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E

ndelig kan vi HØSTe i ful
de drag af forårets solstrejf.
De mange helligdage giver
tid og ro til at pusle i haven, gynge
med ungerne og gå en ekstra lang
tur med hunden. Det er skovturs
vejr, vandrevejr, konfirmations
vejr, foreningsvejr, grundlovsvejr.
HØST maj står i forårets og
grundlovens tegn
Grundloven har 167 år på bagen,
og grundlovsmøderne begyndte
så småt i 1870-erne. Traditio
nen med at fejre Grundlovsdag i
HØST-området, som vi kender
det i dag, har vi ”kun” kendt si
den 2009. Her blev foreningerne
i HØST-redaktionen enige om
at arbejde videre med og udbyg
ge områdets hidtidige forskellig
artede grundlovsfejringer.

I Ødum har man dog besluttet
at genopliver sin egen grund
lovstradition.
HØST-redaktionen
består
af repræsentanter fra bestyrel
serne i alle borgerforeninger,
forsamlingshuse, menighedsråd
og idrætsklub foruden skole og
sognepræst samt redaktionens
frivillige kasserer, leder af om
delingen, grafiker og redaktør.
Der er løbende udskiftning i re
daktionen, og man kommer til
at kende hinanden på kryds og
tværs af HØST-området og for
eningslivet.
Mange mennesker har ejer
skab til en flig af lokalområdet,
en flig af det rige foreningsliv og
en flig af vores fælles blad.
Når vi støder alle vore særlige in
teresser sammen, får vi et broget,

men helt billede af et aktivt lokal
område med et rigt foreningsliv.
Hver især er vi en lille del af bille
det, men uden vores særlige brik,
bliver billedet ikke helt.
Det er Grundlovsdag et helt
særligt symbol på! Som Grundlo
ven er et symbol på kontinuitet,
noget der står fast, fortsætter
gennem tiderne og er bindeled
mellem os, sådan er Grundlovs
dag for vores lokalområde. Et
særligt fællesskab på tværs af in
teresser, foreninger og geografi.
Hver forening, hver frivillig by
der ind med sin brik til puslespil
let, og når vi ser det i helhed får
vi en fantastisk dag ud af det.
Derfor inviterer foreningerne
bag HØST endnu en gang til
fælles fejring af Grundlovsdag i
Hadbjerg – Tillykke!
Niels Bjarne Larsen
Rikke Møller Antvorskov
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Fællesarrangement

Fællesarrangement

HØST Grundlovsløbet 2016!
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 familien, børn, kolleger, skolekammerater mv. Klapvogne, barnevogne og søde hunde
i snor er også velkommen.
Som noget nyt i år er der mulighed 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 2,5 km, 5 km eller 10
km, hvor førstnævnte er særlig
børnevenlig, da den ikke kryd
ser nogle veje, men blot går
rundt i Hadbjerg by. Ruten for 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 ruterne her til
venstre eller 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.
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Tilmelding
Onlinetilmelding på
www.høstif.dk.
Betaling enten via MobilePay/
Swipp til 71 78 02 30 eller ban
koverførsel til 1935 728658150.
Husk at påføre navn. Forhånds
tilmelding online indtil 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 mo
tionsløb.
HØST IF, Løb

Læs mere
om grundlovsdag på
næste side
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Fællesarrangement

Grundlovsdag

Ødum
Byforeningen

for

HØST-redaktionen
Rikke Antvorskov

Kirke
Program stjeneste i Hadbjerg
d
u
ll
G
e
t er
11.00
åbenhuse
Frokost i v vejret tillader det
12.00 udenfor, hvis ved hallen
øde
rundlovsm
14.00 G dlovsløb
run
15.00 G
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og

Omegn

Sankthansfest
i Ødum

Søndag d. 5. juni 2016, kl. 14.00

Tag familien med, pak bedstemor i bilen, grib din nabo i kra
ven – for nu skal vi af sted til det traditionsrige grundlovs
møde i Hadbjerg, hvor foreningerne bag HØST inviterer.
Når vi har stillet sulten til kirkefrokost ved Hadbjerg Kirke
(se omtale side 15) er der lagt op til en hyggelige eftermid
dag med fællessang, grundlovstale og sjove aktiviteter for alle
foran HØST-Hallen.
Vi har naturligvis bestilt fremragende solskinsvejr, men for
en sikkerheds skyld har vi også lagt en plan B.
Årets taler er Mikael Henriksen, der er historie- og religions
lærer på Hadbjerg Skole. Mikael kan nemlig noget med ord,
der gør at man ikke kan lade være at lytte.
Efter talen er der aktiviteter for børn i alle aldre i området
ved HØST-Hallen. Og så er der en helt særlig udfordring i at
vinde den hundesvære grundlovsquiz!
Kl. 15.00 fløjtes Grundlovsløbet i gang, og det er en fest at se
de mange løbere komme af sted.
Til ganen sælges kaffe, kage, øl, vand og pølser fra flere bo
der.
Arrangementet slutter ved 16-tiden.

Ødum

Grundlovsdag
i Ødum
d. 5. juni kl. 13
Grundlovsdag søndag d. 5. juni
byder forsamlingshuset til en
hyggelig eftermiddag og samvær
blandt byens borgere i Ødum.
Der vil være pølser med brød
på grillen, øl/sodavand samt
kaffe/te med kage kan købes.
Der vil være nogle forskellige
konkurrencer for børn og voks
ne.
Tag venner/bekendte og nabo
en med til et par hyggelige timer
i forsamlingshusets have.

Torsdag d. 23 juni kl. 17.30
Byforeningen inviterer til fæl
lesspisning i børnenes tegn, så
alle kan være med. Der serveres
pasta og kødsovs med grøn salat
og flutes til en pris a 30 kr. Børn
under 5 år er gratis. Drikkevarer
kan købes til favorabel pris.
Byforeningen udlodder en
præmie til den som har lavet
den flotteste kage til desserten,
så kom i gang og vis hvad du
kan. Byforeningen giver kaffe.
Som noget nyt i år, vil der bli
ve et fakkeloptog hen til bålet,
som tændes kl. 19.30.
Tilmelding på tlf. 30 64 31 94
inden d. 20 juni.
Eller e-mail
Odumforsamlingshus@gmail.com.

Byforeningen
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Ødum

Ødum

Fremtiden i Ødum
Kan vi sammen gøre noget?

Mere imødekommende

Byskiltet i Ødum
trænger til udskiftning

Asfalten ud ad Amdrupvej
mod den gamle forsøgsstation
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Bestyrelsen havde møde i forsamlingshuset
onsdag d. 20. april og havde besøg af en af
byens borgere Stefan Thomsen, som meget
gerne vil opfordre byen til at imødekomme
hans forslag om at gøre Ødum mere attrak
tiv og imødekommende.
Han og bestyrelsen har valgt at nedsætte
et ”forbedringsudvalg” – hvem vil være
med? Det har også noget at gøre med, at vi
kan gøre noget ved vores lille by/samfund,
så også nye tilflyttere syntes, det er attrak
tivt at flytte til Ødum.
Vi har her vedhæftet nogle fotos af hvor
dan det ser ud i dag, og det er ikke så kønt.
Hvordan kan vi byde andre velkommen her?
Ligeledes har jeg som medlem af bestyrelsen
haft kontakt med Favrskov Kommune, Vej og
Trafik for at høre om der kunne afsættes nogle
midler til at gøre byens veje bedre. De vil gerne
undersøge forholdene for at udvide fortovs
belægningen ved Ågårdsvej, således at vores
børn kan få en sikker skolevej. Han fortæller
ligeledes i sin e-mail at strækningen hen til
buslæskuret er med på listen over kommende
trafiksikkerhedsprojekter, så det vil være na
turligt at se på en større del af området, når der
skal ses på projektet. Der er dog ikke lagt op
til, at projektet bliver realiseret dette år, men
måske bliver der afsat midler til det næste år.

Borgerne mener
Et medlem af Grundejerforeningen Oluf
Ringsvej vil gerne melde sig, da de allerede
har skrevet en del til kommunen, hvilket pt.
dog kun har ført til en lygtepæl ved busstop
pestedet på Ågårdsvej. Måske får vi noget
mere gennemslagskraft, som byforening.
Vi håber, der er nogle flere, der vil bakke
op her. Uden ildsjæle som bl.a. Lillian, kom
mer der ikke til at ske noget i vores lille
landsby.
Tid på overgang
Jeg har længe tænkt på, om det er muligt
at få ”forlænget” tiderne på lyskrydsene, så
man faktisk kan nå over som gående. Jeg syn
tes det skifter utroligt hurtigt og syntes el
lers, jeg går hurtigt nok. Men jeg kan næsten
ikke nå det, og med min søn på 2 år, så når
vi ikke engang halvvejs før det er rødt igen.
Dejlige områder
Asfalt på parcelhusvejene og mere belysning,
grønne områder til børnene, legeplads.
Asfalt på parcelhusvejene er i dag privat og
derfor er det vejens beboere, som skal arran
gere/betale for det. Jeg er enig i, at det grøn
ne område på I.P. Hartmannsvej trænger til
en kærlig hånd, nye net og en legeplads.
Opbakning fra byens borger
Byforeningen har vendt det på bestyrelses
mødet og skal have noget opbakning fra by
ens borgere. Hvem har tid og lyst til at gå
videre med de fremtidige ønsker, forsam
lingshuset er omdrejningspunktet hvor alle
p.t. mødes og der lægges en plan? Jo flere
hænder, jo bedre!
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Selling

Selling
Selling Borgerforening

Selling børnebyfest

Gentænk Landsbyen
I dette indlæg vil jeg tage lidt fat
i borgerforeningens deltagelse
i Gentænk Landsbyen, og dens
inddragelse af det grønne om
råde. Borgerforeningen har del
taget i et overordnet møde om
planlægning af Gentænk Lands
byen. Hele projektet skal ende i
et fælles landsbytræf 2017, hvor
alle delprojekter bliver inddra
get. Landsbytræffet bliver kæ
det sammen med Aarhus kul
turhovedstad og bliver en del af
det, som repræsentanterne fra
hele verden kommer til at se.
Borgerforeningen har som tid
ligere nævnt valgt det grønne
område som projekt, da de er til
meldt et underprojekt kaldt bor

gerbudgettering. Tankegangen
i underprojektet er at bruge de
ressourcer, som er i byen, samt
og få de idéer som borgerne har
til endelige projekter.
Historien bag borgerforenin
gens valg af projekt er, at det
kom på tale, i anledning af at
Selling Borgerforening havde af
holdt et fremtidsværksted, hvor
nogle af Sellings borgere var
til stede. Til mødet kom der et
ønske op med hensyn til en ny
legeplads/ aktivitetsplads på det
grønne område.
Derved er dette projekt blevet
inddraget under denne kategori,
og den sidste status på projektet
er, at der søges fonde og midler
til de ønsker, der er kommet ind
til genstande på pladsen.

Selling Forsamlingshus

Byfest
Af ting der sker i byen i øjeblik
ket kan der nævnes vores lokale
byfest, hvor der forhåbentlig
kommer en masse af HØSTområdes borgere. Til forhåbent
lig en kanon byfest, hvor der bli
ver hygget og festet til midnat.
Igen i år er der også børnebyfest
om fredagen, som er lavt af børn
fra samme årgang, som de børn
der er velkommen på dagen.

Sankthansaften
i Selling
torsdag d. 23. juni
I år holder vi picnic omkring bålet ca. fra kl.
17.30.
Medbring tæppe, mad og drikke, og kom og
nyd det i selskab med naboer, heste og fugle.
Ca. kl. 18.30 tænder vi bålet.
Selling Forsamlingshus
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Går du i førskoleklassen eller i en af de andre klasser
hele vejen op til 6 klasse?
Så er du velkommen til vores kanon seje børnebyfest
d. 10. juni 2016 kl. 18-22 på det grønne område i
Selling (H.C. Andersens vej).
Børnebyfesten er arrangeret af børn fra samme
klasseområde som dig, derfor er der garanti for en
kanon fed oplevelse.

Aktivitet på dagen
•
•
•
•

Festmenu

Musik og dans
Hygge
Rundbold
Stoledans

Billetter og klippekort

Kan bestilles på e-mail
dorthe_knudsen@yahoo.dk.
Købes og afhentes hos Dorthe, tlf.
26 83 44 59 på Herman Bangs vej 4
fra d. 26. maj til og med d. 4. juni.
Der tages både mod
kontanter og kreditkort.
Børnebyfestbilletter
Kr. 50 (børn i førskolegruppe-6.klasse)

Hjemmelavet mad planlagt
af børnebyfestgruppen og
lavet af dem i samarbejde
med forældre
Dette er med i prisen
1 stk. sluch ice
1 stk. popcorn
1 stk. sodavand
Så meget mad du kan spise
Her udover vil kiosken være
åben hele aftenen. Der vil
være mulighed for at købe
klippekort, som kan bruges
som betaling i stedet.
Klippekort
2 popcorn og 2 slush ice kr. 30
1 popcorn og 1 slush ice kr. 15.

Med venlig hilsen
Steffen Espersen
Formand Selling Borgerforening
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Selling

Selling

Selling byfest

Telt
Kl. 8-10

Kl. 11.00

Kom og vær med til årets fedeste byfest.
Alle mennesker er velkomne. Så tag dine naboer med
under armen og kom ned og nyd stemningen på vores
festplads.

Kl. 12.30

Denne kanon begivenhed foregår den 11. juni 2016
på det grønne område i Selling (H.C. Andersens vej).
Kl. 18.00

Pladsen
Kl. 10.00

Kl. 12.00
Kl. 12.00
Kl. 12.30

Kl. 13.30

rden
Optog med Hinnerupga
res
vo
til
d
me
Kom og være
ten
grand opening af byfes
Haneskidning
r?
Er du den heldige vinde
Gymnastikopvisning
Sæbekasseløb
grammet,
Så er kampen atter på pro
vinder
års
kom og vind over sidste
Vildmand
Åben koncert med Peter
snert
Kom på pladsen og få en
rgte
pu
ers
eft
st
me
s
af Danmark
ing
ign
erl
eft
Kim Larsen

Festmenu
•
•
•
•
•

•
•

Helstegt pattegris
Oksefilet
Frikadeller
Flødekartofler
Alm. salat samt
pastasalat
Flutes
Is

g af motorcykler
Kl. 14.00-16.00 Udstillin
Kl. 10.00-17.00 Boder
der
Børneboder og alm. bo
eborg
Kl. 10.00-17.00 Hopp
bollekastemaskine
Kl. 10.00-17.00 Fløde
Grib bollen!
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Morgenkaff
e m. rundst
ykker m.m.
Hele herligh
eden koster
kr.
20 ekskl. mo
rgenbitter
Banko
Kom og se o
m du er den
heldige vind
er
Kagekonku
rren
Er du den nye ce
Blomsterbe
rg
Så lad dit m
esterværk ko ?
mme til
skue.
Tilmelding p
å tlf. 20 85 6
4 63 /
anjadissingh
enckel@gm
ail.com
Spisning
Kom og ople
ve en fantast
isk
stemning m
ed spisning,
musik og ste
mning

Kl. 00.00

spisning
Billetter til på e-mail

s
Kan bestille
oo.dk
dsen@yah
u
n
k
_
e
h
rt
o
d
ntaktes
Dorthe ko
l
a
sk
g
in
tn
erne kan
Ved afhen
4 59. Billett
4
3
d. 26.
8
6
2
f.
på tl
gs vej 4 fra
n
a
B
n
a
rm
e
tivt kan
afhentes H
ni. Alterna
ju
.
4
.
d
d
e
m
. Der tages
maj til og
festdagen
å
p
s
te
n
e
h
.
kreditkort
billetterne
ntanter og
o
k
d
o
m
e
båd
kr. 150
Voksne:
50
høj stol.
år): kr.    
dbring selv
Børn (2-15
e
m
s,
ti
ra
g
r 2 år
Børn unde

Lukning af
byfest 2016

13

Hadbjerg

Kirke &

Hadbjerg Borgerforening

Overdragelse af
Hadbjerg Folkeskov
D. 22. maj kl. 10.30 bliver skoven overdraget
Der vil være lidt øl og vand samt
kage at finde.
Vi glæder os til at se jer til en
forhåbentlig varm og solrig dag.

Sankthans

Har du husket at
støtte vores aktive
borgerforening?
Kontingent
Husstand: kr. 250 årligt
Enlige: kr. 125 årligt
Kontingentet indbetales på følgende konto:
Reg. nr.: 1935
Konto nr.: 0806964069
Læs mere om Hadbjerg Borgerforening på:
www.hadbjergborgerforening.dk
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Traditionen tro holder vi sankt
hansaften d. 23. juni i Søparken.
Kl. 16.30 tænder vi op i bør
nebålene, så 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.

menighed

Gudstjeneste og kirkefrokost
Vi fejrer gudstjeneste i Hadbjerg
Kirke grundlovsdag d. 5. juni
kl. 11.00.
Efter gudstjenesten indbyder
menighedsrådet til Kirkefrokost
på pladsen foran kirken, hvor vi

kan nyde de grønne omgivelser,
hvis vejret tillader det, ellers i
det hyggelige våbenhus.
Du skal bare komme som du
er - og tag gerne din nabo med.
Ødum-Hadbjerg Menighedsråd

Kirkefrokost i præstegårdshaven
Ødum Kirke
Søndag den 19. juni kl. 11.00
Igen i år indbyder menighedsrå
det til frokost i præstegårdsha
ven efter gudstjeneste i Ødum
Kirke. Menighedsrådet griller,
Gunvor laver tilbehør og præ
sten søger for kage til kaffen.
Alle er meget velkomne. Vi glæ

der os til en dejlig eftermiddag
i haven.
3. årgang på Hadbjerg Skole får
en særlig invitation, da vi med
gudstjenesten også afslutter en
temauge om kirke og kristen
dom og i våbenhuset udstiller
ikoner, som eleverne selv har
fremstillet i løbet af ugen.
Mette Krabbe
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Kirke &

Præster i
pastoratet
MK
BNJ
MHT
AMKH
AB

Kirke &

menighed

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

Ferie og
fridage
Jeg er på sognetur i uge 20.
Der henvises i denne periode
til min kollega i Hadsten:
Marie Hedegaard Thomsen
89 98 08 09.
Mette Krabbe

Døbte, viede, Kirkevejviser
Mette Krabbe
Sognebegravede
Præstegården, Ødumvej 32
præst
Hadbjerg Kirke
Døbte
Liva Ulbjerg Wedel, Nielstrup

Ødum Kirke
Bisatte og begravede
Inarose Elly Nielsen, Havndal

Menighedsrådsmøder
Torsdag d. 9. juni
Menighedsrådsmøderne er kl. 19.00 i konfirmandstuen.

Gudstjenester
Maj			
Ødum Kirke
Hadbjerg Kirke
Mandag d. 16. 2. pinsedag			
			
Tirsdag d. 17.
		 Ældregudstjeneste			
Torsdag d. 19. Plejehjemsgudstj.			
Søndag d. 22. Trinitatis søndag		
11.00 Ole Juul
Fredag d. 27. Ældregudstj. m. besøg fra Ryomgård plejehjem 14.30 MK – bagefter kaffe i præstegården		
Søndag d. 29. 1. søndag efter trinitatis
11.00 MK		
Juni			
Ødum Kirke
Hadbjerg Kirke
Søndag d. 5. 2. søndag efter trinitatis		
11.00 MK med kirkefrokost inden grundlovsfesten
Søndag d. 12. 3. søndag efter trinitatis
11.00 MK		
Søndag d. 19. 4. søndag efter trinitatis
11.00 MK m. frokost i præstegårdshaven		
Søndag d. 26. 5. søndag efter trinitatis		
9.30 BNJ
Juli			
Ødum Kirke
Hadbjerg Kirke
Søndag d. 3. 6. søndag efter trinitatis		
11.00 AMKH
Søndag d. 10. 7. søndag efter trinitatis
9.30 MK		
Søndag d. 17. 8. søndag efter trinitatis		
11.00 MK
Søndag d. 24. 9. søndag efter trinitatis			
Søndag d. 31. 10. søndag efter trinitatis			
Gudstjenesteliste indtil august findes i ”Kirkebladet for kirkerne i og omkring Hadsten”, som ligger i kirkerne.

16

menighed

Formand
Kirkeværge
Kirkekontor
Graver
Ødum
Graver
Hadbjerg

Tlf. 86 98 90 65
Ruth Bugtrup
Glentevej 17, Hadbjerg
Tlf. 86 91 49 13
ruth.bugtrup@skolekom.dk
John Langdahl
Gunderuplundvej 10, Astrup
Tlf. 27 20 01 46
Kirkevej 5, Hadsten
Tlf. 86 98 04 25
Mandag til fredag kl. 9.30-13.00
Torsdage dog
kl. 9.30-17.00
Niels Erik Thomsen, Hadbjerg
Tlf. 51 29 53 22
Fie Larsen, Vissing
Tlf. 51 89 10 57

Andre kirker
11.00 Lilleåparken, friluftsgudstj. MHT
9.30 Sognegården, kaffe
10.30 Sct. Pauls Kirke, Ole Juul
14.30 Møllegården MHT

Andre kirker

Andre kirker

11.00 Sct. Pauls Kirke, MK
11.00 Sct. Pauls Kirke. MHT
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Kirke &

Kirke &

menighed

Befrielsessang
i Hadbjerg Kirke
med Aarhus Kammerkor

menighed

En lærke letted´
Mads Nielsen, 1945

En lærke letted’, og tusind fulgte,
og straks var luften et væld af sang.
De tusind tårne tog til at tone,
så landet fyldtes af klokkers klang,
og byer blomstred’ i rødt og hvidt,
og det var forår og Danmark frit.
Ja, Danmark frit!
Det var en morgen som tusind andre
og ingen morgen i tusind år,
da Danmark vågned med klare øjne
til glædestimer og frimandskår,
og landet lyste fra sund til klit,
for det var forår og Danmark frit.
Ja, Danmark frit!
Det var en forårspyntet Had
bjerg Kirke, der mandag d. 4.
maj bød indenfor med levende
lys og udsprungne bøgegrene.
Aftengudstjeneste blev ind
ledt med salmen ”Det dufter
lysegrønt af græs”, så den lette
forårsstemning blev løftet til sit
højeste.
Sådan en fin forårsaften sam
men med glade mennesker, fø
ler man sig heldig ved at leve i
et frit Danmark. Ikke kun med
befrielsen i 1945 i tankerne,
men med tanker på alle de men
nesker i verden, der ikke lever
frit i dag.
Som det står i Paulus´ første
korintherbrev: ”Alt er tilladt,
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men ikke alt gavner. Alt er til
ladt, men ikke alt bygger op. Søg
ikke det, som er til bedste for jer
selv, men det, som er til bedste
for andre.”
Efter gudstjenesten og en hyg
gelig kaffepause i det fri, holdt
Århus Kammerkor en skøn kon
cert med danske forårssange,
blandt andre ”Et hav, der vugger
sig til ro nu” og ”Man binder os
på mund og hånd”. Men hvad
kunne koncerten indledes med
andet end ”En lærke letted´”,
Mads Nielsens digt fra 1945.
Tak for en fantastisk aften!

Vi mindes stille de tapre døde,
hvis navne lever i Danmarks navn,
og takken søger til dem, der segned’,
og dem, der sidder med tunge savn.
Gud trøste dem, der har lidt og stridt,
til det blev forår og Danmark frit.
Ja, Danmark frit!
Men du, som styrter de stoltes riger
og løser fangne af bolt og bånd,
dig flyver hjertens tak i møde,
vor skæbne er i din stærke hånd.
Nu er det forår og Danmark frit,
velsign det, herre, fra sund til klit.
Fra sund til klit!

Rikke Møller Antvorskov
Kulturudvalget
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Konfirmation

Af Martin Møller

I

den sidste tid har man
kunnet se, at konfirma
tionerne har været i gang
i mange af byerne omkring os,
og ved næsten hvert et forsam
lingshus, ved hver en kro eller
lignende har der været flag i
flagstængerne. Jeg tror, mange
glade gæster har været forsam
let for at fejre en konfirmand el
ler en konfirmandinde, som nu
er ”trådt ind i de voksnes ræk
ker”, som jeg husker præsten
sagde, vi var, da jeg selv blev
konfirmeret.
Når man til sin fødselsdag har
fået lagkage med 68 lys i, er det
begrænset, hvor meget man hu
sker fra sin egen konfirmation.

En godt
brugt konfirmationsgave anno
1962
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Men jeg husker, at festen blev
holdt derhjemme med familien,
og at jeg fik det, jeg ønskede
mig; nemlig en ny cykel og en
helt bestemt hammer. Ja, du
læste rigtigt, en hammer! Og jeg
har den endnu, så godt værktøj
betaler sig. Andre gaver har der
nok også været, men jeg husker
ikke hvad det var, men jeg kan
huske, at jeg fik ca. 600 kr.
Blå mandag kan jeg ikke hu
ske, at der var tale om inden
konfirmationen – i hvert til
fælde ikke i samlet flok, så Ove
og jeg tog med rutebilen til Ran
ders, gik rundt og så på byen.
Med penge på lommen kunne vi
rigtigt føre os frem, men meget
blev det ikke til. Vi købte hver
en kilometertæller til at sætte
på vores nye cykler, og inden
vi tog rutebilen hjem, først på
eftermiddagen, spiste vi dagens
ret på P. Smed, et spisested, som
i øvrigt eksisterer endnu.
Andendagstøj var ikke på tale,
så det var i konfirmationstøjet,
vi indtog Randers; sort jakke
sæt, hvid skjorte, butterfly og
sorte sko.
Min nye cykel var købt og le
veret af Viktor Leth i Hadbjerg,
som ud over at handle med
cykler og knallerter, også kørte

taxa i sit folkevognsrugbrød.
Det var også Leth, der kørte mig
og familien til og fra kirken på
konfirmationsdagen. Jeg husker
også, at jeg havde ødelagt gevin
det på cyklens aksel, da den ny
indkøbte kilometertæller skulle
monteres, og så var det Leth,
der måtte redde stumperne.
Jeg har læst, at blå mandag
stammer tilbage fra 1700-tallet,
hvor konfirmander fra det kø
benhavnske borgerskab begynd
te at mødes i Kongens Have, og
for første gang kunne vise gaver
frem, som kun de få familier
havde råd til. Det kunne være
et cigaretui for drengenes ved
kommende og en parasol som
pigerne havde fået, og disse ting
havde kun de voksne dengang.
Oplysningerne stammer fra
kristendom.dk.

Annoncen stammer fra Kurt Villys indlæg om
”De voksnes rækker” i Pingvinnyt 2015

Allerede dengang var tobak
åbenbart noget som fulgte med,
når man nu var blevet voksen,
og helt op mod 60-erne var det
en del af konfirmationsgaverne.
Cigaretuier og lightere gives
nok ikke mere i konfirmations
gave, nu er det nok sidste skrig
i iPhone, der skal vises frem på
blå mandag.

Hadbjerg Skole
På www.hadbjergskole.dk kan du læse alt om skolens aktiviteter,
meddelelser m.m. – samt logge ind på Elev/Forældre-Intra, hvor
der gives information til de enkelte klasser.
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HØST IF
QUICK-GUIDE
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. 3075 2212.
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 Sørensen4, 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
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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 kl. 19.00 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

Stavgang
Som sædvanlig er det en ugentlig
travetur hver torsdag kl. 19.00.
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
/ 72 20 24 56
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Gymnastikopvisning
2016
Gymnastikopvisningen i HØST
IF blev afholdt d. 10. april 2016.
Lørdagen forinden havde
instruktører og frivillige gjort
hallen klar til dagen. Stole
opsætning, redskaber ud på
plads, afhentning af det store
kagebords-kager og ikke mindst
rengøring bag alle kasser i hal
len. Desuden rengøring af red
skabsrum, da det var gymna
stikkens tur i den turnus, der er
aftalt med skolen og de øvrige
idrætsgrene. Eftermiddagen gik
hurtigt, som altid hyggeligt og
smil over en fælles opgave. Vi
sluttede af med pizza og hygge
i klublokalet.
Søndag oprandt med solskin
og allerede kl. 9 begyndte de
første gymnaster at indfinde
sig. De 2 kassemestre var på
pletten kl. 9.15 og det var ikke
spor for tidligt. Snart myldrede
det ind med forventningsfulde
gymnaster, forældre og bedste
forældre.
Unge fanebærere
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Kl. 10 præcis startede ind
marchen med 2 af vore unge
hjælpere, som fanebærere, med
sommerfugle i maven.
I år havde vi besøg fra HIK
med deres cheerleader-hold
samt DGI Østjyllands 10-14
hold. Dette hold er et tilbud til
alle børn i alderen 10-14 år, som
er aktive i deres lokalforening
enten som gymnast eller som
hjælper. Her kan de få endnu
mere gymnastik og trænet deres
færdigheder, samt blive en del
af et godt fællesskab med rigtig
mange muligheder for oplevel
ser.
Gymnastikopvisningen
gik
rigtig godt og det blev en god
dag med afslutning omkring
fælles kaffe/kagebord.
Tak til alle deltagere, instruk
tører og publikum for at være
med til at gøre dagen fornøjelig.
Rigtig god sommer til alle – på
gensyn til en ny sæson i sep
tember.

De fleste af HØST IF gymnastiks
dejlige instruktørteam

10-14 holds drenge i spring

HØST IF springere
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”LØB i HØST IF”

Sponsorhjørnet

Vil du med på en løbetur?
Mød op til en fællestræning og
prøv en løbetur med andre lø
beglade mennesker i lokalom
rådet. Det er helt nemt og ufor
pligtende.
Tider for fællestræning
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
Kontingent for hel sæson (jandec) er 200 kr., betaling foreta
ges på www.høstif.dk/loeb.
Træn mod dit mål
En gruppe træner frem mod
Aarhus City Halvmaraton lørdag
d. 19. juni. Andre løber sam
men på distancer typisk fra 5
til 10 km ved fællestræning.
Mulighed for deltagelse i lokale
motionsløb. Der er fokus på at

alle får en god tur, med 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.
Planlagte aktiviteter maj-juni
7. maj Lillebælt Halvmaraton (21,1 km)
8. maj Wings for Life World Run
(løb til målbilen henter dig)
11. maj Sparekassen Kronjylland Løbet,
Hadsten (5 og 10 km)
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)
Vel løb
Claus Glavind
E-mail claus@glavind.net
Tlf. 71 78 02 30

Nyt
Playersponsorater i
sponsorat
HØST IF
Vi har siden lanceringen af disse sponsorater,
– banner i
haft en stor succes.
HØST-Hallen Playersponsorater for 2016
EDC Hadsten ved Jette Eriksen,
Hadbjerg, har indgået aftale om
et banner i opsamlingsnet i
HØST-Hallen. Her en omtale af
EDC Hadsten.
EDC Nielsen
& Partner ejes af
Jette Eriksen. Vi
har butik i både
Hadsten og Hin
nerup og det gi
ver nogle rigtig gode muligheder
for at ”flytte” lidt på kunderne.
Butikkernes overordnede drift
varetages af Jette Eriksen. Ud
over Jette består vores team af
ejendomsmægler Jeanet Gårds
dal, sagskoordinator og intern
sælger Dorte Christensen, som
har 12 års mæglererfaring og
varetager vores sagsbehandling
samt berigtigelse af handlerne.
Derudover har vi vores dygtige
salgs-traninee Christina la Cour.
Vi kan lide at sælge huse og
det er derfor vi er gode til det.
Yderligere kan ses på
http://www.edc.dk/hadsten/

Simon Olsen –
Rema1000 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 Hvidevarerservice 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

Skulle der være interesse fra andre virksom
heder for playersponsorater 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
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Sponsorhjørnet
Sponsorudvalg

Deltagere
søges stadig!
Har du lyst til at bidrage til vores
Sponsorer så sig endelig til. Jo
flere vi er om opgaven jo bedre.
Vi holder et månedligt møde,
hvor vi uddelegerer arbejdet i
”mindre enheder” fra gang til
gang! Alt sammen til gavn for at
vores lokale forening og miljøet
omkring HØST IF og HØSTHallen kan få de bedst mulige
betingelser i fremtiden; både
aktivitetsniveau og de fysiske
rammer.
Pt. har sponsorudvalget gang i
følgende tiltag
• Skilt til Flemming Sørensen
VVS Hinnerup er på vej.
• Login til Løbeshoppen er
klar til at sende ud til alle
medlemmer, 5% rabat.
• Reklameskilte på multi
banens bander ud mod pplads.
Du kan kontakte sponsorudval
gets medlemmer, hvis du har
spørgsmål eller er interesseret.
Lars Olsen
Sponsorudvalget

OK Plus
sponsortiltag
fortsætter for
fuld styrke i
2016

Erhvervsklub
arrangement blev
en kæmpe succes

OK Plus tester nyt tiltag til alle
klubber og foreninger, der har
en sponsoraftale med OK. Det
nye tiltag går ud på flg.:
• for hver solgt ½ liters Plus
vand
• for hver solgt kop kaffe fra
OK Plus’ kaffeautomat
fra OK Ødum, bidrager OK
ØDUM med et 60 øre til HØST
IF’s klubkasse. Det vil sige at alle
kunder, der køber disse produk
ter hos netop OK Ødum auto
matisk støtter HØST IF. Ideen er
selvfølgelig at gøre opmærksom
på OK’s produkter og samtidig
styrke samarbejdet mellem OK
og HØST IF.
Tak for støtten til OK og tak
til jer der handler kaffe og vand
hos OK Ødum!
OK Ødum er jo vores lokale
indkøbsbutik i HØST området,
hvor vi kan få det vi lige står og
mangler. Er bredt sortiment er
der i butikken, så det er nemt at
smutte forbi. Morgenbrød kan
også hentes her både hverdage
og weekender.

Før kampen imod Hadsten SK, blev der
afholdt erhvervsklub, som var blevet
til i et samarbejde mellem HØST IF og
Hadsten. Der var 40 deltagere, hvilket er
rigtig flot, og de deltagende fik en god
oplevelse.
Det hele startede med spisning,
mens man lige fik en god snak
og hygge ved bordene. Så var
det tid til interview med de to
trænere før kampen, Simon Ol
sen og Henrik Angermair. Det
var Michael Gravgaard, der stod
for interviewet, da han i kraft af
sin tidligere rolle som tv-vært på
Canal 9 om superligaen, har en
masse erfaring indenfor dette

område. Der blev spurgt til de
to holds taktikker, om hvordan
man havde forberedt sig til det
store lokalbrag, og slutteligt
hvad de to trænere ville skyde
på blev kampens resultat. Si
mon Olsen mente 3-2 til HØST
IF og Henrik Angermair sagde
4-2 til Hadsten. Kampen endte
2-2 med en udligning fra HØST
IF i sidste minut.

Michael
Gravgaard
interviewer de to
trænere: Simon Olsen
og Henrik
Angermair

Lars Olsen
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Direktør
Michael
Gravgaard
husker
sin tid på
landsholdet

30

Efter interviewet var det tid til
et indlæg fra Michael Gravgaard.
Han er som bekendt direktør i
Randers FC, men har en stor
karriere i fodboldverdenen bag
sig. Den fortalte han om, helt
tilbage fra starten før sine pro
fessionelle dage, hvor han bl.a.
var træner på fodboldskolen i
Hadbjerg. Herfra til sin tid i FCK,
med Champions League-delta
gelse og til sin tid på landshol
det og i udlandet. Der er i hvert
fald en historie, som alle delta
gere i Erhvervsklubben aldrig
glemmer, som Michael fik for
talt om sin tid på landsholdet.
”Vi stod til en træning i Vedbæk
og Morten (Olsen) og Thomas
(Gravesen), har altid været som
hund og kat. På et tidspunkt får
Morten nok af Thomas og sen
der ham i omklædningen. Vi

HØST IF
sidder i den ene ende af banen
og strækker ud, mens Thomas
går op i den anden ende af ba
nen og begynder at lægge alle
bolde op på en række. Morten
spørger vores holdleder, hvad
Thomas nu har gang i, lige som
Thomas begynder at sparke alle
boldene væk og henover en å,
som lå bag målet. Holdlederen
svarer køligt, ”Det ser ud som
om han sparker boldene væk.”
Morten råber op til Thomas,
hvad han dog har gang i, hvortil
Thomas råber tilbage: ”HVIS JEG
IKKE MÅ TRÆNE, SÅ SKAL DE
ANDRE HELLER IKKE!”
Erhvervsklubben fik en rig
tig god oplevelse med Michael
Gravgaard, som virkelig under
holdte i de 30 minutter, han var
på. Derefter fik Bjarne Laurid
sen, Randers FC, ordet. Bjarne
er ansvarlig for klubsamarbejder
i Randers FC, som både HØST IF
og Hadsten SK er en del af. Et
rigtig godt indslag også.
Herefter gik alle på banen til
indløb med fyrværkeri i blå/røde
farver. Jonas Bager, nu Randers
FC kontraktspiller, havde inden
kampen skrevet autografer og
fået taget billeder sammen med
alle sine fans fra lokalområdet.
Jonas fik overrakt blomster som
Tillykke med kontrakten, samt
hans landsholdsudtagelse U20
(måske venter OL i fodbold lige
om lidt?)
Efterfølgende har der lydt stor
ros fra alle deltagende denne
aften, for denne del af arrange
mentet om Årets Lokalbrag.

2. halvdel af erhvervsklubarrangementet

”Dødens kamp” Serie 3
HØST IF-Hadsten SK 2-2
Vildt comeback i sidste sekund.
Snoren var nærmest snøret helt til på
posen, da vi i sidste sekund får udlignet
under stor jubel fra de 160-175 fremmødte tilskuere. Forud for dette var gået
en kamp med Hadsten i teten og klart
bedst, men som ikke kunne få lukket
kampen på deres store chancer, hvor de
bl.a. brændte et straffespark.
Kampen startede lidt famlende
for begge hold, før man fandt
nogenlunde ind i kampen. Vi
startede bedre end normalt,
men ikke super, mens Hadsten
det første kvarter har 3-4 afslut
ninger udefra, men Martens har
helt styr på dem. Vi får også til
spillet os nogle chancer i første
del af kampen, bl.a. kommer
Mathias fri med målmanden,
men når lige nøjagtig ikke bol
den før keeperen. Jesper op
snapper en bold fra deres for
svarskæde, men desværre får
afslutningen lige lidt for meget
og ryger kort forbi mål. Midtvejs
i 1. halvleg får vi et hjørnespark,
som vi får headet ved siden af
mål, dommeren vælger af mær
kelige årsager ikke at dømme
målspark på trods af deres kee
per er 1-2 meter ude over baglin
jen og hente bolden. Han sætter
så en omstilling i gang, via et

hurtigt kast frem i banen og det
ender med at Hadstens topsco
rer Mike Skouboe får scoret til
1-0. Flot omstillingsmål. Heref
ter får Hadsten virkelig kontrol
over kampen og har flere gode
muligheder, de får endda også
scoret til 2-0, men målet bliver
underkendt for offside – hvilket
der bestemt ikke var. Det var
banens bedste spiller, Sebastian
Handberg der header bolden
ind, men altså underkendt. Han
skulle dog kort efter få en end
nu større mulighed, da han på
en god frispilning sparker forbi
mål inde i feltet.
Efter pausen fortsætter sam
me mønster som i første halv
leg, endda med mere kontrol til
Hadsten og flere chancer. Det
blev en meget hektisk 2. halv
leg, hvor der til tider var rent
indianerfodbold i det. Hadsten
får skabt masser af chancer, har

31

HØST IF

Målscorer
Rasmus
Rungø i en
glidende
tackling
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to skud på overliggeren og nogle
gode skud udefra ved Kasper
”P”. Vi var virkelig på hælene
her, og det ender med at vi får
lavet et straffespark, da Mike får
prikket bolden forbi Martens og
derpå rammer hans arm = straf
fespark. Martens får dog nappet
straffesparket og derefter har
han en fuldstændig vanvittig
redning på returbolden.
Men det var en stakket frist,
og kort efter bør Mike igen få
et straffespark, da Simon klod
set får ham fældet i feltet, men
dommerens fløjte var tavs.
Hadsten kom dog på 2-0, og det
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skulle selvfølgelig være banens
bedste Sebastian Handberg, der
også havde begge skud på over
liggeren i 2. halvleg. Vi taber bol
den højt i banen og bliver fan
get hurtigt i en omstilling, hvor
Handberg simpelthen overløber
os og scorer sikkert til 2-0.
Her ser det meget sort ud,
men vi får via vores nye force,
standardsituationer, givet et
lille håb om point tilbage på
holdet. Daniel lægger et perfekt
hjørnespark, og Rasmus løber i
det rigtig rum og header sikkert
i mål til 1-2. Vi vidste, at HSK vil
le lægge alt fokus på Simon ved

disse situationer, så derfor skul
le han skabe rummet og plads
til de andre, der skulle komme
kort efter ham.
Senere skulle denne opskrift
blive guld værd (1 point). Her er
der 14 minutter igen, og 2 mi
nutter efter har vi så reelt ud
spillet vores chance i kampen,
da både Kasper O. og Simon får
gult kort inden for kort tid af
hinanden, så vi må spille 9 mod
11. Men gutterne kæmpede,
og vi fik faktisk spillet os til en
stor chance, da Jakob udfordrer
på fløjen overfor deres anfører
Dennis og kommer til baglinjen,
hvor han slår den skråt bagud
og Jesper kommer på bolden og
får afsluttet, men ikke med nok
yderlighed.
Da vi bliver fuldtallige satser
vi hele butikken og fyrer alt
fremefter. Det giver så til sidst
et hjørnespark, som vidst var
et indkast, men der blev kaldt
hjørnespark, lige da bolden ry
ger ud, og det så dommeren
åbenbart også. Daniel lægger

endnu et kanonindlæg, og på
nøjagtig samme sted som Ras
mus scorede tidligere, stod Jes
per og headede den sikkert ind.
2-2 og jublen brød løs.
Men opgaven skulle færdig
gøres, nu skulle vi ikke smide
det igen. Men det ender faktisk
med at vi bliver snydt for en
friløber ved Jesper, som bliver
fejlagtigt dømt offside. Så står
den vidst 1-1 på den konto med
deres i første halvleg. Kampen
ender 2-2.
Efter kampen udtalte cheftræ
ner Simon Olsen følgende: ”Må
ske det mest ufortjente point vi
nogensinde har fået, men det
viser også, at man altid skal tro
på det, uanset hvor langt under
brædderne, du er spillet. Vi bli
ver til tider kegler i noget tikitaka bold, men vi kæmper og
kæmper. Selvom intet lykkedes,
så var viljen og energien der
hele vejen igennem, ingen slog
op i banen, selv ikke da vi er 9
mod 11 og samtidig reelt skal
jagte en scoring!”

Godt 150
tilskuere
trodser det
kolde vejr
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Link til Hadsten SK’s omtale af kampen:
www.fodbold-hadstensportsklub.dk/News/Show/frustration-efter-uafgjort-mod-hoest-if
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Hadsten brokkede sig efterføl
gende over dommeren og Simon
kunne sagtens forstå deres fru
stration, men savnede nuancer
i diskussionen (med henvisning
til deres kampreferat via linket
til venstre).
Simon: ”De bliver snydt, for
et kæmpe straffespark jeg laver,
og på vores sidste hjørnespark
tror jeg dommeren vitterligt bare
dømmer det, fordi der bliver råbt
hjørne ude fra tilskuerne på den
anden side, for der var bare ind
kast i hvert fald”. Det er to kata
strofale fejldomme, enig. Men
så kan jeg 100 % også finde 3 fejl
dommeren laver, som koster for
os. Eksempelvis på deres 1-0 mål,
er deres keeper 1-2 meter ude
over baglinjen og griber bolden,
men dommeren dømmer ikke
målspark, og vi bliver straffet på
den omstilling han sætter i gang
ved at kaste den ud til fløjen.
Jeg forstår dog deres frustration,
men som et par af spillerne også
sagde bagefter: ”De kunne jo bare
selv have lukket den kamp langt
tidligere”, og det sad i baghove
det på dem, da vi kommer på 1-2,
at de også mistede 2 point i tirs
dags mod Ådalen til allersidst.”
Simon var jublende lykkelig
over det meget ufortjente ene
point, men træt af tendensen i
disse lokalopgør. ”Vi leverer slet
ikke en indsats spillemæssigt,
som vi kan være bekendt. Til gen
gæld er der masser af vilje og tro
på tingene hele vejen igennem,
selvom vi er spillet under gulv
tæppet i nogle perioder. Det vi
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ser bare, at moralen er ekstremt
høj på holdet, og det er jo en for
nøjelse at være en del af sådan
et hold, der ikke slår op i banen,
selvom man løber efter bolden
det meste af kampen. Men der
skal sgu andre boller på suppen,
hvis vi skal have point på tirsdag
mod topholdet Ådalen!”
Simon var ikke sen til at rose
MOTM (Man Of The Match.
Red.) og udnævne ham til ræk
kens bedste på pladsen. ”Mar
tens i målet er jo rækkens bed
ste målmand, by far endda. I dag
er det igen mirakler fra ham, der
holder os inde i kampen og spe
cielt riposten fra straffesparket
er jo en komplet vanvittig red
ning! Han holder simpelthen så
højt et bundniveau, og det er jo
en fornøjelse for et forsvar at
stå foran en keeper, der i hver
kamp er god for 2-3 mirakelred
ninger!”
MEN ALLE OVERLEVEDE
”DØDENS KAMP”
En lang dag med erhvervs
klubarrangement og fodbold
kamp var slut.
En god dag for alle om end
Hadsten SK var list frustrerede
over ikke at få en sejr med hjem.
Tak til alle deltagere, tilskuere,
fodboldudvalg, trænere, ledere,
spillere fordi I var med til at
gøre dette arrangement både på
og uden for banen til en STOR
SUCCES!
Lars Olsen
Sponsoransvarlig
Fodboldformand

Fodbold: Ungdom

Så

kom der rigtig gang i den
på banerne ved HØSTHallen. Selv om det har regnet
kraftigt i april måned, er vi al
ligevel i gang på træningsba
nerne med alle hold – og med
højt humør trods det regnfulde
og kolde aprilvejr! Et par af vo
res turneringsstævner har været
ramt af vand på banen – så vi
har måttet tage den øvre bane,
som er helt fin, i brug.
Se i øvrigt quick-guide side
22 og HØST IF hjemmeside
www.høstif.dk/fodbold for træ
ningstider/trænere etc.
Fodboldudvalget

DGI/HØST IF Fodboldskole
i Hadbjerg –

Alt optaget!

U16 Drenge
Turneringskampene er i gang.
Der er spillet 2 kampe mod TRIF
og HEI.
Et nederlag til TRIF på 1-4 og
en sejr på 4-2 over HEI. Der
udover kunne ÅHF ikke stille
hold – så den er godskrevet som
en sejr. Så det er 6 points for 2
kampe!
Desværre er puljen med 4
hold, som så møder hinanden 3
gange inden sommerferien.
Der trænes stadig mandag og
onsdag kl. 18.00-19.30.
Vi har indtil videre haft nogle
gode træningspas, hvilket skyl
des en relativ god disciplin fra
spillerne, at afbud selvfølgelig
helst skal undgås, og ellers mel
des i god tid.
Udover kampene på U16-hol
det supplerer nogle af U16-spil
lerne på bedste vis også på Serie
6-seniorholdet. Her går det rigtig
godt og spillerne får prøvet det
lidt mere fysiske spil, som skal
gøre dem klar til større opgaver
på seniorholdet de kommende år!

Uge 26, 27. juni-1. juli
Selv om vi i år har øget antallet
af deltagere til 105, er der alle
rede fuldt booket d. 1. maj!
Vi kan ikke tage flere delta
Rasmus Knage Thomsen
U16-træner
gere – tilgang fra venteliste vil
kun komme i betragtning, hvis
der kommer afbud!
Link til tilmelding og venteliste:
www.dgi.dk/arrangementer/201609406007.
Fodboldskoleleder
Lars Olsen
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Fodbold: Senior

Nu skal vi lave en Leicester!

Jesper
Jensen
scorer til
2-2
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I

skrivende stund ser det hårdt
ud for os, mht. livet i Serie 3.
4 point i de først 6 kampe,
var ikke lige det vi havde håbet på,
men man må også acceptere, at vi
er endt i den måske hårdeste Serie
3 pulje i Danmark.
2 nedrykkere, 1 hold der spil
lede Serie 2 i foråret sidste år og
1 hold som er endt som 2’er i Se
rie 3 i begge halvsæsoner i 2015.

Ligger man så at Vorup oveni,
har fået tilgang af en masse spil
lere til deres Jyllandsseriehold,
som betyder de får 6-7 spillere
ned på Serie 3 holdet, så er vi
endt i en sand dynamitpulje.
Som en trænerkollega sagde
til en kamp: ”Jeg har set Serie
1-2 puljer i Aarhus, som ikke
kan ramme det niveau, der er
i den her pulje, når man ser på
alle 8 hold.”
Vi kunne bestemt også have
stået med lidt flere point, hvis
man ser på kampene. I Langå
taber vi fortjent 2-1, men på en
bedre bane kunne vi have budt
Langå bedre op til dans, end vi
gjorde, men vi kunne slet ikke
spille fodbold på den bane.
Vi taber 2-1 til Vorup, hvilket
var umanerligt ufortjent, da det
var den kamp, vi har præsteret
bedst i, og er foran 1-0 til 7 mi
nutter før tid. Mod Alliancen på
udebane, kunne vi sagtens have
fået 1 point. Indtil vi satser, har
de blot 2 chancer og dem er de ef
fektive på. Her taber vi også 2-1.
Der er altså 3 kampe vi taber
2-1, så med lidt held i sprøjten
havde vi fået nogle point i disse
kampe også.
Til gengæld var vi så svine
heldige imod Hadsten på hjem
mebane, til Årets Lokalbrag. Vi
bliver udspillet og Hadsten er i
fuld kontrol hele kampen igen

Serie 6
nem, men kan simpelthen ikke
lukke kampen ved 0-2. Og så må
man sige 2-0 er den farligste fø
ring, for vi kom tilbage via vores
nye force standardsituationer.
2-2 endte kampen og det var det
rene tyveri.
Men selvom vi er bundhold,
så er humøret højt i truppen.
Vi vidste på forhånd, at det ville
blive hårdt, og at der ikke er no
gen nemme point at hente i den
her pulje. Vi bliver matchet til
det yderste i hver eneste kamp
og det er mindst ligeså fedt,
selvom man så er bundhold. Vi
kunne selvfølgelig godt tænke
os nogle flere point, men så læn
ge vi kan gå ud fra hver kamp og
sige vi ikke havde mere at skyde
med; de var bare bedre, så må vi
være tilfredse med det. For det
er en hård opgave vi er på.
Men vi kan lave en Leicester,
og komme fra baghjul og overra
ske alle. Jeg ved de andre hold
frygter os hver gang, for de ind
stiller sig 100 % på vores kom
petencer, fremfor at fremynde
deres egne altid.
Vi har kvaliteterne til at blive
oppe, men uheldigvis er mod
standerne ikke altid samar
bejdsvillige.
Vi er virkelig glade for den al
tid gode støtte på hjemmebane,
som vi får. Vi håber det vil fort
sætte fremover også.

De har fået en godkendt start. De tabte lidt
uheldigt til det ubestridte tophold Farre med
3-2, men har siden vundet 4-0 og spillet 2-2 i
to kampe.
Det er en fornøjelse at overvære deres kam
pe, da der er kommet en masse meget unge
spillere til fra U16-holdet. De kommer med et
frisk pust og masser af vilje og den unge naivi
tet, som giver nogle fremragende kampe.
Der er talent at spore i de unge gutter og det
varer nok ikke længe før nogle af dem er at
finde omkring Serie 3 holdet også.
Målet for Serie 6 er mest at få spillet nogle
kampe. Oprykning er ikke af prioritet endnu i
hvert fald. Der skal de unge på holdet lige blive
et år eller to ældre og få lidt seniorrutine.
Men alligevel ligger med 3’er i puljen, så der
kan komme nogle interessante opgør i den
pulje.
Simon Olsen
Cheftræner Serie 3

OB40 holdet
OB holdet er allerede godt i gang med turnerin
gen når majnummeret af HØST udkommer.
Der er i skrivende stund spillet 2 kampe. 1
vundet og 1 tabt. Kampprogrammet kan ses på
DBU’s hjemmeside søg på HØST IF og OB40!
Puljen, som OB40 er placeret i her i foråret,
ser svær ud. FC Skanderborg, Midtdjurs IF,
Vatanspor OB, TMIF samt Uggelbølle. Ude- og
hjemmekamp. Så 10 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.
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Her

Akupunktør
Anna Grethe Strange
Baunehøjvej 158, Hadbjerg 86 91 47 47
Autoforhandler
HTC-biler – Autoriseret VW-Skoda
Torben & Benno
87 61 31 17
Kirkevej 67, Hadsten www.htc-biler.dk
Autoværksted
KP Erhvervsbiler ApS
21 71 15 77
Mekonomen Autoteknik
www.kp-e.dk
Byvej 8, Selling
Bach –
86 98 28 09
Hadsten service-, skade-, undervognscenter
Over Hadstenvej 22, Hadsten
Hadbjerg Auto service
40 35 39 10
Bredgårdsvej 9 hadbjergautoservice.dk
Bank / sparekasse
Nordea, Hadsten
70 33 33 33
Østergade 21, Hadsten
Sparekassen Kronjylland 86 98 28 11
Søndergade 8, Hadsten
vestjyskBANK
86 98 15 00
Østergade 15, Hadsten
Bedemand
Kronjyllands Begravelsesforretning
Gunnar Lauritsen
86 98 39 00
Søndergade 7, Hadsten
Unik Begravelse
70 23 53 03
Vestergade 15, Hadsten
www.UnikBegravelse.dk
Benzin- og servicestationer
OK
86 98 92 66
Landevejen 203, Ødum
Blikkenslager Se vvs
Bogtrykker
Buchs
86 42 05 99
Kertemindevej 15, 8940 Randers SV
By- / borgerforening
Byforeningen for Ødum & Omegn
Lillian Lindberg
30 64 31 94
gunte.lindberg@gmail.com
Hadbjerg Borgerforening
Kurt Rasmussen
24 43 35 63
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Kolofon

finder du
Selling Borger- & Grundejerforening
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

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

Deadline
5.6.16
14.8.16
4.9.16
25.9.16
6.11.16
27.11.16

Udkommer
20.6.16
29.8.16
19.9.16
10.10.16
21.11.16
12.12.16

Materiale til HØST indleveres til
Rikke Møller Antvorskov og Niels Bjarne Larsen.
Er HØST ikke kommet? Så kontakt:
P e t e r M ø l l e r 				t l f . 2 3 8 6 3 8 5 4
I n g e - L i s e R a t h j e 		t l f . 6 0 6 3 7 3 3 0
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Kalender
Maj
13
14
15 Ødum Kirke, kl. 11.00
HØST udkommer
16
Friluftsgudstjeneste, Engen
17 Ældregudstjeneste
18
19 Plejehjemsgudstjeneste
20
21
Hadbjerg Kirke, kl. 11.00
22
Overdragelse, Folkeskoven
23
24
25
26
27 Ældregudstjeneste
28
29 Ødum Kirke, kl. 11.00
30
31

HØST

Juni
1
2
3
4
HØST deadline
Hadbjerg Kirke, kl. 11.00, frokost
5
Grundlovsarrangementer
Grundlovsløbet
6
7
8
9 Menighedsrådsmøde
10 Selling Børne-byfest
11 Selling Byfest
12 Ødum Kirke, kl. 11.00
13
14
15
16
17
18
Ødum Kirke, kl. 11.00
19
Kirkefrokost
20 HØST udkommer
21
22
23 Sankthansaften
24
25
26 Hadbjerg Kirke, kl. 9.30
27 Fodboldskole
28 Fodboldskole
29 Fodboldskole
30 Fodboldskole

