti måneder, hvor han blev holdt skjult
for sine fjender under navnet ”Junker Jörg”.
Under opholdet oversatte han Det Nye Testa
mente fra græsk til tysk.
Program for turen og oplysninger om tilmel
ding kan fås på kirkekontoret, tlf. 86 98 04 25.
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Kirke &

Kirke &

menighed

Salmemaraton

Studiekreds vinter 2016

Salmemaraton holder juleferie –
vi ses igen d. 12. januar i Over Hadsten kirke
Alle salmesangsaftener foregår – her er også adgang til mere in
tirsdage kl. 19.00-20.30, og der formation om kirkerne.
vil typisk være tid til at synge ca.
Alle er velkomne og hver fugl
20 salmer.
synger med sit næb.
Der er ingen tilmelding og det
Projektet støttes af Favrskov
er naturligvis gratis at deltage.
Provsti med midler fra Forkyn
Man kan læse mere om projek delsespuljen.
tet på salmemaratonfavrskov.dk

v. Sanne Thøisen
Vi vil læse Gerd Theissen:
Det genfundne paradis. Meditative tanker om troens fornuft

Kalenderen 2016
Tirsdag, den 12. januar 2016 kl. 19
Tirsdag, den 26. januar 2016 kl. 19
Tirsdag, den 9. februar 2016 kl. 19
Tirsdag, den 23. februar 2016 kl. 19

Over Hadsten Kirke, Skanderborgvej 22, 8370 Hadsten
Voldum Kirke, Egåvej 2, Voldum, 8370 Hadsten
Lading Kirke, Viborgvej 862B, Lading, 8471 Sabro
Vejerslev Kirke, Tingvej 5, Vejerslev, 8881 Thorsø

Døbte, viede, Kirkevejviser
Mette Krabbe
Sognebisatte,
Præstegården, Ødumvej 32
præst
Tlf. 86 98 90 65
begravede
Ruth Bugtrup
Hadbjerg kirke
Døbte
Noah Lyngby Jakobsen, Hadbjerg
Ødum kirke
Bisatte og begravede
Signe Marie Andreasen, Hammel
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menighed

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

Bogens tanker kan præsenteres
sådan her: ”Tro og fornuft omta
les ofte som et modsætningsfor
hold, som om tro kun var mu
lig ved fornuftens prisgivelse.
Man siger, at troens sted er det
varme hjerte, og at forstandens
kolde hjerne kun er en hindring
for troen. Omvendt er det også
meget udbredt at nedskrive tro
til et udtryk for den endnu ikke
tilstrækkeligt oplyste tanke.”
Sådan er det ikke i Gerd Theis
sens meditative tekster, der
taler til og ud af såvel kritisk
fornuft som erfaring, følelse og
fantasi. Som moderne menne
sker rummer vi det hele, og vo
res kristne tros kilder er fornuf
ten, erfaringen, traditionen og
Biblen. Hvordan og hvorledes
vil vi se nærmere på i vinter stu
diekreds over 4 mandag aftner.
Jeg vil lægge ud med et oplæg
og bagefter taler vi sammen om
dagens ”lektie”, og hvad der nu
ellers trænger sig på.
Efter nytår, vil der på kirke
kontoret kunne hentes en lille
samling af tekster, som jeg sæt
ter sammen. De vil være fra
skønlitteraturen, Biblen, salme
bogen og den teologiske tradi
tion. Samtidig vil der også ligge
et nærmere program for stu

diekredsens enkelte
gange.
Bogen skal man selv
købe, og der er seneste til
melding d. 11. januar på kirkekon
toret, tlf. 86 98 04 25, eller e-mail
kirkekontoret@hadstensogne.dk.
Vi mødes følgende mandage
kl. 19.30:
d. 18. januar
d. 8. februar
d. 29. februar og
d. 7. marts.
Alle er velkomne. Eneste for
udsætning er et åbent sind.

Gerd
Theissen

Sanne
Thøisen
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Selling

Hadbjerg
Selling Borgerforening
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Hadbjerg Borgerforening

Selling by

Julehilsen

Generalforsamling

Snerydning
aktivitetsplads på det grønne
Så er vinteren kommet til Dan område. Der vil forsat komme
mark, og vi har allerede været informationer via HØST, Face
ramt af den første lille omgang book-gruppen Selling 8370, esne. I den anledning håber jeg, mail eller SMS.
de veje, der er blevet privati
seret, har fået tegnet en aftale Byfest
med entreprenør, der vil stå Af kommende aktiviteter i byen,
få snerydning og saltning. Til skal der snart startes op på for
dem der ikke har tegnet aftale, arbejdet til vores dejlige byfest,
vil jeg informere om, at der i hvor der vil blive indkaldt til op
resten byen på de privatiseret startsmøde i starten af det nye
veje, enten er lavet aftale med år. Jeg håber at se en masse nye
Entreprenør Rye Andersen eller mennesker, der vil være med til
Holkjærgård, så de opererer alle at afholde byfest for resten af
rede i byen i forvejen.
HØST-området. HUSK: Byfest
Borgerforeningen anbefaler 2016 den anden weekend i juni.
alle sellingborgere, at have en
eller anden form få snerydning, Fællesspisning
om det så er via kommune, en Husk der er fællesspisning i Sel
treprenør eller via håndskovle, ling forsamlingshus, arrangeret
er op til folk selv. Ryd for sne så i forsamlingshuset, som jeg vil
vi forsat kan holde vores by sik anbefale alle gamle som nye
ker, pæn og indbydende og dej sellingborgere at deltage i. Her
lig, om vi færdes i bil, på cykel kommer man til at snakke på
eller til fods.
kryds og tværs af de forskellige
husstande.
Legeplads
Angående projekt legeplads, vil Julehilsen
Selling Borgerforening gerne Selling Borgerforening vil her
takke de mennesker, der var til udover ønsker alle sellingbor
stede i Selling Forsamlingshus, gere en rigtig glædelig samt en
for deres deltagelse i mødet. Det hyggelig jul og et godt nyt år.
er et projekt, som vil forsætte
Steffen Espersen
hen over vinteren, hvor vi fort
sat arbejder hen mod en lege-/ Formand Selling Borgerforening

Hadbjerg Borgerforening vil ger
ne sige et stort TAK til alle jer,
der har hjulpet igennem året,
der er gået.
Vi vil også gerne takke dig og
din familie for at være med i
alle vores arrangementer. Fordi
du deltager, kan vi blive ved
med at afholde skønne arrange
menter, hvor vi alle kan mødes
og nyde vores dejlige lille by,
samt det fantastiske sammen
hold vi har.
Vi ønsker jer alle en rigtig glæ
delig jul og et godt nytår.
Vi glæder os til at se meget
mere til jer til næste år.

OBS datoen for generalforsamlingen er
flyttet. Så generalforsamlingen finder sted
d. 11. februar 2016 kl. 19.00 i Hadbjerg For
samlingshus.

Næste
fællesspisning
I januar er der fællesspisning
d. 28. januar. Her serveres gule
ærter med tilbehør, og medister
til de der ikke bryder sig om det.
Dato derefter er d. 25. februar
2016.

Dagsorden til generalforsamling
Valg af dirigent
Formandens beretning
Fremlæggelse af revideret regnskab
Fremlæggelse af budget for indeværende år, fastsættelse af
kontingent
Valg af bestyrelsesmedlemmer
- Der vælges to medlemmer.
      Gitte Nielsen og Tine Olesen modtager begge genvalg
- Der vælges to suppleanter. Martin Nielsen er på valg.
      Ditte Vuholm modtager genvalg.
Valg af revisorsuppleant. Ole Petersen er på valg.
Valg af suppleant til landsbyrådet. Poul Aggerholm er på valg.
Behandling af indkomne forslag.
Evt.
Forslag skal være formanden i hænde senest
syv dage før generalforsamlingens afholdelse.
Kristine Jensen

Rotter
Det er blevet opdaget, at der løber
rotter rundt Hadbjerg. Vi er ble
vet tilbudt, at hvis vi har en rot
tefælde, så er der en som vil stå
for at aflive dem. Det syntes jeg er
en meget fint tilbud. Jeg vil prøve
at få indkøbt rottefælder i et fæl

lesskab, så vi måske kan få dem
til en fordelagtig pris. Hvis der er
nogen, som ønsker at være med,
så kontakt mig.
Kurt Rasmussen
Hadbjerg Borgerforening
Tlf. 24 43 35 63
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Fællesarrangementer

Ødum
Ødum
Forsamlingshus

Kære
HØST-borgere!
Tusinde tak for lån af jeres dejlige børn – 68
stk. nåede vi op på. Et fantastisk fremmøde!
Vi takker for den store opbakning fra jer alle!
Og fedt med jer forældre, der kom udklædte og
hentede jeres børn! Det var festligt!
Vi håber, at alle de skræmmende og uhygge
lige hekse-, zombi-, skelet-, vampyr-, m.m. børn
hyggede sig til halloween-festen i Ødum For
samlingshus.
En kæmpestor tak til alle jer der har hjulpet
til med indkøb, mad, kager, oprydning og me
get, meget mere! Uden jer havde vi da aldrig
klaret det.
En tradition er skabt – vi har haft en skøn
fest, er så småt i gang med at evaluere, og er
fyldt med gode ideer til næste år!

Forsamlingshuset ønsker alle en rigtig
glædelig jul samt et godt nytår med en
stor tak til alle, som har brugt huset til
forskellige formål.
Vi ser frem til at kunne hjælpe borgere
i byen og omegn med udlejning af huset
og deres fester i 2016.
For husk at der er et par damer som
kan hjælpe jer med at arrangere jeres
kommende fest, lave maden, dække bor
de, servere og vaske op – I ringer eller
skriver, vi giver et tilbud, for:
Skal I holde rigtig fest
kommer Lillian og Tina, men ikke som gæst
fordi de knokler gerne på
til gæsternes mave en bule må få.
Ring 30 64 31 94 eller e-mail
odumforsamlingshus@gmail.com

Elisabeth og Anja
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HØST IF

HØST IF
Kiosk

Tak for 2015 fra

NYT

Først vil jeg gerne takke alle, som har
haft sin gang i HØST IF 2015.
Stor tak til de mange involverede personer i forenin
gen, som har den daglige kontakt eller som har sørget
for, at der har været de fornødne remedier. Med hver
deres arbejdsopgaver, har de været med til at give alle
medlemmerne glæde og lyst til at komme i HØST IF.
Jeg vil også takke udvalgsformændene, som gør et
kæmpe stykke arbejde sammen med deres udvalg, for
at alle sportsudøvere og trænere får den bedst mulige
oplevelse af at komme i HØST IF.
Sponsorerne skal også have hjertelig tak. Det betyder
så uendeligt meget, at I vil støtte op omkring HØST IF.
Selvfølgelig kæmpe tak til bestyrelsen, bogføring og
regnskabsassistancen, rengøringshjælpen, kioskperso
nalet, udeprojektgruppen, revisorer og webmastere. Og
tak til alle dem som på en eller anden måde har givet en
hånd med som opbakning til vores alle sammens lokale
idrætsforening!

Fredagshygge for
mellem- og udskoling
De unge mangler et sted at mødes og HØST IF har
været så søde at udlåne klublokalet til formålet
Derfor er der mulighed for at tilbyde fredagshygge til
mellem- og udskolingseleverne hver fredag. Fredags
hyggen tilbydes af en frivillig forældregruppe. Hvis der
er spørgsmål, kan man kontakte Allan Thomsen på mo
bil 27 84 78 81.
Kioskteamet

Generalforsamling
i HØST IF
HØST IF indkalder hermed til den årlige generalforsam
ling tirsdag d. 16. februar 2016.
Generalforsamlingen vil finde sted i HØST-Hallens
klublokale, Mejsevej 1, Hadbjerg kl. 19.00.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde se
nest 10 dage før generalforsamlingen.
HØST IF vil være vært for en let anretning, kaffe og vin.
Med venlig hilsen
Vivi Jensen, formand HØST IF
Tlf. 29 82 04 11
E-mail rudbjergvej13@gmail.com

22

Kiosk i HØST-Hallen
Husk at kiosken har åben tirs
dag, onsdag og torsdag aften
hver uge. Der er gratis kaffe til
forældrene.
Send lidt lommepenge med
børnene en gang i mellem, når
de tager til træning eller ha’ lidt
i lommen, når du henter, så der

kan laves en lille hyggepause ef
ter træning.
Har du tid og lyst kan der al
tid bruges flere hænder i kiosk
teamet. Kig forbi og få en snak
hvis du vil give en hånd med.
Allan Thomsen
Mobil 27 84 78 81
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Loppe
marked
D. 21.-22.november
i HØST-Hallen
Den 21. og 22. november 2015
blev der afholdt loppemarked i
HØST-Hallen. Der var tilmeldt
25 kræmmere, de fleste lokale,
der havde sat weekenden af og
havde glædet sig til at snakke
med og sælge til kunderne.
Fremmødet i weekenden var
ikke stort skal siges. Og dem,
der kom var fortrinsvis udenbys
kunder, som er vant til at tage
rundt til markeder for lige at
score det rigtige køb! Den lokale
opbakning kunne godt have
været bedre, men det skal også
tages med i betragtningen, at
diverse julemarkeder startede
op lige netop denne weekend.
Selv om kundetilstrømningen
var ringe – ja så prøver vi alli
gevel til næste år igen. Der var
ros for initiativet fra dem, der
dukkede op. Især over at der var
kiosksalg af kaffe, rundstykker,
pølser mm. og at der ikke var
så meget ”Made in China”, som
der er på andre markeder.
Tak til kræmmerne og tak for
besøget til jer, der dukkede op
disse dage for at gøre et godt
køb!
Allan Thomsen
Mobil 27 84 78 81
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Gymnastik

En god og
lærerig dag
Lørdag d. 14 november var 6
instruktører fra HØST IF’s gym
nastikafdeling på DGI’s årlige
multikursus.
En hel dag bestående af 5
moduler, hvor vi i hvert modul
kunne vælge mellem 7 forskel
lige inspirationskurser eller
workshops. Her var mulighed
for at hente inspiration og prø
ve nye trends af på egen krop.
Samtidig var det en god mulig
hed for at ryste os instruktører
lidt sammen.
Efter en fælles velkomst for
delte vi os ud på de valgte in
spirationskurser. I første modul
havde Sanne, Sissel og Anja
bl.a. valgt Powerhoop; en times
genopfriskning af hvordan man
bruger en hulahopring, kryd
ret med at skulle stå på et ben,
lave dansetrin eller bevæge ar
mene i takt til musikken, mens
man holdt ringen i sving. Tina
og Martin startede dagen med
et modul i familiegymnastik,
hvor der bl.a. blev snakket om
alternative måder at bruge en
redskabsbane til de mindste
gymnaster, og hvordan man
involverer forældrene på bedst
mulig måde på mor-far-børnholdene.
For HØST’s instruktører
bød dagen derudover på alter

nativ styrketræning, cross gym,
mindfullness, rytmisk gymna
stik, parkour, feminin fitness,
piloxing og drengegymnastik
med speederen i bund.
Under frokosten havde vi tid
til at vende vores oplevelser
med hinanden og få snakket om
løst og fast.
For vores begges vedkommen
de, kunne vi nok have skruet
dagen lidt mere fornuftigt sam
men. Vi havde begge valgt en hel
dag med høj puls og masser af
styrketræning. Vi var derfor godt
brugte inden dagens sidste mo
dul, hvor vi sammen med Sissel
havde valgt Frækfitness. 1,5 time
der viste sig at være træning for
lår, baller, ryg og mave pakket
ind i frække bevægelser. Det var
sjov og anderledes træning, hvor
hensigten var, at man skulle
være feminin med et frækt glimt
i øjet. Vi må dog indrømme, at vi

på trods af diverse numsevrik og
vuggende hofter, følte os mere
som trætte, gamle koner end
frække, lækre sild!
Flere af de andre havde nok
været mere smarte end os og
havde fået sammensat deres
dag således, at der både var akti
ve moduler samtidig med mere
teoretiske moduler – så deres
kroppe var ikke helt så ømme
og ”gamle” som vores, da dagen
lakkede mod enden.
Selvom vi kom ud af dagen
med lidt forskellig ømhed i
kroppen, tog vi alle hjem fyldt
med masse af ny inspiration,
som vi alle glæder os meget til
at drage ind i den ugentlige træ
ning.
Tak for en god dag til de fire
andre – Sissel, Sabine, Sanne og
Martin
Anja Bille Bohn
og Tina Damhus Knørr
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Bordtennis

Juleafslutning HØST IF Cup
Vi holder juleafslutning torsdag
d. 17. december, hvor der som
altid vil være en masse anderle
des og sjovt spil. Denne dag vil
vi gerne se forældre også, så vi
kan få afgjort hvem der er bedst,
far/mor eller søn/datter, inden
vi spiser æbleskiver og får dertil
hørende drikkevarer.

Bordtennis i
skoletiden
Vi holder, sammen med Had
bjerg Skole og DGI, en bordten
nisdag for 5. og 6. klasserne
den 11. december. Der vil være
instruktører til stede fra DGI, så
alle kan få en fornemmelse af,
hvad det vil sige at spille bord
tennis. Vi håber at det bliver en
hyggelig dag.

Julefrokost
Fredag den 18. december af
holder klubbens seniorer den
årlige julefrokost.
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Søndag den 29. november afholdt
vi den årlige HØST IF Cup i bord
tennis. Det blev en super dag,
hvor vi havde samlet 128 spillere
fra 28 klubber fra Fyn og Jylland.
Der blev kæmpet om point fra kl.
9.00 morgen til kl. 18.30 aften. I
løbet af dagen fik vi spillet 511
kampe, på de 22 bordtennisborde.
Vi havde en super hyggelig
dag, hvor der var godt gang i
hallen og i klublokalet. Det var
super at se så mange nye an
sigter, og efter en periode med
meget få puslingespillere, er der
endelig ved at komme lidt gang
i dette også. Det er glædeligt at
se, at de yngste også kommer
ud for at spille stævner igen og
glæden er stor, når de står med
deres første pokal i hånden.
Klubbens egne spillere præste
rede, traditionen tro, en masse
gode resultater på dagen. Over
sigten over præmietagere kan
du se nedenfor. Du kan finde
en masse billeder af vindere på
facebook HØST IF bordtennis.
En stor tak til alle der var med
til at hjælpe, både med opstil
ling lørdag og afvikling og afryd
ning søndag. De frivillige i kio
sken leverede også, som altid, et
kæmpe stykke arbejde. Det er
super, at det kan lade sig gøre,
at få alting til at flyde med frivil
lige hjælpere.
Vi glæder os allerede til næste år.

Malene
og Theis
er HØSTspillere

Malene var
til sit første
stævne –
pokalen
bliver
pudset
hver dag!

Præmieliste, klubbens egne spillere
Række
Præmie
Puslinge E
3 Malene Dyrby Hansen
Yngre Drenge B
1 Theis S. Østergaard
Yngre Drenge C
2 Daniel Byfuglien
Pige C
1 Alberte Bøcker
Senior Klasse 2
1 Anders Mørch
Senior Klasse 3
1 Rasmus Rungø
Senior Klasse 6
1 Dennis Sørensen
Senior Klasse 7
2 Gert M. Nielsen
Åben Række 1
2 Anders Mørch
Åben Række 3
1 Theis S. Østergaard
		
3 Gert M Nielsen
Åben Række 6
1 Dennis Sørensen
Åben Række 1, Double 2 Lasse Mørch og Sofus Fisker

Navn
Klub
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF/Team Nørreå
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”LØB i HØST IF”

Badminton

Vi løber stadig i HØST IF
Selvom årstiden er blevet til vin
ter! Det kræver blot et ekstra lag
tøj samt hue og vanter især ved
eftermiddags/aften ture. Natur
ligvis også med refleksvest, dio
delys og gerne en pandelampe.
Søndagsture er i vintertiden
ofte nogle helt fantastisk ture
og hvis solen er lidt fremme,
bliver det hurtigt varmt. At løbe
med andre i den mørke tid gør
det lidt sjovere og nemmere at
komme afsted, så lav en aftale
for at holde dig i gang trods kul
de/mørke.
HØST IF løbsdeltagelse december-januar
27. december
Fussingø Trail (17,5, 35 og 52,5 km)
31. december
Nordea Nytårscup 4. afd. (5 og 10 km)
10. januar Vesthimmerlands Vinter Cross Cup, 3. afd. (4 og 8 km)
17. januar Rebild Bakker Trail Adventure (5, 11 og 22 km)
7. februar Vesthimmerlands Vinter Cross Cup, 4. afd. (4 og 8 km)
Faste træningstider, fra
HØST-Hallen
Tirsdag kl. 19.30 – fællestræ
ning, fx Run for Fun, interval
eller core øvelser.
Torsdag kl. 17.00 – fællestræ
ning med en kortere løbetur
Søndag kl. 10.00 – fællestræ
ning med mulighed for længere
ture, lokalt og andre steder

Medlemskab af HØST IF Løb
Løb med gratis resten af året.
Kontingent for 1 år (jan-dec) er
200 kr.
Følg HØST IF Løb Facebook
Du kan nu 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
Mød op og løb med – du kom
mer ikke til at fortryde.
Vel løb
Claus Glavind
E-mail claus@glavind.net
Tlf. 71 78 02 30

Basketsæsonen i fuld gang
Der er plads til (og brug for) fle
re spillere, da det p.t. 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
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Baner HØST- Kridtning
Hallen sæson af baner på
2015-2016
Hadbjerg staBadmintonsæsonen er kommet
godt i gang med mere end 52 dion 2016
spillere fordelt på 16 baner.
Imidlertid er der stadig en
kelte 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 Holdensga
ard
Tlf. 23 31 17 56 eller e-mail
gertogsanna@skylinemail.dk

Basketball

”Basket for alle”
i HØST IF

Fodbold

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

Krolf

Vi spiller Krolf
året rundt!
Hver mandag, onsdag og fredag
kl. 13.00 spiller vi 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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Fodbold Ungdom

Børne- &
Ungdomshold
Indendørsfodbold er godt i gang
på alle hold og årgange på træ
ningstiderne onsdag og fredag.
Og ellers er det turnering og
stævner i weekenden. Juleaf
slutninger afholdes den sidste
træningsdag for hvert hold.
HØST IF Fodbold er sammen
med kioskteamet vært for æb
leskiver og en sodavand til alle
vores indendørsfodboldspillere.

Søndag den 15.november

Randers FC
Inde CUP
U10-U11-U12

I seneste nummer af HØST
(november) var der et indlæg
om kommende Randers FC
Inde Cup for U10-U11-U12 spil
lere den 15. november. Dette ar
rangement blev desværre aflyst.
Årsagen angivet som for få til
meldte deltagere. Ærgerligt kan
vi sige fra HØST IF – vi havde til
meldt ca. 30 spillere, så det var
NB! Favrskovmesterskaber In- ikke vores skyld det ikke blev til
dendørsfodbold d. 26-28. fe- noget.
bruar 2016!
Fodboldudvalget
Indbydelser udsendes her midt
i december.
Mere i februarnummeret af
Jonas Bager
HØST.

U16 Drenge
Den står nu på en ugentlig in
dendørstræning.
Deltagelse i stævner og inden
dørs turnering er også på pro
grammet frem til foråret, hvor
der kaldes sammen til træning
frem mod udendørs sæsonstart
2016. Rasmus Knage Thomsen
er træner i indendørs.
Fodboldudvalget
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Jonas Bagers superligadebut
Lørdag d. 28. november fik tidli
Randers FC træneren, Colin
gere ØHG/HØST IF-spiller Jonas Todd, har kun haft rosende ord
Bager superligadebut for Ran om Jonas, der hele tiden udvik
ders FC, i deres 1-0 sejr mod FC ler sig, og er en spiller lige efter
Nordsjælland. Jonas Bager star Todd’s smag.
tede sin fodboldkarriere i HØST
D. 28. november efter 57 mi
IF som 5-årig og spillede her nutter af kampen imod FC Nord
indtil han blev 12 år. Man vid sjælland kom Jonas’ mulighed
ste allerede fra første træning, så med lidt held i uheld. Mads
at her var der tale om en speciel Agesen blev skadet og Jonas blev
spiller. Jeg kan huske ham fra sendt i aktion, endda i midterfor
fodboldskole, hvor jeg var træ svaret, en uvant plads for Jonas,
ner for bl.a. Jonas. En lille knægt der trives bedst på højre back.
på 6-7 år, med så meget krudt i Men Jonas kom ind ved siden af
røven, skulle man lede længe Mads Fenger, og de to stod rigtig
efter. Samtidig var han oveni flot sammen mod det tryk der
dette af sin alder ekstremt god naturligt kommer i slutningen af
med bolden.
en kamp, hvor man er foran 1-0.
Da han blev 11-12 år, var tiden Han placerede sig godt og var god
kommet til at Jonas skulle videre på bolden, og efter 95 min. kunne
i sin udvikling. Han tog til Had han juble over en sejr, sin debut
sten SK og var her til han blev 15 og et clean sheet. Imponerende!
år, hvor turen så gik
Vi er naturligvis stolte i HØST
til Randers.
IF over at vi har været med til
Jonas imponerede at skabe et så stort talent som
hurtigt og blev hur Jonas Bager er. Det viser også, at
tigt udtaget til U- en lille breddeklub som HØST
landsholdet. Han nå IF, kan bidrage til de helt store
ede at blive anfører klubber.
for U18-landsholdet,
Vi ønsker Jonas et stort tillyk
hvor han også score ke med den nye kontrakt og den
de et par mål, inden flotte debut.
han i oktober måned
Vi håber en dag at kunne se
i år, skrev under på kameraet gå forbi dig under na
sin første professio tionalsangen i Parken.
nelle kontrakt med
Held og Lykke
Randers FC.
fra HØST IF Fodbold
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”Dødens pulje”
med vilde lokalopgør

Da HØST IF
og HSK
mødtes
i 2014

Tirsdag d. 1. december var en
ventet dag, ja faktisk siden vi
sikrede oprykningen til Serie
3 i næstsidste runde. Det var
nemlig dagen, hvor puljerne til
Serie 3 i foråret 2016 blev of
fentliggjort. Og puha… Hvilken
pulje det blev, nogle vil kalde
det ”Dødens pulje”, for i Serie
3 sammenhæng kunne det næ
sten ikke blive hårdere.
Ådalen, Vorup, Langaa, Houl
bjerg/Laurbjerg, Alliancen, Voldum
og så Hadsten. Det var de 7 mod
standere som DBU fandt frem til os,
da de satte puljerne sammen. Had
sten og Langaa er på papiret favorit
terne, da de er nedrykkere fra Serie
2 i efteråret 2015, og kan de holde
sammen på deres trupsammen
sætninger, så vil de helt sikkert
også være dem der skal kæmpe
om det, med Houlbjerg/Laurbjerg
og Vorup som dark horses.
Jeg tror bundkampen kommer
til at stå mellem, Voldum, Alli
ancen, Ådalen og os selv.
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Ådalen bliver et interessant
bekendtskab, jeg har kun hørt
fra et par voldumspillere og vo
res gamle træner Peter Thom
sen, at de er et rigtig godt kollek
tiv, men bestemt til at snakke
med. Alliancen kender vi og der
har vi lige nu overhånden efter
2 sejre på 3-2 over dem i efter
året, hvor vi blev 1’er foran dem
(de rykkede op blandt de bedste
2’ere).
Voldum spillede Serie 2 i for
året 2015, men jeg tror umiddel
bart deres niveau passer fint til
Serie 3 og her er deres base. De
er lidt som os i HØST IF; der er
begrænsninger for en lille by og
de må nok, ligesom os selv, er
kende at Serie 3 er maksimum
og så kan man måske lige ram
me en halvsæson hvor alt klap
per og så kan man snuse op til
Serie 2.
Men det bliver en ren fornø
jelse at møde Voldum igen, alle
spillerne kender næsten hinan

300 tilskuere, som var tilfældet
da Hadstens andethold i 2014
kom til Hadbjerg. En vanvittig
kamp, hvor vi scorede til 3-2
med 10 sekunder tilbage af kam
pen! Forhåbentligt kan det igen
blive en tæt og intensiv kamp,
selvom favoritrollerne denne
gang er byttet om. Hadsten kan,
hvis de kan holde fast på holdet,
stille med en start 11’er, der sid
ste år spillede Serie 1.
Men viljen kan skabe mirak
Intet over – Intet ved siden af
Men der bliver ikke noget stør ler, og der er ingen tvivl om, at
re, end når selveste ”storebror” det netop er denne kamp alle
Hadsten, skal til Hadbjerg Sta spillerne hos os ser meget frem
dion på besøg. Det bliver sim til. Så må vi se hvor langt vilje
pelthen ikke større, for HØST IF og gejst kan bringe os.
Der er i hvert fald ingen tvivl
at møde Hadstens bedste mand
skab. Det vil være første gang om, at det bliver 14 meget hår
nogensinde at de to klubber de kampe. Vi kunne ikke have
mødes i en officiel turnerings valgt en hårdere gruppe at mat
kamp, mellem de to klubbers che vores niveau med.
bedste hold.
Det bliver en stor dag på Had
Træner Simon Buus Olsen
bjerg Stadion, hvor vi selvfølge
lig håber at kunne samle over

den udenfor banen, og det bli
ver jo kampen om at bo på den
”rigtige” side af A10-landevejen.
Sidst vi mødte dem for nogle år
siden, var der 200 mennesker
på Hadbjerg Stadion og deres
stjerneangriber Max Højlund
scorede et af de bedste mål no
gensinde på Hadbjerg Stadion til
2-0, som blev resultatet af kam
pen.
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Sponsorhjørnet

Player
sponsorater
i HØST IF
Spillere og sponsorer er tilknyttet i 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
Skulle der være interesse fra
andre virksomheder for player
sponsorater til seniorholdet, så
skal man være mere end velkom
men til at kontakte Simon Buus
Olsen på tlf. 41 13 84 82 eller
simonbuusolsen@gmail.com.
Playersponsoransvarlig
Simon Olsen

Sponsorudvalg

Deltagere
søges
Det bestående Sponsorudvalg
– Vivi Jensen, Claus Mikkelsen,
Claus Glavind samt undertegne
de er i gang med ”en opdatering
og opfølgning” på eksisterende
aftaler. Dette som afsæt/grund
lag for at kunne gøre en mere
aktiv indsats på sponsorområ
det. Da det er et større arbejde
at få dette på plads, kunne vi
godt bruge nogle flere hænder
i arbejdet. Det er både til at op
datere og promovere på hjem
meside og sociale medier, men
også som kontakt til det store
sponsor-potentiale som HØST
IF slet ikke udnytter optimalt.
Så har du lyst til at bidrage her
så sig endelig til. Jo flere vi er om
opgaven, jo bedre. Vi holder et
månedligt møde, hvor vi uddele
gerer arbejdet i ”mindre enheder”
fra gang til gang. Alt sammen til
gavn for at vores lokale forening
og miljøet omkring HØST IF og
HØST-Hallen kan få de bedst
mulige betingelser!
Du kan kontakte sponsorud
valgets 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 et tiltag til alle
klubber og foreninger, der har
en sponsoraftale med OK. Tilta
get går ud på flg.:
• for hver solgt ½ liters Plus
vand
• for hver solgt kop kaffe fra
OK Plus’ kaffeautomat
fra OK Ødum, bidrager OK
ØDUM med 60 øre til HØST IF’s
klubkasse. Det vil sige at alle
kunder, der køber disse produk
ter hos netop OK Ødum, auto
matisk støtter HØST IF. Ideen er
selvfølgelig at gøre opmærksom
på OK’s produkter og samtidig
styrke samarbejdet mellem OK
og HØST IF.
Denne sponsoraktivitet til
gavn for HØST IF startede i for
året 2014 og fortsætter stadig.
Tak for støtten til OK og tak
til jer, der handler kaffe og vand
hos OK Ødum!
OK aftale i øvrigt
Du støtter ungdomsarbejdet
i HØST IF med 6 øre pr. liter,
hver gang du tanker, når du
har et OK benzinkort, der er til
knyttet HØST IF. En god og nem
måde at støtte idrætten i lokal
samfundet. Og til stor glæde for
ungdommen i HØST IF.

Hvis man også køber sin el
ved OK ved lave en elaftale
hos OK, får HØST IF i stedet 12
øre pr. tanket liter brændstof 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.
I klublokalet i HØST-Hallen
og på hjemmesiden er der bro
churer etc.
OK Ødum er jo vores lokale
indkøbsbutik i HØST området,
hvor vi lige kan få det vi står og
mangler. Der er et bredt sorti
ment i butikken, så det er nemt
lige at smutte forbi, når der skal
bruges det ene eller andet. Mor
genbrød kan også hentes her
både hverdage og weekender.
Og så er er jo flere muligheder
for at få stillet sulten, med flere
menuer på menukortet når man
ikke lige selv vil stå ved kødgry
derne. OK Plus Ødum er et godt
lokalt sted at handle generelt og
en rigtig god samarbejdspartner
for HØST IF!
Lars Olsen
HØST IF
Sponsorudvalg
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STØT AKTIVITETERNE I HØST IF
UDEN AT DET KOSTER DIG EN KRONE
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 klubben, 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.

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
Fodbold
Fodboldudvalg: Fodboldformand Lars Olsen tlf. 3075 2212.
OB40: Kontaktperson: Carlo Nielsen, tlf. 61 60 30 65, email carlo.nielsen@hotmail.com
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
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Gymnastik (fortsat)
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
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.
Fe b r u a r
Marts
April
Maj
Juni
August
September
Oktober
November
December

Deadline
7.2.2016
6.3.2016
3.4.2016
1.5.2016
5.6.2016
14.8.2016
4.9.2016
25.9.2016
6.11.2016
27.11.2016

Udkommer
23.2.2016
21.3.2016
18.4.2016
16.5.2016
20.6.2016
29.8.2016
19.9.2016
10.10.2016
21.11.2016
12.12.2016

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
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Kalender

Januar
1

December

HØST

12
13 Ødum Kirke kl. 9.30
14 HØST udkommer
Juleafslutning, dagpleje/børnehave
15
Ældregudstjeneste, Sct. Pauls
16
17 Plejehjemsgudstjeneste
18 Juleafslutning, Hadbjerg Skole
19
20 De Ni Læsninger, Hadbjerg kl. 16.00
21
22
23 Sct.Pauls, julegudstjeneste kl. 16.00
Jukeaften
Kollerup kapel kl. 14.00
24
Hadbjerg Kirke kl. 15.00
Ødum Kirke kl. 16.00
1. juledag
25
Ødum Kirke kl. 11.00
2. juledag
26
Hadbjerg Kirke kl. 9.30
27
28
29
30
31 Nytårsaften

3
10
12
13
17
21
24
26
28
30
31

Nytårsdag
Hadbjerg Kirke kl. 16.00
Ødum Kirke, kl. 9.30
Ødum Kirke kl. 11.00
Salmemaraton
Kirke i Børnehøjde
Hadbjerg Kirke kl. 11.00
Plejehjemsgudstjeneste
Ødum Kirke kl. 9.30
Salmemaraton
Fællesspisning Hadbjerg
Kirkehøjskole
Hadbjerg Kirke kl. 9.30

Februar
2
7
9
10
11
14
16
18
21
23
25
26
27
28

Formiddagsmøde
Ældregudstjeneste, Sct. Pauls
Ødum Kirke kl. 11.00
HØST deadline
Salmemaraton
Kirke i Børnehøjde
Generalforsaml. Hadbjerg Borgerf.
Hadbjerg Kirke kl. 11.00
HØST IF generalforsamling
Plejehjemsgudstjeneste
Ødum Kirke kl. 9.30
HØST udkommer
Salmemaraton
Fællesspisning Hadbjerg
FavrskovMesterskaber
Kirkehøjskole
FavrskovMesterskaber
Hadbjerg Kirke kl. 9.30
FavrskovMesterskaber

