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RedaktøRen haR oRdet hadbjeRg

Overdragelse 
af 
Folkeskoven 
udsat
Desværre har det kolde, våde 
forårsvejr drillet os, så vi har 
været nødt til at udsætte datoen 
for overdragelse af Folkeskoven 
til søndag den 22. maj 2016 kl. 
10.30. Vi håber på smukt forårs-
vejr den dag, og glæder os til at 
se jer!

Hadbjerg Borgerforening
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HØSTen 
af forårsløg
Vintergækkerne er ved at være 
færdige, krokus på det sidste. På-
skeliljerne strækker sig ranke mod 
lyset. maj- og pinseliljer står på spring.

Som vi kan HØSTe forårsløgenes forårspragt kan vi 
også HØSTe godt af foreningernes utrættelige, frivil-
lige arbejde. Af formændenes beretninger fremgår det, 
hvor mange spændende arrangementer og tiltag, der 
har været i gang hen over vinteren. Indendørs møder og 
stævner. Nu er det forår og andre typer arrangementer 
har taget over. Som forårsløgene, der strækker sig mod 
solen, myldrer vi ud på pladser og baner. Vi vil også HØ-
STe af forårets solstrejf.

Med forårs-HØST-lig hilsen
Niels Bjarne Larsen

Rikke Møller Antvorskov

Fælles
spisning
I forsamlingshuset har vi igen 
fællesspisning. Denne gang 
foregår denne hyggelige aften 
d. 28. april kl. 18.00, Natterga-
levej 1.

Pris for voksne 50 kr. og børn 
under fire kun 25 kr.

Du kan tilmelde dig og hele 
familien ved at ringe til Egon 
og Ida på tlf. 86 91 49 80, lige 
så snart skiltet er kommet ud til 
vejen henne ved forsamlingshu-
set. Husk at I først er tilmeldt, 
når I har talt med Ida eller Egon.

hadbjeRg boRgeRfoRening

Sankthans
Traditionen tro holder vi sankthansaften d. 23. juni i Søparken

Kl. 16.30 tænder vi op i børnebå-
lene. Så kan I kan komme, små 
som store, og købe snobrødsdej, 
der kan tilberedes på jeres med-
bragte snobrødspinde.

Der vil også blive tændt op i 
grillen, så der kan købes lidt 
mad samt drikkevarer i vores 
lille bod.

Det store bål, hvor I kan kører 
haveaffald til fra d. 1. maj, bliver 

tændt kl. 19.00. Så skal vi have 
sunget heksen til Bloksbjerg 
og se det forhåbentlig store bål 
brænde.

Hvis du vil lave snobrødsdej, 
skal du endelig skrive eller ringe 
til Kristine på tlf. 53 38 18 88.

Vi glæder os til en fantastisk 
hyggelig aften.

Hadbjerg Borgerforening
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fællesaRRangementeR fællesaRRangementeR

Grundlovsdag
Traditionen tro inviterer 
foreningerne bag HØST til en 
dejlig, fælles fejring af grund-
lovsdag, søndag d. 5. juni i 
Hadbjerg.
Dagen begynder med gudstje-
neste kl. 11.00 i Hadbjerg Kirke. 
Herefter er der frokost i våben-
huset eller udenfor, hvis vejret 
tillader det.

Kl. 14.00 er der grundlovs-
møde på skolen, og årets taler 
er Mikael Henriksen, som er 
historie- og religionslærer på 
Hadbjerg Skole. I umiddelbar 
forlængelse af dette, er der mo-
tionsløb og andre sjove aktivite-
ter for hele familien.

HUSK at sætte et stort kryds 
i kalenderen, og aftale allerede 
nu at følges med din nabo.

Læs meget mere om dagens 
program i næste nummer af 
HØST

Rikke Møller Antvorskov
Redaktør

Igen i år inviterer vi til HØST 
Grundlovsløbet.
Et motionsløb i forbindelse 
med grundlovsdag i Hadbjerg
Løbet er for alle – både dig, der 
vil løbe hurtigt, og dig, der vil 
tage den med ro, for hele fami-
lien, børn, kolleger, skolekam-
merater mv.

Klapvogne, barnevogne og 
søde hunde i snor er også vel-
kommen.

Som noget nyt i år er der mu-
lighed for at løbe 10 km.

Løbsinformationer
Dato: søndag den 5. juni 2016 
Starttidspunkt: 10 km kl. 15.00. 
2,5 og 5 km kl. 15.15
Start/mål: v. HØST-Hallen, Mej-
sevej 1, Hadbjerg, 8370 Hadsten
Startgebyr: 40 kr. pr deltager

Ruter
Der er mulighed for at tilmelde 
sig enten en 2,5 km, 5 km el-
ler 10 km, hvor førstnævnte er 
særlig børnevenlig, da den ikke 
krydser nogle veje, men blot går 
rundt i Hadbjerg by. Ruten på 10 
km består af 2 runder a 5 km.
Der vil være officials og skilte 
ude på ruten til at vise vej. 
Se kort over de ruter i HØST el-
ler på www.høstif.dk. 

Forplejning
Der vil være forfriskninger i 
form af energidrik, vand samt 
frugt/grønt ved mål

Præmier, medaljer
Der er vinderpræmie for hurtig-
ste dame og herre på 5 og 10 km 
samt hurtigste barn på 2,5 km. 
Desuden lodtrækningspræmier 
som udtrækkes i forbindelse 
med præmieoverrækkelse efter 
løbet. Løbsmedalje til alle børn 
når de kommer i mål.

Resultater, diplom
Resultater vil efter løbet blive 
offentliggjort på www.høstif.dk.
Diplom kan udskrives fra resul-
tatoversigt.

Tilmelding
Online tilmelding på 
www.høstif.dk.

Betaling enten via MobilePay/
Swipp til 71 78 02 30 eller ban-
koverførsel til 1935 728658150. 
Husk at påføre navn.

Forhåndstilmelding online 
indtil den 3. juni 2016.

Det vil også være muligt at ef-
tertilmelde fredag den 3. juni i 
klublokalet. 

Betaling sker her sammen med 
afhentning af startnummer.

Udlevering af startnummer
Der er mulighed for at hente 
startnummer på følgende tids-
punkter.
Fredag den 3. juni kl. 19.00-
20.00 i klublokalet i HØST-
Hallen.
Søndag den 5. juni kl. 12.00-
13.30 ved HØST-Hallen.

Kontaktinformation
For spørgsmål m.m. kontakt
Claus Glavind  
e-mail claus@glavind.net
tlf. 71 78 02 30.

Vi glæder os 
til et hyggeligt motionsløb

HØST IF, Løb

 HØST Grundlovsløbet 2016

Tilmeldingen er åben!

Starten på 
løbet i 2015

http://www.h�stif.dk
http://www.h�stif.dk
http://www.h�stif.dk
mailto:claus@glavind.net
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selling selling

Selling Borgerforening takker 
mange gange, de mennesker, 
der deltog i generalforsamling i 
Selling Borgerforening d. 6. april 
2016 i Selling Forsamlingshus. 
Til generelforsamlingen blev 
der fortalt om den seneste sta-
tus på projekt det grønne om-
råde, samt formandsberetning 
m.m.
For de mennesker som desværre 
ikke var til stede til generalfor-
samlingen, kommer der lige en 
kort status af projekt det grønne 
område. Menneskerne bag pro-
jektet har fået udarbejdet 3D-
tegninger samt videovisning 
af det fremtidige område. Teg-
ningerne og filmen er lavet ud 
fra de idéer, der er kommet ind 
fra hvad byen kunne tænke sig 
placeret på det grønne område. 
Tegningerne og film skal bruges 
til at søge fonde, samt anden 
økonomisk støtte til projektet. 
Samtidig kan materialet bruges 
til projekt gentænk landsbyen, 
som borgerforeningen ligeledes 

er en del af, og for at få noget 
økonomisk støtte til projektet, 
samt til at få en god kontakt til 
kommune. Projektet har alle-
rede fået støtte til trods for alt 
materiale ikke er blevet udarbej-
det endnu.

Det næste, der kommer til at 
ske, bliver udarbejdelse af en 
præcis projektbeskrivelse samt 
en økonomisk kalkulation af 
omkostninger til projekter. Når 
disse ting er lavet, kan tegnin-
gerne og filmen være grundlag 
for, at der kan sendes fondsan-
søgninger. Så kan vi få bygget 
nogle af tingene på pladsen, så 
vi atter kan få et samlingssted 
for byens borgere.

Af andre ting som kort blev 
berørt på generalforsamling, var 
at Selling Borgerforening sender 
et ønske af sted om renovering 
af de kommunale veje Byvej og 
Tåstrupvej som efterhånden er 
godt hullede og trænger til en 
renovering.

Steffen Espersen
Formand Selling Borgerforening

Fredag d. 10. juni begynder vi 
med årets fedeste børnebyfest 
arrangeret af børn. Alle børn fra 
førskolen til og med 6. klasse er 
velkommen. Det vil være mu-
sik, leg og mad, hele aften.

selling boRgeRfoRening

Selling Borgerforening Selling Byfest
Kom og oplev et brag af en byfest 
den anden weekend i juni

Lørdag d. 11. juni vil byde på 
årets vildeste og hyggeligste 
byfest. Dagen byder på en dag, 
spækket med hygge og sjov, 
samt aktiviteter for store og 
små. Om aften vil der traditio-
nen tro være spisning, som igen 
i år byder på dejlig gris samt til-
behør.

Af aktiviteter på pladsen om 
lørdagen, kan der nævnes Sel-
lings berømte sæbekasseløb, 
kagekonkurrence, opvisning af 
HØST IF´s voksengymnastik-
hold, samt nye aktiviteter som 
musik med Peter Vildemand, 
hoppeborg og udstilling af mo-
torcykler mm.

Du er velkommen gammel 
som ung, fra nær og fjern, så 
kom og vær med i det hyggelige 
selskab. Tag eventuelt din nabo 
med under armen og nyd aktivi-
teterne på pladsen.

Vi ses den anden weekend i 
juni, på det grønne område på 
H. C. Andersens vej i Selling.

Det mere detaljerede program 
vil komme i det næste HØST 
og omdeles med invitation til  
alle postkasser i Selling.
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ødum ødum

Formandens beretning
Gennem det sidste år har Kurt 
og Jørgen været projektledere 
og vores terrasse ved forsam-
lingshuset er blevet færdig. Der 
er mange lejere i forsamlings-
huset, som har været glade for 
at den er blevet bygget, så Kurt 

og Jørgen skal 
have en stor 
tak for det sto-
re arbejde.

Grundlovs-
dag d. 5. juni, 
blev fejret 
med grillfest 
i haven med 
pølser med 
diverse. Had-
sten Idræts-

kreds kom og lavede en flot op-
visning.
Til det store projekt med Favr-
skov Kommune ”Kultur på hjul” 
d. 20 juni blev byens borgere 
bedt om at komme med input 
om det at bo i Ødum; hvorfor 
havde de valgt det og hvad sy-
nes tilflytterne? Der kom ikke 
så mange forslag, men gennem 
hjemmesider har vi fundet en 
del om Ødum. Der var forbe-

redende møde d. 26 maj, hvor 
Favrskov Kommune og kultur-
formidleren Pernille kom og 
fortalte om projektet. Der blev 
lavet opslag og posters, som 
blev delt ud og lagt ud på nettet/
Facebook.

Det løb af stablen d. 20 juni 
og der var ca. 25 deltagere, hvor 
Pernille startede ved forsam-
lingshuset og gik en rundtur i 
Ødum og fortalte små historier. 
Solen kom frem og der blev 
serveret frokost på Engholm, 
tusind tak for lån af lokaler. 
De fremmødte blev kørt dertil i 
hestevogn, sponsoreret af Hans 
Johnsen, meget flot.

Dernæst blev de fremmødte 
budt på forskellige opgaver 

ved at skulle lave nogle teg-
ninger fra byen. Til sidst en 
fernisering hvor Anders Graae 
har lavet en video og sang om 
Ødum. Den kan se og høres på 
www.kulturpåhjul.dk.

Sankthans blev afholdt i for-
samlingshuset, hvor vi startede 
med fællesspisning med ca. 
50 fremmødte, super dejligt. 
Børn og voksne hyggede sig og 
vi tændte sammen bålet, des-
værre for tidligt i forhold til det 
skrevne i HØST. Undskyld, det 
retter vi op på i 2016.

Arbejdsdag har der også været 
i forsamlingshuset – flis pynter 
nu op omkring hækken, græsset 
er blevet renset for mos, Tina 
har fået et stykke af haven som 
er hendes privat, og der er ble-
vet sat et hegn op. Plankeværket 
over til Gerda og Jørgen er blevet 
malet. Ikke mange var mødt op, 
men stor tak til dem som kom. 
Alle er en hjælp til at forskønne 
forsamlingshuset.

Så har vi fået et nyt team Eli-
sabeth og Anja, som gerne vil 
arrangere noget for børnene i 
Ødum og omegn. Som sagt så 
gjort blev der lavet en hallo-
weenfest, hvor børn og voksne 
kom udklædte, nogen mere 
uhyggelig end andre.

Den anden fest som blev af-
holdt var en julefest, hvor der 
blev klippet julepynt, sunget 
julesange og danset omkring ju-

letræet, sponsoreret 
af juletræsmanden 
på Landevejen. Af-
slutningsvis kom 
John Vedholm og 
tryllede for børne-
ne, og et par hyg-
gelige timer fik vi i 
forsamlingshuset. 
Hvor er det fedt, 
at de to damer kan 
samle så mange 
mennesker og lave 
en fest som sent vil 
glemmes. Der var 
mødt ca. 60 børn og 
voksne op til begge 
fester. Super godt 
initiativ. Tusind tak 
for jeres store ar-
bejde.

Her i foråret har 
forsamlingshuset 
været brugt rigtig meget, lige-
ledes har vi fået udlejninger 
i hverdagen og det er vi rigtig 
glade for. Vi ved ikke, hvad der 
gør, at huset bliver brugt noget 
mere, men det er i hvert fald 
dejligt. Kom bare an, vi står klar 
til flere udfordringer.

Det var lidt om hvad der er 
foregået i forsamlingshuset og 
rundt omkring i Ødum.

Hans Jørgen Karmark Jørgensen

byfoReningen foR ødum og omegn

Generalforsamling 
i Ødum forsamlingshus
d. 15. marts 2016

http://www.kulturp�hjul.dk


10 11

hadbjeRg skole hadbjeRg skole

Da vi kom ud til stedet, skulle 
vores lærer Benjamin låse døren 
op til BMX-banen. Da cyklerne 
var ude af bussen, skulle vi have 
beskyttelsestøj på. Det bestod af 
en vest, en hjelm og et par hand-
sker. Da alle havde beskyttelse 
på og havde fået en cykel, skulle 
vi op på en høj rampe, hvor man 
kørte ned fra, når man startede. 
De første omgange vi prøvede 

gik meget langsomt, fordi alle 
var lidt bange for at vælte på de 
stejle bakker. Da alle havde kørt 
et par gange, satte Benjamin en 
bom op og begyndte selv at køre 
ræs med alle børnene sammen 
med sin hjælper.

Alfred, Casper, Caroline og 
Emma

BMX-turen var fed, vi prøvede 
mange forskellige ramper og 
bump. Selvom man styrtede et 
par gange, var det bare op på 
cyklen igen, og køre videre. In-
struktørerne kørte også ræs med 
os. De var hurtigere end os alle 
sammen og vandt hver gang.

Marcus, Andrea, 
Malthe og Melanie

Sjov, spændende og anderle-
des. Sådan vil vi beskrive turen 
med 3 ord, men det var ikke det 
eneste gode ved turen. Der var 
tænkt på alt: Bus, udstyr og cyk-
ler. Vi havde endda banen helt 
for os selv. Det var lidt nerve-
pirrende i starten, men så snart 
man havde prøvet, ville man 
igen og igen. Instruktørerne var 
søde og venlige og banen var 
fed. Det kan godt være vi faldt 
et par gange, men alt i alt var det 
en rigtig god tur.

Agnethe, Malthe, 
Simon og Kajsa

5. årgang på 
BMXtur

Først gang jeg prøvede, var jeg 
usikker omkring det at prøve 
at køre BMX. Jeg prøvede en 
gang, men jeg var ikke så god. 
Jeg faldt også første gang. Efter 
et par gange blev jeg mere sikker 
og bedre. Da jeg havde prøvet et 
par gange, ville jeg hele tiden 
prøve igen. Jeg så også nogle fra 
min klasse køre BMX, som jeg 
ikke troede ville prøve.

Det var en sjov og god dag.

Asger, Kasper, Maria og Lærke

Forskellen mellem at køre på as-
falt og på en BMX-bane er at der 
er bakker på en BMX-bane. Og 
på asfalt kører man bare lige ud. 
Det var mega fedt, for vi havde 
banen helt for os selv, så man 
kunne køre, lige når man ville. 
Det var fedt at køre på BMX, for 
man snakkede med andre men-
nesker, som man normalt ikke 
plejer at snakke med.

Jakob, Tobias og Freja
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det foRhistoRiske hjøRne det foRhistoRiske hjøRne

Af Martin Møller
Når man i disse dage færdes på vejene, kan man ikke und-
gå at bemærke, at landmændene har forårstravlt, nu med 
store traktorer, og store avancerede landbrugsmaskiner, 
som bliver større og større, og ofte arbejdes der på mar-
kerne, selv længe efter det er blevet mørkt.

Så er det, jeg kommer til at tænke tilbage til min fædrene 
gård, Tobæk Mølle, hvor jorden, da jeg var barn, blev drevet 
med hestetrukne redskaber, der langtfra lignede maskiner-
ne i dag. Den første traktor, en Ferguson 31, blev indkøbt 
i 1952, og det har nok været en stor beslutning dengang, 
og vist ikke helt uden bekymringer, for var der nok arbejde 
til en traktor på en gård med knap 70 tønder land? Og for 
vel at afprøve en sådan, blev traktoren en deletraktor med 
Ågård, som min fars bror ejede, og hvis marker stødte op til 
Tobæk Mølle. For min mor var det også med en vis bekym-
ring, at et sådant ”udyr” kom til gården, for som hun sagde 
til min far: ”Er det meningen, du skal have drengene (mig 
og min bror) slået ihjel?” Men vi overlevede da! Samtidig 
kom der også to-furet plov og harve til. Før den tid husker 
jeg, at der var blevet indkøbt en ”gummivogn”, en vogn 
med gummihjul, som afløser for de gamle kassevogne, 
med træhjul og løs bund og sidefjæle.

Her ser vi kasse-
vognen, med karle og 
”medhjælpere”

Før traktoren foregik 
alt markarbejde med 
heste, og som vi ser på 
næste side, er en af går-
dens karle i gang med 
markarbejdet. Som jeg 
husker, var der nogle 
år frem 3 arbejdsheste, 
Max, Musse og Lotte, i 

Forår i luften gang samtidig med at 
traktoren var kommet 
til. Og før traktoren 
husker jeg, der var 5 
heste.

Der blev brugt mange 
timer bag hestene, men 
sådan var det bare, og 
jeg husker ikke, at no-
gen beklagede sig; man 
kendte jo ikke andet!

Her er traktoren så 
kommet til Tobæk, 
sikke et fremskridt, og 
senere yderligere en 
traktor.

Da min bedstefar eje-
de gården var der også 
fremskridt, selvbinde-
ren kom til, som vist 
herunder.

Dengang var der også 
store bekymringer, for 
sådan et ”udyr” skulle 
gårdens heste godt nok 
ikke spændes for, så 
min bedstefar lejede 
hestene, som skulle 
trække selvbinderen.

Som jeg husker, var 
der 3 heste spændt 
for selvbinderen, ind-
til der blev svejset en 
trækstang på, så det 
var traktoren, der trak 
udyret.

Som vi alle kender, er det jo store mejetærskere, som i 
dag klarer høstarbejdet, og fremskridtet har heldigvis taget 
et stort slæb fra landmændene, både når kornet skal i jor-
den, og når det skal høstes.
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kiRke & menighed kiRke & menighed

Gudstjenester
April  Ødum Kirke Hadbjerg Kirke Andre kirker
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 MK med Aarhus Kammerkor  
Torsdag d. 5. Kristi himmelfarts dag   kl. 11.00 Sct. Pauls 
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 
Søndag d. 15. Pinsedag kl. 11.00 MK  

Mandag d. 16. 2. Pinsedag
   kl. 11.00 Lilleåparken,   

    friluftsgudstj.  MHT

Tirsdag d. 17. Ældregudstj.
   kl. 10.30 AB

    kl.   9.30 kaffe i sognegård.
Torsdag d. 19. Plejehjemsgudstj.   kl. 14.30 Møllegården MHT
Søndag d. 22.  Trinitatis søndag  kl. 11.00 AB 

Fredag d. 27. Ældregudstj. m. besøg fra Ryomgård plejehjem
 kl. 14.30 MK – bagefter

    kaffe i præstegården
Søndag d. 29. 1. søndag efter trinitatis  kl. 11.00 MK
Juni  Ødum Kirke Hadbjerg Kirke Andre kirker
Søndag d. 5. 2. søndag e. trinitatis  kl. 11.00 MK med kirkefrokost inden grundlovsfesten 
Søndag d. 12. 3. søndag e. trinitatis kl. 11.00 MK  
Søndag d. 19. 4. søndag e. trinitatis kl. 11.00 MK m. frokost i præstegårdshaven  

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

AARHUS KAMMERKOR
er et professionelt arbejdende kor, der består af 30 sangere.
Koret blev stiftet i 1980 af Erik Bjørn Lund, som fortsat er korets dirigent.

Befrielsessang 
i Hadbjerg Kirke med 
Aarhus Kammerkor
Mandag d. 4. maj kl. 19.00
Hadbjerg Kirke
Kl. 19.00 kort gudstjeneste med deltagelse af Aarhus Kammerkor
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 Had-
bjerg Kirke den 4. maj. I år får vi besøg af Aarhus Kammerkor og 
efter gudstjeneste giver de koncert i kirken, hvor vi skal høre som-
mer- og frihedssange af bl.a. Poul Henningsen, Abba og Sebastian.

Menighedsrådet

Præster i pastoratet

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

Ødum Kirke
Indgangen til Ødum Kirke er nu 
blevet nivelleret ud, og der er 
lagt lys i fliserne. Det er blevet 
rigtig godt. Vi arbejder nu på at 
få niveauforskellen inde i kir-
ken væk, men da det er en stor 
udfordring, er der endnu ingen 
beslutning truffet. Inden længe 
vil der blive plantet et læbælte 
mod nord langs med stendiget, 
hvorved vi håber, at der bliver 
mere læ på kirkegården og ved 
indgangen til kirken.

Hadbjerg Kirke
Vi har fået etableret den runde 
bænk og pladsen foran kirken er 
nu, som vi ønsker den.

Med hensyn til varmesyste-
met har vi stadig udfordringer.

Et meget spændende arbejde 
venter menighedsrådet, idet der 
skal bygges en ny bygning ved 
Hadbjerg Kirke.

Dette arbejde er i støbeskeen. 
Den vigtigste funktion, dette 
hus skal have, er undervisnin-
gen af vore konfirmander og mi-
nikonfirmander.

I begge kirker er el-orglerne nu 
installeret og taget i brug. Dette 
vil gi´ mulighed for større varia-
tion i valget af musik.

Præstegårdshaven
Der er nu blevet plantet, fældet 
og beskåret, og i løbet af foråret 
forventer vi, at blive færdige 
med al nyplantning.

Liv og vækst 
omkring og i kirkerne
Foruden de kirkelige opgaver, 
har vi også ansvaret for aktivite-
ter i sognene.

Vi har prioriteret følgende ak-
tiviteter:

Tirsdagsmøderne i præstegår-
den. Vi har p.t. 6 møder pr. år 
i Ødum præstegård. Endvidere 
er der mange aktiviteter i sog-
negården i Hadsten, hvor vi er 
meget velkomne, nu hvor vi er 
en del af storpastoratet.

Kirke i Børnehøjde i Hadbjerg 
Kirke 8 gange/år. Ca. 30 deltager 
pr. gang.

Sogneudflugten i september 
ønsker vi også fremover skal 
være en fast del af vore aktivi-
teter.

Gospelworkshop er netop af-
holdt i Ødum Kirke med stor 
succes.

Befrielsessang i Hadbjerg Kir-
ke afholdes igen i år – onsdag 
den 4. maj.

Høstgudstjeneste med efter-
følgende besøg på en af gårdene 
i Ødum sogn.

Menighedsrådet er en admini-
stration, der forvalter alle vore 
bygninger, kirkegårde og øko-
nomi, ligesom vi er ansvarlige for 
kirkens liv og vækst, foruden vi 
også har den meget vigtige opgave 
at være arbejdsgiver for vore dyg-
tige og engagerede medarbejdere.

Fra januar 2013 blev vi en del 
af det nyetablerede storpasto-
rat, som omfatter Hadsten, Nør-
re Galten, Vissing, Lyngå, Skjød 
og Lerbjerg samt Ødum og Had-
bjerg sogne. Storpastoratet be-
tjenes af 4 præster og provsten, 
hvoraf den ene præst er Mette 
Krabbe, der er ”vores” præst i 
Ødum og Hadbjerg kirker. Da 
Mette er ansat med en kvote på 
75 % i Ødum og Hadbjerg sogne 
og 25 % i Hadsten, møder vi til 
tider en af storpastoratets andre 
præster i vore kirker. Ligeledes 
prædiker Mette også i storpa-
storatets andre kirker. I både 
Ødum og Hadbjerg kirker ligger 
der eksemplarer af bladet ”Kir-
ken”, som alle interesserede er 
velkomne til at tage med hjem. 
Heri kan man læse, hvornår der 
er gudstjeneste i storpastoratets 
kirker, og hvem af de 4 præster 
eller provsten, der prædiker. 
Endvidere kan man også se, 
hvad der foregår i sognegården 
i Hadsten.

En af de opgaver, der følger 
med storpastoratet, er nyansæt-
telser.

Foruden det månedlige råds-
møde i præstegården (dagsor-
den og referat kan læses i map-
perne i både Ødum og Hadbjerg 
kirke), arbejder medlemmerne i 
udvalg.

Præstegårdsudvalget
Vi er nu ved at være i mål med 
at renovere vores smukke præ-
stegård efter præsteskiftet.

Kirkegårdsudvalget
I dette udvalg har vi ansvar for, 
at vore to smukke gamle kirker 
løbende holdes i stand. Hvert 
år holder vi syn i kirkerne med 
hjælp fra de to bygningssag-
kyndige: Tømrer Jørgen Sven-
ningsen i Ødum Kirke og Tøm-
rer Claus Mikkelsen i Hadbjerg 
Kirke. I disse to fagfolk har vi 
kompetente rådgivere. Hvert 4. 
år kommer provstiudvalget og 
holder syn i begge kirker. Det 
sker netop i maj i år.

Endvidere skal udvalget tage 
vare på de to kirkegårde og præ-
stegårdshaven. Stendigerne, der 
omkranser begge kirkegårde, 
bliver hvert år efterset og løben-
de repareret. (Fortsættes 

næste side)
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Salmemaraton i kirkerne i 
Favrskov provsti  fortsætter i 
2016 og 2017.

Kulturudvalg
”Kulturudvalg” er et udvalg, 
som består af sognebørn, der 
er interesseret i at have med-
indflydelse på de aktiviteter, vi 
skal have i sognene. I udvalget 
sidder også præst, organist og 
repræsentanter fra menigheds-
rådet. Kulturudvalget er også 
behjælpeligt med praktiske ting 
som f.eks. kirkekaffe,

Konfirmation
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

Døbte, viede, bi
satte, begravede
Ødum Kirke

Døbte
Magnus Ytem Gregersen, Ødum
Magnus Alexander Iversen, Sverige

Hadbjerg Kirke
Døbte
Kajsa Bräuner Sørensen, Hadbjerg
Mathilde Kirkbak, Selling

Menigheds
rådsmøder

Torsdag d. 12. maj
Torsdag d. 9. juni

Tidspunkt for alle møderne er 
kl. 19.00 i konfirmandstuen

Valg
I år skal der være valg til menig-
hedsrådet. Der er opstillingsmø-
de i Ødum præstegård tirsdag, 
den 13. september 2016, hvor vi 
håber på opbakning til arbejdet 
med vore kirker.

HØST
Jeg opfordrer til at man læser i 
bladet, hvor alle aktiviteter i og 
omkring kirken annonceres.

De ønsker, kreative idéer, ris og 
ros, vi får fra menigheden, vil 
vi behandle og arbejde med på 
vore rådsmøder.

Tak
Til ansatte, frivillige, Kultur-

udvalg, menighedsrødder, 
kirkekontor og alle samar-

bejdspartnere: Tak for et 
godt og positivt samar-
bejde.

Ruth Bugtrup
Formand for Ødum 

Hadbjerg Menighedsråd

Ferie 
og fridage
Jeg holder ferie i uge 16 og er på 
sognetur i uge 20.

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

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

Kirke 
i Børnehøjde

Hadbjerg Kirke
Onsdag den 11. maj. kl. 17.30

Salmesang og bibelfortælling for de mindste. 
Efter gudstjenesten holder vi ”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 eller andre steder i sognene.

Vi ses igen til september!

Mette Krabbe

mailto:mekr@km.dk
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Fantastisk 
gospelworkshop med Lydiah!

Salmemaraton
Maratonen gennem Den Danske Salmebog by-
der også på en dejlig rundtur til de 36 kirker i 
Favrskov Provsti.

Fra Vejerslev til vest til Voldum i øst, fra Ve-
ster Velling i nord til Røgen i syd. Her i foråret 
kommer maratonen igen til vore sogne.

Alle salmesangsaftener foregår 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 lo-
kale menighedsråd byder på en tår kaffe og en 
småkage eller lidt koldt at drikke.

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

Kalenderen foråret 2016
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

Efter besøg i Foldby kirke holder salmemarato-
nen sommerferie indtil september.

Man kan læse mere om projektet på 
salmemaratonfavrskov.dk – her er også adgang 
til mere information om kirkerne.

Alle er velkomne og hver fugl synger med sit 
næb.

Projektet støttes af Favrskov Provsti med 
midler fra Forkyndelsespuljen.

Menighedsrådet havde lørdag 
den 12. marts arrangeret gospel-
workshop i Ødum Kirke.

Der var 32 tilmeldte til en dag 
med sang, latter og glæde, under 
ledelse af Lydiah Wairimu.

Vi startede dagen med kaffe i 
våbenhuset, og senere frokost 

og kaffe i Ødum Forsamlings-
hus. Her havde Lillian lavet no-
get rigtig dejlig mad til os.

Lydiah smittede alle med sin 
fantastiske energi og sangglæde 
dagen igennem. Vi har fået me-
get positiv respons fra deltager-

ne, så måske er det ikke sidste 
gang – hvem ved?

Dagen sluttede med en lille 
koncert for publikum.

Tusind tak til alle deltagerne 
for en dejlig dag.

Doris og Bente
Ødum Hadbjerg Menighedsråd

http://www.salmemaratonfavrskov.dk
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Over 300 mennesker til en Se-
rie 4 kamp, det er helt vildt. I 
Hobro kan de knap samle 1.000 
mennesker til en superliga-
kamp og så formår vi i en lille 
by med knap 500 indbyggere at 
samle 300 mennesker til et brag 
af en aften.

Det er selvfølgelig en blanding 
af alle tingene, og en sejr i sidste 
sekund, gjorde ikke mindet om 
den aften mindre. Men jeg snak-
ker ofte med Hadstens spillere, 
som siger det var den fedeste 
kamp de nogensinde har spillet. 

Nu sker det igen
Den 29. april 2016, skal vi på 
den igen. Men denne gang 
er det imod Hadstens bedste 
mandskab og ikke deres 2. 
hold som det var sidst. Det bli-
ver første gang i næsten 30 år, 
at Hadbjerg og Hadstens bed-
ste mandskab mødes i en reel 

turneringskamp. Kommunens 
største by med 8.000 indbyggere 
skal en tur til lille Hadbjerg. 

Det er netop denne kamp 
både jeg som træner og spil-
lerne har glædet os allermest til, 
siden vi sikrede oprykningen til 
Serie 3, i efteråret sidste år. 

Hele opstarten har snakken 
gået på netop denne kamp, og 
om vi nu kunne spille op med 
dem, da de jo er nedrykkere fra 
Serie 2.

Men vores opstart er gået no-
get nær perfekt. Resultatmæs-
sigt ikke nødvendigvis, da vi 
faktisk kun har vundet 1 ud af 
de 5 kampe. Til gengæld har 
vi spillet lige op med Hornslet 
Serie 2 (0-0) og Aabyhøjs Serie 
1 mandskab (1-1) og samtidig 
slået Søftens Serie 4 med hele 
7-2. Søftens mandskab var altså 
med 4 spillere fra deres Serie 1 
mandskab også. 

Så på den led har det faktisk 
været en rigtig fin opstart. Vi 
har arbejdet med et koncept, 
som reelt tog sin begyndelse 
sidste år, men blev ændret lidt 
i efteråret, da vi var klart bedre 
end alle andre hold i puljen. Nu 
er vi derhenne, hvor konceptet 
skal stå sin test. En rigtig stærk 
og stabil defensiv organisation, 

hvor vi ikke er bange for at lade 
modstanderen have bolden, og 
ej heller bange for at stå lidt 
dybt i banen. Fremad banen, 
skal vi satse på lynhurtige om-
stillinger, når vi rammer mod-
standeren ude af balance. 

Det passer vores spiltyper 
enormt godt til, specielt med en 
Daniel Pedersen, der kan se og 
udføre afleveringer med en vild 
nøjagtighed og så har vi spillere 
som eksempelvis Jakob og Jes-
per, der finde de rigtige lommer 
og i øvrigt er lynhurtige og tek-
nisk rigtig stærke. 

Men grundstenen i konceptet 
er, fælleskabet omkring holdet. 
Det er en holdindsats, der skal 
vinde os de point, der skal give 
overlevelsen til sidst i Serie 3. 3 
gange tidligere har klubben væ-
ret i Serie 3, men aldrig overle-
vet. Det skal vi lave om på i år. 

fodbold: senioR

Er I klar til Årets Brag 
på Hadbjerg Stadion? 

Den 2. maj 2014, bliver en aften jeg og resten af fodbold-
holdet aldrig glemmer. Ikke nok med at vores daværende 
topscorer ”Laksen” scorer i overtiden til 3-2 mod vores 
ærkerivaler fra Hadsten. Ikke nok med at DBU kårede 
kampen til Årets Brag i Danmark indenfor seriefodbold. 
Nej, det var pga. den kulisse vi spillede i, at det blev en 
aften vi aldrig glemmer. 

”Det er netop 
denne kamp både 
jeg som træner 
og spillerne 
har glædet os 
allermest til! (Fortsættes 

næste side)

HØST IF 
Serie 3
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Michael Gravgaard nåede at 
spille 18 landskampe under 
Morten Olsen og lave flotte 5 
mål, som forsvarsspiller. Han 
bar endda anførerbindet i flere 
kampe på en ligalandsholdstur 
tilbage i 00’erne. 

Han var udlandsprofessionel 
i både Nantes og Hamburger 
SV, samt spillede Champions 
League med FCK, før han i 2009 
stoppede karrieren. 

Michael Gravgaard kommer 
og holder foredrag for et fæl-
les Erhvervsklubsarrangement, 
som HØST IF holder i samar-
bejde med Hadsten SK, som en 
del af optakten til kampen, der 
starter kl. 19.00. 

Samtidig er Michael også gam-
mel vært på Superligaen for Ca-
nal 9, så han kommer også til 
at forestå interviews med de to 
trænere for HØST IF og Hadsten 
SK, foran Erhvervsklubben. 

Jonas Bager
Som om det ikke er nok med 
en tidligere landsholdsprofil 
til denne storkamp i serieræk-
kerne, så kan vi også byde vel-
kommen til morgendagens 
landsholdsspiller, nemlig Jonas 
Bager. 

Jonas Bager spiller til dagligt 
på kontrakt i Randers FC og fik i 
slutningen af 2015 debut på su-
perligaholdet i flere kampe. Han 

var i starten af 2016 med U/21 
landsholdet på træningslejr i 
Tyrkiet, som blot 18-årig. 

Jonas kommer og er en del af 
opvarmningsunderholdningen 
på stadion, før selve kampen. 

Der kommer til at ske så 
meget på denne dag, som vi i 
skrivende stund ikke har 100 
% clearet. Men man kan følge 
med på Facebook-siden ”Os fra 
Hadbjerg” eller på seniorholdets 
fanside ”HØST IF Seriefodbold” 
eller www.høstfodbold.dk.

Vi håber en masse mennesker 
vil komme på stadion denne 
dag og skabe en mindre byfest i 
byen denne festaften!

Som træner, skal man tro på 
det, men jeg tror vitterligt 100 % 
på overlevelsen. 

Faktisk hører jeg fra flere 
andre trænere i rækken, at de 
anser os som outsidere til op-
rykningen. Der stiller jeg mig 
uforstående, men er da selvføl-
gelig glad for de pæne ord, men 
vi må altså indse vi er oprykker, 
og har ikke den bredeste trup, 
så oprykning skal der nok lige 
gå et par år med samme hold, 
før vi kan snakke om det.

Men uanset hvordan foråret 
ender, om vi overlever eller ej, 
så er det de her kampe som ek-
sempelvis mod Hadsten og Vol-
dum, der bliver helt ekstraordi-
nært fede at spille for os. Ingen 
af os kommer som spillere til at 
stå i Parken og mærke den ku-
lisse der er, når Danmark møder 
Sverige eller Norge. Men de her 
lokalderby’s er intensitetsmæs-
sigt meget tæt på det samme. 
Kvaliteten af fodbolden er vel 
det eneste, der ikke er på niveau 
med at stå i Parken, alt andet er 
der. Det er stoltheden og håne-
retten der spilles om. 

Vi håber at alle i området vil 
støtte op om os i foråret, det 
bliver helt vildt, både for os på 
banen, men vi garantere høj-
spændt drama og masser af 
underholdning i hver eneste 
kamp!

Simon Olsen
Cheftræner Herresenior 

HØST IF

Når HØST IF d. 29. april tager 
imod Hadsten SK på Hadbjerg 
Stadion, vil det være med lands-
holdsglans over kampen. 

Landsholdsglans over Årets Brag på Hadbjerg Stadion

Michael Gravgaard
Randers FC’s direktør og tidli-
gere landsholdsspiller Michael 
Gravgaard kommer nemlig og 
støtter op om arrangementet. 
Gravgaard er ikke ubekendt 
med Hadbjerg, for før han blev 
professionel og blev en fast del 
af landsholdet, var han træner 
på fodboldskolen i Hadbjerg. 

Jonas Bager 
– profes-

sionel i 
Randers FC

http://www.h�stfodbold.dk


26 27

høst if høst if

OB 40
OB 40-holdet er nu på græs
Udesæsonen er startet på træ-
ningsbanen i Hadbjerg. Her tab-
te OB 40 med 2-3 til Vatanspor. 
Godt at få lidt kamptræning på 
en tung bane inden turnerings-
starten den 13. april.

Puljen, som OB 40 er place-
ret i her i foråret, ser svær ud. 
FC Skanderborg, Midtdjurs IF, 
Vatanspor OB, TMIF samt Uggel-
bølle. Ude- og hjemmekamp. Så 
10 turneringskampe venter her 
før sommerferien!

Holdleder for holdet er Jacob 
Andersen.

Spørgsmål eller andet ved OB 
40-holdet kan stilles til Jacob 
på tlf. 27 12 55 24 eller e-mail 
andersenjacob1980@gmail.com.

Fodboldudvalget

Serie 6
Vores 2. seniorhold skal også i 
gang med turneringen. 10 kam-
pe bliver det til inden sommer-
ferien. Modstanderne i puljen 
er NVUI Voldum, Farre IK, IF 
Haurum-Sall, Korsholm IF samt 
Sabro IF.

Der skal nok blive nogle gode 
kampe, især lokalopgør mod 
NVUI Voldum plejer at være 
nogle drabelige opgør!

Good luck til Serie 6-holdet 
og Brian Amdi, som styrer dette 
hold som træner og holdleder!

Simon Olsen
Cheftræner Herresenior 

HØST IF

Hjemmekampe Serie 3
Forår 2016

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

ATTENTION! OK
Her vil OK-konsulenten være 
til stede og der kan udstedes et 
OK-kort med det samme. Husk 
i så fald lige ID – Dankort eller 
lignende.

Næste kampagnearrangement 
er flyttet til

Hadbjerg Stadion
den 29. april

i forbindelse med Årets Brag.

mailto:andersenjacob1980%40gmail.com?subject=H%C3%98ST%3A%20
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Børne & 
ungdomshold
Så er der gang i den på banerne 
ved HØST-Hallen. 1. april er 
alle baner frigivet til brug. Og 
der er brug for alle baner, når 
der skal trænes og spilles kampe 
ind imellem også. De første tur-
neringskampe spilles her me-
dio april. Liste over trænings-
tider og trænere for 2016 forår 
kan ses i quick-guide på side 
36 og på HØST IF hjemmeside 
www.høstif.dk/fodbold.

som træner, ikke i tvivl om nok 
skal komme på plads i løbet af 
sæsonen.

Nye spillere er selvfølgelig 
hjerteligt velkomne, så vi kan 
få styrket holdet, især i bred-
den hvor vores største problem 
ligger, da vi nok ikke kan undgå 
afbud i løbet af en hel sæson!

Derudover skal det nævnes, at 
vi er gået ind i et tættere samar-
bejde med seniortruppen, hvor 
flere spillere har trænet med 
senior om torsdagen. Dette er 
med henblik på at indlemme 
U16 spillerne i seniortruppen, 
både fordi de i løbet af sæsonen 
vil blive testet af på de to senior-
hold (serie 3 og serie 6), men 
også fordi vi med 12 spillere 
og nogle der tager på efterskole 
efter sommer, desværre må for-
vente at dette er U16-holdets 
sidste sæson, som selvstændigt 
hold.

Første turneringskamp er 
onsdag d. 13. april kl. 19.00 på 
Hadbjerg Stadion mod TRIF. Der 
udstedes naturligvis målgaranti 
i denne kamp.

Rasmus Knage Thomsen
U16-træner

fRedagsklub

For mellem 
og udsko
lingselever
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 fra 
kl. 19-22 og de hygger sig geval-
digt.

Det er en forældregruppe der 
via/sammen med HØST IF kører 
dette projekt! Der arbejdes i øje-
blikket på at arrangere aktivite-
ter ”ud 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.

Generel opdatering månedligt 
her i HØST!

”De frivillige forældre”

U16 Drenge
Så er udendørssæsonen gået i 
gang for HØST IF U16. Vi træ-
ner mandag og onsdag kl. 18.00-
19.30.

Vi står op til sæsonen med 
en meget smal trup bestående 
af 12 spillere, hvoraf den ene 
’’kun’’ er på lån/dispensation 
fra senior-truppen. Det betyder 
naturligvis, at der ikke er plads 
til mange afbud. Vi er så heldige, 
at DBU tilbyder muligheden for, 
at vi kan spille 9-mands i stedet, 
hvis ikke vi kan stille 11 spille-
re. Selvom det selvfølgelig ikke 
er helt det samme, så giver det 
os i det mindste muligheden for 
at få spillet kampene.

Vi har indtil videre haft nogle 
gode træningspas, hvilket skyl-
des en relativ god disciplin fra 
spillerne om at afbud selvfølge-
lig helst skal undgås, og ellers 
meldes i god tid.

Derudover har vi haft 1 træ-
ningskamp mod HSK, som re-
sulterede i en stensikker 7-3-
sejr, hvor især offensiven var 
sprudlende. Defensiven er jeg, 

fodbold: ungdom

DGI/HØST IF 
Fodboldskole i 
Hadbjerg uge 26 
27. juni-1. juli
Husk tilmelding til Fodboldskolen i Had-
bjerg første uge i skoleferien.

I år har vi øget max. antal deltagere til 
105!

Allerede nu er der rift om pladserne, så 
få dig meldt til mens tid er og inden der 
er booket op!

Link til tilmelding:  
www.dgi.dk/arrangementer/201609406007. 

Fodboldskoleleder
Lars Olsen

http://www.h�stif.dk/fodbold
http://www.dgi.dk/arrangementer/201609406007
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Landsmesterskaberne i Vejen
helt uventet god 
weekend for senio-
rerne. Vi ryddede 
nærmest bordet for 
landsmesterskaber, 
i de rækker vi var 
repræsenteret. Det 
blev en super week-
end med en masse 
succes og der blev 
hygget rigtig igen-
nem både fredag og 
lørdag aften. Det var 
lidt specielt at Frank 
og Casper Pedersen 
(med lidt hjælp fra 
Ole) blev landsme-
stre sammen i hold, 
som far og søn.

Det bliver alt for 
omfattende at næv-
ne alle vores medal-
jetagere, men som 
det ses af resultatli-
sten, blev det altså 
til en del. Tjek bille-
der og resultater på 
HØST IF bordtennis, 
på Facebook.

Hvis du har lyst til 
at spille bordtennis, 
er der stadig træ-
ning tirsdag og tors-
dag fra kl. 18.00 til 
kl. 19.30 lidt endnu.

Peter Thybo

Så går sæsonen på 
hæld og vi har som 
sædvanligt haft den 
årlige tur til Lands-
mesterskaberne i 
Vejen, hvor vi har 
brugt en hel week-
end, på at spille en 
masse bordtennis.

Turen blev endnu 
en gang en stor suc-
ces, både sports-
ligt og socialt. Vi 
var ikke så mange 
ungdomsspillere af 
sted, men endte dog 
alligevel med en fin 
medaljehøst. Det 
var, som altid, en 
fornøjelse, at have 
de unge mennesker 
med på tur og selv-
om weekenden jo 
mest handlede om 
at få spillet bordten-
nis, blev der igen i 
år, tid til at hygge os, 
hoppe rundt i den 
fine springhal og 
også komme en tur i 
den fine svømmehal 
i Vejen Idrætscenter.

Hvis vi klarede os 
fint med ungdoms-
spillerne, må man 
sige at vi havde 

UNGDOM
HOLDTURNERING

Yngre Drenge D 3 Casper Mortensen HØST IF
   3 Jakob D. Andersen Odder
Yngre Drenge E 2 Frederik D. Sørensen HØST IF
   2 Victor Pedersen Odder
   2 Mikkel Wibroe Odder
Puslinge Drenge D 1 Magnus W. Fogh Odder
   1 Noah Mikkelsen Odder
   1 Malene Dyrby Hansen HØST IF

SINGLER
Yngre Drenge C 2 Theis Skøtt Østergaard HØST IF
Yngre Drenge D 3 Casper Mortensen HØST IF
Puslinge Pige B 1 Malene Dyrby Hansen HØST IF

DOUBLE
Yngre Drenge B 2 Daniel L. Byfuglien HØST IF
   2 Noah Haaning Jensen Grenå

MIXDOUBLE
Yngre Drenge Pige D 1 Malene Dyrby Hansen HØST IF
   1 Casper Mortensen HØST IF

SENIORER / VETERANER
HOLDTURNERING

Herre Klasse 5 1 Frank Pedersen HØST IF
   1 Ole Gregersen HØST IF
   1 Casper B. Pedersen HØST IF
Herre Klasse 6 1 Frank Mortensen HØST IF
   1 Per Erik Gransøe HØST IF
   1 Kristoffer Thomsen HØST IF
Herre Klasse 7 1 Gert Nielsen HØST IF
   1 Dag Byfuglien HØST IF
   1 Henning Hansen HØST IF

SINGLER
Herre Senior Klasse 5 1 Casper B. Pedersen HØST IF
   3 Dennis Sørensen HØST IF
Herre Senior Klasse 6 1 Kristoffer Isbak Thomsen HØST IF
Herre Senior Klasse 7 1 Dag Byfuglien HØST IF
   2 Peter Thybo Christensen HØST IF
Veteran 50 C 1 Frank Pedersen HØST IF
Veteran 50 E 1 Gert M. Nielsen HØST IF
Åben Række 4 2 Frank Mortensen HØST IF
Åben Række 5 1 Kristoffer Isbak Thomsen HØST IF
   3 Per Erik Gransøe HØST IF

DOUBLER
Senior klasse 5 1 Martin Møller NørreÅ
   1 Casper B. Pedersen HØST IF
   2 Ole Gregersen HØST IF
   2 Frank Pedersen HØST IF
Senior Klasse 7 2 Dag Byfuglien HØST IF
   2 Peter Thybo Christensen HØST IF

MIXDOUBLE
Senior kl. 7 1 Birgitte Bach Purhus IF
   1 Dag Byfuglien HØST IF
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HØST IF spil
ler udtaget til 
landsholdet
Breaking News
Frank Larsen, Ødum, er udtaget 
til Veteran Landsholdet i krolf, 
som møder Tyskland på udeba-
ne den 19. april!

Tillykke med udtagelsen 
Frank! Held og Lykke.

I næste nummer af HØST vil 
der være et indlæg fra Franks 
tur til Tyskland og hans lands-
holddebut!

Vi spiller krolf året rundt!
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

badminton

HØSTHal
len sæson 
20152016
Badmintonsæsonen er nu ved at 
være slut. Det blev som vanligt 
markeret med klubmesterska-
berne fredag den 1. april.

Tak for sæsonen!
Vi ses igen til en ny sæson til 

august, når vi igen har nye bad-
minton tider!

Gert Holdensgaard
tlf. 23 31 17 56

e-mail 
gertogsanna@skylinemail.dk  

Efter skiftet til sommertid har vi 
nu følgende træningstider:

Tirsdag kl. 19.30
Torsdag kl. 19.30
Søndag kl. 9.00
Vi mødes ved HØST-Hallen, 

hvis ikke der er en klubtur (ty-
pisk 1. søndag i måneden) med 
andet startsted.

Kontingentbetaling
En reminder om at huske kon-
tingentindbetaling.

Kontingent for hel sæson (jan-
dec.) er 200 kr., betaling foreta-
ges på www.høstif.dk/loeb.

Status fra løbeskolen
Årets løbeskole er netop afsluttet. 
Søndag den 3. april kom vi i mål 
med 30 min eller 5 km løb uden 
pause. Tilslutningen har i år des-
værre ikke været særlig stor.

Det overvejes om vi forsat 
skal afvikle en årlig løbeskole.

Andre hold
En gruppe træner frem mod 
Aarhus City Halvmaraton lørdag 
d. 19. juni. Andre løber sammen 
på distancer typisk fra 5 til 10 
km ved fællestræning. Der er 
fokus på at alle får en god tur, 
men jævnlig opsamling, så vi 
ikke løber alt for spredt.

Tempoet ligger fra 5:00 min/
km til 7:30 min/km – der er alt-
så plads til alle.

HØST IF Løb på Facebook
Du kan nu følge med i akti-
viteter for HØST IF Løb på 
www.facebook.com/HoestIFLoeb  

Læs bl.a. om HØST Grund-
lovsløbet, Stafet For Livet og 
meget andet…

Vil du med på en løbetur?
Mød op til en fællestræning og 
prøv en løbetur med andre lø-
beglade mennesker i lokalområ-
det. Det er helt frit og uforplig-
tende.

Vel løb
Claus Glavind

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

”løb i høst if”

Nye tider for fællestræning

Planlagte aktiviteter april, maj, juni
 3. april Klubtur med afslutning på løbeskolen, Egå Engsø
 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)
 5. juni HØST Grundlovsløbet (2,5, 5 og 10 km)
 19. juni Aarhus City Halvmaraton (21,1 km)

mailto:gertogsanna@skylinemail.dk
http://www.h�stif.dk/loeb
http://www.facebook.com/HoestIFLoeb
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her, at han ville støtte op om 
det. Det er så endt i et player-
sponsorat på Simon Olsen, som 
han nu forlænger for endnu en 
periode. Vi håber denne periode 
bliver lige så givtig for begge par-
ter, som den første har været.  

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

REMA 1000 Skanderborg for-
længer sponsorat.

I den forgangne måned for-
længede vi med stor glæde 
sponsoratet med REMA 1000 i 
Skanderborg v. Martin Kruse. 
Det nye sponsorat er for 2016, 
og det er en forlængelse af play-
ersponsoratet med Simon Buus 
Olsen, der er spillende cheftræ-
ner for Serie 3-holdet.

Martin Kruse har netop un-
derskrevet en 5-årig forlængelse 
med REMA 1000. Butikken i 
Skanderborg er lidt mindre end 
normale REMA1000 er, men på 
omsætning og overskud er han 
helt i toppen sammenlignet 
med større butikker. Butikken 
i Skanderborg er blandt andet 
en stor samarbejdspartner med 
Smukfest, hvor man er storleve-
randør af dagligvarer til de for-
skellige boder på pladsen. Det er 
dermed en slagkraftig sponsor, 
vi holder inde i varmen. Martin 
Kruse fik øjnene op for fodbol-
den i HØST IF, da han tilbage i 
2014 tilfældigvis var forbi Had-
bjerg Stadion, da HØST IF mødte 
Hadsten. Der var over 300 men-
nesker på stadion og Martin 
blev så hooked på fodbolden 

stavgang

OK
ATTENTION!
Næste kampagnearrangement 
er flyttet til

Hadbjerg Stadion
den 29. april

i forbindelse med  kampen 
HØST IF-Hadsten SK. Her vil 
OK-konsulenten være til stede 
og der kan udstedes et OK-kort 
med det samme. Husk i så fald 
lige ID – Dankort eller lignende.

OK Plus
Ved salg af:
•	 hver solgt ½ liters Plus vand
•	 hver solgt kop kaffe fra OK 

Plus’ kaffeautomat
fra OK Ødum, bidrager OK med 
60 øre til HØST IF’s klubkasse.

OK brændstof
Få et OK benzinkort så giver OK 
6 øre til HØST IF for hver liter 
brændstof du tanker.

OK el
Bestiller du også din el ved OK, 
så får HØST IF 12 øre i stedet 
for 6 øre pr. liter brændstof du 
tanker.

Et benzinkort får du ved at 
ringe til undertegnede eller ved 
at møde op til et kampagnear-
rangement, Sponsorstøtten fra 
OK går til ungdomsarbejdet i 
HØST IF.

Lars Olsen
mobil 30 75 22 12

Påskelørdag tog de fremmødte 
til Vorup Enge og gik turen i det 
dejlige vejr. De europæiske biso-
ner var på plads, men ænsede os 
næppe.

Vi havde kaffen med hjem-
mefra, og havde en hyggelig for-
middag.

Ugentlig træning
Ellers er der som sædvanlig en 
ugentlig travetur om torsdagen. 
kl. 19. 

For det meste på de hjemlige 
arealer, men også ind imellem 
på “udebane”.

Vi går en tur på 4-5 km., næ-
sten uafhængigt af vejret.

Vi slutter af i klublokalet med 
en kop kaffe, eller har lidt med, 
hvis vi er på udebane.

Vel mødt
Vagn Salling Poulsen

tlf. 86 91 43 76
mobil 72 20 24 56

Tur til Vorup Enge

sponsoRhjøRnet

Playersponsorater for 2016

 Simon Olsen –
 REMA 1000, Skanderborg

   v. Martin Kruse
 Jakob Rungø – KE-EL Installation Ødum

 Rasmus Rungø –
 John Frandsen, Hadsten

   v. Thomas Kjærgaard

 Rasmus Martens –
 John Frandsen, Hadsten

   v. Thomas Kjærgaard
 Søren Rasmussen – Murermester Kristian S. Hardam
 

Jesper Jepsen –
 Aktiv Hvidevareservice

   v. Martin Simonsen

 Rune Fugl –
 Hadbjerg Blikkenslager Forretning

   v. Poul Jensen

 Jonas Kristensen –
 Midtjyllands Sommerhusudlejning

   v. Nina Thomsen

 Rasmus ”TK” Thomsen –
 Midtjyllands Sommerhusudlejning

   v. Nina Thomsen
 Jonas Bøgeskov – Autoservice Hadsten v. Søren Bøgeskov

Player sponsorater i HØST IF

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

mailto:simonbuusolsen@gmail.com
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 U11-12 drenge, mandag og onsdag kl. 16.45-18.00
  Bo Jørgensen, træner, tlf. 81 11 83 06
  Kristoffer Sørensen, træner, tlf. 20 22 23 71
  Hans Bille Sørensen, træner, tlf. 60 18 64 20
  Martin Skåning, træner, tlf. 23 96 34 59
  Mogens Krogh, træner, tlf. 26 79 67 14
  Kristian Hardam, træner, tlf. 23 27 00 55
  Nicklas Hardam, hjælper, tlf. 28 96 14 32
  Tina Bille, holdleder, tlf. 60 18 64 20
 U16 drenge, mandag og onsdag kl. 18.00-19.30
  Rasmus K. Thomsen, træner, tlf. 21 84 16 41
  Malene Buhl Jensen, træner, tlf. 60 48 20 20
  Per Kamman Jensen, holdleder, tlf. 28 26 90 41
 Dame senior, mandag kl. 19.00-21.00
  Rune Fugl, træner, tlf. 23 67 89 50
  Bent Engdal Nielsen, holdleder, tlf. 22 25 01 74
 Herre senior, tirsdag og torsdag kl. 19.00-21.00
  Simon Olsen, træner, tlf. 41 13 84 82
  Kurt Svejstrup, hjælpetræner, tlf. 29 93 00 58
  Brian Amdi, hjælpetræner, tlf. 30 70 33 37
  Kenneth B. Pedersen, hjælpetræner, 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. 19.30 + søndage kl. 9.00
Kontaktperson: Claus Glavind, tlf. 71 78 02 30, e-mail claus@glavind.net
Stavgang (nordic walking)
Træningstider: torsdage kl. 19.00
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

QUICKGUIDE
Træningstider og kontaktpersoner

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
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, træner, tlf. 40 59 68 04
  Christina Mikkelsen, holdleder, tlf. 20 91 26 14
 U9-10-11 piger, mandag og onsdag kl. 17.00-18.15
  Svend Aage Vinther, træner, tlf. 26 31 80 04
  Bue Moseholm Olsen, træner, tlf. 30 27 14 53
  Elna Brandt Nielsen, træner, tlf. 22 44 50 90
 U6 drenge, onsdag kl. 16.30-17.30
  Træner og holdleder søges
 U7 drenge, onsdag kl. 16.30-17.30
  Jørgen Halgaard, træner, tlf. 29 91 36 02
  Mathilde Juhl-Christensen, hjælper, tlf. 20 72 21 17
 U8 drenge, tirsdag og torsdag kl. 16.30-17.30
  Søren Søndergaard, træner, tlf. 27 21 31 97
  Ruben Høgh, træner, tlf. 51 74 20 50
  Dorte Vang, holdleder, tlf. 51 86 14 44
  Ivan Knudsen, holdleder, tlf. 28 12 62 18
 U9 drenge, tirsdag og torsdag kl. 16.00-17.30
  Fabian Fog Wichmann, træner, tlf. 61 28 88 47
  Flemming Dahl Sørensen, holdleder, tlf. 28 19 22 89
  Pia Larsen, holdleder, tlf. 22 87 29 97
 U10 drenge, mandag og onsdag kl. 16.15-17.30
  Rasmus Knage Thomsen, træner, tlf. 21 84 16 41
  Marianne Langdahl, holdleder, tlf. 27 20 01 47

mailto:carlo.nielsen@hotmail.com


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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heR findeR du kolofon

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 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:Steffen%40komis.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
http://www.flemming-vvs.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


HØST

kalendeR

Maj
 1 HØST deadline

Konfirmation, Ødum
 2 
 3 
 4 Befrielsessang
 5 Sct. Pauls Kirke kl. 11.00
 6 
 7 Konfirmation, Hadbjerg
 8 Konfirmation, Hadbjerg
 9 
 10 Salmemaraton, Foldby
 11 Kirke i Børnehøjde
 12 Menighedsrådsmøde
 13 
 14 
 15 Ødum Kirke kl. 11.00
 16 HØST udkommer

Friluftsgudstjeneste, Engen
 17 Ældregudstjeneste
 18
 19 Plejehjemsgudstjeneste
 20 
 21 
 22 Hadbjerg Kirke kl. 11.00

Overdragelse, Folkeskoven
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 Ældregudstjeneste
 28 
 29 Ødum Kirke kl. 11.00
 30 
 31 

April
 15 
 16 
 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 

HUSK  
Grundlovsdag 
søndag d. 5. juni

Vi er ved at komme ud af vinteren, foråret er på vej, 
men det lunefulde vejr spiller os stadig et pus. Kom 
maj du søde milde.

(Opklaringen finder du på side 33)


