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Tænk, 
at livet  
koster 

livet

Tænk, at livet
koster livet!
Det er altid samme pris.
Kom med glæde!
Vær til stede!
Tanken spreder øjets dis;
rigt og bredt går livet ned
i evighed.

Stjernestunder,
livets under,
luft og smag og syn er nyt!
Blodet bruser,
løvet suser,
havets rum er højt og lydt!
Mærk: alt liv går udad! – Giv!
For tro er liv.

Høje himle
fyldt med svimle
fuglefløjt i morgenvind –
og i suset
gennem huset
jordisk balsam til mit sind.
Fuglen i mit eget bryst
må slå med lyst.

Høje drømme!
Dybe strømme
gynger i hvert åndedrag,
sangen svinger
vide vinger
over jorden med Guds dag.
Øjets glans er kroppens lys –
føl livets gys!

Leve livet!
Ført af livet,
som er ét i sjæl og krop,
må vi sanse,
må vi danse
glædens ord i spring og hop.
Takke Gud med lovsangs lyd
i salig fryd –

Hver fornemmer,
jeg’ets tremmer
rykkes ud i pause-ro.
Hvert et skridt, du
tar så frit nu,
er identisk med din tro.
Tyst i midten væksten står
med livets vår.

Godt, at livet
koster livet!
Godt at synge dagens pris.
Det er glæde,
alt til stede,
i ét nu er paradis!
Tørstende når roden ned
i evighed.

Jørgen Gustava Brandt 1985

Hør Ole Schmidts melodi fra 1986 på:
http://www.dendanskesalmebogonline.dk/salme/14
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Det er forår! Tænk, det er ende-
lig forår. Påsketid, foreningstid, 
forårstid.

Spring ud på fodboldbanen, 
løbeturen, livet. Spring ud!

Med forårs-HØST-lig hilsen
Niels Bjarne Larsen

Rikke Møller Antvorskov

http://www.dendanskesalmebogonline.dk/salme/14
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Formand Kurt Rasmussens 
beretning
Tak til Grethe Majgaard for hen-
des store arbejde gennem årene

Tak til alle sponsorer.
Vi mangler medlemmer i bor-

gerforeningen.
Forsamlingshuset har fået nyt 

loft og lys i entreen.
Tak for al den hjælp der har 

været til skovprojektet.
Vores arrangementer har igen-

nem året været godt besøgt, især 
sankthans var en kæmpe succes, 
som vi glæder os til at gentage.

Regnskab og budget
Revideret regnskab blev fremlagt. 
Der var ikke nogle indsigelser.

Budget blev fremlagt for inde-
værende år. Kontingentet forbli-
ver uændret.

Valg
Der blev valgt tre bestyrelses-
medlemmer, fire stillede op, så 
der blev stemt med stemmesed-

synliggøre vores arbejde noget 
mere.

Priserne på og til vores arrange-
menter var der en god dialog om, 
hvor vidt de skal stige eller ej.

Tak for god ro og orden. Tak 
for fremmødet.

Konstituering
Efter mødet gik Kurt Rasmus-
sen af og ud af bestyrelsen.

Martin Nielsen ønsker ikke at 
være 1. suppleant, så han går af.

Formand: Majbritt Hansen
Kassere: Gitte Nielsen
Sekretær: Kristine Jensen
Bestyrelsesmedlem: Tine Ole-
sen (er også udlejer af forsam-
lingshuset)
Bestyrelsesmedlem: Ditte 
Vuholm træder ind i bestyrelsen 
(da Kurt er trådt ud).

Kristine Jensen

Fra den nye 
bestyrelse
Hadbjerg Borgerforening har 
eksisteret i snart 50 år. Vi i be-
styrelsen er i den sammenhæng 
et ungt hold. Vi er dog indtrådt, 
fordi vi gerne vil være med til 
at udvikle og vedligeholde vores 
lille, dejlige by. Her skal være 
noget for alle, lige fra de aller-
mindste til de allerklogeste!

I løbet af året har vi tradition i 
byen for at afholde:
•	 Fastelavnsfest
•	 Juletræsfest
•	 Sankthans, både for små og 

store
•	 Høstfest
•	 Ugentlige bankospil
•	 Fællesspisning en gang om 

måneden
Og flere andre ting, eksempel-
vist arbejdsdage (senest rejsning 
af madpakkehus i Søparken, 
shelters i folkeskoven, vedlige-
hold af forsamlingshuset) og ar-
rangementer hertil, samt med-
hjælperjulefrokost.

Der er rigtig mange ildsjæle, 
der bruger deres tid – så meget 
som man hver især kan afse og 
har lyst til at dele – og vi i besty-
relsen gør lige så. Noget af det 
rareste for de frivillige, er at se 
der bliver sat pris på og bakket 
op om det arbejde, der bliver 
gjort. Denne opbakning ser vi 

ler. De valgte er Gitte Nielsen, 
Tine Olesen og Majbritt Hansen.

Der blev valgt to suppleanter. 
Her stillede tre op. Der blev igen 
stemt. De valgte er Martin Niel-
sen og Ditte Vuholm.

Poul Aggerholm vælges som 
suppleant til Landsbyrådet.

Henning Møller vælges til re-
visor og Ole Pedersen til revisor 
suppleant.

Indkomne forslag og andet
Kurt, Ole og Peter færdiggør 
skovprojektet.

Kommunen overtager græs-
klipning og vedligeholdelse af 
madpakkehuset ved skoven.

Efterlysning af et årshjul, det-
te er på vej.

Der bliver stillet spørgsmåls-
tegn ved hjertestarteren, her 
findes en serviceaftale, så den 
er up to date altid.

Der bliver efterlyst en synlig-
gørelse af borgerforeningens be-
styrelsesarbejde. Vi sørger for at 

hadbjeRg boRgeRfoRening

Referat fra 
generalforsamling 2016
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fx ved den gode deltagelse til de 
mange arrangementer.

Vi mangler at se denne opbak-
ning i vores medlemstal.

Vi i bestyrelsen vil rigtig gerne 
slå et slag for, at man melder 
sig ind i borgerforeningen, og 
ligeledes husker at vedligeholde 
sin indmelding ved at betale 
kontingent. Kontingentet er 
uændret fra tidligere år; 250 kr. 
pr husstand, 125 kr. for enlige. 
For dette beløb kan vi hvert år 
fortsætte med at lave arrange-
menter, der skaber fællesskab 
i byen og knytter bånd mellem 
alle borgere.
”Hvad får jeg så for mine pen-

ge?”, vil enkelte måske spørge. 

Så er foråret kommet godt hen-
over landet, med en masse blan-
det vejr og en gang solskin en 
gang i mellem. I den anledning 
har vi fornøjelsen af en masse 
regnvejr som skal transporteres 
væk i byens kloakker. I forbin-
delse med privatisering af ve-
jene er kloakrensning af brønde 
blevet et privat anliggende, så 
dette står for egen regning sam-
men med snerydning af vejene.

Noget andet, der ikke er på 
egen regning, er fornøjelse af at 
deltage i frivillige aktiver, som 
hjælp til vores byfest eller lave 
mad til forsamlingshusets fæl-
lesspisninger og andet. I anled-
ning af Selling bys byfest er der 
igen i år både børnebyfest om 
fredagen for børnene fra førsko-
leklassen til og med 6. klasse. 
Dagen efter vil der være aktivi-
tet for resten af byen til den tra-
ditionelle byfest, som jeg håber 
alle borgere i hele HØST-om-
rådet vil deltage i. Det er årets 
chance for at lære hinanden og 
kende på tværs af bygrænserne.

I anledning af Selling byfest 
2016 har der været en konkur-
rence på Facebook for at finde 
dette års byfest krus´ tegning. 
Dette års byfestbillede er blevet 
valgt ved likes på facebook og 
valget kan ses her:

En anden form for frivilligt 
arbejde er ved deltage som hjæl-
per eller medlem i en af byens 
foreninger som f.eks. forsam-
lingshuset, digterkvarteret el-
ler borgerforeningen. Borger-
foreningen har fornøjelsen at 
afholde generalforsamling d. 6. 
april kl. 19.00, og jeg håber alle 
sellingborgere kommer og hører 
hvad der aktuelt foregår i bor-
gerforeningen.

Dagsorden er som følger:
1. Formandsberetning
2. Godkendelse af Regnskab
3. Valg af bestyrelse
4. Næstformand (ønsker gen-

valg)
5. Kassere (ønsker genvalg)
6. Opdatering af vedtægter
7. Gentænk Landbyen
8. Eventuelt
Punkter til eventuelt skal være 
formanden i hænde senest en 
uge før.

Steffen Espersen
Formand Selling Borgerforening

Ud over den økonomiske opbak-
ning, er der også en moralsk: Vi 
frivillige ser, at medlemmerne 
sætter pris på det arbejde, der 
gøres. En aktiv landsby træk-
ker også midler til (fx i form af 
fondsmidler til forsamlingshu-
set, hal, folkeskov) og det hæver 
huspriser og salgbarhed. Der-
udover kan man som medlem 
i borgerforeningen gratis låne 
ekstra stole og borde til festen 
derhjemme, eller hvis festen 
skal være stor: Leje forsamlings-
huset med stor rabat.

Derfor en stor opfordring til 
at melde sig ind i Hadbjerg Bor-
gerforening og støtte op om vo-
res aktive landsbyliv.

På vegne af 
Hadbjerg Borgerforening 

Ditte Aagaard Vuholm 
bestyrelsesmedlem

Aktivitetskalender
 20. marts kl.   9.00 Arbejdsdag i forsamlingshuset
 31. marts  Fællesspisning
 16. april  Overdragelse af Hadbjerg Folkeskov
 28. april  Fællesspisning
 5. juni  Grundlovsdag ved HØST-Hallen
 23. juni kl. 16.30 Sankthans børnebål
 23. juni kl. 19.00 Sankthansbål

Fælles spisning
I marts holder vi vores dejlige fællesspis-
ning d. 31. marts og i april er det d. 28. 
april.

Vi glæder os rigtig meget til at se jer 
alle til endnu en hyggelig fællesspisning.

Selling boRgeRfoRening
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Gudstjenester
Marts  Ødum Kirke Hadbjerg Kirke Andre kirker
Søndag d. 20. Palmesøndag kl.   9.30 AMKH
Torsdag d. 24. Skærtorsdag  kl. 11.00 MK kl. 17.30 fællesspisning i 

     sognegården 
 Musikgudstjeneste   kl. 19.30 Sct. Pauls MHT

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 Sct. Pauls BNJ
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 Møllegården BNJ
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
Maj  Ødum Kirke Hadbjerg Kirke Andre kirker
Søndag d. 1. Konfirmation kl. 10.00 MK
Onsdag d. 4. Befrielsesgudstjeneste  kl. 19.00 m. Aarhus 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 Had-
sten”, som ligger i kirkerne.

Præster i pastoratet

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

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
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”Syng foråret ind” 
i Ødum Kirke
Onsdag den 6. april
kl. 19.30 Forårssang i Ødum Kirke med indvielse af vores nye el-klaver
ca. kl. 20.15 Menighedsmøde i præstegården
Hvert år skal menighedsrådet på et årligt møde fortælle menigheden om 
sit arbejde.

I år vil det foregå med sang i kirken og efterfølgende ost og rødvin i præste-
gården. Sammen med vores fantastiske kirkemusikere vil vi synge forårssange 
fra højskolesangbogen og tage vores nye el-klaver i brug.

Derefter går vi i præstegården, hvor menighedsrådet vil fortælle om sit arbejde. 
Undervejs er det muligt at komme med ønsker, kommentarer og gode ideer og vi 
tager gerne en snak om, hvilken rolle kirken skal spille her hos os. Skal vi prio-
ritere anderledes? Hvad skal der til for at udvikle og fastholde kirken i Ødum og 
Hadbjerg sogne?

Regnskab/budget for 2015/2016 vil være tilgængeligt, og heri kan man se, 
hvordan menighedsrådet har valgt at prioritere sognets penge.

Vi ser frem til en god aften med hyggeligt samvær og debat.

Menighedsrådet
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Ødum Kirke 
søndag d. 1. maj kl. 10.00

Maya Nørby Andersen
Mathilde Juhl-Christensen
Andreas Sebastian Buskbjerg Madsen
Sofie Bugge Kobberø
Sebastian Mønsted Landwehr
Louise Egedal Thus Jensen
Emma Maria Aagaard Andersen
Cilja Lund Astrup
Amalie Hjelmager Boeriis
Benjamin Thybo Christensen

Hadbjerg Kirke 
lørdag d. 7. maj kl. 10.00

Victoria Drotner Svendson
Lina Nisted
Andreas Hegelund Jørgensen
Morten Emdal Tscherning Nielsen

Hadbjerg Kirke 
søndag d. 8. maj kl. 10.00

Viktor Lykke Boel
Gustav Lykke Boel
Mai Lajer Hansen
Magnus Winther Pontoppidan
Jonas Ekkelund Jensen
Joachim Kjeldgaard
Emma Buus Zacho
Signe Solberg Jørgensen
Andreas Jon Christoffersen
Sander Kilgaard Jensen
Lass Dahl Larsen
Carolina Grundtdal Stdsen

Voldum Kirke 
søndag d. 8. maj

Rikke Andersen
Jacob Kjærsgaard Jensen
Caroline Skovmand Laursen
Mathias Lajer Lystlund
Mathias Møgelvang Carlsen
Thomas Winther Faber
Line Aagaard Jensen
Charlie Sebastian Siddons

Anden kirke
Ida Erikstrup Tromholt

Hadbjerg Kirke
Onsdag den 13. april kl. 17.30
Salmesang og bibelfortælling for 
de mindste. Efter gudstjenesten 
holder ”skovtur i kirken”.

Menighedsrådet sørger for 
mad og drikke.

Tilmelding til Mette Krabbe 
på e-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: 11. maj.

Mette Krabbe

Konfirmation 2016

Konfirmation 2017
Hadbjerg Kirke: 12. maj
Ødum Kirke: 14. maj

Konfirmation 2018
Ødum Kirke: 27. april
Hadbjerg Kirke: 29. april

Konfirmation 2019
Hadbjerg Kirke: 17. maj
Ødum Kirke: 19. maj

Kirke i børnehøjde

mailto:mekr@km.dk
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Sogneindsamling

Menigheds-
rådsmøder

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

Tidspunkt for alle møderne er 
kl. 19.00 i konfirmandstuen.

foRmiddagSmøde i pRæStegåRden

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

Tag med på en kulturrejse langs den jyske 
vestkyst i billeder, sang og fortælling ved or-
ganist Mette Nørup og lærer Poul Nørup.

I selskab med nogle af den jyske vestkysts 
kendte forfattere, bl.a. Jens Rosendal, Hans 
Adolph Brorson, Kaj Munk, K. L. Aastrup 
og Thøger Larsen, begiver vi os på en cykel-
tur langs den jyske vestkyst. Med udgangs-
punkt i Nationalpark Vadehavet cykler vi ad 
den nationale cykelrute, der går fra Rudbøl 
til Skagen. I ord, billeder og sang ser vi na-
turens og kulturens mangfoldighed og op-
lever det unikke kystlandskab med marsk, 
klitter, klitplantager og byer, der bærer præg 
af havets og sandstormenes ødelæggende 
kræfter.

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

Kaffen koster 20 kr.

Ferie 
og fridage
Jeg holder ferie i uge 16 og har 
friweekend den 19.-20. marts

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

Søndag d. 13. marts var konfir-
manderne på gaden for at samle 
ind til verdens fattigste kvinder 
via Folkekirkens Nødhjælp.
I Hadsten Storpastorat blev der 
samlet 33.318 kr. ind.

Døbte, viede, 
bisatte, begravede
Ødum Kirke

Døbte
Angelina Zoey Just Glad Lood-Jørgensen, Selling
Sofia Andreasen, Selling
Bisatte og begravede
Elna Marie Nørskov, tidl. Selling

Billedforedrag
v. Mette og Poul Nørup fra Esbjerg
Tirsdag den 12. april kl. 10.00 i Ødum Præstegård
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Kl. 19.00 kort gudstjeneste 
med deltagelse af Aarhus Kam-
merkor

Kl. 19.40 kaffe i våbenhuset
Kl. 20.00 Koncert med Aarhus 

Kammerkor i kirken
Vi holder traditionen i hævd 

med at holde befrielsessang i 
Hadbjerg Kirke den 4. maj. I år 
får vi besøg af Aarhus Kammer-
kor og efter gudstjenesten giver 
de koncert i kirken.

Maratonen gennem Den Dan-
ske Salmebog er i fuld gang med 
turen rundt i provstiets 36 kir-
ker.

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

Alle salmesangsaftener fore-
går tirsdage kl. 19.00-20.30 og 
der vil typisk være tid til at syn-
ge 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 d. 29. marts 2016 kl. 19.00 Sdr. Vinde Kirke

Kirkebakken 13, 8860 Ulstrup
Tirsdag d. 12. april 2016 kl. 19.00 Lerbjerg Kirke

Hadstenvej 24, Lerbjerg, 8370 Hadsten
Tirsdag d. 26. april 2016 kl. 19.00 Hadbjerg Kirke

Bavnehøjvej 144B, Hadbjerg, 8370 Hadsten
Tirsdag d. 10. maj 2016 kl. 19.00 Foldby Kirke

Kirkevej 3, Foldby, 8382 Hinnerup
Aarhus Kammerkor er et pro-

fessionelt arbejdende kor, der 
består af 30 sangere. Koret blev 
stiftet i 1980 af Erik Bjørn Lund, 
som fortsat er korets dirigent. 
Aarhus Kammerkor synger et 
bredt repertoire af både kirke-
lig og verdslig musik, gammelt 
såvel som nyt – deriblandt også 
nyere musik af bl.a. Poul Hen-
ningsen, Sebastian, Abba og 
Poul Simon.

Menighedsrådet

Befrielsessang 
i Hadbjerg Kirke med 
Aarhus Kammerkor
Mandag d. 4. maj kl. 19.00
Hadbjerg Kirke

Salmemaraton

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.

http://www.salmemaratonfavrskov.dk
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HØST-Hallen udvidelse!
Information fra projektgruppen
Projekt ”Akut udvidelse af Servicefaciliteter i HØST-Hallen 2012”
Projektgruppen har besluttet at fremsende vores budgetfor-
slag fra 2016 igen til budget 2017. Vi kan så håbe på en 
bedre og mere seriøs behandling end for 2016 bud-
getforslaget, hvor vi aldrig fik nogen tilbagemel-
ding på vores ansøgning. Vi har haft kontakt til 
lokalpolitikere for nylig og de er nu bekendt 
med, at vi fremsender og kan således være 
med til at sikre en seriøs behandling. Man 
må jo huske på, vi stadig selv er i stand til 
at levere et betydeligt beløb; kr. 500.000 
til financieringen! Budgetforslag budget 
2017 skal afleveres medio april.

Løbende opdatering sker i kommende 
numre af HØST!

Kontaktperson i projektgruppen 
er Lars Olsen

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

Generalforsamling i HØST IF
Tirsdag den 16. februar blev der holdt generalforsamling i 
HØST IF. Der var fremmødt 20 deltagere

Ole Juul sørgede som dirigent for god ro og orden.
Efter formandens beretning fremlagde alle udvalgs-

formænd beretninger for deres aktivitet. 
Regnskab og budget blev gennemgået, og alt 
godkendt.

På valg fra bestyrelsen, som består af 3 per-
soner, var Vivi Jensen, som enstemmigt blev 

genvalgt som formand for HØST IF. Der var 
en god debat og snak henover alle punkter.

HØST IF har via Lars Olsen indstillet til 
Favrskov Idrætssamvirke at Gunvor Bak-
kegård bliver Året Ildsjæl 2016. Vi har 
modtaget tilbagemelding fra Idrætssam-
virket, at Gunvor fortjent er nomineret 
sammen med et par andre af de mange 
ildsjæle, der er i foreningerne i Favrskov 
Kommune. Vi møder op og krydser fingre 

for Gunvor den 14. marts, hvor Favrskov 
Idrætssamvirke afholder årsmøde og Årets 

Ildsjæl kåres!
Uanset udfaldet, så skal hermed lyde et tillyk-

ke til Gunvor med nominering for hendes utrætte-
lige arbejde for gymnastikken i HØST IF, DGI og andre 

steder!
Aftenen sluttede med en gang tapas med lidt drikke til.

Alle beretninger, regnskab og budget samt referat for generalfor-
samlingen kan ses på HØST IF’s hjemmeside.

Vivi Jensen, formand HØST IF
Tlf. 29 82 04 11 

e-mail rudbjergvej13@gmail.com

mailto:lars.knud@ofir.dk
mailto:rudbjergvej13@gmail.com
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QUICK-GUIDE
til træningstider og kontaktpersoner

Badminton
Kontaktperson: Gert Holdensgaard, tlf. 23 31 17 56, e-mail gertogsanna@skylinemail.dk
Basketball
Træningsstart: Tirsdag d. 18 august.
Træningstider: Børn 8-16 år: tirsdage kl. 15.00-17.00
Kontaktperson: Allan Thomsen, tlf. 27 84 78 81, e-mail allanthomsen@postkasse.net
Bordtennis
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. 30 75 22 12
Træningstider:
 OB40, Kontaktperson: Carlo Nielsen, tlf. 61 60 30 65, e-mail carlo.nielsen@hotmail.com.
 U8 piger, tirsdag og torsdag kl. 16.30-17.30
  Per Møller Zanchetta, tlf. 40 59 68 04
  Christina Mikkelsen, tlf. 20 91 26 14
 U9-10-11 piger, mandag og onsdag kl. 17.00-18.15
  Svend Aage Vinther, tlf. 26 31 80 04
  Bue Moseholm Olsen, tlf. 30 27 14 53
  Elna Brandt Nielsen, tlf. 22 44 50 90
 U7 drenge, onsdag kl. 16.30-17.30
  Jørgen Halgaard, tlf. 29 91 36 02
  Mathilde Juhl-Christensen, tlf. 20 72 21 17
 U8 drenge, tirsdag og torsdag kl. 17.00-18.00
  Søren Søndergaard, tlf. 27 21 31 97
  Ruben Høgh, tlf. 51 74 20 50
  Dorte Vang, tlf. 51 86 14 44
  Ivan Knudsen, tlf. 28 12 62 18
 U9 drenge, tirsdag og torsdag kl. 16.00-17.30
  Fabian Fog Wichmann, tlf. 61 28 88 47
  Flemming Dahl Sørensen, tlf. 28 19 22 89
  Pia Larsen, tlf. 22 87 29 97
 U10 drenge, mandag og onsdag kl. 16.15-17.30
  Rasmus Knage Thomsen, tlf. 21 84 16 41
  Marianne Langdahl, tlf. 27 20 01 47

 U11-12 drenge, mandag og onsdag kl. 16.45-18.00
  Bo Jørgensen, tlf. 81 11 83 06
  Kristoffer Sørensen, tlf. 20 22 23 71
  Hans Bille Sørensen, tlf. 60 18 64 20
  Martin Skåning, tlf. 23 96 34 59
  Mogens Krogh, tlf. 26 79 67 14
  Kristian Hardam, tlf. 23 27 00 55
  Nicklas Hardam, tlf. 28 96 14 32
  Tina Bille, tlf. 60 18 64 20
 U16 drenge, mandag og onsdag kl. 18.00-19.30
  Rasmus K. Thomsen, tlf. 21 84 16 41
  Malene Buhl Jensen, tlf. 60 48 20 20
  Per Kamman Jensen, tlf. 28 26 90 41
 Dame senior, mandag kl. 19.00-21.00
  Rune Fugl, tlf. 23 67 89 50
  Bent Engdal Nielsen, tlf. 22 25 01 74
 Herre senior, tirsdag og torsdag kl. 19.00-21.00
  Simon Olsen, tlf. 41 13 84 82
  Kurt Svejstrup, tlf. 29 93 00 58
  Brian Amdi, tlf. 30 70 33 37
  Kenneth B. Pedersen, tlf. 28 99 36 63
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

mailto:carlo.nielsen@hotmail.com
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gymnaStik

Så er vi klar til årets 
gymnastikopvisning!
Søndag d. 10 april

Stavgang

Sommertid
Så er det igen forår 
og vi går over til sommertid i vores stavgangsgruppe!
Fra og med torsdag d. 31. marts går vi om torsdagen. De 2 første 
gange kl. 18.30, derefter kl. 19.00!

Der er som sædvanlig en ugentlig travetur, næsten uafhængigt 
af vejret.

Vi går en tur på 4-5 km.
Ind imellem kører vi en tur i skoven, eller et andet fremmed sted 

for at få lidt afveksling.
Vi slutter af i klublokalet med en kop kaffe.

Vel mødt.
Vagn Salling Poulsen 

tlf. 86 91 43 76/72 20 24 56

Kom og se med. Få en god søn-
dagsoplevelse med familien og 
nyd vores stående kaffebord ef-
ter opvisningen.

Program og kaffebord:
Voksne 50 kr., børn 30 kr.

Aktive gymnaster får en ind-
gangsbillet.

På gensyn søndag d. 10. april
HØST IF Gymnastik

Husk gymnastikkens aktivitetsmøde
onsdag d.13. april kl. 19.

Dørene åbnes kl. 9.30 med start kl. 10
Gæstehold: DGI Østjyllands 10-14 hold
Et stort hold med ca. 80 gymnaster i alderen 10-14 år.
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Der er kommet gang i opstart på 
træningen frem mod somme-
rens mål, hvor mange har Aar-
hus City Halvmaraton på listen. 
Andre ønsker fx at kunne løbe 
10 km eller forbedre sin tid på 
en anden distance.

Vores eget motionsløb, Grund-
lovsløbet nærmes sig også 

– læs mere i næste HØST, el-
ler tilmeld dig allerede nu på 
www.høstif.dk/grundlovslobet.

Medlemsmøde og nyt klubtøj
I starten af februar afholdt vi 
medlemsmøde i forbindelse 
med en tirsdags fællestræning. 
Der blev snakket sæsonplan-
lægning, løbsdeltagelse og mål. 
Desuden blev oplæg til vores 
nye tøjkollektion præsenteret. I 
løbet af den kommende periode 

badminton

Klubmester-
skabet 2016
Så er det tid for det årlige 
klubmesterskab i badminton. 
HØST-Hallen er booket fredag 
den 1. april, og der planlægges 
med start kl. 18.00.

Af hensyn til tiden spilles der 
kun double. Der spilles hele 
kampe og efter 3 runder, for-
ventes det at vi har finaleparre-
ne fundet. Kan din sædvanlige 
makker ikke spille denne fredag, 
kan du alligevel godt være med. 
Så får du en ny medspiller.

Igen i år har vi inviteret Vol-
dum badmintonklub med. Jeg 
håber alle er med på de udfor-
dringer det giver os. Efter kam-
pene vil klubben være vært for 
lidt til ganen og lidt til halsen. 
Pris kr. 50.

Tilmelding til Gert Holdensga-
ard senest onsdag den 23. marts 
på tlf. 23 31 17 56 eller e-mail 
gertogsanna@skylinemail.dk.

Planlagte aktiviteter marts, april, maj
28. marts Egå Engsø Rundt, hyggeligt familieløb (5 og 10 km)
3. april Løbeskoleløbet, afslutning på 12 ugers forløb
3. april Lakeside Trail (6, 12 og 25 km)
19. april Stjerneløbet, Pøt mølle (11 km)
7. maj Lillebælt Halvmaraton (21,1 km)
8. maj Wings for Life World Run (løb til målbilen henter dig)
22. maj The Color Run Aarhus (5 km)
28. maj Street Coffee Run (6, 16 og 21 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.

Der er plads til alle på vores løbeture, da 
tempo afstemmes eller der laves opsamling 
så vi følges ad.

Så kom foråret endelig – alle 
løbere, som har ligget i vin-
terhi, kommer nu på gaderne

kan i også møde det nye løbetøj 
på gaderne i HØST-området.

Status fra løbeskolen
Årets løbeskole er nu inde i den 
afsluttende fase her i marts, 
hvor der for alvor kommer mere 
tid og flere km på uge for uge. 
Søndag den 3. april når vi i må-
let med 30 min. eller 5 km.

HØST IF Løb Facebook
Du kan nu følge med i akti-
viteter for HØST IF Løb 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

Foråret er en skøn tid – 
også til en løbetur

http://www.h�stif.dk/grundlovslobet
mailto:gertogsanna@skylinemail.dk
http://www.facebook.com/HoestIFLoeb
mailto:claus@glavind.net
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kRolf

Husk 
Vi spiller Krolf året rundt!

DGI Krolf – 
Aktivitetsoversigt – 2016

Alle arrangementer
 6. april Opstartsstævne i Auning
 17. april Minitræf i Thorsø-Tungelund
 25. april Træf i Tranbjerg
 3. maj Minitræf i Houlbjerg (aften)
 20. maj Træf i Lystrup
 28. maj Træf i Åstrup
 28. maj DM i Tranbjerg (kun for DKU-medl.)
 4. juni Par VM i Christiansfeld (åbent for alle)
 5. juni Østjyske Mesterskaber i Uggelhuse
 8. juni Træf i Hammel
 10. juni Holdturneringsrunde
 16. juni Træf i Bjerregrav
 20. juni Træf i Ulstrup
 25. juni Træf i Villersø
 5.  -12. juli Bustur til Sydtyskland
 15. juli Træf i Rønde
 19. juli Bustur til Gram
 27. juli Træf i Glud
 4. august Træf i Mariager
 10. august Minitræf i Houlbjerg (aften)
 13. august VM i Brørup (åbent for alle)
 18. august Træf i Midtdjurs, Ryomgård
 26. august Holdturneringsrunde
 27. august Århus Open i Tranbjerg
 3. september Træf i Uggelhuse,
 10. september LM for hold i Hadbjerg
 18. september Supertræffet i Auning
 25. sept. Minitræf i Hinnerup (Tingstedet)
 2. oktober Holdturnering, finaler
 7. oktober Foreningsmøde, Hadsten

Referat fra aktivitetsmøde
12. februar 2016

Vi spiller hver mandag, onsdag 
og fredag kl. 13.00. på banerne 
ved HØST-Hallen i Hadbjerg.

Efter en hård omgang krolf er 
der kaffe i klublokalet.

Kontaktperson: Margit Jensen, 
tlf. 22 76 57 78

Aktivitetsplan: Planen blev 
gennemgået – der er mange mu-
ligheder!
Spilledage/-tider: Indtil 1. april 
spiller vi mandag og fredag kl. 
13.00. Fra d. 4. april spiller vi 
mandage kl. 19.00 og fredage kl. 
13.00.
LM i Hadbjerg: Alle var enige 
om at give en hånd med hvis 
muligt!
Spilletøj: Nedsat udvalg: Karen, 
Bente og Nanna
Fest- og turudvalg: Frank, Ole 
og Jens. Der planlægges tartelet-
tur til Alrø.
Kageudvalg: Martha og Britta. 
Kage eller andet om fredagen

Kaffeudvalg: Margit, Vagn, Erik, 
Alice og Jens kan åbne og lave 
kaffe.
Baneudvalg – ny bane: Åse, 
Alice og Margit. Erik undersøger 
muligheder ved kommune.
Valg af formand: Margit blev 
valgt.
Valg af kasserer: Jens blev valgt.
Evt.: Forslag om besøg af in-
struktør til tips og tricks. Forslag 
om et lille kursus i spilleregler.
Tur til Alrø: Fest- og turudval-
get klarer dette.
Kontingent for 2016: Kr. 200. 
Betales via HØST IF hjemme-
side på www.høstif.dk eller til 
Erik.

http://www.h�stif.dk
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Trænere og træningstider 2016
Hold Navn Mobil Funktion Træning
U8 piger Per Møller Zanchetta 40 59 68 04 Træner Tirsdage og torsdage kl. 16.30-17.30
  Christina Mikkelsen 20 91 26 14 Holdleder
U9-10-11 piger Svend Aage Vinther 26 31 80 04 Træner Mandage og onsdage kl. 17.00-18.15
  Bue Moseholm Olsen 30 27 14 53 Træner
  Elna Brandt Nielsen 22 44 50 90 Træner
U6  Træner søges  Træner Onsdage kl. 16.30-17.30
  Holdleder søges  Holdleder
U7  Jørgen Halgaard 29 91 36 02 Træner Onsdage kl. 16.30-17.30
  Mathilde Juhl-Christensen 20 72 21 17 Hjælper
U8  Søren Søndergaard 27 21 31 97 Træner Tirsdage og torsdage kl. 17.00-18.00
  Ruben Høgh 51 74 20 50 Træner
  Dorte Vang 51 86 14 44 Holdleder
  Ivan Knudsen 28 12 62 18 Holdleder
U9  Fabian Fog Wichmann 61 28 88 47 Træner Tirsdage og torsdage kl. 16.00-17.30
  Flemming Dahl Sørensen 28 19 22 89 Træner
  Pia Larsen 22 87 29 97 Holdleder
U10 Rasmus Knage Thomsen 21 84 16 41 Træner Mandage og onsdage kl. 16.15-17.30
  Marianne Langdahl 27 20 01 47 Holdleder
U11-12 Bo Jørgensen 81 11 83 06 Træner Mandage og onsdage kl. 16.45-18.00
  Kristoffer Sørensen 20 22 23 71 Træner
  Hans Bille Sørensen 60 18 64 20 Træner
  Martin Skåning 23 96 34 59 Træner
  Mogens Krogh 26 79 67 14 Træner
  Kristian Hardam 23 27 00 55 Træner
  Nicklas Hardam 28 96 14 32 Hjælper
  Tina Bille 60 18 64 20 Holdleder
U16 Rasmus K. Thomsen 21 84 16 41 Træner Mandage og onsdage kl. 18.00-19.30
  Malene Buhl Jensen 60 48 20 20 Holdleder
  Per Kamman Jensen 28 26 90 41 Holdleder
Damesenior Rune Fugl 23 67 89 50 Træner Mandage kl. 19.00-21.00
  Bent Engdal Nielsen 22 25 01 74 Holdleder
Herresenior Simon Olsen 41 13 84 82 Træner Tirsdage og torsdage kl. 19.00-21.00
  Kurt Svejstrup 29 93 00 58 Hjælpetræner
  Brian Amdi 30 70 33 37 Hjælpetræner
  Kenneth B. Pedersen 28 99 36 63 Hjælpetræner

Fodboldudvalget

Mandag den 6. april 2016 kl. 
19.00 afholdes det årlige aktivi-
tetsudvalgsmøde i fodboldafde-
lingen. Mødet er for alle aktive 
medlemmer af HØST IF og for 
børn & unges vedkommende for 
forældrene. Her berettes der fra 
det forgangne år samt tages hul 
på den sæson, der lige er gået i 
gang. Det er vigtigt, at så mange 
som muligt møder op denne af-
ten, og bidrager med input til at 
få lagt de rigtige linjer for den 
kommende sæson.

NB! Vi ved allerede, at der igen 
i 2016 kan komme til at mangle 
trænere til de yngste, da disse 
trænere fra sidste år rykker en 
årgang op med deres hold til 
næste årgang. Så forældre til de 
yngste: kom gerne på banen her. 
HØST IF bidrager med trænings-
dragt og en mindre check til 
dækning af øvrige omkostnin-
ger for de nye trænere. Desuden 
sørger vi for at alle nye trænere 
kommer på trænerkursus. Så 
byd ind her!

Dagsorden
1. Valg af ordstyrer
2. Orientering fra formand 

Lars Olsen
3. Orientering fra kampforde-

ler Bent Engdal / Lars Olsen
4. Orientering om sæsonop-

start fra de forskellige hold 
(udvalg og trænere, ledere)

5. Forslag til nye tiltag
6. Arbejdsopgaver i fodbold-

udvalget
7. Nedsættelse af fodboldud-

valg (ubegrænset antal)
8. Evt.

Mødet afsluttes med et lettere 
traktement som HØST IF fod-
boldafdeling er vært for.

Aktivitets møde 2016

Kridtning af baner på 
Hadbjerg Stadion!
Så blev der fundet nogen der gerne vil 
kridte vores baner her i 2016. Bastian og 
hans far Ole fra Glentevej har meldt sig.

Så kan vi også i 2016 få kridtet vores 
fodboldbaner til kampene!

Tak for jeres tilsagn og vi siger god ar-
bejdslyst herfra.

Fodboldformand Lars Olsen
Tlf. 30 75 22 12
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Sponsor for Favrskov Me-
sterskaberi Indefodbold 
2016 er Sparekassen Kron-

jylland Hadsten afdeling.
Fredag den 26. februar blev 

Favrskov Mesterskaber i In-
defodbold 2016 skudt i gang. 
HØST IF favrskovmesterskabet 
afvikles for 7. gang i HØST-
Hallen og foregår i samarbejde 
med DGI Østjylland, og med 
Sparekassen Kronjylland som 
hovedsponsor (medalje- og po-
kalsponsor).

Vi startede ud fredag kl. 18:00 
med Old Boys, Herre Senior 
frem til kl. 22.30 hvor mestrene 
var fundet i de 2 rækker. Efter-

U7/3 mands
Nr. 1 HOG Hinnerup
Nr. 2 Hadsten SK 2
Nr. 3 HØST IF 2
U8/5 mands
Nr. 1 HSK 2
Nr. 2 HSK 3
Nr. 3 Grundfør UI 1
U9/5 mands
Nr. 1 HSK 1
Nr. 2 Hammel GF 1
Nr. 3 HSK 2

følgende var der kammeratligt 
samvær i klublokalet.

Lørdag blev der taget hul på 
afvikling af børne- & ungdoms-
rækkerne. Lørdag blev der afvik-
let 3 puljer for at finde mestre-
ne i U10, U11 og U12 for drenge. 
Stævnet lørdag foregik kl. 9.30-
20.00, før mestrene var fundet.

Søndag morgen kl. 9.30 fort-
satte stævnet med U9 og U10 
drenge, efterfulgt af U12-13 pi-
ger. U7 rækken var i år minime-
ret til 4 hold, så den blev afvik-
let søndag eftermiddag. Stævnet 
og mesterskaberne afsluttedes 
søndag kl. 19.30 med kåring af 
mestre i U15 Drenge-rækken.

U10 drenge
Nr. 1 Søften 1
Nr. 2 HSK
Nr. 3 Hammel GF 2
U11 drenge
Nr. 1 Søften GF 1
Nr. 2 HØST IF
Nr. 3 HOG 2
U12 drenge
Nr. 1 HOG Hinnerup 1
Nr. 2 Hadsten SK
Nr. 3 HOG Hinnerup 2

U12-13 piger
Nr. 1 Hadsten 2
Nr. 2 Hammel GF
Nr. 3 Houlbjerg 1
U15 drenge
Nr. 1 Hammel GF
Nr. 2 Houlbjerg 1
Nr. 3 HØST IF
Herre senior
Nr. 1 HØST IF 1
Nr. 2 Søften GF 1
Nr. 3 HØST IF 2
Old Boys
Nr. 1 Hammel GF
Nr. 2 HSK 1
Nr. 3 HSK 2

Favrskov Mesterskaber 
i Indefodbold 2016

Favrskov Mesterskaber i Indefodbold
D. 26.-28. februar 2016

Der var medaljer til alle spil-
lerne i U7, U8 og U9 rækker samt 
pokal til Favrskovmestrene. Til 
spillerne i disse 3 rækker (ca. 
120 spillere) var Sparekassen 
Kronjylland også sponsor for en 
bold til hver af spillerne. Spare-
kassen Kronjylland med direk-
tør Ellen Toft i spidsen sammen 
med et par medarbejdere, stod 
for medalje og pokaloverrækkel-
se i disse 3 rækker søndag efter-
middag. Til spillere i øvrige ræk-
ker var der guld, sølv og bronze 
til de 3 først placere hold. Her 
var der indlagt spurtpræmier for 
gode mål og actions med Midt-
jyllands Sommerhusudlejning 
som sponsor. Nævnes skal det 
også, at Hadbjerg Tømrerfirma 
v/Claus Mikkelsen havde købt 

en netbannerreklame som støt-
te til dette stævne.

En lang og succesfuld indefod-
boldweekend var afsluttet og 
alle Favrskovmestrene fundet.

Der skal lyder en stor tak til 
alle der bidrog til at det endnu 
engang blev et succesfyldt Favr-
skov Mesterskaber i Indefod-
bold. Uden denne hjælp er det 
ikke muligt, at afvikle et så stort 
stævne med 71 deltagende hold, 
146 kampe, 713 mål, et snit på 
4,9 mål pr. kamp, hen over en 
weekend. Tak til spillere, lede-
re, trænere og alle vores lokale 
hjælpere. Og tak til vores spon-
sorer for støtte til Favrskov Me-
sterskaberne i Indefodbold. tak 
for 2016!

Fodboldudvalget
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Vi er i skrivende stund ved at 
være en måneds tid inde i op-
starten af forårssæsonen! Det 
har indtil nu været en fin opstart 
med en del spillere, men desvær-
re også med afgang af hele 4 for-
svarsspillere siden efteråret 2015. 
Lars, Laust og Tobias er væk og 
Jonas Kristensen er skadet indtil 
april, for derefter at starte på sko-
le og derfor have problemer med 
at nå træning og kampe.

Det giver store udfordringer, 
men til gengæld har vi en offen-
siv, som hele tiden bliver bre-
dere og bredere. Men ikke nok 
med vi har fået en god tilgang af 
offensive profiler, så har vi også 
fået vores topscorer fra 2015 til-
bage, nemlig Jesper Jepsen.

til at være helt klar igen. Jesper 
har på rekordtid taget et spring 
tilbage til fodbolden, blot 3-4 
måneder efter skaden opstod. 
Jespers fysioterapeut, der fore-
står genoptræningen, er målløs 
over at Jesper allerede er klar.

Det betyder selvfølgelig rigtig 
meget for truppen, for om no-
gen, var Jesper synonym med 
vores oprykning i 2015.

Vi har indtil nu spillet to træ-
ningskampe, mod Hornslet fra 
Serie 2 og Grundfør fra Serie 5. 
Hornslet var imod vores gamle 
træner Peter Thomsen, så der 
skulle selvfølgelig bevises noget. 
Vi fik kæmpet os til et fantastisk 
flot 0-0 resultat, med et mikset 
Serie 3 og Serie 6 mandskab, 
uden flere profiler på den offen-
sive del af banen. Et rigtig flot 
resultat, og vi fik store roser fra 
vores gamle træner, for vores 
helt vanvittigt gode defensive 
organisation.

Desværre har vi så også tabt 
til lokalrivalerne fra Grundfør. 
Igen stillede vi op med et mik-
set Serie 3 og 6 mandskab, og vi 
fik et smerteligt nederlag på 1-2. 
Chancemæssigt meget fortjent, 
men jeg synes det var ligeså me-
get os, der var pinligt ringe til 
tider, som det var Grundfør der 
var gode.

Men ingen tvivl om de kom-
mer til at spille med om opryk-
ning til Serie 4 i foråret, de har 
forbedret sig markant siden sid-
ste år.

Vi har nu også fået lagt vores 
hjemmekampe på plads, med 4 
fredagskampe og 2 tirsdagskam-
pe, samt en søndagskamp.

Vi håber specielt på stor støtte 
fredag d. 8. april, når Nielstrup/
Voldum kommer på besøg til et 
ægte ”bonderøvs-derby”. Mens 

”årets brag” på Hadbjerg Stadion 
uden tvivl bliver d. 29. april, 
imod Hadsten SK. Det bliver 
uden tvivl den største fodbold-
kamp, der er spillet i Hadbjerg i 
dette årtusinde!

Det er specielt disse to kampe, 
som spillerne arbejder benhårdt 
imod hver træning, for at blive 
helt klar til!

Der er i hvert fald ingen tvivl 
om, at det bliver et vanvittigt 
spændende forår, vi går ind i, 
hvor ingen kampe er givet på 
forhånd. Vi kunne ikke have 
bedt om en federe pulje, men 
det er også den sværeste, vi nok 
nogensinde har været i, så der 
skal gives meget mere end 100% 
hver eneste gang for at få point 
med fra kampene!

Vel mødt
Cheftræner Simon Olsen

fodbold: SenioR

Er i klar Voldum og Hadsten?
Topscorer tilbage på rekordtid!

Hjemmekampe
Serie 3 forår 2016

Fredag d. 8. april kl. 18.30: HØST IF-Nielstrup/Voldum
Tirsdag d. 19. april kl. 18.45: HØST IF-Vorup FB
Søndag d. 24. april kl. 16.00: HØST IF-HLIF
Fredag d. 29. april kl. 19.00: HØST IF-Hadsten SK
Tirsdag d. 3. maj kl. 19.00: HØST IF-Ådalen
Fredag d. 13. maj kl. 19.00: HØST IF-Langaa
Fredag d. 27. maj kl. 19.00: HØST IF-Alliancen

OB40-holdet
OB40-holdet har trænet inden-
dørs om onsdagene fra kl. 21.30-
23.00.

Når udesæsonen starter, når 
græsset er grønt – så er OB’erne 
på græs!

Der spilles en træningskamp 
den 30. marts på træningsba-
nen i Hadbjerg.

Ellers starter turneringen me-
dio april for OB40-11mandshol-
det. Puljen her i foråret ser svær 
ud. FC Skanderborg, Midtdjurs 
IF, Vatansport OB, TMIF samt 
Uggelbølle. Ude- og hjemme-
kamp. Så ti turneringskampe 
venter før sommerferien.

Holdleder for holdet 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

Jesper sprang det inderste 
ledbånd i knæet i sidste turne-
ringskamp i november 2015. En 
skade som for de fleste tager 8-9 
måneder at få genoptrænet sig 

mailto:andersenjacob1980@gmail.com
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Børne- & 
ungdomshold
Indefodboldsæsonen slutter her 
lige før påske. Sidste træning er 
fredag den 18. marts. Nytårsap-
pel den 12. marts markerede, at 
vi nu er i gang igen udendørs 
med fodbolden. Nogle hold har 
allerede startet udendørstræ-
ningen, men ellers aftales det 
på de enkelte hold, hvornår 
man starter udendørstrænin-
gen.

U16 Drenge
Rasmus Knage Thomsen er træ-
ner for U16 udendørs. Trænin-
gen udendørs er allerede i gang 
og når HØST udkommer, er 
der sandsynligt allerede spillet 
en træningskamp mod HSK U16.

Ellers må vi sige at der ”kun” 
er 12-13 spillere at gøre godt 
med! Det betyder, at der skal 
planlægges nøje til kampe samt 
at mødedisciplinen er stram, så 
alle kommer til træning og kam-
pe! Der er afholdt et møde med 
spillere og forældre, hvor der 
var opbakning til dette.

Der planlægges en træ-
ningsweekend med træning og 
social hygge i april.

Mht. kampe er U16-holdet til-
meldt DBU turnering U16 11/9 
mands hold. Det betyder, at hvis 
man ikke kan stille 11 mand, 
kan man spille 9-mands i stedet. 
Betingelsen er dog at man giver 
modstanderen besked senest 
2 timer før kampstart. Når der 
spilles 9-mands flyttes baglinje-
målene ud på straffesparksfel-
tets kant, så banen bliver min-
dre at spille på.

Ellers er der kun at sige pøj 
pøj til vores kommende stjerner 
i HØST IF.

Træningstider fremgår af over-
sigten over træningstider.

Fodboldudvalget

kioSk

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 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

Fredagsklub for mellem- og 
udskolingselever
Fredagsklubben fortsætter suc-
cessen. Det er ikke alle fredage 
det er muligt at være i hallen, 
men det annonceres på Face-
book og andre steder, som ram-
mer de relevante unge menne-
sker!

Der møder mellem 50-60 børn 
og unge op hver fredag aften kl. 
19-22, og de hygger sig gevaldigt.

Det er en forældregruppe der 
sammen med HØST IF kører 

dette projekt! Der arbejdes i øje-
blikket på at arrangere aktivite-
ter ”ude af huset”!

Alle interesserede forældre er 
velkomne til at melde sig ind på 
Facebook ”Klubaften Forældre-
hjælp”, da det er lidt svært at nå 
alle på de lokale facebooksider.

Løbende generel update her 
månedligt via HØST!

”De frivillige forældre”

fodbold: Ungdom
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HØST IF er på OK i Ødum 
fredag den 1. april

Sponsor-
udvalg – 
deltagere sø-
ges stadig!
Har du lyst til at bidrage om-
kring vores sponsorer så sig en-
delig til. Jo flere vi er om opga-
ven jo bedre.

Vi holder et månedligt møde, 
hvor vi uddelegerer arbejdet 
i ”mindre enheder” fra gang til 
gang! Alt sammen til gavn for 
vores lokale forening og miljøet 
omkring HØST IF og HØST-
Hallen – så vi har de bedst mu-
lige betingelser både for et højt 
aktivitetsniveau og de bedste 
fysiske rammer!

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

Lars Olsen
Sponsorudvalget

Nye sponsorater – 
bannere i HØST-Hallen
EDC Hadsten ved Jette Eriksen, Hadbjerg, har 
indgået aftale om et banner i opsamlingsnet i 
HØST-Hallen.

Mere i næste nummer af HØST.

Player sponsorater
Vi har siden lanceringen af isse sponsorater, 
haft en stor succes.

Det er følgende spillere og sponsorer vi har 
haft tilknyttet til 2015-sæsonen:

Rasmus Rungø Johansen – CasinoEvents.dk
Jakob Rungø Johansen – KE-El Installation v. Torben Eriksen
Nikolaj Svejstrup Loft – Radius Møbler
Rasmus Knage Thomsen – Midtjyllands Sommerhusudlejning
Jonas Kristensen – Midtjyllands Sommerhusudlejning
Simon Buus Olsen – Rema 1000 Skanderborg v. martin Kruse
Søren Rasmussen – Murermester Kristian Hardam
Jesper Søndermark Jepsen – Aktiv Hvidevare Service

Næste nummer af HØST vil indeholde opda-
tering af hvilke sponsorater der er tegnet for 
2016.

Skulle der være interesse fra andre virksom-
heder for playersponsorater til seniorholdet, 
så skal man være mere end velkommen til at 
kontakte Simon Buus Olsen på tlf. 41 13 84 82 
eller simonbuusolsen@gmail.com.

Playersponsoransvarlig 
Simon Olsen

SponSoRhjøRnet

Kom og hør hvordan du kan støtte HØST IF 
økonomisk, uden at det koster dig en øre

Kig ind til OK fredag den 1. april 
kl. 12.00-16.00 og få et OK-kort 
med hjem med det samme.

Så støtter OK HØST IF hver 
gang du køber benzin, diesel, el, 
kaffe og ½ liters Plus vand.

OK-kortet kan også bestilles 
på www.høstif.dk og ved at kon-
takte undertegnede.

Lars Olsen
HØST IF

Sponsorudvalg
Tlf. 30 75 22 12

E-mail lars.knud@ofir.dk

http://www.CasinoEvents.dk
mailto:simonbuusolsen@gmail.com
http://www.h�stif.dk
mailto:lars.knud@ofir.dk


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
Steffen Espersen 28 68 40 38 
Tåstrupvej 7 Steffen@komis.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
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
VVS Installatør Flemming Sørensen
Navervej 24, 8382 Hinnerup 86 98 87 77 
 www.flemming-vvs.dk
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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
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

ny
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HØST

kalendeR

April
 1 HØST IF på OK

Badminton klubmesterskaber
 2 
 3 HØST deadline

Ødum Kirke kl. 11.00
 4 
 5 
 

6

 Foldbold aktivitetsmøde
Generalforsamling Selling Borgerf. 
Syng foråret ind 
Menighedsmøde

 7 
 8 Serie 3: Mod Nielstrup/Voldum 
 9 
 10 Hadbjerg Kirke kl. 9.30

Gymnastikopvisning
 11 
 12 Formiddagsmøde

Salmemaraton
 13 Kirke i Børnehøjde

Gymnastik aktivitetsmøde
 14 Menighedsrådsmøde
 15 
 16 Indvielse af skoven
 17 Ødum Kirke kl. 9.30
 18 HØST udkommer
 19 
 20 
 21 Plejehjemsgudstjeneste
 22 Hadbjerg Kirke kl. 11.00
 23 
 24 Ødum Kirke kl. 9.30
 25 
 26 Salmemaraton Hadbjerg
 27 
 28 Fællesspisning Hadbjerg
 29 Årets Brag!, Hadbjerg Stadion
 30 

Marts
 18 
 19 
 20 Ødum Kirke kl. 9.30
 21 HØST udkommer
 22 
 23 
 
24

 Hadbjerg Kirke kl. 11.00
Fællesspisning sognegården 
Musikgudstjeneste Sct. Pauls Kirke

 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


