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SYNG JULEN IND MED SIGURD OG BJØRNEN BJØRN
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EFTERÅRETS HØST

SELLING

HØSTen er i hus og lade, sommeren er
forbi og vi går efteråret i møde. Heldigvis
kan der stadig være gode, lune eftermiddage
i haven, og tid til at HØSTe efterårets
frugt – frugt som bærer sommeren i sig.
Det minder mig om ”Solskinsvejr i
september”, som Djorn Juni har skrevet til
Peter Vesth’s fine melodi.

Fællesspisning d. 28. septem
ber: Kylling og råkost

ØDUM

Uhyggelig halloweenfest
d. 5. november

O

venpå en herlig sommer, er vi kom
met til en skøn HØSTtid med mas
ser af lavthængende frugter. Frugter
i form af fællesspisning i forsamlingshusene,
sport og gymnastik inden døre, foredrag, fæl
lessang og kirkegang – det gælder bare om
at plukke løs og HØSTe af foreningernes
mange tilbud.
God HØST!

HADBJERG

Oktoberfest for alle – med og
uden egen traktor

KIRKE & MENIGHED

Høstgudstjenester, koncert
med Sigurd og Bjørnen Bjørn

HØST IF

Stort beløb indsamlet ved
Stafet for Livet og første
blåbælte i Ju Jitsu

HØST
Hadbjerg Ødum Selling Tidende

Udgives af et samvirke, bestående af
foreninger, menighedsråd og skolebestyrelse.
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Rikke Møller Antvorskov
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Irma Katholm
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Per Tjørnild
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Niels Bjarne Larsen
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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.

Niels Bjarne
Larsen
Grafisk design

Rikke Møller
Antvorskov
Redaktør

		
Oktober
November
December

DEADLINE
25.9.2016
6.11.2016
27.11.2016

UDKOMMER
10.10.2016
21.11.2016
12.12.2016

Materiale til HØST indleveres til
Rikke Møller Antvorskov og Niels Bjarne Larsen
Er HØST ikke kommet? Så kontakt:
Rikke Møller Antvorskov
tlf. 30 25 78 64
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Redaktøren har ordet

Selling

SOLSKINSVEJR I SEPTEMBER
Solskinsvejr i september
vækker et væld af glade minder.
Sommerdagenes melodi
er nu helt forbi.
Solskinsvejr i september
nu er byen blevet stille
tiden går nu sin vante gang
og dagen er alt for lang.
De første blade falder,
en sommertid svandt hen.
Hør efteråret kalder
og håbet gror igen.
Solskinsvejr i september
gyldne glimt af glade dage.
Snart bli’r de triste og regnvejrsgrå
og livet går lidt i stå.
Solskinsvejr i september,
ude et sted bag horisonten
tikker vinterens lille ur,
og regnskyer står på lur.
De første blade falder,
en sommertid svandt hen.
Hør efteråret kalder
og håbet gror igen.
Solskinsvejr i september,
en hilsen fra den korte sommer.
Tiden er som en tankestreg
efter en munter leg.
Solskinsvejr i september
gyldne glimt af glade dage.
Snart bli’r de triste og hverdagsgrå
og livet går lidt i stå.
De første blade falder,
en sommertid svandt hen.
Hør efteråret kalder
og håbet gror igen.

Peter Vesth
Melodi

FÆLLESSPISNING
Onsdag d. 28. september starter sæsonen for fælles
spisning igen i Selling Forsamlingshus.
Denne aften er menuen kylling og råkostsalat
Vi starter kl.18.
Prisen er 40 kr. pr. voksen og 20 kr. pr. barn.
Der kan købes drikkevarer til meget rimelige priser.
Tilmelding på madiselling@gmail.com eller tlf.
22 20 04 66
KOMMENDE SPISNINGER
26. oktober er menuen en overraskelse. Morten Sølvsten
tryller i køkkenet.
30. november skal vi have den traditionsrige and.
Vi håber at se mange af jer til fællesspisning
Selling Forsamlingshus

Djorn Juni
Tekst

Selling

Forsamlingshus
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Ødum

Ødum
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HALLOWEENFEST! 2016
Alle børn i HØST‑området inviteres
til en uhyggelig Halloweenfest i
Ødum Forsamlingshus
Sæt et blodigt kryds i kalenderen
lørdag d. 5. november
Festen er for de små (0-8 år) kl. 16-18
og for de store (9 år og op) kl. 17-20

Ødum

Forsamlingshus

Vi vil gerne servere
noget mega-klamt at
spise til aftensmaden.
Vi spiser ca. kl.
17.30, så alle kan spise
sammen, inden de små
går hjem.
Kridt danseskoene/
labberne/flippere eller
det I har at gå på, for
vi skal danse creeperdans, zombie-disco,
hekse-tango og vampyrchachacha til skrækkelig
musik.
Kom gerne udklædt
og husk 20 kr. til
indgangsbillet og nogle
ekstra guld-dukater til
drikkevarer.
Af hensyn til mad
er der tilmeldingsfrist
lørdag d. 29. oktober.
SMS til Elisabeth
Solvik Lundholm, tlf.
41 58 90 62
eller Anja Dissing, tlf.
20 85 64 63
PS. Festen er for børn,
men vi har brug for
hjælp af nogle af jer
voksne. Gerne give lyd,
først til mølle.
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Hadbjerg

OKTOBERFEST/HØSTFEST 2016
Du behøver ikke at være, ejer af en traktor

for at deltage i et brag af en fest, hvor vi kan svinge
dansebenene og bruge lattermusklerne, i Hadbjerg
Forsamlingshus

lørdag d. 8. oktober kl. 18.00
For 150 kr. pr. person får du lækker
mad, god musik og dejligt selskab.
Drikkevarer kan købes i baren til
festen.

HUSK FÆLLESSPISNING
D. 29. september kl. 18
D. 27. oktober kl. 18
D. 24. november kl. 18

Billetter købes indtil 30. september
hos Gitte Nielsen, Bavnehøjvej 124.
Vi har MobilePay og Swipp.
Vi glæder os til at se jer
Hadbjerg Borgerforening

Hadbjerg
Borgerforening
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HØSTGUDSTJENESTER
HADBJERG KIRKE

ØDUM KIRKE

Søndag den 25. september kl. 11.00
Vi fejrer, at høsten er kommet i hus.
Kirken pyntes op i efterårets farver og
vi synger de traditionelle høstsalmer. Efter
gudstjenesten er der kirkekaffe i våbenhuset.

Søndag den 2. oktober kl. 11.00
Minikonfirmanderne fra 3.A på Hadbjerg
Skole deltager i høstgudstjenesten og efter
gudstjenesten, er der traditionen tro fro
kost og leg for børn på en af sognets
gårde.
I år byder Hans og Birthe
Johnsen Hansen velkommen på
Vibegården, Mejlbyvej 21. Her ser
veres der helstegt pattegris
og Hans vil fortælle om
Vibegården og området
omkring.
Der kan købes drikke
varer til maden og vi slutter
dagen af med kaffe og kagebord.
Alle er velkomne, også selvom
man ikke lige bor i Ødum.
Arrangementet afholdes og
planlægges i samarbejde med
Ødum byforening og menigheds
rådet.

Mette Krabbe

Ødum-Hadbjerg Menighedsråd
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GUDSTJENESTER

September		Ødum Kirke
Hadbjerg Kirke
Sct. Pauls Kirke	Andre kirker
Søndag d. 18.
17. søndag efter trinitatis
kl. 9.30 AMKH		
Søndag d. 25.
18. søndag efter trinitatis		
kl. 11.00 MK Høstgudtj. kirkekaffe
Tirsdag d. 27.
Salmemaraton				
kl. 19.00 Vissing kirke
Onsdag d. 28.
Ungdomsgudstjeneste			
kl. 19.00 MHT
Oktober		Ødum Kirke
Hadbjerg Kirke
Sct. Pauls Kirke	Andre kirker
Søndag d. 2.
19. søndag efter trinitatis
kl. 11.00 MK Høstgudstj. m. gårdbesøg		
Søndag d. 9.
20. søndag efter trinitatis		
kl. 11.00 MK
Onsdag d. 12.
Kirke i børnehøjde		
kl. 17.30 MK m. pizza i våbenhuset
Søndag d. 16.
21. søndag efter trinitatis
kl. 9.30 AMKH		
Torsdag d. 20.
Plejehjemsgudstjeneste				
kl. 14.30 AB Møllegården
Søndag d. 23.
22. søndag efter trinitatis		
kl. 11.00 AB
Søndag d. 30.
23. søndag efter trinitatis
kl. 11.00 MK		
November		Ødum Kirke
Hadbjerg Kirke
Sct. Pauls Kirke	Andre kirker
Tirsdag d. 1.
Ungdomsgudstjeneste				
kl. 19.00 BNJ Nr.Galten kirke
Torsdag d. 3.
Morgensang			
kl. 7.30, Spil Dansk Dag
Søndag d. 6.
Alle helgens dag
kl. 11.00 MK Liturgisk musikgudstj. m. lystænding
kl. 9.30 MK m. altergang og korsang
Onsdag d. 9.
Kirke i børnehøjde		
kl. 17.30 MK m. pizza i våbenhuset
Søndag d. 13.
25. søndag efter trinitatis
kl. 9.30 AMKH		
Torsdag d. 17.
Meditationsgudstjeneste		
kl. 19.00 Anne Marie Damsgaard Ditlev
Søndag d. 20.
Sidste søndag i kirkeåret		
kl. 9.30 MK
Lørdag d. 26.
Koncert
kl. 11.00 Julekoncert med Sigurd Barrett		
Søndag d. 27.
1. søndag i advent
kl. 14.00 MK familiegudstj. m. Luciaoptog		

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

KIRKEBIL

Har man behov for taxa til kirke eller arrangementer i præstegården og sognegården, ringer
man til Byens Taxi, tlf. 86 98 27 11.

PRÆSTER

MK

AMKH

i pastoratet

Mette Krabbe

Anne Martiny Kaas Hansen

MHT

BNJ

AB

Marie Hedegaard Thomsen

Birgith Nørlund Jensen

Anders Bonde
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Tirsdag den 4. oktober kl. 10.00 i Ødum Præstegård

OPLEV

SIGURD BARRETT & BJØRNEN BJØRNS
STORE JULESHOW FOR HELE FAMILIEN

G

læd jer til Sigurd og
Bjørnen Bjørns store
juleshow ”Syng julen ind
med Sigurd”. En koncert, hvor
der vil være nissedrillerier,
musikere med nissehuer, og
masser af fællessang.
Sigurds julekoncerter er for
længst blevet et tilløbsstykke
overalt i landet, hvor Glade
Jul og alle de andre juleklas
sikere bliver serveret på en
ny måde for hele familien. I
år har Sigurd planlagt en helt
særlig julesangs-battle. Hvor
mange julesange kan man nå
at synge på 5 minutter? Jule
quiz bliver der også – og selv
følgelig mulighed for at synge
julen ind, store som små, med
både julens salmer og sange,
men også med Sigurds egne
kendte sange fra TV.
Tag børn og børnebørn i
hånden. I får udleveret et
sanghæfte med tekster, så
der kan synges med ”for fuld
juleudblæsning”. Det bliver en
fantastisk oplevelse for hele
familien – unge som gamle –
hvor alle med garanti kommer
i den rette julestemning!

VED SYGEPLEJESKE JØRGEN SKAMMERITZ

Kom og hør et dejligt foredrag om humor til hverdag og fest

J

ørgen Skammeritz har
været musiker og syge
plejerske i mere end 40
år. Til daglig arbejder han på
skadestuen på Århus Uni
versitetshospital, men tager
gerne ud og holder foredrag
om livets skønne humoristi
ske sider.
Vi skal høre historier om
svigermors datter, og om
humor i sygeplejen. Historier
og anekdoter fra et langt liv

NÆSTE GANGE BLIVER:

i dette fag, krydres med små
sange og guitarspil.
Man siger, at et godt grin
forlænger livet, i så fald er
dette et godt foredrag at
bruge sin tid på.
Alle er velkomne. Vi be
gynder kl. 10.00 med kaffe
og boller. Kl. 10.30 begynder
foredraget.
Kaffen koster 20 kr.
Mette Krabbe

Tirsdag den 8. november kl. 10.00 i Ødum Præstegård

LOKALHISTORIE VED MARTIN MØLLER

Læs mere i næste nummer af HØST.

Formiddagsmøde

Koncerten foregår i Ødum Kirke d. 26. november kl. 11.00.
Dørene åbnes kl. 10.30. Koncerten er gratis, men man skal
have billet for at komme ind.
Billetter kan hentes i forbindelse med høstgudstjenesten i
Ødum Kirke d. 2. oktober kl. 11.00, eller i Hadbjerg Kirke d.
12. oktober mellem kl. 15.30 og kl. 19.00 i forbindelse med
Kirke i Børnehøjde.

FORLÆNG DIT LIV
MED ET GODT GRIN

Anders Dohn
Organist

i præstegården
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KIRKE I BØRNEHØJDE
HADBJERG KIRKE
Onsdag den 12. oktober. 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, Sel
ling, Langskov eller andre steder i sognene.
Øvrige datoer i efteråret: 9. november.

Mette Krabbe

VILDTHEGN
PÅ
ØDUM
KIRKEGÅRD

Sidst på foråret fik vi plantet et
vildthegn på Ødum Kirkegård på
nordsiden af kirken. Vi håber på,
at det vil skabe læ og mere liv, i
form af bier og fugle, der vil nyde
godt af de forskellige blomster og
frugter.

NAVNENYT
HADBJERG KIRKE

Døbte
Sofie Riis Jakobsen, Ødum
Viede
Marianne Mortensen Nielsen og Rune Mortensen, Hadbjerg

ØDUM KIRKE

Viede
Lene Grosen og Martin Winther Svejstrup, Hornbæk
Rikke Melchorff Petersen og John Melchorff Sørensen, Randers
Bisatte og begravede
Bente Pedersen, Selling

Af

træer er der plantet
eg og vildæble, som
ikke skygger for det, der står
nedenunder. Mellem træerne
er der plantet buske af dunet
gedeblad og liguster, for at
give læ ved bunden. Der er
også sat grupper af rød- og
gulgrenet kornel, som giver
et flot spil sammen, især om
vinteren.
Ydermere er der foran eg
og vildæbler plantet vinter
snebolle, der blomstrer fra
november til februar, dron
ningebusk, som har rosarøde

blomster i maj til juni og
sommerfuglebusk med mørk
violette blomster i august til
september, er blevet plantet
ind i hegnet enkeltvis.
Forkanten ind mod
kirkegården dannes af helt
lave arter, forskellige spiræa,
amerikansk syren samt lave
bærmispel og benved.
Det bliver spændende at
følge, se, dufte og mærke
(forhåbentligt mindre vind på
sigt), men vi skal også nyde
de nye farver på kirkegården
hen over hele årstiden. Så er

det bare at væbne sig med
tålmodighed og vente på
hvordan det hele tager sig ud,
når det engang er vokset til.

Trine Bugge Kobberø
Ødum-Hadbjerg Menighedsråd
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Menighedsrådsmøder
Torsdag d. 22. september
Torsdag d. 13. oktober
Torsdag d. 3. november

Møderne afholdes de nævnte datoer
kl. 19.00 i Ødum Præstegård.

Ruth Bugtrup
Formand

MENIGHEDSRÅDSVALGET 2016

Ved deadline var orienteringsmødet
tirsdag d. 13. september ikke afholdt. Mere
om valg til menighedsrådet i næste nummer.

SALMEMARATON
Maratonen gennem Den Danske Salmebog
byder også på en dejlig rundtur til de 36
kirker i Favrskov Provsti.
Fra Vejerslev til vest til Voldum i øst, fra
Vester Velling i nord til Røgen i syd.
Det er altid hyggeligt, og de fleste gange
har der været mellem 80 og 100 deltagere,
og det er jo fedt!
Alle salmesangsaftener foregår tirsdage kl.
19.00-20.30 og der vil typisk være tid til at
synge ca. 20 salmer.
Undervejs er der en lille pause, hvor det
lokale menighedsråd byder på lidt koldt at
drikke eller en tår kaffe og en småkage.
Der er ingen tilmelding og det er naturligvis
gratis at deltage.

GIV NOGET GODT VIDERE TIL VORES BØRN

Kalenderen efteråret 2016
OBS: Alternativ dato d. 21. september pga. orienteringsmøder til menighedsrådsvalg d. 13. september
Onsdag, den 21. september 2016
Foldby Kirke, Kirkevej 3, Foldby, 8382 Hinnerup
Tirsdag, den 27. september 2016
Vissing Kirke, Lindkjærvej 18, 8370 Hadsten
Tirsdag, den 11. oktober 2016
Thorsø Kirke, Kirkegade 9, 8881 Thorsø
Tirsdag, den 25. oktober 2016
Grundfør Kirke, Skolestien 1, Grundfør, 8382 Hinnerup
Tirsdag, den 8. november 2016
Ulstrupbro Kirke, Hagenstrupvej 1, 8860 Ulstrup
Tirsdag, den 22. november 2016
Vellev Kirke, Øksendalsvej, 8860 Ulstrup
Tirsdag, den 6. december 2016
Røgen Kirke, Toustrupvej 24A, Røgen, 8472 Sporup

KIRKEVEJVISER
Sognepræst
Formand
Kirkeværge

Kirkekontor
Graver, Ødum
Graver, Hadbjerg

Mette Krabbe, Præstegården, Ødumvej 32, 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

Man kan læse mere om projektet på
www.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.
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KIRKEHØJSKOLE

500 ÅR MED LUTHER
I 2017 fejres Reformationsjubilæet over
Det er nemlig 500 år siden, Luther slog sine
hele verden – også i HØST-området bliver 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg og
der arbejdet på en stor markering af dagen. indvarslede et opgør med den katolske kirke.

Synet på både kirke og samfund ændrede
sig radikalt og fik hurtigt betydning ud over
Tysklands grænser og langt op i vor tid. Over
alt er man i fuld gang med at forberede jubi
læet, og vi følger trop i Kirkehøjskolen med
en række foredrag over to sæsoner. Vi vil se
nærmere på Luthers indflydelse på moderne
tid og tænkning i kirke og samfund.

”PRENTER SOM LUTHERLÆSER”
V. LEKTOR P.HD. BO KRISTIAN HOLM

Hadsten Højskole, lørdag den 1. oktober, kl. 9.30
Reformationen greb tilbage til oldkirken og tænkte med old
kirkens teologi mere nyt, end den selv troede. En af dem, der
i det 20. århundrede lod sig inspirere meget af Luthers måde
at tænke teologi på, var Regin Prenter. Men Prenter gentog
ikke blot Luther. Han læste Luther gennem Grundtvig og gav
dermed Luther en særlig skandinavisk tone, der foregreb en
række af de punkter, som i dag diskuteres i Lutherforsknin
gen.
Foredraget vil fremhæve de tanker i reformationen, som
har tråde tilbage til oldkirken, og de, som markerer noget nyt,
og vise, hvordan disse tanker lever videre i Prenters teologi –
og måske også̊ udover. Efter foredraget går vi i spisesalen til
brunch og debat.

”LIDENSKAB OG KRISE”

V. TIDL. BISKOP I AARHUS KJELD HOLM

Hadsten Højskole, lørdag den 5. november, kl. 9.30
Kjeld Holm vil i sit foredrag, ”Lidenskab og krise”, fortælle
om en af sidste århundredes største kulturpersonligheder
i Danmark, teologen, loso en og idehistorikeren professor
Johannes Sløk, der døde i 2001. Han vil fortælle om Sløks
anliggende med de 60 bøger, han skrev, og forsøge at skildre,
hvor tæt forfatterskabet og tænkningen var forbundet med
Sløks liv og dets problemer. Men også set i forhold til det
reformatoriske anliggende, som Sløk forholdt sig til, både i
tilslutning og kritik. Det har Kjeld Holm et førstehåndskend
skab til, fordi han var Sløks nære ven gennem mere end 30 år,
hvilket han har fortalt om i sin meget roste bog, ”Mennesket
er en misforståelse – mit venskab med Johannes Sløk”.
Efter foredraget går vi i spisesalen til brunch og debat.

Kirkehøjskolen holder til på Hadsten Højsko
le, 5 lørdage henover efterår, vinter og forår i
tidsrummet kl. 9.30-12.00.
Vi startet i foredragssalen kl. 9.30 med
foredrag og debat og spiser brunch i spisesa
len kl. 11.00.
Arrangementet slutter kl. 12.00.

Der er tilmelding på Hadsten Kirkekontor,
tlf. 86 98 04 25, senest kl. 12.00 torsdagen før.
Prisen for foredrag og brunch er 70 kr. pr.
gang.
Bag arrangementerne står Hadsten, Nr.
Galten, Vissing, Lyngå̊ , Lerbjerg, Skjød, Ødum,
Hadbjerg, Voldum og Rud sogne.
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Det Forhistoriske Hjørne
Af Martin Møller

S

Det Forhistoriske Hjørne

Swotpøls mæ fjætgröwe å serèb

ortpølse (blodpølse)
med fedtegrever og
sirup var altid på bordet,
når der blev slagtet gris på
min fædrene gård. Nok en
spise, som de fleste af os
ikke spiser i dag. Jo, måske til
julefrokosten.
Udtalen i overskriften,
stammer fra Den Jyske Ord
bog, og jeg tror, den svarer
godt til sproget, som vi talte
på landet i begyndelsen af
50’erne.
Ja, hvor kom vores mad fra
dengang, og hvor kommer
den fra i dag?
Dengang jeg var barn på
landet, kom det meste af
maden fra gårdens egne
produkter.
Når det var slagtetid, kom
hjemmeslagteren, Jens
Cristian Jensen fra Ødum,
cyklende, en gris blev trukket

ud i gården og slagtet. Det
måtte vi børn ikke overvære,
først efter at grisen var død,
måtte vi være med.
Efter at blodet var løbet
ned i en balje, som der
konstant blev rørt rundt i, for
at blodet ikke skulle størkne,
kom der rugmel mv. i, og så
blev det til sortpølse.
Grisen blev nu hevet over i
et stort trækar med kogende
vand, kogt i gruekedlen,
hvorefter børsterne blev
skrabet af grisen, inden den
blev hængt op på en stige
og parteret. Ja voldsomt ly
der det, og så ud, men sådan
var det.
Efter slagteren havde grov
parteret grisen, blev stykker
ne lagt ned i store zinkbaljer
og båret ind i køkkenet, hvor
min mor og tjenestepigen
stod klar til at overtage.

Hjemmeslagteren i gang med at skrabe børster af grisen. Billede fra Google

En del skulle hakkes, og det
foregik på hakkemaskinen,
spændt fast på kanten af køk
kenbordet, og trukket med et
håndsving.
Det er svært at forestille
sig, hvis det var i dag, at en
hel gris, delvis parteret, skulle
lægges op på bordet i et mo
derne samtalekøkken – jeg
tror de fleste foretrækker at
gå i supermarkedets køledisk,
når der skal mad på bordet
i dag.
Når grisen så var parteret,
blev kødet båret i kælderen
og lagt i et stort saltkar, noget
blev hakket, noget blev til
medister, noget blev sendt til
røgning, og noget til pålæg.
Her kan jeg huske at tungen
og nyrerne blev kogt, og at
jeg ikke kunne li` det! Der
blev kogt rullepølse og lavet
leverpostej, og jeg kan huske
at hovedet blev kogt, og kø
det pillet af og lavet til sylte.
Alt blev brugt!
Det som ikke blev saltet,
og som ikke kunne opbeva
res i kælderen, blev frosset.
Efter kødet var pakket, blev
det lagt i baljerne igen, blev
læsset bag på traktoren, og
før 1952 på hestevognen, for
at blive kørt til frysehuset i
Spørring, en bygning som var
bag Spørring Hotel. Her have
de forskellige brugere/an
delshavere et aflåst rum i det
store fælles frostrum. Nøglen
til frysehuset kunne man
hente på hotellet. Jeg husker,
at det var et uhyggeligt sted

at komme, mørkt og uhyg
gelig koldt, og sæt den store
tunge dør klappede i!
Jeg ved ikke hvorfor vi
brugte frysehuset i Spørring,
men det må være det der pas
sede bedst. I Ødum har der
ikke været frysehus. I Selling
var frysehuset i en bygning
bag det gamle forsamlingshus,
som efter frysehusets lukning
brugte det som lagerrum.
Det gamle frysehus er i dag
privatejet.
Først langt op i 50’erne
fik vi køleskab og dybfryser
derhjemme, og det må havde
været ret nyt dengang, da der
i 1958 stadig var 3.000 fæl
lesfrysehuse i drift i Danmark.
Hanekyllinger blev der også
slagtet, når der skulle kyl
lingesteg på middagsbordet.
Det skete kun om søndagen,
for det var ikke hverdagsmad,
at få kartofler, sovs og kyl
lingesteg med agurkesalat.
En høne mistede også ho
vedet indimellem, og den blev
der kogt suppe på, og kødet
kom i tarteletter.
I min barndomstid spiste vi
altid varm mad om middagen,
altid to retter, og altid kl. 12,
når karlen og min far kom
ind fra marken, og inden de
skulle i marken igen. Efter
maden og et lille hvil, blev der
serveret eftermiddagskaffe
kl. 1. Til aftensmåltidet blev
der altid serveret rugbrød og
pålæg, måske et spejlæg, og
måske en rest fra middags
maden.

Da jeg startede i skole,
kunne jeg ikke nå, at cykle
hjem og spise i spisefrikvar
teret, som mange gjorde,
og ”varm mad skulle barnet
jo have…” Så mine forældre
lavede en aftale, med min
skolekammerat Arnes foræl
dre, som boede i Ødum, at
jeg kunne spise ved dem. Det
gjorde jeg, så vidt jeg husker,
et langt stykke tid, men på
hvilket tidspunkt, den varme
mad blev flyttet til aftenmål
tidet derhjemme, må stå hen i
det uvisse.
Af de retter, vi spiste
dengang, husker jeg blandt
andet stegt flæsk, mest saltet
og røget indimellem – det
saltede kom fra saltkarret, og
det røgede hang på loftet i et
klæde, efter det var kommet
fra røgeri – medister, kar
bonader, frikadeller og altid
kartofler med hvid eller brun
sovs. Jeg husker kotelet
ter eller karbonader med
grøntsager og hakkebøf med
løg og altid kartofler og brun
sovs var menuerne, der blev
serveret om søndagen.
De røde oksebøffer, og
helst med rødvin til, som vi
kender i dag, var ikke noget vi
kendte til dengang, og vi var
et stykke op i 60’erne inden
der kom rødvin på bordet
derhjemme.
Kartoflerne var hverdags
spise, og i 50-erne spiste hver
dansker 95 kg om året, i dag
er det kun ca. 40 kg, men
grøntsager som gulerødder

og porrer var også en del af
hverdagsmaden, og stuvet
hvidkål kom også jævnligt på
bordet.
Så var der dage, hvor der
var hvidkålssuppe eller grøn
kålssuppe, også med kartofler
i, hvor vi fik sylte til, og når
der var kogt suppe kunne det
godt være, at det var på me
nuen et par dage i træk. Der
var også dage, hvor den stod
på grød, som rismelsgrød,
byggrød, æble-vandgrød eller
risengrød, og dage hvor vi
fik kærnevælling med stegt
saltet flæsk til.
Jeg husker også, som vi så i
Matador, kødrand med ærter,
som lærer Andersen ikke
kunne tåle, og så alligevel tog
et ordentligt stykke af, var en
af de retter vi fik indimellem.
Oven på den første ret fik
vi så æblegrød, rabarbergrød,
stikkelsbærgrød, eller sød
suppe, med en klat rismelseller risengrød i fra dagen før.
Citronfromage og budding
husker jeg også, men det var
vist kun om søndagen, de var
på menuen.
Jeg husker ikke, at vi den
gang fik krydret mad, udover
boller i karry, og jeg tror ikke
at der ud over karryen, blev
brugt andet end salt og peber.
Fisk fik vi også, vist ugent
ligt, når fiskemanden kom
rullende med sin bil gennem
gården, og når fiskene var
købt, gjorde fiskemanden
dem rene bag i varebilen, og
hoveder og indvolde blev
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smidt ud på gårdspladsen
til kattenes store fornøjelse.
Ugentligt, kom også slagter
Knud Pedersen fra Hadsten
gennem gården, og jeg husker
engang, han sagde til min mor,
at hun skulle huske at købe
leverpostej, for der var lever
i, i dag! Gad vide hvad det el
lers kunne være lavet af?
Bager Møller, fra Spørring
bageri, kom også ugentlig,
og ved bageren kunne man
nogle gange få en stor kasse
daggammelt wienerbrød for
to kroner, det var lykken.
Derudover kom også oste
manden.
På det tidspunkt eksistere
de ordet færdigretter slet ikke,
der var ikke poser i Brugsen
med frosne grøntsager osv.,
men en sæk kartofler og en
sæk gulerødder kunne man
få, så al mad skulle laves fra
bunden, og kartofler, gulerød
der, ærter, hvidkål, rødkål,
rosenkål osv., som gården
var selvforsynende med blev
høstet, og som jeg husker det,
blev kartofler og gulerødder
lagt i kuler, altså lagt ud på
jorden, og dækket med halm
og jord, for senere at kunne
hentes ind i løbet af vinteren.
En del blev opbevaret i det
gamle mølleri sammen med
kålhovederne og kasserne
med de nyplukkede æbler.
Græskar og asier blev også
høstet, og så blev der syltet,
og alt kom på glas, og når
hindbær, stikkelsbær, jordbær
osv. blev plukket, så skulle der
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Et af Axel og Konrads gode råd var ”RIGELIGT SMØR”

både syltes og henkoges, og
jeg husker, at det ofte foregik
i dagevis.
Maden, som blev lavet
hele min barndom, var vel for
det meste det, som der altid
var blevet lavet, for der kom
jo ingen, eller kun få input
gennem reklamer, aviser og
senere fjernsynet, men jeg
har læst, at efter at slagteri
erne kom med deres slogan,
Gris på Gaflen, i 1957, og
med den delte opskrifter ud,
begyndte tiden at ændre sig,
og det må den vel også have
gjort derhjemme, uden jeg
husker det specielt.
I 1966, da Axel og Konrad
tonede frem på tv skærmen
for første gang, begyndte
man at kunne se mad, som
man ikke kendte i forvejen,
da meget af det de viste var
inspireret af retter fra fjerne
himmelstrøg.
Nu om dage, i vores travle
hverdag, er meget af det mad
der spises, vel delvis frost og
kølevarer, og måske færdig

retter fra supermarkedernes
køle-frysediske, som også
bugner af alle former for
kød, i et utal af forskellige
pakninger – krydret, røget,
saltet, marineret, kogt og
ferskt, men vel også tilbe
redt af friske varer, da der
stadig er både grønthandlere,
fiskeforretninger og slagter
forretninger, som har friske
forsyninger på hylderne, og
net-butikker, som bringer de
friske varer lige til døren.
Ideer til nye retter til hver
dag og fest, kan også hentes
på internettet og i en af de
utallige kogebøger, der er på
markedet i dag, så gode ideer
til dagens menu får vi masser
af. Der kommer input gen
nem de bunker af reklamer
og tilbudsaviser, der kom
mer væltende ind gennem
brevsprækken, og især gen
nem fjernsynet, som sender
programmer, hvor der laves
mad både tidlig og silde.
Mad udefra kendte vi ikke
meget til i min barndom, og

Her er brødrene Price igen igen med et af de mange madprogrammer.
Jeg tror ikke de endnu har vist hvordan man laver ”Swotpøls mæ fjætgröwe og serèb”

det eneste jeg husker, der
kom udefra var isen til des
sert, når der skulle være fami
liekomsammen, og det blev
leveret i en kasse med tøris,
for at det kunne holdes kold.
I øvrigt, når der var familie
komsammen, kom der altid en
kogekone og hjalp til i køkke
net, i min tidlige barndom var
det Agnes Poulsen, senere var
det Thea Witting, og sidst var
det Maren Eva Mortensen,
alle fra Ødum, som stod for
kødgryderne.
Pizza har vi kendt i rigtigt
mange år, siden 80’erne, da
pizza kom til Danmark, og jeg
tror, at i dag spises der mere
pizza end stegt lever, så nye
tider vinder frem. Også takeaway vinder mere og mere
indpas, men jeg tror dog,
at det er en mindre del af
danskernes måltider, endnu,
men tiden ændrer sig meget
og Sushi, Kinesisk, Græsk,
Italiensk og Thai-mad vinder
mere og mere indpas.

Fastfood kom på dansker
nes læber for første gang i
1977 og før den tid, var det
vel kun smørrebrød, fra Ingas
Smørrebrød i Selling, man
kunne hente og tage med
hjem. (Jeg må hellere skrive,
så vidt jeg husker).
Den første færdigret, jeg
husker, er ”Lørdagskylling”
fra Danpo, en bakke med en

parteret kylling med kryd
derier, og lige klar til at sætte
i ovnen, den kom i 1982, og
den er blevet så flittigt brugt,
at den først blev taget af
hylderne i 2006.
Ud over en hotdog fra
Max’s pølsevogn i Hadsten
kendte vi ikke meget til takeaway i 1960.

Max’s pølsevogn blev lidt hjemløs i begyndelsen af 60’erne pga. gangtunnelen
og broen over Hadsten.
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HØST-HALLEN UDVIDELSE
STATUS FRA PROJEKTGRUPPEN
Projekt
”Akut udvidelse af Servicefaciliteter i HØST-Hallen 2012”
Projektgruppen afventer respons på det genfremsendte bud
getforslag fra 2016 med diverse opdateringer til budget 2017.
I skrivende stund (4. september) er det ikke lykkes at få
noget respons, men vi ved, at der først i kommende uge vil
være svar på, hvorvidt ”vores ansøgning er med i næste års
budget”. Så følg med i dagspressen!
Løbende opdatering i kommende numre af HØST.

Kontaktperson i projektgruppen
Lars Olsen
Tlf. 30 75 22 12
E-mail lars.knud@ofir.dk

FREDAGSKLUB FOR

MELLEM- OG UDSKOLINGSELEVER
STATUS PÅ FREDAGSKLUBBEN
Fredagsaktiviteter her i efteråret vil blive
annonceret via Conventus gruppen og i
Facebook-gruppen.
Alle interesserede forældre er velkomne
til at melde sig ind på Facebook ”Klubaften
Forældrehjælp”, da det er lidt svært at nå alle
på de lokale facebooksider.
Løbende update her i HØST!
Med venlig hilsen
”De frivillige forældre”

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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”LØB i
HØST IF”

Aktiviteter i september og oktober
4. september:
Aarhus halvmarathon (21,1 km)
4. september:
Mols Bjerge Trail nr. 2 (10,5 km, 21,1 km, 42,2 km)
11. september:
Clausholm Slotsløb (5 km, 10 km og 21 km, børn 2,4 km)
24. september:
Solopgangsløb inkl. morgenmad (Marselisborg Havn)
24. september:
Marselis Marathon (10 km, 21,1 km, 42,2 km)
25. september:
Gjern Dayz Løbet (4-21 km, alm. og trail)
2. oktober:
Moesgaard Trail Run (4 km, 8 km, 12 km)
9. oktober:
Mols Bjerge Trail nr. 3 (10,5, 21,1, 42,2 og 63,3 km)
16. oktober:
Djævlebakkeløbet (4,5 km og 9 km, børn 1,5 km)
Faste træningstider, fra HØST-Hallen
Tirsdag kl. 19.30 – fællestræning, løbetur eller fx Run for Fun, interval eller
andre øvelser.
Torsdag kl. 19.30 – fællestræning med en kortere løbetur.
Søndag kl. 9.00 – fællestræning med mulighed for længere ture, lokalt og
andre steder.

Der er plads til alle på vores løbeture, da tempo afstemmes
eller der laves opsamling så vi følges ad.
Mød op og løb med – du kommer ikke til at fortryde!

Vel løb
Claus Glavind
E-mail claus@glavind.net
Tlf. 71 78 02 30

HØST IF

SUCCESFULD STAFET I HADSTEN
14.958 KR. INDSAMLET
AF HOLDET FRA HØST IF

Stafet For Livet blev i weekenden 27.28. august afviklet for 2. gang i Hadsten.
Arrangementet er et døgn, hvor vi sætter
fokus på kræftsagen, kæmper sammen og
fejrer livet.Det er en anledning til at mindes
dem, vi har mistet, og give håb til dem, der
kæmper. Stafet For Livet er fællesskab,
oplysning og indsamling i kampen mod kræft.

HØST IF

havde igen i år et stort
hold på 54 deltagere
med og nåede imponerende 1.578 runder,
hvilket omregnet giver i alt 947 km. I løbet af
de 24 timer sørgede alle for at hold-stafetten
hele tiden var i gang, ofte med mange delta
gere på banen samtidig.
Under hele arrangementet var der sørget
god forplejning, social hygge og livlig aktivitet
i HØST IF lejrens telt.
Et bevis på at løb godt kan være andet end
at komme hurtigst fra A til B.
Der skal lyde en stor tak til alle der deltog,
bakkede op og/eller donerede beløb til HØST
IF indsamling:
Hadbjerg Tømrerfirma Mikkelsen & Søn A/S
Hadbjerg Mur og Beton ApS
Murermester Karl-Johan Hvid Tønnesen
KE El-Installation A/S
2M-auto Spørring
De Gode Vaner
Arkitekturhuset Ejnar Skovsted
Frisør Yvonn Simonsen
Bents Køreskole
Samlet status for Stafet For Livet Hadsten 2016
451 deltagere
16 hold
27 fightere
ca. 9.200 runder, 5.500 km
Mere end 100.000 kr. indsamlet –
det endelige beløb er ikke opgjort endnu.

HØST IF Løb
Claus
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STORT TILLYKKE TIL LINE

– VORES FØRSTE BLÅBÆLTE I HØST IF JU JITSU!

Hun bestod sin prøve med glans og udviste
højt teknisk niveau. Hun har udvist en ual
mindelig ihærdighed til trods for udfordringer
med en skade, og har virkelig formået at
udvikle repertoiret og kvalitet i udførelsen.

HØST-Hallen sæson 2016-2017
Den ny sæson for badminton i HØST-Hallen BANER HØST-HALLEN SÆSON 2016-2017
starter i uge 36. Hvis der er stemning for det, Dag	Tid	Antal ledige baner
vil vi i år forsøge at friholde nogle baner til
Mandag
18.00-19.00
3
rotations spil, hvor der spilles med skiftende
Mandag
19.00-20.00
3
makker. Dvs. at man også kan melde sig til
Mandag
20.00-21.00
3
badminton uden fast makker.
Mandag
21.00-22.00
3
Fik du ikke en tid da der var booking i
Tirsdag
16.00-17.00
5
klublokalet ultimo august, kan det stadig
Tirsdag
18.15-19.15
2
nås ved kontakt til badmintonformand Gert
Tirsdag
20.45-22.00
3
Holdensgaard!
Fredag
19.00-20.00
5
Tider til badminton i HØST-Hallen er op
lyst på vores hjemmeside: www.høstif.dk.
Vel mødt til en ny sæson.
Gert Holdensgaard
Tlf. 23 31 17 56
E-mail gertogsanna@skylinemail.dk

Badminton

Ju Jitsu-træningen er startet op igen i
HØST-Hallen! Tag en T-shirt og nogle
træningsbukser på og kom og prøv noget nyt
– eller find din dragt frem igen efter ferien, så
byder vi på nyttig motion og godt miljø, nye
udfordringer og udvikling. Hvad med at opnå
en ny bæltegrad i vinter?
Ju Jitsu-træning giver bedre motorik,
koordination, balance og humør – og gør
dig bedre i stand til at beskytte dig selv! Vi
træner frigørelser, undvigelser, faldteknikker,
kast og nedtagninger, og forskellige slag og
spark – du lærer at beskytte dig selv i mange
situationer. Hvis du er ny bliver du sat godt
ind i det grundlæggende så du trygt kan
træne – og alle kan træne Ju Jitsu!
Træningstider for Tigerholdet (børn) tirsdag
17.00-18.00, voksne og teenagere: tirsdage
18.00-19.15 og torsdage 20.30-22.00. Børn
skal være startet i skolen for at deltage i trænin
gen. Skriv en e-mail hvis du har spørgsmål, eller
kik ind på vores Facebook-side!
facebook.com/hadbjergjujitsu
hadbjerg.jujitsu@gmail.com
Thomas Langton
Glentevej 10, Hadbjerg
DK-8370 Hadsten

Ju Jitsu
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BØRNE- & UNGDOMSHOLD IF
Træning og kampe er godt i gang i vores
Børne- &Ungdomsafdeling på banerne ved
HØST-Hallen
Oversigt over træningstider og trænere
kan ses i Quick-guide på side XXXXX!
Desuden kan det ses på hjemmesiden
www.høstif.dk/fodbold.
Om godt en måned – ultimo oktober – er
det så ved at være slut for 2016 sæsonen
udendørs.
Afslutningsfest samt fodbold-indendørsak
tiviteter annonceres i oktober-nummeret af
HØST.
Indtil da: mød op på banerne og støt HØST
IF’s unge talenter!
Fodboldudvalget

Fodbold

HØST IF

SENIORFODBOLD

OB 40

OB 40-holdet har startet efterårssæsonen
nogenlunde OK. I skrivende stund er der spil
let 4 ud af 7 kampe i efteråret med 7 points
på kontoen (2 sejre, 1 uafgjort og 1 tabt). Der
resterer i skrivende stund 3 kampe.
Holdleder for holdet er Jacob Andersen.
Spørgsmål vedrørende OB 40-holdet kan
stilles til Jacob på tlf. 27 12 55 24 eller e-mail
andersenjacob1980@gmail.com.

HÅRD START PÅ EFTERÅRET!

Efter et rigtig flot forår, hvor vi skabte den
hidtil bedste præstation i klubbens historie,
ved at blive nummer 5 i en af Danmarks hår
deste Serie 3-puljer, så er efterårssæsonen nu
for alvor gået i gang.
Men vi er startet ca. lige så dårligt her i
efteråret, som vi gjorde i foråret. I foråret blev
det til 4 nederlag i de første 4 kampe med en
målscorer på 3-11.
Indtil videre i efteråret er det blevet til 3
nederlag i 3 kampe med en målscorer på
2-13. Ikke lige den start vi havde ønsket os.
Men det har vist sig, at vi har mødt 3 af de
stærkeste hold i rækken. Langå og Hadsten
vidste vi godt, var svære at få point imod,
mens Rougsø har overrasket positivt ved at
være en oprykningskandidat. Så det er blevet
til 3 fortjente nederlag i de 3 kampe.
Desværre har det også haft noget at gøre
med en famlende opstart, hvor vi ikke rigtig
kom i gang og kom i form, før vi nærmest al
lerede havde tabt de to første kampe.
Så stod vi overfor Hadsten, som uden tvivl
er puljens helt store favorit! At de ikke selv vil
påtage sig den rolle, er uforståeligt, med den
trup de står med. Jeg har sagt, at hvis de ikke
rykker op, er det en lige så stor sensation i
seriefodbolden, som det var til OL at Pernille
Blume vandt OL-guld!
Men jeg må faktisk sige at de første 50-55
minutter imod Hadsten, var de til at tale med.
Det er klart det bedste, vi har præsteret imod
Hadsten i de 3 kampe, vi nu har spillet imod
dem i 2016. Efter 55 minutter står der 1-1 og
vi har været rigtig godt med i kampen.
Desværre løb vi så tør for kræfter og til
sidst blev nederlaget lige stort nok, i forhold
til hvor godt vi egentligt var med i kampen i
den første time. 1-5 endte kampen.
Nu står vi så over for et hårdt arbejde, efter
en august måned, der bestemt kunne have
gået bedre.

Når bladet her kommer ud, vil vi nok alle
rede have spillet 8-9 kampe i alt, da vi har et
tætpakket september-program, med 7 kampe.
Der skal vi ud og finde mellem 8 og 11
point, for at have en realistisk chance for at
tro på overlevelse i Serie 3 i efterårssæsonen.
Men der er muligheder – det er der helt
sikkert.
I foråret stod vi med håret i postkassen,
men vi fik kæmpet os op, et skridt af gangen
og pludselig stod vi og spillede om at blive
4’er i Serie 3, hvilket bestemt ikke lå i kortene
efter 4 kampe.
I de sidste 10 kampe i foråret henter vi 17
point efter en målscorer på 30-23. Så vi har
vist, at vi kan sætte nogle gode stimer sam
men. Og det bliver der brug for nu!
Men vi må også indrømme, at vi nok un
dervurderede puljen her i efteråret. Vi synes
puljen i foråret var den hårdeste til dato, men
det har vist sig at puljen her i efteråret faktisk
er hårdere.
Eksempelvis et hold som Ådalen, der i de
første 4-5 kampe jeg har set, har fortjent
langt mere end de 2 point, de står med nu.
Men der er så meget kvalitet i den her pulje,
at der altså ikke bliver givet ved dørene. Der
for kræver det også virkelig meget at få point
med fra kampene, og det skal vi stå sammen
om i truppen og vise, at vi vil det her sammen.
HELE VEJEN!

SIDSTE NYT
HØST IF mødte d. 2. september Ådalen på
udebane. Desværre blev det til et nederlag på
4-0. Så ligesom i foråret er de 4 første kampe
tabt – så nu skal der igen, ligesom i foråret,
points på kontoen i de sidste 10 kampe!

Simon Olsen
Cheftræner Serie 3 og Serie 6
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SPONSORHJØRNET
REMA 1000 I SKANDERBORG

OK AFTALE

REMA 1000 i Skanderborg har både i
2015 og 2016 været sponsor for vo
res spillende cheftræner Simon Olsen.
Martin Kruse som er bestyrer af
REMA 1000 i Skanderborg er en
flittig tilskuer til vores hjemmekampe,
hvor han i 2014 fik øjnene op for
HØST IF, som spillede en hjemme
kamp mod Hadsten SK i Serie 4. Her
var han helt forbløffet over at man
kunne samle 300 mennesker til en
Serie 4-kamp.
Siden har Martin ikke været i tvivl
om at der skulle falde lidt sponsor
kroner af til HØST IF, på trods af den
større afstand mellem Hadbjerg og
Skanderborg. I 2015 da man rykkede
op i Serie 3, lovede Martin gratis øl
og sodavand til alle på stadion, da
man sikrede oprykningen med en 2-0
sejr på hjemmebane!
Martin Kruse har netop underskre
vet en 5-årig forlængelse med REMA
1000, så han har butikken de næste
år også. Butikken i Skanderborg er
lidt mindre end andre REMA 1000
er, men på omsætning og overskud er
han helt oppe i toppen sammenlignet
med større butikker.
Butikken i Skanderborg er blandt
andet en stor samarbejdspartner med
Smukfest, hvor man er storleverandør

Husk benzinkort til OK med HØST IF-aftale
støtter HØST IF hver gang der tankes.
Du støtter ungdomsarbejdet i HØST IF
med 6 øre pr. liter brændstof, og laver du
en el-aftale hos OK, får HØST IF 12 øre pr.
tanket liter brændstof. En god og nem måde
at støtte idrætten i lokalsamfundet. Til stor
glæde for ungdommen i HØST IF.

er dagligvarer til de forskellige boder
inde på pladsen. Det er dermed en
slagkraftig sponsor, vi holder inde i
varmen.
Vi er yderst tilfredse med samar
bejdet med Martin Kruse og REMA
1000 i Skanderborg. Vi håber det
gode samarbejde vil fortsætte i årene
fremover.
Tag et smut ind forbi REMA 1000
i Skanderborg, hvis I kommer forbi.
martin står helt sikkert klar med et
godt tilbud.

KAMPAGNE I ØDUM
Næste kampagnearrangement er fredag
d. 4. november og fredag d. 9. december
kl. 12.00-16.00 på OK-tanken i Ødum
Er du interesseret i dette gode OK-tilbud, så
kontakt undertegnede på tlf. 30 75 22 12,
mød op på tanken på en af kampagne
datoerne eller benyt vores hjemmeside
www.høstif.dk, hvor det også er muligt at be
stille OK-kort. I klublokalet i HØST-Hallen
og på hjemmesiden kan du finde brochurer
etc.
Så støt lokalsporten i HØST IF. Køb benzin
og el igennem OK. Så støtter du din lokale
forening. Sponsorstøtten fra OK går til ung
domsarbejdet i HØST IF.
OK Ødum er vores lokale indkøbsbutik i
HØST-området, hvor vi kan få det, vi lige
står og mangler. Der er et bredt sortiment i
butikken. Morgenbrød kan også hentes her
både hverdage og weekender. Og så er der
jo flere muligheder for at få stillet sulten. OK
har flere menuer og andet varmt på menukor
tet, når man ikke lige selv vil stå ved kødgry
derne. OK Plus Ødum er godt lokalt sted at
handle generelt og en rigtig god samarbejds
partner for HØST IF!

Simon Olsen
Playersponsoransvarlig

PLAYERSPONSORATER I HØST IF

Sponsoraterne har siden lanceringen været en stor succes.
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
Jesper Jepsen – Aktiv Hvidevareservice v. martin Simonsen
Rune Fugl – Hadbjerg Blikkenslager Forretning v. Poul Jensen

Interesserede virksomheder kan kontakte:

Simon Buus Olsen
tlf. 41 13 84 82, simonbuusolsen@gmail.com.

Lars Olsen
HØST IF
Sponsorudvalg
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QUICK-GUIDE

TIL TRÆNINGSTIDER OG KONTAKTPERSONER
Fodbold
Fodboldformand: Lars Olsen, tlf. 30 75 22 12
Træningstider
U9+U10 – piger, tirsdag og torsdag kl. 16.30-17.30
og trænere:		
Per Møller Zanchetta, tlf. 40 59 68 04
		
Svend Aage Vinther, tlf. 26 31 80 04
		
Christina Mikkelsen, tlf. 20 91 26 14
U11+U12 – piger, mandag og onsdag kl. 16.30-18.00. Træner i Hadsten IC sammen med HSK.
		
Bue Moseholm Olsen , tlf. 30 27 14 53
U7 – piger og drenge, onsdag kl. 16.45-18.00
		
Nicolaj Kirkbak, tlf. 30 70 35 45
		
Lars Olsen, tlf. 30 75 22 12
U8 – drenge, onsdag kl. 16.30-17.30
		
Jørgen Halgaard, tlf. 29 91 36 02
		
Rikke Jul Særmark, tlf. 51 22 09 73
		
Mathilde Juhl-Christensen, tlf. 20 72 21 17
U9 – drenge, tirsdag og torsdag kl. 16.45-17.45
		
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
U10 – drenge, tirsdag og torsdag kl. 16.45-17.45
		
Flemming Dahl Sørensen, tlf. 28 19 22 89
		
Dorte Vang, tlf. 51 86 14 44
		
Ivan Knudsen, tlf. 28 12 62 18
U11 – drenge, mandag og onsdag kl. 16.15-17.30
		
Rasmus Knage Thomsen, tlf. 21 84 16 41
		
Marianne Langdahl, tlf. 27 20 01 47
U12-13 – 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
		
Kristian Hardam, tlf. 23 27 00 55
		
Nicklas Hardam, tlf. 28 96 14 32
		
Tina Bille, tlf. 60 18 64 20
		
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
Old Boys
Kontaktperson: Jacob Andersen, tlf. 27 12 55 24

HØST – SEPTEMBER 2016
HØST IF

Badminton
Kontaktperson:
Bordtennis
Træningstider:

Gert Holdensgaard, tlf. 23 31 17 56, e-mail gertogsanna@skylinemail.dk
Ungdom – tirsdag og torsdag kl. 18.00-19.30
Senior – tirsdag og torsdag kl. 19.30-21.30
Peter Thybo Christensen, tlf. 50 74 73 15, ptc@aabnet.dk

Kontaktperson
Gymnastik
Formand:
Gunvor Bakkegaard, tlf. 22 22 23 85, e-mail gunvor@oedumdamgaard.dk
Træningstider
Leg & bevægelse – 0-2 år, hal A, torsdag kl. 16.45-17.45
og instruktører:		
Vicki Espersen
Krudtuglerne – 3-4 år piger/drenge m. far/mor, hal B, mandag kl. 16.45-17.45
		
Tina & Martin Damhus Knørr, Mathilde Sørensen
Spillopperne – piger og drenge 5-6 år, hal A, mandag kl. 16.45-17.45
		
Anja Bille Bohn, Sanne Salomonsen
Micro springere – 0-2 klasse piger/drenge, hal B, torsdag kl. 16.30-17.45
		
Steffen Espersen, Maiken Holst-Jensen
Springhold – fra 3 klasse piger/drenge, hal B, torsdag kl. 18.00-19.30
		
Steffen Espersen, Henning Espersen
Efterfødselsgymnastik – hal A, mandag kl. 18.00-19.00. Start d. 19. september
		
Anja Dissing Henckel
Zumba/zumbastep/zumbafitness – M/K, hal A, mandag kl. 19.00-20.15
		
Trine Grebdahl Lauritsen
Crossgym – M/K fra 16 år, hal A, mandag kl. 20.15-21.30
		
Jesper Dahlgaard
Rytmekrukker – fra 18 år, hal B, tirsdag kl. 19.15-20.45
		
Gunvor Bakkegaard, Benedicte Schmidt
I form og figur – fra 16 år, hal B, torsdag kl. 19.30-20.30
		
Anja Bille Bohn
Pilates – fra 18 år, Selling Forsamlingshus, tirsdag kl. 19.00-20.30
		
Sabine Mogensen, Sissel Pedersen
Friske bedste & older – 60+, mandag kl. 15.00-17.00
		
Gunvor Bakkegaard
Ju Jitsu
Træningstider:
Børn – 6-11 år (Tigerholdet), tirsdag kl. 17.00-18.00
Voksne og teenagere – tirsdag kl. 18.00-19.15 + torsdag kl. 20.30-22.00
Kontaktperson:
Thomas Langton, tlf. 41 11 15 85, e-mail hadbjerg.jujitsu@gmail.com
Web:
jujitsu.langton.dk
Krolf
Træningstider:
Mandag kl. 14.00 og fredag kl. 13.00
Kontaktperson:
Margit Jensen, tlf. 22 76 57 78, e-mail margit_schmidt_jensen@hotmail.com
Løb
Træningstider:
Tirsdag kl. 19.30, torsdag kl. 19.30 og søndag kl. 9.00
Kontaktperson:
Claus Glavind, tlf. 71 78 02 30, e-mail claus@glavind.net
Stavgang (Nordic Walking)
Træningstider:
Torsdag kl. 19.00
Kontaktperson:
Vagn Salling Poulsen, tlf. 72 20 24 56, e-mail vsphadbjerg@gmail.com
Volleyball
Træningstider:
Voksne mixhold – torsdag kl. 20.30-23.00
Kontaktperson:
Kim Liholm, tlf. 22 78 77 70, e-mail kim@liholm.dk
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Her finder du
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T

DER S

Akupunktør
Anna Grethe Strange
86 91 47 47
Baunehøjvej 158, Hadbjerg
Autoforhandler
HTC-biler – Autoriseret VW-Skoda
87 61 31 17
Torben & Benno, 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 – Hadsten service-, skade-, undervognscenter
Over Hadstenvej 22, Hadsten
86 98 28 09
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
86 98 39 00
Gunnar Lauritsen
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
Formand Majbritt Hansen
23 84 90 23
hadbjergborgerforening@gmail.com
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
rikke@klippehuset.dk
Rødkælkevej 18
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
29 13 04 98
Skanderborgvej 13, Hadsten

Hjemmepleje
Focus on Care
22 20 64 11 / 60 15 64 11
V/Susanne Loft
info@focusoncare.dk
Østergade 2, Hadsten
www.focusoncare.dk
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
21 68 39 19
Ved J.E. Sørensen, St.St.Blichersvej 9, Selling
Præstegård
Ødum Præstegård
86 98 90 65
Mette Krabbe, Ødumvej 32, Ødum
mekr@km.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
86 91 41 90
ved Claus Mikkelsen
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
86 98 90 99
Mejlbyvej 21, Røved
Tømrermester Hans Peter Krogh
86 91 41 40
Ådalen 11, Selling
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
86 98 08 86
Mågevej 20, Hadsten
VVS Installatør Flemming Sørensen
86 98 87 77
Navervej 24, 8382 Hinnerup
www.flemming-vvs.dk
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Ungdoms
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1

25

Fællesspisning
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2

26

19

12

5

28

21
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Kirke i Børnehøjde

Ungdoms
gudstjeneste

Fællesspisning
Selling

Salmemaraton

Sogneudflugt

ONSDAG

Menighedsråds
møde

Morgensang

Fællesspisning
Hadbjerg

Plejehjems
gudstjeneste

Menighedsråds
møde

Fællesspisning
Hadbjerg

Menighedsråds
møde

TORSDAG

3

27

20

13

6

29

22

15

HØST IF på OK

FREDAG

4

28

21

14

7

30

23

16

Halloweenfest

Kirkehøjskole

Oktoberfest

Kirkehøjskole

LØRDAG

5

29

22

15

8

1

24

17

SØNDAG

HØST deadline

Ødum Kirke,
kl. 11.00

Hadbjerg Kirke,
kl. 11.00

Ødum Kirke,
kl. 9.30

Hadbjerg Kirke,
kl. 11.00

Ødum Kirke,
høstgudstjeneste,
kl. 11.00

Hadbjerg Kirke,
høstgudstjeneste
kl. 11.00

HØST deadline

Ødum Kirke,
kl. 9.30

6

30

23

16

9

2

25

18

OKTOBER

31

24

18

Salmemaraton

17

4

27

20

13

11

Salmemaraton

Formiddagsmøde

Salmemaraton

TIRSDAG

10

HØST udkommer

3

26

19

HØST udkommer

MANDAG

SEPTEMBER
NOV.

