
Side 16 Alle påskens gudstjenester
Side 19 Vær med til gospelworkshop
Side 20 Indsamling til verdens 

fattigste kvinder
Side 23 Rejse til lutherbyerne
Side 26 Invitation til alle til halbal
Side 32 Vil du tjene lidt ekstra ved 

at kridte HØST IF’s baner?

Februar

2016

33. årgang HØST
Hadbjerg Ødum Selling Tidende



2 3

RedaktøRen haR oRdet hadbjeRg

In
dh

ol
d Forhistoriske Hjørne   Side 6 

Hadbjerg   Side 3
Hadbjerg Skole   Side 12
Her finder du   Side 38
HØST IF   Side 24
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Kirke & menighed   Side 15
Redaktøren har ordet   Side 2
Regression   Side 14
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Vindue til en kretiv…   Side 4
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HØST er også online
Borgerforeningen for Ødum & Omegn
odumbyforening.dk, klik på ”Høst Bladet”

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

HØST
et nyt år
2016 lå foran os som et ubeskre-
vet blad. Nu ser det allerede lidt 
brugt ud, slidt i kanten og lidt 
krøllet. Februar er snart gået 
og der er 10 måneder tilbage af 
året.

For de som havde mange 
nytårsfortsæt om sundhed og 
motion er det tid til at tage fat. 
Det nytegnede medlemskab af 
fitness-klubben, som man alle-
rede nu må indrømme ikke bli-
ver helt den store succes, man 
havde drømt om, kan skiftes ud 
med sjove udendørs-aktiviteter 
i lokalområdet. Der indkaldes 
til nytårsappel i HØST IF og lø-
berne løber derudaf.

Man kan også prøve kræfter 
som byfest-medarrangør – der 
skal også gode kræfter til.

Er du derimod en af dem, der 
skal have helt faste rammer for 
motionen, så søges der perso-
nale til banekridtning – en helt 
afgørende opgave!

Med HØST-lig hilsen
Niels Bjarne Larsen

Rikke Møller Antvorskov

hadbjeRg 
boRgeRfoRening

Fastelavn
Sikke en dejlig eftermiddag, det 
var skønt at se børn og voksne 
hygge sig.

En tak til de forældre, der lige 
gav tønderne et ekstra slag, så 
børnene kunne få hul på dem.

Det var rigtig dejligt, at alle jer, 
der var tilmeldte, kom og holdt 
traditionen ved lige.

Tak for god stemning og tak 
for hjælpen med oprydning.

Kommende arrangementer
Indvielse af den færdige skov d. 16 april
Sankthansaften i Søparken d. 23 juni

Mere information følger.

Fællesspisning
Næste fællesspisning er d. 31 
marts. Der kommer igen dejlig 
mad til dejlige borgere.

For tilmelding: ring til Ida og 
Egon på tlf. 86 91 49 80, når skil-
tet er sat ved vejen.

Kristine Jensen

hadbjeRg 
VandVæRk

Der afholdes ordinær general-
forsamling i Hadbjerg Vandværk 
tirsdag den 15. marts kl. 19.30 
i forsamlingshuset.

Jesper Wichmann

HØST 2016
 Deadline Udkommer
Marts 06.03.2016 21.03.2016
April 03.04.2016 18.04.2016 
Maj 01.05.2016 16.05.2016 
Juni 05.06.2016 20.06.2016 
August 14.08.2016 29.08.2016 Deadline flyttet aht. sommerferie
September 04.09.2016 19.09.2016 
Oktober 25.09.2016 10.10.2016 Deadline og omdeling flyttet aht. efterårsferie
November 06.11.2016 21.11.2016 
December 27.11.2016 12.12.2016 Deadline flyttet aht. julen

http://odumbyforening.dk
http://8370.dk
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hadbjeRg hadbjeRg

Jeg var en af dem, der kun lige 
havde snuset til Facebook. Jeg 
var kun på for at være med i de 
lokale grupper. Jeg havde fire 
venner på Facebook, og jeg ville 
hellere snakke med mine ven-
ner og min familie end at læse 
om deres liv på Facebook.

I foråret 2015 lå jeg på hospi-
talet med hoftebrud. Min mand 
medbragte min iPad, 2 nøgler 
bomuldsgarn og strikkepinde fra 
skabet derhjemme, og så måtte 
jeg jo finde på noget at lave.

I min søgen rundt efter no-
get nyt at strikke, stødte jeg på 
en Facebook-side, der hedder 

”Strik til neonatalafdelinger vest 
for Storebælt”. Her fandt jeg op-
skrifter på bl.a. et babytæppe, 
som jeg gik i gang med. Det viste 

sig at være en side, hvor UTRO-
LIGT mange kvinder strikker og 
hækler til neonatalafdelinger i 
hele Danmark. I drømmer ikke 
om, hvor meget tøj i mikro-
størrelser, der bliver produce-
ret! Der er helt bestemte krav 
til tingene – kun i bomuldsgarn, 
kun i bestemte former og faco-
ner osv. Der er administratorer, 
der samler tøjet på lagre i Box-it, 
for hospitalerne modtager kun 
tøj, når de har brug for det. Der 
er garnfordelere, som fordeler 
sponsoreret garn til de mange 
flittige – mest garn til dem, der 
strikker mest. Der bliver lavet 
aftaler med mange lokale hand-
lende om restenøgler af garn 
og mængderabatter. Der bliver 
hjulpet med mønstre og farver, 

og ikke mindst bliver der taget 
billeder af alle de smukke ting, 
som bliver produceret.

Sidenhen har jeg også tilslut-
tet mig sider om hæklede og 
strikkede karklude (og JA, der 
er flere af dem), og jeg ved, at 
der f. eks. findes en Facebook-
side kun for dem, der har strik-
ket den helt bestemte kjole fra 
Hendes Verden designet af El-
len Holm (3.432 medlemmer!).

Det fantastiske er jo, at man 
kan gå ind og ud af grupper og 
lade sig inspirere. Fra aldrig at 
skrive noget på Facebook, er jeg 
begyndt selv at lægge nogle få 
indslag ind, og jeg hjælper ger-
ne med Grums, C2C og Linen 
Stitch (forskellige hæklemøn-
stre), hvis der er nogen, der er 
udfordrede. Men mest af alt 
suger jeg til mig af andres ideer 
til nye udfordringer på det krea-
tive område.

Vindue til en kreativ verden
Fra fordom til glæde over Facebook

Så i stedet for at synes, at Face-
book ville sluge min tid med unød-
vendige ting (læs: andre menne-
skers ”ting”), har Facebook – og 
dermed også andre mennesker 

– beriget mit kreative liv, åbnet 
mine øjne for den iderigdom, der 
findes og for, hvor mange men-
nesker, der er i gang med noget, 
de selv synes, er meningsfuldt. Et 
eksempel fra vores eget lokale om-
råde er, hvordan vi via Facebook 

”Os fra Hadbjerg” og ”Desperate 
Housewives, Hadbjerg” kan kalde 
sammen til ”Kreativ dag” – både 
i forsamlingshuset og i private 
hjem. Sikken en farverig palet af 
udfoldelse og inspiration!

Det kan dog også blive lidt for 
meget med Facebook, når et ind-
slag lyder noget i retning af: ”Jeg 
sidder her om aftenen og nusser 
og kæler for mine hjemmehæk-
lede karklude…”

Inge-Lise Rathje
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det foRhistoRiske hjøRne det foRhistoRiske hjøRne

Tak for de fire henvendelser fra 
lokalkendte, jeg modtog efter 
min efterlysning af oplysninger 
om Jordemodervejen mellem 
Hadbjerg og Erslev/Hinge.

Det viser sig, at der er præcise 
adresser på de steder, hvor jor-
demoderen har boet og virket. I 
hvert fald er der viden tilgæn-
gelig om ca. 150-175 år tilbage i 
tiden. Jordemoderens hus inkl. 
stald/lade på Elmelundsvej 80 
blev bygget af Randers Amt i 
1855 og fungerede som jorde-
moderhus i årene 1855-1900. 
Huset blev revet ned for ca. 10 
år siden.

Fra omkring år 1900 til 1941 
var det huset på Elmelundsvej 
60, der fungerede som jorde-
moderhus, og blev bygget til 
samme. Efter 1941 blev der 
etableret jordemoderfunktion i 
Hadsten by.

Mine informanter bekræf-
ter, at Jordemodervejen gik fra 
omkring endepunktet af nuvæ-
rende Kærsmindevej til det lille 
stykke vej, der kaldes Bavnehøj 
lige udenfor Erslev. Nogen af 
jer cyklister har måske stiftet 
bekendtskab med bakken før 
Erslev, når man kommer fra Nr. 

Galten. Den har en temmelig 
barsk stigning, så I har sikkert 
ikke glemt den, hvis I har taget 
turen den anden vej. Lige ved 
toppen af bakken, går en grus-
vej ind, og efter 2-3 huse ender 
den gamle vej nu ved Bavnehøj 
Auto.

På et gammelt kort (se illustra-
tion) ses en skitse over de veje, 
der har udgået fra Hadbjerg før i 
tiden. Kortet stammer fra bogen 
ved navn ”Bogen om Hadbjergs 
Ejendomme 1683-1972” af Niels 
Enevoldsen.

På kortet kan ses at der blev 
brugt særskilte veje til bl.a. 
Erslev (Jordemodervejen) og til 
Galten. Jeg har ladet mig for-
tælle, at træskomageren boede 
i Galten, så det var ad den vej, 
man gik, når familien skulle ud-
styres med nye træsko.

Om jordemoderen tog turen 
til Erslev/Hinge i gamle, slidte 
træsko, om hun blev hentet 
i hestevogn eller hvordan og 
hvorledes - melder historien 
endnu intet om.

Mange tak for respons, til: 
Hans Mathiesen, Hans Søren-
sen, Irma Katholm og Henning 
Møller.

Pia Larsen

Jordemoderhuset og -vejen 
i Hadbjerg
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ødum ødum

Der begyndes med fællesspis-
ning kl. 17.30 – hvor der serve-
res den store lune ret a la svine-
kam med alt i tilbehør.

Derefter afholdes generalfor-
samling, hvor byforeningen er 
vært med kaffe/te og kage.

Dagsorden
Valg af dirigent
Beretning fra bestyrelsensformanden
Fremlæggelse af regnskab
Fastsættelse af næste års kontingent
Indkomne forslag
Valg af medlemmer og 

suppleanter til bestyrelsen
Valg af revisorer
Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet, 
må være formanden i hænde 
senest 8 dage før generalforsam-
lingen. Generalforsamlingens 
beslutninger træffes ved almin-
delig stemmeflertal.

Såfremt én person ønsker 
skriftlig afstemning skal dette 
imødekommes. Valget af besty-
relsesmedlemmer og supplean-
ter sker ved skriftlig afstemning.

Af hensyn til indkøb skal til-
melding til fællesspisning ske 
senest fredag den 11. marts til 
tlf. 30 64 31 94 (evt. sms). Hvis 
telefonen ikke tages, indtal 
venligst besked. Eller på vores 
hjemmeside – under fanen ar-
rangementstilmelding.

Efter generalforsamlingen vil der blive et lille oplæg om et emne, 
som startede sidste år, hvor byforeningen var med i et projekt.

byfoReningen foR ødum og omegn

Generalforsamling 
i Ødum forsamlingshus
D. 15. marts 2016

Vel mødt til en fantastisk af-
ten, hvor du/i har mulighed for 
at møde den nabo, som du ikke 
lige fik snakket med dagen før.

Hiv gerne alle i armen og deltag 
i et godt samvær hvor alt kan ske.

Vi glæder os til at se jer alle.

Vel mødt
Bestyrelsen

Vores kulturfortæller kommer 
for at lave en opsamling af pro-
jektet, således at vi kan få en 
god afslutning på det.

Det vil blive vist nogle foto 
derfra, og der vil være en lille 
udstilling af de tegninger, som 
blev tegnet af de deltagende på 
selve dagen d. 20. juni 2015.

Hele aftenen vil være færdig 
ca. kl. 21.30.

Drikkevarer kan købes til billige 
penge.

Pris pr. deltager kr. 50 – børn 
under 10 år kr. 25.
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selling selling

Fælles-
spisning
Vi afholder fællesspisning i Sel-
ling Forsamlingshus onsdag d. 
24. febrar kl. 18.

Menuen er pulled pork bur-
gere.

Tilmelding kan ske på 
madiselling@gmail.dk

Næste fællesspisning: onsdag 
d. 30. marts.

Selling Borgerforening

Så er vi kommet på den anden 
side af året 2015, vi vil i den 
anledning ønske alle borgere 
velkommen i 2016 og et tak for 
2015. Der er sket lidt siden sene-
ste nummer af HØST, som vil 
blive nævnt i dette indslag. Sel-
ling Borgerforening har blandt 
andet tilmeldt sig til Gentænk 
Landsbyens delprojekt borger-
budgettering. I den anledning 
er der lidt forhistorie samt en 
status på dette projekt.

Det grønne område
For 5 år siden lavede Selling 
Borgerforening et fremtidsværk-
sted, hvor tankerne var at få 
klarlagt hvad borgerne i Selling 
gerne ville have lavet i byen – 
og om der var nogle ildsjæle der 
ville løfte det.

Et af ønskerne var at få lavet 
en ordentlig legeplads eller et 
grønt område, hvor borgerne 
kan mødes i forskellige sam-
menhænge. Legeplads-projekt-
gruppen har haft en del start-
problemer, men efter et par 
positive møder i december 2015 
og februar 2016 er der nu en 
god udvikling i gang, hvor vi har 
talt godt sammen om, hvordan 
legeplads og grønt område kan 
udvikles.

Man kniber sig næsten i ar-
men over de mange gode forslag, 
der er fremme: madpakkehus, 
multibane, gyngestativ, tarzan-
bane, hus i den lille skov, scoo-
terbane, shelter. Den 15. marts 
følger endnu et møde, hvor der 
skal diskuteres projektbeskri-
velse og grundtegning.

Herefter kan der så forhåbent-
lig være grundlag for at arbejde 
videre med planerne, herunder 
at skaffe økonomi til de mange 
herligheder. Favrskov kommu-
ne er orienteret og har udtrykt 
velvilje over for planerne.

For at samle krudt til lege-
plads-projektet har Majken, 
Steffen og Evald den 6. februar 
deltaget i et Gentænk Lands-
byen Kick Off seminar, som er 
en udløber af Europæisk Kultur-
hovedstad 2017 projektet. Her 
mødte vi folk fra andre små 
byer, som allerede med held har 
etableret legeplads / grønt om-
råde. Det var opløftende at høre 
om, hvordan man har båret sig 
ad andre steder.

Byfest
Gruppen bag byfesten er godt i 
gang med planlægning af vores 
byfest, der ligger den 2. week-
end i juni. Planlægning går lige 
i øjeblikket ud på, og få aktivite-

ter på pladsen og mad på bordet, 
strøm og vand på pladsen plus 
diverse andre opgaver.

Der er dog nogen ting som 
kræver lidt hjælp fra resten 
af Sellings borgerene, der for-
håbentlig vil hjælpe til på de 
tidspunkter. Det drejer sig om 
praktiske hænder og idemagere, 
disse opgaver indbefatter ikke 
at man kommer til at stå få no-
get, det er kun idéer og hænder. 
Der vil løbene blive meddelt på 
Facebook-gruppen ”8370 Sel-
ling”, hvornår der er brug få 
hænder, ellers er man velkom-
men til at deltage i næste plan-
lægningsmøde d. 5. april eller 
kontakte nogle af de nøgleper-
soner, der sidder i byfestgrup-
pen. Vi håber at sellingborgerne 
vil deltage både med hænder og 
som deltagere til selve byfesten, 
som forhåbentlig bliver den 
bedste byfest.

Til nye folk i byen vil vi ønske 
jer velkommen til byen og vi 
håber og se jer i bybilledet, som 
deltagere i byens forskellige be-
givenheder, blandt andet fælles-
spisning og byfest.

Steffen Espersen
Formand Selling Borgerforening

selling boRgeRfoRening

Det grønne område og Selling byfest

mailto:madiselling@gmail.dk
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hadbjeRg skole hadbjeRg skole

I forbindelse med opførelsen 
af den nye udskolingsafdeling 
på Hadbjerg Skole indgår det, 
at den gamle skole skal rives 
ned. Dette arbejde påbegyndes 
i marts måned. Derved forsvin-
der en kendt og markant byg-
ning i Hadbjerg.

Noget af bygningen bliver dog 
stående. Den vestlige del af byg-
ningen, rummet hvor 9. klasse 
havde klasseværelse, og hvor 
der før har været gymnastiksal 
og musiklokale, samt gruppe-
rummet, hvor igennem tiderne 
både sundhedsplejerske, UU 
vejleder m. m. har haft kontor, 
skal fremover være magasin for 
skolen og ”pedellens” kontor.

Fra skolens side vil vi gerne be-
vare/fastholde mindet om ”Den 
gamle Skole” og derfor planlæg-
ger vi, at lave en fotovæg med 
gamle billeder af bygningen og 
billeder af klasser, der har fået 
undervisning i de gamle lokaler.

Derfor er skolen meget in-
teresseret i, hvis der blandt 
HØST’s læsere er nogle, som 
har gamle billeder fra deres sko-
letid, som vi må låne og lave fo-
tostater af.

Hvis nogle har billeder af Had-
bjerg gamle skole eller klassebil-
leder, kan I aflevere dem på sko-
lens kontor, og vi vil sørge for at 
de bliver leveret retur, når vi har 
fået lavet fotoopsatserne.

Farvel til den gamle skole Indvielse af de nye lokaler
Fredag d. 22. januar blev den 
nye udskolingsbygning indviet. 
Dagen blev festligholdt og bl.a. 
var der tale af Borgmester Nils 
Borring og formand for ”Børn 
-og skoleudvalget” udvalget Isa-
bell Friis Madsen.

Torsdag d. 28. januar havde 
forældrene mulighed for at se 
de nye bygninger.

Alle på skolen er meget glade 
for de nye lokaler og de nye mu-
ligheder, som lokalerne giver.

Niels Fensby
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RegRession kiRke & menighed

Selling har fået sin egen regressions-
guide, som kan hjælpe dig af med 
dårlige vaner, uheldige fobier eller 
stille din nysgerrighed i forhold til 
tidligere liv

der. Her er regression et meget 
effektivt middel. Fysiske smer-
ter eller lidelser kan også være 
udtryk for noget i din fortid, du 
trænger til at få kigget på. Ved at 
gå tilbage og se hvor det kommer 
fra, bliver meget dårlig energi for-
løst, og du slipper af med årsagen 
til din dårligdom, og dine symp-
tomer letter eller forsvinder helt. 
Magisk – men uden hokus pokus.

Der er stor forskel på hvor de-
taljeret man oplever et tidligere 
liv, men man vil helt sikkert 
opleve noget, som vil give me-
ning for en selv. I modsætning 
til f. eks. clairvoyance er det i en 
regression klienten selv der op-
lever det hele, jeg er blot guiden, 
der sidder ved siden af og stil-
ler spørgsmål. På denne måde 
er det en utrolig stærk og følel-
sesladet oplevelse at være i en 
regression. Der er ingen fysisk 
smerte forbundet med regres-
sion, og det er på ingen måde 
farligt.

Regression betyder: ’at gå til-
bage’.

Det er utroligt spændende at 
arbejde med regressioner, så 
min ambition er at have et par 
klienter om ugen. Jeg har mit 
daglige arbejde i Århus, så jeg 
har kun klienter på hverdagsaf-
tener eller i weekender.

Læs evt. mere om regression 
på www.lykkeguide.dk.

Jette Lykkegaard

Gudstjenester
Februar  Ødum Kirke Hadbjerg Kirke Andre kirker
Søndag d. 21. 2. søndag i fasten kl.   9.30 AMKH  
Søndag d. 28. 3. søndag i fasten  kl.   9.30 AMKH 
Marts  Ødum Kirke Hadbjerg Kirke Andre kirker
Søndag d. 6. Midfaste kl. 11.00 MK  
Onsdag d. 9. Kirke i børnehøjde  kl. 17.30 MK 
Søndag d. 13. Mariæ bebudelses dag  kl. 11.00 MK 
Tirsdag d. 15.    kl.   9.30 kaffe i sognegården 

 Ældregudstjeneste   kl. 10.30 MHT Sct. Pauls Kirke 
Onsdag d. 16. Ungdomsgudstjeneste   kl. 19.00 BNJ, Sct. Pauls Kirke
Torsdag d. 17. Plejehjemsgudstj.    kl. 14.30 MK Møllegården
Søndag d. 20. Palmesøndag kl.   9.30 AMKH  
Torsdag d. 24. Skærtorsdag  kl. 11.00 MK 
Torsdag d. 24. Skærtorsdag   kl. 17.30 fællesspisn, sogneg. 

 Musikgudstjeneste   kl. 19.30 MHT Sct. Pauls Kirke
Fredag d. 25. Langfredag  kl. 16.00 liturgisk gudstj. MK 
Søndag d. 27. Påskedag kl. 11.00 MK kl.   9.30 MK 
Mandag d. 28. Anden påskedag   kl. 11.00 BNJ Sct. Pauls
April  Ødum Kirke Hadbjerg Kirke Andre kirker
Søndag d. 3. 1. søndag efter påske kl. 11.00 MK  
Søndag d. 10. 2. søndag efter påske  kl.   9.30 AMKH 
Tirsdag d. 12. Salmemaraton   kl. 19.00 Lerbjerg kirke 
Onsdag d. 13. Kirke i børnehøjde  kl. 17.30 MK 
Søndag d. 17. 3. søndag efter påske kl.   9.30 MK  
Torsdag d. 21. Plejehjemsgudstj.    kl. 14.30 BNJ Møllegården
Fredag d. 22. Bededag   kl. 11.00 BNJ 
Søndag d. 24. 4. søndag efter påske kl.   9.30 MHT  
Tirsdag d. 26. Salmemaraton  kl. 19.00 salmemaraton 
Maj  Ødum Kirke Hadbjerg Kirke Andre kirker
Søndag d. 1. Konfirmation kl. 10.00 MK  
Onsdag d. 4. Befrielsesgudstjeneste  kl. 19.00 Århus Kammerkor  
Torsdag d. 5.    kl. 11.00 Sct. Pauls Kirke
Lørdag d. 7. Konfirmation  kl. 10.00 MK 
Søndag d. 8. Konfirmation  kl. 10.00 MK 
Onsdag d. 11. Kirke i børnehøjde  kl. 17.30 MK 

Gudstjenesteliste indtil august findes i ”Kirkebladet for kirkerne i og omkring 
Hadsten”, som ligger i kirkerne.

Præster i pastoratet
 MK Mette Krabbe
 BNJ Birgith Nørlund Jensen

 MHT Marie Hedegaard Thomsen
 AMKH Anne Martiny Kaas Hansen
 AB Anders Bonde

På rejse med sjælen

Jeg hedder Jette Lykkegaard, og 
har boet i Selling i 3 år, sammen 
med min kæreste Henrik. Vi 
købte ’Grethes hus’ i december 
2012, og har siden renoveret 
for at få det gjort til vores eget 
hus. Siden er Henriks datter 
Marianne flyttet ind, for at gå 
på gymnasiet i Århus. Nogle Sel-
ling-borgere kender mig måske 
fra mit frivillige arbejde ved by-
festen, eller som udlejer for Sel-
ling Forsamlingshus. Så jeg har 
allerede en stor berøringsflade i 
byen efter kun 3 år.

I løbet af 2015 tog jeg en ud-
dannelse til regressions-guide, 
og blev hurtigt meget positivt 
overrasket over hvor effektivt et 
redskab det er til at skabe foran-
dring i sit liv. Ved at gå tilbage og 
kigge på ting i sin fortid, eller i 
tidligere liv, kan man få svar på 
hvorfor man bliver ved med at 
agere efter de samme – måske 
uheldige – mønstre, eller hvor-
for man er vandskræk eller lig-
nende. I samme øjeblik man ved 
hvor disse mønstre stammer fra, 
bliver det meget nemt at lægge 
dem på hylden. Nogle menne-
sker oplever, at der er levemøn-
stre, som ligefrem går i arv, og vil 
gerne bryde ringen, og komme af 
med disse uhensigtsmæssighe-

http://www.lykkeguide.dk
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Formiddagsmøde i 
præstegården
Tirsdag den 8. marts kl. 10.00 i Ødum 
Præstegård
Foredrag v. Anette Kjær om Jeppe Aakjær

I år fejres 150 året for Jeppe 
Aakjærs fødsel

Med afsæt i en række fælles-
sange med tekst af Jeppe Aakjær 

tegnes et portræt af den højtråbende sam-
fundskritiker, den lyriske digter og menne-
sket Aakjær; en sjælden personlighed med 
et kompromisløst sind og en sans for social 
retfærdighed og naturens uberørte storhed. 
Tråden trækkes op til i dag med spørgsmå-
let om, hvorvidt Aakjærs virke og digtning 
også taler ind i vor egen tid. Er der træk af 
Aakjærs samfundskritik, der også i dag ville 
kunne høres som et tiltrængt korrektiv til 
tidsånden? Hører det menneske- og natur-
syn, vi finder i Aakjærs sange en svunden 
tid til, eller kan det stadig slå strenge an i 
det moderne menneske og korrespondere 
med vor tids natursyn og udfordringer?

Anette Kjær arbejder som freelance fore-
dragsholder, sanger og underviser og er der-
udover fastansat som organist ved to kirker 
i Himmerland. Hun er diplomuddannet 
klassisk sanger fra Det Jyske Musikkonser-
vatorium og har sunget bl.a. på Den Jyske 
Opera som solist og som assistent i Den Jy-
ske Operas Kor. Hun er desuden uddannet 
organist fra kirkemusikskolen i Vestervig og 
har læst idéhistorie på Aarhus Universitet.

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

Kaffen koster 20 kr.
Næste gang bliver den 12. april.

Kirke i 
børne-
højde
Hadbjerg Kirke
Onsdag den 9. 
marts kl. 17.30
Salmesang og bi-
belfortælling for de 
mindste. Efter guds-
tjenesten holder vi 

”skovtur i kirken”.
Menighedsrådet 

sørger for mad og 
drikke.

Tilmelding til Met-
te Krabbe på e-mail 
mekr@km.dk eller 
sms 40 88 96 00 – 
hvis man ikke når at 
tilmelde sig, møder 
man bare op allige-
vel!

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

Øvrige datoer: 13. 
april, 11. maj.

Mette Krabbe

Palmesøndag Gudstjeneste i Ødum kirke kl. 9.30

Skærtorsdag Gudstjeneste i Hadbjerg kirke kl. 11.00

Fællesspisning og musikgudstjeneste i Hadsten
Hadsten Sognegård kl. 17.30, Sct. Pauls Kirke kl. 19.30
Skærtorsdag er dagen hvor Jesus spiste sit sidste måltid med sine 
disciple og den aften er der mulighed for sammen med andre at 
nyde et godt påskemåltid med bibelske motiver i Hadsten Sogne-
gård. Efter spisning er der musikgudstjeneste kl. 19.30 ved Marie 
Hedegaard Thomsen i Sct. Pauls kirke. Der er tilmelding til fælles-
spisningen, efter først-til-mølle-princippet, på Hadsten kirkekontor, 
tlf. 86 98 04 25. Pris 50 kr. for voksne og 25 kr. for børn.

Langfredag Musikgudstjeneste i Hadbjerg Kirke kl. 16.00
Langfredag holder vi en liturgisk gudstjeneste med fokus på musik, 
sang og læsninger fra Jesu lidelseshistorie. Det bliver en stemnings-
fyldt gudstjeneste, hvor der vil blive sunget 4-stemmige motetter, ko-
raler og andet godt, som er nøje udvalgt til lejligheden. Vores organist 
Anders har inviteret professionelle sangere fra Århus og Aalborg og han 
synger også selv med. Sangerne er Maria Jørgensen (sopran), Stine Ve-
jen (alt), Morten Mortensen (tenor), Anders Dohn på bas og orgel.

Påskedag Gudstjeneste i Hadbjerg Kirke kl. 9.30 og Ødum Kirke kl. 11.00

2. påskedag Gudstjeneste i Sct. Pauls kirke kl. 11.00

Påskens gudstjenester

mailto:mekr@km.dk
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Ferie og 
fridage
Jeg holder ferie i uge 7 og har 
friweekend den 27. -28. februar.

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

Gospelworkshop
med Lydiah Wairimu
og pianist James Khoanyana

Menigheds-
rådsmøder

Torsdag d. 10. marts
Torsdag d. 14. april
Torsdag d. 12. maj
Torsdag d. 9. juni

Tidspunkt for alle møderne er 
kl. 19.00 i konfirmandstuen.

Kirkevejviser
Sogne- Mette Krabbe

præst Præstegården, Ødumvej 32
 Tlf. 86 98 90 65

For-
 Ruth Bugtrup

mand
 Glentevej 17, Hadbjerg

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

Kirke- John Langdahl

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

Kom og vær med til en fantastisk oplevelse
Alle er velkomne uanset sangstemme

Lørdag den 12. marts 2016 kl. 10 i Ødum Kirke

Døbte, viede, 
bisatte, 
begravede
Hadbjerg kirke

Døbte
Emilie Schneider Hougaard, Hadbjerg

Ødum kirke
Døbte
Isabella Westergaard Boel, Tilst
Bisatte og begravede
Bendt Nielsen, Ødum
Birthe Krista Svenstrup, tidl. Selling

Der er frokost og kaffe undervejs – 
pris 100 kr. pr. person (betales på dagen).
Kl. 16 er der gratis ”koncert”/
fremvisning for publikum.
Tilmelding senest den 5. marts 
til doris@kajkaalund.dk.
Vi glæder os til at se rigtig mange glade 
mennesker med lyst til en sjov dag.

Ødum Hadbjerg Menighedsråd
Doris Svendstrup, tlf. 29 63 50 69

Bente Bräuner, tlf. 20 88 66 86

mailto:doris@kajkaalund.dk
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Indsamlingen organiseres 
af et stærkt lokalt net-

værk af 950 indsamlingsledere, 
som varetager alle de praktiske 
opgaver. Indsamlingen mobili-
serer årligt 20.000 indsamlere, 
og takket være det kirkelige bag-
land er ca. en tredjedel af ind-
samlerne konfirmander, spej-
dere og FDF’ere.

Del 
med verdens fattigste kvinder
Søndag d. 13. marts 2016 vil 
sognene i Hadsten Storpastorat 
gerne sende så mange frivillige 
indsamlere på gaden, at alle i 
sognet får mulighed for at give 
verdens fattigste kvinder en 
håndsrækning.

Dele-filosofien har vundet 
frem de seneste år. Ideen i dele-
økonomien er at udnytte vores 
egne – og hinandens – ressour-
cer på en gensidigt fordelagtig 
måde.

Tankegangen at ’dele med 
den fattige’ er meget ældre og 
står som en helt central grund-
pille i både kristendommen 
og vores kultur. Vi finder den 
i de bibelske historier og i den 
gamle høstsang: ’Rev vi marken 
let, det er gammel ret, fuglen og 
den fattige skal også være mæt. ’

Derfor er overskriften for 
årets sogneindsamling: ”Del 
med verdens fattigste kvinder”.
”Hvis vi vil se virkelig udvik-

ling her i verden, skal vi investe-
re i kvinderne”, siger Desmond 
Tutu, tidligere ærkebiskop i Syd-
afrika.

Både Verdensbanken og FN gi-
ver ham ret:
•	 Hvis kvinder får egen ind-

tægt, stiger hele familiens 
uddannelses- og sundheds-
niveau

•	 Hvis kvinder får ret til at eje 
jord og optage lån på lige fod 
med mænd, vil landbruget i 
udviklingslande kunne pro-
ducere 20-30 procent mere

•	 Hvis kvinder får en uddan-
nelse, har deres børn dob-
belt så gode chancer for at 
overleve

•	 Hvis flere børn overlever, 
vælger mange kvinder og fa-
milier at få færre børn.

Med andre ord: Når vi hjælper 
en kvinde, hjælper vi hele hen-
des familie!

Vi er med i Sogneindsamling, 
fordi det altid er en god og hyg-
gelig dag, hvor vi, på tværs af 
sogne og generationer, deler vo-
res søndag med mennesker, der 

virkelig har brug for hjælp. Vi 
hygger os både med turen med 
indsamlingsbøssen og efter ind-
samlingen i Hadsten Sognegård. 

Meld dig allerede nu som 
indsamler hos Jonna Le-
det Thomsen på e-mail 
jonnaledetthomsen@gmail.com 
eller tlf. 29 88 91 61 (efter kl. 16) 
og del din søndag med verdens 
fattigste kvinder.

Det nytter! Ved sidste års Sog-
neindsamling nåede Hadsten 
Storpastorat et indsamlingsre-
sultat på 39.622 kroner. 

På landsplan blev der samlet 
14 mio. kroner ind til kvinder i 
verdens fattigste lande.

Vandreservoir
I Etiopien opsamler en ny dam 
regnvand, så kvæghyrderne ikke 
længere behøver at vandre med 
deres dyr i tørtiden. Det betyder 
færre konflikter med naboerne 

– og børnene kan blive i skolen 
hele året. 

Foto: Tinbit Amare Dejene

Sogneindsamling
I 2016 er indsamlingen den 13. marts, og 
Folkekirkens Nødhjælp sætter særligt fokus 
på verdens fattigste kvinder Maratonen gennem Den Dan-

ske Salmebog er genoptaget i 
det nye år, og vi har allerede set 
mange af provstiets kirker.

Her i foråret kommer marato-
nen igen til et par kirker her i 
storpastoratet.

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

Undervejs er der en lille pause, 
hvor det lokale menighedsråd 
byder på en tår kaffe og en små-
kage eller lidt koldt at drikke. 

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

Kalenderen foråret 2016
Tirsdag, den 23. februar 2016 kl. 19

Vejerslev Kirke, Tingvej 5, Vejerslev, 8881 Thorsø
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19 

Laurbjerg Kirke, Østergade 34, Laurbjerg, 8870 Langå
Tirsdag d. 29. marts 2016 kl. 19 

Sdr. Vinde Kirke, Kirkebakken 13, 8860 Ulstrup
Tirsdag d. 12. april 2016 kl. 19 

Lerbjerg Kirke, Hadstenvej 24, Lerbjerg, 8370 Hadsten
Tirsdag d. 26. april 2016 kl. 19 

Hadbjerg Kirke, Bavnehøjvej 144B, Hadbjerg, 8370 Hadsten
Tirsdag d. 10. maj 2016 kl. 19 

Foldby Kirke, Kirkevej 3, Foldby, 8382 Hinnerup
Man kan læse mere om projek-
tet på salmemaratonfavrskov.dk 

– her er også adgang til mere in-
formation om kirkerne.

Alle er velkomne og hver fugl 
synger med sit næb.

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

Salme-
  maraton

mailto:jonnaledetthomsen@gmail.com
http://www.salmemaratonfavrskov.dk
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I 2017 fejres reformationsju-
bilæet over hele verden. Da 

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

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

”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 dansker-

ne stolte over at være lutherane-
re? Den lutherske reformation 
begynder i en universitetspro-
fessors og munks ængstede 
samvittighed. 

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

hvor vi besøger klostret, hvor 
han var augustinermunk, 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 
Friedenstein stol.

Turen slutter i Eisenach, hvor 
Luther gik i skole. Byen rummer 
flere lutherminder, blandt an-
det Lutherhuset på Lutherplatz. 
Lige udenfor Eisenach besøger 
vi Wartburg, som ligger 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 Testamente fra 
græsk til tysk.

Program for turen og oplys-
ninger om tilmelding kan fås på 
kirkekontoret, tlf. 86 98 04 25.

kiRkehøjskole: 500 åR med lutheR

Kirkehøjskolen holder til på Hadsten Høj-
skole, 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 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.

Tag med på en rejse i Luthers 
fodspor. Vi skal besøge mange 
af de steder, hvor han levede og 
havde sit virke, og hvorfra refor-
mationen bredte sig.
Vi rejser med bus til Wittenberg, 
som var centrum i reformati-
onsårene.

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 reformationsmuseum. 
Vi skal besøge stadskirken, hvor 
han prædikede og slotskirken 
med døren, hvor han slog sine 
95 teser op i 1517. Og der bli-
ver 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, 
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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 engang imellem, 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

Der har nu været holdt fre-
dagsklub i en måneds tid 

og tilslutningen vokser støt.
Der møder mellem 50-60 børn 

og unge op hver fredag aften fra 
kl. 19-22 og de hygger sig geval-
digt.

Senior fodbold har været så 
søde at flytte deres træningstid, 
og det betyder, at klubben råder 
over hallen hver fredag fra kl. 
20-21.

HØST IF lægger lokaler til og 
frivillige forældre holder opsyn.

Der er tændt for tv på skær-
men i kiosklokalet og der ses 
både Disney Sjov, X-faktor, sport 
og film, mens der spises slik, 
popcorn og drikkes sodavand. 
Når hallen er ledig bruges den 
til håndbold, fodbold, stikbold 
og alt muligt andet, mens mu-
sikken drøner ud af højtalerne. 
Multibanen bruges også flittigt, 
ligesom omklædningsrummene 
benyttes til mindre grupper, 
der gerne vil snakke i fred for 
voksne.

Der er stor ros til de børn og 
unge, der møder op, de er så 
søde og sjove at være sammen 
med og gode ved hinanden – så 
alle kan være stolte af deres 
børn og unge mennesker her i 
området.

For nylig blev der holdt et 
møde for interesserede foræl-
dre, og der blev snakket om, 
hvad forældrene ønskede at 
bruge klubben til, og hvad der 
rent praktisk kan lade sig gøre. 
Indtil videre er det bestemt, at 
de børn og unge der møder op, 
får lov til at komme med øn-
sker til hvad de gerne vil, og de 
frivillige efterkommer det, der 
kan lade sig gøre. Det fungerer 
rigtigt godt, og der er ingen tvivl 
om, at alle hygger sig og har det 
sjovt. De frivillige forældre hyg-
ger sig også og får nogle gode 
snakke, hvilket er med til at 

Fredagsklub
 for mellem- og udskolingselever

styrke sammenholdet i foræld-
regruppen.

Der arbejdes i øjeblikket på at 
arrangere en tur til biografen i 
Hadsten, med egenbetaling. Der 
gives information via gruppen 

”Klubaften Forældrehjælp”, som 
alle er velkomne til at melde 
sig ind i på Facebook, da det 
er lidt svært at nå alle på de lo-
kale facebooksider. Hvis det er 
muligt vil informationer om ar-
rangementer også annonceres i 
HØST.

Med venlig hilsen
”De frivillige forældre”



26 27

høst if høst if
”løb i høst if”

Har du sat dig et løbemål 
for 2016?

  Ægte Spansk 
Grisefest

Skal du løbe et halvmaraton til 
sommer? Eller overvejer du at 
tilmelde dig et andet motionsløb, 
som du kan have som målsæt-
ning? Så er det måske en god ide 
at løbe med i HØST IF.

Det giver god motivation at 
løbe sammen med andre, og 
det er bare mere forpligtende at 
have noget at møde op til. Her 
er uddannede trænere, som 
kan hjælpe med programlæg-
ning og give gode råd ved fx 
skader m.m., som kan være en 
hjælp mod målet. Fællesture 
løbes med opsamling, så alle 
kan være med uanset tempo, og 
turens længde tilpasses ønsker 
ved hver træning.

Løbeskolen er godt i gang
Der er fuld gang i årets løbe-
skole. På nuværende tidspunkt 

er vi godt halvvejs. Så hvis du 
evt. kan løbe 2-3 km og har en 
plan om at komme op på 5 km, 
er det stadig en mulighed at 
komme med på den sidste del. 
Bare mød op og vær med!

Medlemskab af HØST IF Løb
Kontingent for hel sæson (jan-
dec) er 200 kr. Meld dig ind på 
www.høstif.dk/loeb

HØST IF Løb Facebook
Du kan nu følge med i aktivi-
teter for HØST IF Løb, opstart 
af nye hold, klubture og arran-
gementer m. m. Giv os et like 
på www.facebook.com/HoestI-
FLoeb

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

Planlagte aktiviteter februar-marts
 7. februar Vesthimmerlands Vinter Cross Cup, 4. afd. (4 og 8 km)
 11. februar Medlemsmøde – sæsonplanlægning, fremvisning af nyt klubtøj
 27. februar Nytårskur – en løbetur, god mad og hygge med andre løbere
 6. marts Klubtur
 28. marts Egå Engsø Rundt, hyggeligt familieløb (5 og 10 km)

Faste træningstider, fra HØST Hallen
Tirsdag kl. 19.30 – fællestræning, løbetur eller fx Run for Fun, interval eller andre øvelser.
Torsdag kl. 17.00 – fællestræning med en kortere løbetur.
Søndag kl. 10.00 – fællestræning med mulighed for længere ture, lokalt og andre steder.

Aftenens menu 
er helstegt pat-
tegris m. tilbehør.

Kopiministeriet 
spiller op til dans.

Hele herligheden 
kan du få for 200 
kr. pr. person 
inkl. 1 velkomst-
drink og natmad.

Drikkevarer 
kan købes.

12. marts kl. 18.30
HØST-hallen Mejsevej 1, Hadbjerg

Tilmelding på HØST IF´s hjemmeside
Senest 1. marts 2016

HØST IF giver dig mulighed for at komme 
til endnu et 

BRAG
  af en halfest

Hvis der er spørgsmål så kontakt Vivi:
 e-mail rudbjergvej13@gmail.com
Festen er for +18 år

mailto:claus@glavind.net
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Baner i HØST-hallen
Sæson 2015-2016

Mandag 19.00-20.00, 1 bane
Mandag 20.00-21.00, 1 bane
Mandag 21.00-22.00, 3 baner
Tirsdag 16.00-17.00, 1 bane
Tirsdag 21.00-22.00, 1 bane
Fredag 19.00-20.00, 1 bane

Tilmelding til
Gert Holdensgaard

Tlf. 23 31 17 56 eller e-mail 
gertogsanna@skylinemail.dk

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: jujitsu.langton.dk, www.facebook.com/Hadbjerg-Ju-Jitsu
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

Badminton sæsonen kører sta-
dig derudaf med mange spillere 
på banerne.

Imidlertid er der stadig enkel-
te badminton baner i HØST-
hallen, som er ledige f.eks.:

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

HuskVi spiller krolf året rundt!

mailto:gertogsanna@skylinemail.dk
mailto:carlo.nielsen@hotmail.com
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gymnastik

HUSK lige

fodbold

Favrskov Mesterskaber i Indefodbold
26.-28 februar 2016

Gymnastikafdelingen 
i HØST IF afholder 

aktivitetsmøde
onsdag d. 13 april kl. 19

Vores årlige 
gymnastikopvisning
Søndag d. 10 april kl. 10 i HØST-hallen
Vi glæder os til at se jer til nogle hyggelige 
timer med afsluttende kaffe/kagebord.

Nærmere info i HØST i marts.

I weekenden 
d. 26. til d. 28. februar 
er der igen 
Favrskov Mesterskaber 
i Indefodbold

Det er 6. gang at HØST IF’s 
fodboldafdeling afholder dette. 
Sidste år var der 70 deltagende 
hold, som fordelte sig fra U7-
drenge og piger til Herre-senior, 
dame-senior og Oldboys.

Vi håber, at der også i år bli-
ver fyldt godt op med holdtil-
meldinger. Og at der igen i år 
kommer en masse tilskuere 
forbi, som ligesom andre år kan 
sætte liv i hal og klublokale! Vi 
fra fodboldafdelingen er ved at 
være klar til at tage imod både 
spillere/ledere og forældre/til-
skuere, for at give dem endnu 
en god oplevelse til Favrskov 
Mesterskaber i Indefodbold!

Alle er velkomne til at kigge 
forbi, når de mange spillere 

kæmper om pokalen, der er til 
alle vinderholdene, der samti-
dig kan smykke sig med titlen 
Favrskov Mester i rækken det 
kommende år.

Hjælpende hænder
I forbindelse med Favrskov Me-
sterskaber i Indefodbold er der 
en række arbejdsopgaver, som 
skal løses. Vi kunne godt tænke 
os nogle hjælpende hænder til 
at være med til at løse disse. 
Opgaverne er bl.a. opsætning 
og nedtagning af bander, sidde 
ved dommerbord, hjælp i ki-
osk samt løbende oprydning i 
hal, toiletter, omklædningsrum 
samt hjælp i hallen til andre 
forefaldende opgaver! Bidraget 

behøver ikke være mere 1-2 ti-
mer i løbet af weekenden. Det 
vil være en stor hjælp og gøre 
det nemmere for os at få løst 
alle opgaver. Henvendelse til 
Bent Engdal eller Lars Olsen.

Sparekassen Kronjylland, 
Hadsten afdeling, er sponsor
Sparekassen Kronjylland er 
medalje- og pokalsponsor samt 
sponsor for en erindringsgave 
til alle spillere fra U7-U9!

Stor tak til Filialdirektør Ellen 
Toft og Sparekassen Kronjylland 
for sponsoratet!

Fodboldudvalget
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Kridtning af baner 
på Hadbjerg Stadion

HJÆLP!
8-mands samt 5-mands ba-
ner.

1-2 gange om ugen et par 
timer er det der skal bruges. 
Der ydes et fint vederlag for 
indsatsen. Oplagt som et lille 
job for en pensionist.

Interesserede kan kontak-
te undertegnede.

Fodboldformand Lars Olsen
Tlf. 30 75 22 12

Børne- & 
Ungdomshold
Der er godt gang i den inden-
dørs fodbold her i vinterperio-
den. Træning fredage, turnering 
og stævner lørdage og søndage. 
Snart lakker det mod enden og 
den udendørs sæson står for 
døren. Som vanligt starter vi 
den udendørs sæson med en 
markering via en nytårsappel, 
hvor alle hold møder op til en 
god times træning. Der er efter-
følgende samling i klublokalet 
i HØST-hallen, hvor HØST IF 
Fodbold er vært for en lille for-
friskning.

Nytårsappellen er i år lørdag 
den 12. marts kl. 10.00 omklædt 
på træningsbanen og som sagt 
for alle årgange!

Nogle hold har på det tids-
punkt allerede startet trænin-
gen, nogle starter lige efter, men 
som sagt en markering samlet 
fra HØST IF Fodbold at nu er vi 
i gang med en ny udendørs fod-
boldsæson i Børne- & Ungdoms-
afdelingen. Vi ses den 12. marts 
kl. 10.00!

Fodboldudvalget

fodbold: ungdom

U16 Drenge
Den står nu på en ugentlig in-
dendørstræning hver onsdag. 
Rasmus Knage Thomsen er træ-
ner i indendørs.

Udendørssæsonen står for 
døren. Så vi har holdt spiller-/
forældremøde for at få tingene 
på plads inden opstart. Da der 
ikke er mere end lige nok til et 
11-mands hold, er det vigtigt at 
alle bakker op om holdet.

Så der er her i foråret lagt op 
til at vi stadig spiller 11-mands 
fodbold med de 12-13 spillere, 
der er til rådighed. Man har en 
option på U16-hold, at hvis man 
kun kan stille 9 spillerekan spil-
le kampene som 9 mod 9 efter 
lidt andre regler og baneopsæt-
ning.

Træningen udendørs starter 
1. marts med 1 gang om ugen 
kombineret med 1 ugentlig in-
dendørs træning frem til 1. april. 
Træner er Rasmus Knage Thom-
sen. Der er pt. en afklaringsfase/
høring om, hvornår der skal træ-
nes udendørs.

Fodboldudvalget

Vores nuværende kridtfolk 
– Mads og Marc U16 holdet – 
har ønsket at stoppe med ud-
gangen af efteråret 2015. Tak 
for indsatsen til dem!

Det betyder, at vi fra for-
årsstart af fodbold – medio 
marts 2016 – mangler nogen, 
der vil kridte vores 11-mands, 

Aktivitetsmøde er 
UDSKUDT
Egentlig foreskriver vores ved-
tægter at man skal holde akti-
vitetsmøde i alle udvalg inden 
generalforsamlingen i HØST IF 
medio februar. Vi har imidlertid 
været nødt til at udskyde dette 

i år. Så der vil i løbet af februar 
komme en indkaldelse, så vi 
formelt kan komme på plads. 
Der udsendes meddelelse til 
alle forældre/spillere via Con-
ventus (e-mail/SMS).

fodbold
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fornøjelse at kunne byde jer alle 
velkommen til noget kanonfod-
bold! 

Vel mødt 
Cheftræner Simon Olsen

OB40-holdet
Der er nu vinterpause
Der spilles indendørs om ons-
dagene kl. 21.30-23.00.

Udendørssæsonen starter me-
dio april.

Holdleder er Jacob Andersen.
Spørgsmål eller andet ved 

OB40-holdet kan stilles til Jacob 
på tlf. 27 12 55 24 eller e-mail 
andersenjacob1980@gmail.com

Fodboldudvalget

Vi er kommet godt i gang 
med træningen, efter 
en god pause siden vi 

rykkede op i Serie 3 i efteråret 
2015. Vi har i skrivende stund 
haft 4 træningspas den første 
uge, hvilket har været hård kost 
efter et par måneders pause og 
et par ekstra julekilo på sidebe-
nene. Men niveauet er højere 
og bedre end forventet, og det 
er med stor fortrøstning at vi 
ser frem mod en af de mest 
spændende sæsoner i HØST 
IF’s historie. 

Kampe mod Hadsten og Vol-
dum på Hadbjerg Stadion er jo 
seriefodboldens svar på Brønd-
by-FCK. Man kan også mærke 
at det er specielt de kampe 
som spillerne glæder sig til, og 
det kan mærkes til træning, at 
der bliver givet gas allerede nu, 
fordi vi skal være helt klar til de 
kampe.

Men der er ingen tvivl om, 
at vi får kamp til stregen i den 
måske hårdeste pulje, vi kunne 
være endt i. Derfor må vi gå 
ind til puljen og tage en kamp 
ad gangen og nyde, at vi bliver 
matchet til det maksimale hver 
eneste gang. Så må vi se, hvad 
vi står tilbage med når sæsonen 
er slut.

Skader og tilgang af spiller 
med Superliga-CV
Vi er fra starten af hårdt ramt af 
skader, hvor bl.a. vores topsco-

rer fra 2015, Jesper Jepsen gen-
nem vinteren har døjet med et 
overrevet ledbånd i knæet. Men 
det tyder på han gør lyncome-
back og er klar til sæsonstar-
ten, hvilket man nok ikke kan 
undervurdere vigtigheden af. 
Derudover er Mathias Knudsen, 
Mads Møller, André Iversen og 
Jonas Kristensen ude med ska-
der. Oveni det har vi mistet Lars 
Korstgård, som er i Afghanistan 
de næste 6 måneder, samt Årets 
Talent 2015 Laust Iversen, som 
er begyndt på skole i Vejle, og 
derfor ikke er med i foråret.

Hårde slag for holdet, men 
heldigvis har vi også fået tilgang 
af nogle spillere. Kasper Olsen, 
der tidligere har spillet hos os, 
er kommet tilbage efter et par 
år i Voldum og i Aarhus, samt 
Ronnie Storm, der gør comeback 

efter nogle år med 
mange skader. Men 
den største tilgang 
til holdet må være 
Daniel Nygaard Pe-
dersen, der har et 
CV med Superliga 
over sig. Brøndby IF, 
AGF og Randers FC, 
vidner om en spil-
ler med stor kvali-
tet. Han var sågar 
den dengang yngste 
spiller i Randers 
FC’s historie til at 
komme på kontrakt. 

Daniel laver ”det 
forbudte skifte” fra Voldum, 
hvor han er vokset op og har 
spillet de sidste par år, og så 
over til os. Det kan vise sig at 
blive en stor kapacitet for os i 
denne sæson, hvor han med 
sine kvaliteter kan tage noget 
opmærksomhed fra Jesper og 
Jakob, som dermed kan få noget 
mere plads frem ad banen. 

Vi træner tirsdage og torsdage 
kl. 19-21, og hos os er alle vel-
komne til at komme forbi og 
prøve en træning af. Vi træner 
alle samlet, der er ikke forskel 
på om man spiller Serie 3 eller 
Serie 6. Så hiv støvlerne frem 
fra gemmerne og kom over og 
mærk stemningen – som altid 
er sjov og positiv. 

Til sidst håber jeg/vi at se 
mange på stadion i den kom-
mende sæson, det er altid en 

fodbold: senioR

mailto:andersenjacob1980@gmail.com
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staVgang

9 gode 
grunde til at 
være med til 
stavgang
eller Nordic Walking, som det 
hedder hvis man er lidt til det 
engelske.

Deltagere 
søges stadig!
Det bestående sponsorudvalg 

– Vivi Jensen, Claus Mikkelsen, 
Claus Glavind samt undertegne-
de er i gang med ”en opdatering 
og opfølgning” af 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 
sponsorpotentiale 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 måde, hvor 
vi uddeleger arbejdet i ”mindre 
enheder” fra gang til gang!”Alt 
sammen til gavn for at vores 
lokale forening og miljøet om-
kring HØST IF og HØST-hallen 
kan få de bedst mulige betingel-
ser fremadrettet!

Du kan kontakte sponsorud-
valgets medlemmer, hvis du har 
spørgsmål eller er interesseret!

Lars Olsen
Sponsorudvalget

Nyt sponsorat: 
EDC Hadsten
EDC Hadsten har indgået aftale 
om et banner i opsamlingsnet 
i HØST-hallen. Mere i næste 
nummer af HØST.

Player 
sponsorater
Vi har siden lanceringen af dis-
se sponsorater, haft stor succes.

Næste nummer af HØST vil 
indeholde opdatering af hvilke 
sponsorater, der er tegnet for 
2016.

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

HØST IF har til stadighed brug 
for hjælp til ting der skal udføres 

– både fysisk og økonomisk. Der-
for er det dejligt når virksomhe-
der og private giver tilsagn om at 
give en hånd med. Hører I om 
nogen der kan være potentielle 
sponsorer, vil vi godt lige have 

”et vink” så vi kan få fulgt op på 
dette i sponsorudvalget.

OK Plus
OK indkøb
Tilbud:
•	 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. 

OK brændstof og el
Når du har et OK benzinkort, 
der er tilknyttet HØST IF, støtter 
OK ungdomsarbejdet i HØST IF 
med 6 øre pr. liter, hver gang du 
tanker,

Laver du også en el-aftale hos 
OK, får HØST IF 12 øre pr. tan-
ket liter brændstof i sponsor-
støtte på de benzinkort, der er 
tilknyttet HØST IF.

Ideen er selvfølgelig at gøre 
opmærksom på OK’s produkter 
og samtidig styrke samarbejdet 
mellem OK og HØST IF.

Er du interesseret i dette OK-
tilbud med støtte til HØST IF, 
så kontakt undertegnede på tlf. 
30 75 22 12.

Tak for støtten til OK og tak 
til jer, der handler kaffe og vand 
hos OK Ødum!

Lars Olsen
HØST IF

Sponsorudvalg

1. 20 til 40 % øget energiforbrug i 
forhold til almindelig gang.

2. Højere puls og forbrænding
3. Gang i blodomløbet
4. Muskler i lår, baller, ryg og ryg-

søjle, bryst, skulder og over  og 
underarme motioneres

5. Sved på panden
6. Afstressning
7. Skånsom over for led i forhold 

til løb.
8. Desuden får du indflydelse på 

løsning af verdenssituationen 
mens vi går

9. og kaffe bagefter.
Kom gerne og prøv.

Du kan sikkert låne et par sta-
ve, så alt hvad du behøver er et 
par nogenlunde gå  eller løbesko.

Vi går lørdag formiddag kl. 
9.30 fra hallen.

Derefter er der kaffe i klublo-
kalet.

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

sponsoRhjøRnet

mailto:simonbuusolsen@gmail.com


I/S Ødum Vandværk  
Formand Erik Poulsen 86 98 91 43 
Kasserer Jørgen Svenningsen 86 98 95 33
Vinduespudsning
JK Polering 31 42 41 62
v/Jonas kristensen  Mail@jkpolering.dk
Ødumvej 8, Selling
Vvs og blikkenslager
Byens Oliefyr & V.V.S. Service
Mågevej 20, Hadsten 86 98 08 86
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Akupunktør
Anna Grethe Strange
Baunehøjvej 158, Hadbjerg 86 91 47 47
Autoforhandler
HTC-biler – Autoriseret VW-Skoda 
Torben & Benno 87 61 31 17 
Kirkevej 67, Hadsten www.htc-biler.dk
Autoværksted
KP Erhvervsbiler ApS 21 71 15 77
Mekonomen Autoteknik www.kp-e.dk 
Byvej 8, Selling
Bach – 86 98 28 09
Hadsten service-, skade-, undervognscenter
Over Hadstenvej 22, Hadsten
Hadbjerg Auto service 40 35 39 10
Bredgårdsvej 9 hadbjergautoservice.dk
Bank / sparekasse
Nordea, Hadsten 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

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

U d g i v e s  a f  e t  s a m v i r k e ,  b e s t å e n d e  a f  f o r e n i n g e r , 
m e n i g h e d s r å d  o g  s k o l e b e s t y r e l s e .

 R e d a k t ø r :  R i k k e  M ø l l e r  A n t v o r s k o v
E - m a i l :  r m a _ o e d u m @ h o t m a i l . c o m 
T l f .  3 0  2 5  7 8  6 4

 K a s s e r e r :  I r m a  K a t h o l m ,  t l f .  2 6  2 9  4 6  0 9 , 
i r m a k a t h o l m @ g m a i l . c o m

 T e g n i n g e r :  P e r  T j ø r n i l d ,  p j o r n @ h o t m a i l . c o m
 L a y o u t :  N i e l s B j a r n e L a r s e n @ g m a i l . c o m
 T r y k :  B U C H S ,  t l f .  8 6  4 2  0 5  9 9

U d k o m m e r  h v e r  m å n e d  –  u n d t a g e n  j a n u a r  o g  j u l i 
–  h v e r  d e n  3 .  f r e d a g  i  m å n e d e n  o g  3  d a g e  f r e m . 

D e a d l i n e  e r  f ø r s t e  s ø n d a g  i  m å n e d e n .

U n d t a g e l s e r  e r  f r e m h æ v e t .

 D e a d l i n e  U d k o m m e r
M a r t s  6 . 3 . 1 6  2 1 . 3 . 1 6
A p r i l  3 . 4 . 1 6  1 8 . 4 . 1 6
M a j  1 . 5 . 1 6  1 6 . 5 . 1 6
J u n i  5 . 6 . 1 6  2 0 . 6 . 1 6
A u g u s t  1 4 . 8 . 1 6  2 9 . 8 . 1 6
S e p t e m b e r  4 . 9 . 1 6  1 9 . 9 . 1 6
O k t o b e r  2 5 . 9 . 1 6  1 0 . 1 0 . 1 6
N o v e m b e r  6 . 1 1 . 1 6  2 1 . 1 1 . 1 6
D e c e m b e r  2 7 . 1 1 . 1 6  1 2 . 1 2 . 1 6

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

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

HØST

http://www.htc-biler.dk
http://www.kp-e.dk
http://www.hadbjergautoservice.dk
http://www.UnikBegravelse.dk
mailto:gunte.lindberg%40gmail.com?subject=H%C3%98ST%3A%20
mailto:henckel%40it-henckel.dk?subject=H%C3%98ST%3A%20
http://www.Pedalpedersen.dk
http://www.danbolig.dk
mailto:joan.pank%40danbolig.dk?subject=H%C3%98ST%3A%20
http://www.hadbjergmurogbeton.dk
mailto:info%40hadbjergmurogbeton.dk?subject=H%C3%98ST%3A%20
http://www.jetteschulz.dk
http://www.byensfrisoerhadsten.dk
mailto:rikke%40klippehuset.dk?subject=H%C3%98ST%3A%20
http://www.det-lille-galleri.dk
mailto:detlillegalleri.oedum%40gmail.com?subject=H%C3%98ST%3A%20
http://www.ahs.dk
mailto:mekr%40km.dk?subject=H%C3%98ST%3A%20
mailto:cecp%40cortez.dk?subject=H%C3%98ST%3A%20
http://www.cortez.dk
http://www.h�stif.dk
mailto:rma_oedum%40hotmail.com?subject=H%C3%98ST%3A
mailto:pjorn%40hotmail.com?subject=H%C3%98ST%3A%20
mailto:NielsBjarneLarsen%40gmail.com?subject=H%C3%98ST%3A%20


Marts
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 HØST deadline

Ødum Kirke kl. 11.00
 7 
 8 Formiddagsmøde

Salmemaraton
 9 Kirke i Børnehøjde
 10 Menighedsrådsmøde
 11 
 
12

 Nytårsappel
Gospelworkshop 
Gospelkoncert

 13 Hadbjerg Kirke kl. 11.00
Sogneindsamling

 14 
 

15

 Ældregudstjeneste Sct. Pauls
Generalforsamling Hadbjerg Vand 
Fællesspisning Ødum 
Generalforsamling Ødum

 16 Ungdomsgudstjeneste Sct. Pauls
 17 Plejehjemsgudstjeneste
 18 
 19 
 20 Ødum Kirke kl. 9.30
 21 HØST udkommer
 22 
 23 
 
24

 Hadbjerg Kirke kl. 11.00
Fællesspisning sognegården 
Musikgudstjeneste Sct. Pauls

 25 Hadbjerg Kirke kl. 16.00
 26 
 27 Hadbjerg Kirke kl. 9.30

Ødum Kirke kl. 11.00
 28 Sct. Pauls Kirke kl. 11.00
 29 Salmemaraton
 30 Fællesspisning Selling
 31 Fællesspisning Hadbjerg

HØST

kalendeR

Februar
 19 
 20 
 21 Ødum Kirke kl. 9.30
 22 
 23 HØST udkommer

Salmemaraton
 24 Fællesspisning Selling
 25 Fællesspisning Hadbjerg
 26 Favrskov Mesterskaber
 27 Kirkehøjskole

Favrskov Mesterskaber
 28 Hadbjerg Kirke kl. 9.30

Favrskov Mesterskaber
 29 

Læs om samlemaraton på side 21 


