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HØST OG SKUMSPRØJT

Vinden rusker og der er skum på mangt en
bølgetop. Efteråret er over os.
Når efterårsferien er vel overstået er det tid
til Alle Helgen – eller Halloween, afhængigt af
hvilke briller man har på.
Alle Helgen fejres første søndag i november
og er tiden, hvor vi mindes de døde. Højtiden
har rødder tilbage til middelalderen, og for
den protestantiske kirke er højtiden også
præget af, at Luther allehelgensaften den
31. oktober 1517 slog sine teser mod den
katolske kirke op på kirkedøren i Wittenberg.
Derfor regner man den 31. oktober som
jubilæumsdagen for reformationen. Det skal
vi høre meget mere om i Kirkehøjskolen og
jubilæet markeres behørigt i 2017 – også her
i HØST-området.
Halloween, som også fejres den 31. oktober, er den amerikanske udgave af Alle
Helgen, og det er fejringen af halloween, der
har bragt traditionen med uhygge og græskar
til Danmark.
Det markeres ved en uhyggelig og skræmmende, men skæg fest for børn.
Det er ikke kun på bølgetoppene, der er
skumsprøjt – det har også bredt sig helt ind i
det forhistoriske hjørne.
I foreningshavet omkring os skvulper det
også godt og grundigt. Mange spændende
arrangementer er skyllet op – det er bare om
at bjerge dem og straks få de vigtige datoer
skrevet i kalenderen.
God HØST!

SELLING

Fællesspisning: Morten Sølvsten tryller i køkkenet

HADBJERG

Fællesspisning: tarteletter og
suppe. Juletræsfest

ØDUM

Uhyggelig halloweenfest for
alle børn

HØST

20
24

KIRKE & MENIGHED

Sigurd Barret julekoncert,
bibelfortællinger, lokalhistorie
udflugt og høstarrangenemt

HADBJERG SKOLE

Aktivitetsdag i august me
dsport og kagedyst

HØST IF

Måske alligevel med i budgettet for 2017. Katastrofalt
efterår for Serie 3.

Udgives af et samvirke bestående af
foreninger, menighedsråd og skolebestyrelse.
REDAKTØR
Rikke Møller Antvorskov
rma_oedum@hotmail.com, tlf. 30 25 78 64
KASSERER
Irma Katholm
irmakatholm@gmail.com, tlf. 26 29 46 09
TEGNINGER
Per Tjørnild
pjorn@gmail.com
GRAFISK DESIGN
Niels Bjarne Larsen
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.
		
November
December

DEADLINE
6.11.2016
27.11.2016

UDKOMMER
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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Niels Bjarne Larsen
Grafisk design

Rikke Møller Antvorskov
Redaktør
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Redaktøren…/Selling

NU STÅR DER SKUM
FRA BØLGETOP
Tekst af Lars Busk Sørensen

Nu står der skum fra bølgetop,
og blæsten river ned og op,
hvad Gud en sommer skabte.
Nu kan alene kærlighed
forhindre, at vi synker ned
i bitterhed – fortabte.

Hadbjerg

FÆLLESSPISNING
I SELLING FORSAMLINGSHUS

FÆLLESSPISNING
I HADBJERG FORSAMLINGSHUS

D. 26. oktober er menuen en overraskelse. Morten Sølvsten tryller i
køkkenet.
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.

D. 27 oktober kl. 18.00
Det skønne madhold serverer denne gang
tarteletter og suppe.
For tilmelding skal du, når skiltet er
kommet ud til vejen ved forsamlingshuset,
ringe til Ida og Egon på tlf. 86 91 49 80.
Det koster sølle 50 kr. for voksne, 25 kr.
for børn over 4 år.

30. november skal vi have den traditionsrige and.
Vi håber at se mange af jer til fællesspisning.
Selling Forsamlingshus

Næste gang er d. 24. november.

JULETRÆSFEST

Vi afholder igen i år en dejlig juletræsfest i
forsamlingshuset.
Søndag d. 4 december kl. 10.00
Vi glæder os til at se jer alle og til at jule
hygge med jer.

Nu haster skyerne forbi,
og modne æbler falder i
oktobermørke haver.
Gud lukker årets gyldne ring,
og sindet samler sig omkring
de lyse nætters gaver.
Gud, lær os før din vinters gru
som æblerne, der falder nu,
at slippe alt vort eget.
Din søn var her og viste os,
at døden intet finder hos
den, som har elsket meget.
Her mellem modenhed og død,
velsign os med den sidste glød
af jordens lyse sommer,
og bryd så sindets frøskal ned,
så alt i os er kærlighed
den nat, da kulden kommer.

Selling
Forsamlingshus

Hadbjerg

Borgerforening
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Ødum

Kirke & menighed

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
Vi vil gerne servere noget
mega-klamt at spise til
aftensmaden.
Vi spiser ca. kl. 17.30,
så alle børnene kan spise
sammen, inden de små går
hjem.
Kridt danse-skoene/
labberne/flippere eller
det I har at gå på, for vi
skal danse creeper-dans,
zombie-disco, hekse-tango
og vampyr-chachacha til
skrækkelig musik.
Kom gerne udklædt og
husk 20 kr. til indgangsbillet og nogle ekstra gulddukater 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.

Ødum
Forsamlingshus

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 juleklassikere 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 selvfølgelig 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!
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 Kirke i Børnehøjde
i Hadbjerg Kirke d. 12. oktober mellem kl. 15.30 og 19.00.

Anders Dohn
Organist
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M

eget af præstens tid går med at
fortælle bibelhistorier for børn. Til
”Kirke i børnehøjde”, sammen med
minikonfirmanderne og konfirmanderne skal
der fortælles bibelhistorie. Vi skal høre historien om Gud og verdens skabelse, om Kain og
Abel, Noahs ark, Babelstårnet, om Abraham,
Isak og Jakob, om Moses og ikke mindst om
Jesus og hans liv og død.
Men hvorfor egentlig fortælle bibelhistorie
for børn?
Hvis vi lytter efter, hvad vores børn siger,
kan vi ikke undgå at høre, at de er nysgerrige på verden. De undres over den verden
de lever i og stiller spørgsmål: Hvorfor har
edderkoppen otte ben? Hvor kommer vi hen,
når vi dør? Hvorfor spiser løven ikke jordbær?
Hvem passer på mig, når far ikke er her?
Hvorfor kan dyr ikke tale? Spørgsmålene er
mange og de er både store og små. De store
spørgsmål, er dem, vi som voksne har lidt
svært ved at finde svar på. Det er spørgsmål,
der søger et stort svar, og ofte et religiøst
svar.
Børn stiller uden forbehold religiøse
spørgsmål til tilværelsen, fordi det religiøse
spørgsmål så at sige er indbygget i livet: Vi
kommer til verden, som var vi havnet på
en øde ø: Vi ved ikke, hvor vi kommer fra
eller hvor vi går hen. Fødsel og død giver
anledning til store spørgsmål. Spørgsmål i
forbindelse med fødslen handler om at få
tillid til mennesker og verden fra begyndelsen,
mens spørgsmål i forbindelse med døden kan
handle om at finde mening med det hele. Ind
i barnets erfaring med verden, dets undren
og søgen, melder spørgsmålet om Gud sig
næsten helt automatisk. Og hvad gør vi så?
Vi kan fortælle dem en historie og gerne en
bibelhistorie.
Historier og fortællinger giver sprog til
vores erfaringer og de giver anledning til
samtale. De kan inspirere børn til at reflektere over situationer og erfaringer, som de
endnu ikke har tænkt over: at være alene, at
være glad, at skændes og blive gode venner
igen, sygdom, død, osv. Og de kan få dem
til at tænke over, hvem de er og hvem de
gerne vil være. Netop de emner beskæftiger de bibelske fortællinger sig i særlig grad
med: I Skabelseshistorien og historierne om

Abraham og Moses og ikke mindst evangeliernes fortællinger om Guds rige hører vi om
en grundlæggende tillid til verden, der tager
udgangspunkt i, at der i denne verden findes
en kærlighed, vi fuldt og helt kan stole på. Og
de giver sprog og billeder til spørgsmålet om,
hvor vi kommer fra og hvor vi går hen. I Jesu
fortællinger om sygdom og helbredelse, og
kors og opstandelse er det døden og håbet,
der spørges til.
Ønsker vi, at vores børn skal lære Gud
at kende, så er der ingen vej uden om den

bibelske overlevering. Kun ved at få fortalt
bibelhistorie, hvor vi hører om menneskers
erfaringer med Gud – både i angst og nød og
i glæde og frihed, kan vi få et kristent modspil
til alle vores religiøse spørgsmål.
Ved at give vores liv form af en fortælling,
ved at læse de bibelske fortællinger med i
vores egen livshistorie, accepterer vi, at der
var en begyndelse, der er et forløb, og der
kommer en afslutning. Det betyder, at selvom
erfaringerne i vores liv nogle gange synes
usammenhængende og meningsløse, kan vi

leve i forventning om, at der
kommer en hel historie ud af
det til sidst. Det betyder, at vi
kan leve ud fra den forudsætning, at vores livs fortegn ikke
er tilfældighed og menighedsløshed, men derimod
sammenhæng og helhed. Den Mette Krabbe
mulighed vil jeg gerne give
videre til børnene og derfor
fortæller jeg bibelhistorie.
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KIRKE I BØRNEHØJDE
HADBJERG KIRKE
Onsdag den 12. oktober, kl. 17.30
Onsdag den 9. november, kl. 17.30
Salmesang og bibelfortælling for de mindste.
Efter gudstjenesten holder vi ”skovtur i kirken”
Menighedsrådet sørger for mad og drikke.
Tilmelding til Mette Krabbe på e-mail
mekr@km.dk eller sms 40 88 96 00 – hvis
man ikke når at tilmelde sig, møder man bare
op alligevel.
Alle er velkomne, også børn fra Ødum, Selling, Langskov eller andre steder i sognene.
Mette Krabbe

PARADIS I MODELLERVOKS

Minikonfirmander, der laver Paradisets have
i modellervoks. Tak for denne gang 3.A. Det
har været en fornøjelse at lære jer at kende.
Mette Krabbe

Formiddagsmøde i præstegården
TIRSDAG DEN 8. NOVEMBER KL. 10.00 I ØDUM PRÆSTEGÅRD

ØDUM, SOM JEG HUSKER DET OG HAR FÅET DET FORTALT
Lokalhistorie ved Martin Møller

Martin har været smed/vvs-installatør i 46 år i Ødum, og har
boet her det meste af sit liv.
Martin er født og opvokset på Tobæk Mølle og har i mange
år samlet på billeder fra Ødum, og kender, næsten, ethvert
hjørne af byen.
Martin vil vise billeder og fortælle om kirken, skolen, købmænd, Ødum Torv, brugsen og håndværkerne, teglværket,
Ågårds-og Amdrupvej, Bette Ødum
Alle er velkomne. Vi begynder kl. 10.00 med kaffe og boller. Kl. 10.30
begynder foredraget.
Kaffen koster 20 kr.

Mette Krabbe
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SOGN.DK

Husk at man altid kan finde
relevante kontaktoplysninger
på præster og menighedsråd
samt gudstjenesteliste på
sogn.dk.
Til smartphone kan man
også gratis hente app-en
”Kirkekalenderen”, som har de
samme oplysninger. Her kan
man tilføje sine favoritkirker
og nemt få et overblik over
hvornår der er gudstjeneste
næste gang i vore sogne.

MEDITATIONSGUDSTJENESTE
I HADBJERG KIRKE
TORSDAG D. 17. NOVEMBER, KL. 19.00
v. Anne Marie Damsgaard Ditlev
Her er tid til fordybelse, fred
og afslapning. Anne Marie,
der er tidligere sognepræst i
Voldum-Rud sogne, har sagt
ja til at lede os gennem en
aften med tid til eftertænksomhed og bøn.
Oplev hvordan de hektiske
hjernebølger skrues ned på
laveste frekvens. Luk øjnene og oplev roen i
den hektiske dagligdag.

NAVNENYT
HADBJERG KIRKE

Døbte
Josefine Storgaard Sanderson, Selling
Ellen Skaarup Gregersen, Hadbjerg
Viede
Mathilde Schmidt Sørensen og Nikolaj Martin Hald, Hadbjerg

ØDUM KIRKE

Døbte
Vida Klifoth Rasmussen, Mundelstrup
Julius Murphy Lindo Nielsen, Ødum

Kulturudvalget

FERIE OG FRIDAGE

Jeg har friweekend d. 15.-16. oktober, og
holder ferie i uge 42.
Der henvises i disse perioder til mine kolleger i Hadsten:
Birgith Nørlund, tlf. 86 98 24 24
Marie Hedegaard Thomsen, tlf. 89 98 08 09

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Torsdag d. 13. oktober
Torsdag d. 3. november

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

ALLE HELGENS SØNDAG

Gudstjenester med levende musik
SØNDAG D. 6. NOVEMBER

Mette Krabbe

Ruth Bugtrup
Formand

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

Hadbjerg Kirke kl. 9.30 med nadver
Ødum Kirke kl. 11.00 med lystænding
Alle Helgens søndag er dagen, hvor vi mindes, dem vi har mistet
og nævner navnene på dem, som er døde i det forgangne år.
I Hadbjerg Kirke holder vi en almindelig højmesse.
I Ødum Kirke holder vi en liturgisk gudstjeneste med
lystænding.
Ved begge gudstjenester medvirker professionelle sangere,
som vil synge 4-stemmige motetter, koraler og andet godt,
som er nøje udvalgt til lejligheden.
Anders Dohn og Mette Krabbe
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Oktober		Ødum Kirke
Hadbjerg Kirke
Sct. Pauls Kirke	Andre kirker
Onsdag d. 12.
Kirke i Børnehøjde		
kl. 17.30 MK m. pizza i våbenhuset
Søndag d. 16
21. søndag eftertrinitatis
kl. 9.30 AMKH		
Torsdag d. 20
Plejehjemsgudstjeneste				
kl. 14.30 Møllegården AB
Søndag d. 23
22. søndag eftertrinitatis		
kl. 11.00 AB
Søndag d. 30
23. søndag eftertrinitatis
kl. 11.00 MK		
November		Ødum Kirke
Hadbjerg Kirke
Sct. Pauls Kirke	Andre kirker
Tirsdag d. 1
Ungdomsgudstjeneste				
kl. 19.00 Nr. Galten kirke BNJ
Torsdag d. 3
Morgensang Spil Dansk Dag			
kl. 7.30 BNJ
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 eftertrinitatis
kl. 9.30 AMKH		
Torsdag d. 17
Meditationsgudstjeneste		
kl. 19.00 Anne Marie Damsgaard Ditlev
Torsdag d. 17
Plejehjemsgudstjeneste				
kl. 14.30 Møllegården AB
Søndag d. 20
Sidste søndag i kirkeåret		
kl. 9.30 MK
Onsdag d. 23
Musikgudstjeneste			
kl. 19.00 BNJ
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		
December		Ødum Kirke
Hadbjerg Kirke
Sct. Pauls Kirke	Andre kirker
Torsdag d. 1
Kirkens Korshærsgudstjeneste			
kl. 14.00 MK
Søndag d. 4
2. søndag i advent		
kl. 11.00 MK
Lørdag d. 10
Lørdagsdåb
kl. 11.00 MHT		
Søndag d. 11
3. søndag i advent
kl. 11.00 MHT		
Tirsdag d. 13
Ældregudstjeneste			
kl. 11.00 AMKH
kl. 10.00 Kaffe i sognegården
Torsdag d. 15
Plejehjemsgudstjeneste				
kl. 14.30 Møllegården BNJ
Søndag d. 18
4. søndag i advent		
kl. 16.00 Ni læsninger
Fredag d. 23
Lillejuleaften			
kl. 16.00 AMKH
Lørdag d. 24
Juleaften
kl. 16.00 MK
kl. 15.00 MK		
kl. 14.00 Kollerup MK
Søndag d. 25
Juledag
kl. 9.30 MK		
Mandag d. 26
2. juledag		
kl. 11.00 MK

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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SORG

SORGAFTEN
I HADSTEN SOGNEGÅRD
ONSDAG DEN 2. NOVEMBER KL. 19.30
Kirkevej 5, Hadsten

”SORG, DEN
DYBESTE ÆRE
GLÆDEN KAN FÅ”

SORGGRUPPE FOR VOKSNE

Når man har mistet, kan det være svært at
komme videre efter den første tid. Da kan
det være en støtte at tale med mennesker,
som har oplevet det samme som en selv. Det
kan være mennesker, man kender, eller det
kan være i en sorggruppe. Formålet med
sorggruppen er at skabe et rum, hvor man
sammen med ligestillede har tid og plads til
at tale om det, der er svært. Gruppen er for
alle, der har mistet en ægtefælle/partner, et
voksent barn eller en nær slægtning.
Efter aftale mødes vi 1-2 timer ad gangen.
Møderne finder sted i Sognegården, Kirkevej
5, Hadsten. Vi får en kop kaffe/te undervejs.
Når man henvender sig, vil man få tilbudt en
samtale, før man kommer til det første møde.
Her kan man fortælle om sin situation, og vi
finder i fællesskab ud af, om sorggruppen kan
være en hjælp.

Foredrag v. sognepræst Lise
Trap. Gennem de senere år
er der kommet afgørende
nye vinkler på, hvordan sorg
forstås.
Sognepræst Lise Trap har
skrevet to bøger om sorg:
”Sorg, den dybeste ære glæden kan få” (2010) og ”Hjertebånd – at leve
med sine døde” (2013).
Med udgangspunkt i egne og andres erfaringer vil Lise Trap fortælle om sorg. Hvad ved
vi i dag om, hvordan mennesker lever med
store sorger? Hvorfor skal sorg ikke nødvendigvis overstås, og hvordan kan omgivelserne Gruppen ledes af sognepræst
støtte den langsomme og svære proces, det
Birgith Nørlund
kan være at nå frem til at leve et godt liv med tlf. 86 98 24 24
mange glæder, samtidig man at man lever
med den dybeste sorg?

SALME
MARATON
Vi har set mange af de 36 kirker i Favrskov
Provsti – men der er stadig nogen, vi ikke har
besøgt.
Men heldigvis fortsætter maratonen gennem Den Danske Salmebog fra Vester Velling
i nord til Røgen i syd, fra Vejerslev i vest til
Voldum i øst.
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.
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.
Kalenderen efteråret 2016
Tirsdag, den 25. oktober 2016
Tirsdag, den
8. november 2016
Tirsdag, den 22. november 2016
Tirsdag, den
6. december 2016

Grundfør Kirke
Ulstrupbro Kirke
Vellev Kirke
Røgen Kirke

Skolestien 1
Grundfør
Hagenstrupvej 1		
Øksendalsvej		
Toustrupvej 24A
Røgen

8382 Hinnerup
8860 Ulstrup
8860 Ulstrup
8472 Sporup
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KIRKEHØJSKOLE

500 ÅR MED LUTHER
I 2017 fejres reformationsjubilæet over hele
verden – også i HØST-området bliver der
arbejdet på en stor markering af dagen.

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

” 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, losoen 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
for- fatterskabet og tænkningen var forbundet med Sløks liv
og dets problemer. Men også̊ set i forhold til det reformatoriske anliggende, som Sløk forholdt sig til, både i tilslutning og
kritik. Det har Kjeld Holm et førstehåndskendskab 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.

"DET ONDE MENNESKE, DEN GRUSOMME GUD
OG DET GODE LIV
LØGSTRUPS MENNESKESYN OG
GUDSBILLEDE I LUTHERSK PERSPEKTIV"
V. PH.D. OG VALGMENIGHEDSPRÆST
MARIA LOUISE ODGAARD MØLLER
Hadsten Højskole, lørdag d. 28. januar, kl. 9.30
Løgstrup tænkte og skrev som en luthersk teolog. Selvom
hans tænkning med rette betegnes som original, kan luthersk
tankegods spores både i hans menneskesyn og gudsbillede.
Foredraget introducerer generelt til Løgstrup og hans tænkning med vægt på en udfoldelse af de lutherske perspektiver.
Efter foredraget går vi i spisesalen til brunch og debat.

Kirkehøjskolen holder til på Hadsten
Højskole, 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 spisesalen kl. 11.00.
Arrangementet slutter kl. 12.00

Der er tilmelding på Hadsten kirkekontor, tlf.
86 98 04 25, senest kl. 12.00 torsdagen før.
Prisen for foredrag og brunch er 70 kr. pr.
gang.
Bag arrangementerne står Hadsten, Nr.
Galten, Vissing, Lyngå, Lerbjerg, Skjød, Ødum,
Hadbjerg, Voldum og Rud sogne.
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SOGNE
UDFLUGTEN
Onsdag den 21. september 2016

Årets sogneudflugt gik i år
til Horsens og Sondrup bakker

V

i startede i flot septembervejr med at
samle folk op i Ødum, Hadbjerg og Selling, hvorefter turen gik til museet i Horsens
Statsfængsel.
Da vi ankom, blev vi delt op i 2 hold, som
hver fik en guidet rundvisning på 1½ time.
Vore guider var fantastiske fortællere, vi fik
rigtig mange informationer om indsattes
hverdag gennem de 153 år, som fængslet
blev brugt. Vi fik også forskellige anekdoter
om nogle af de indsatte. Vi fik blandt andet
en vældig fortælling om udbryderkongen
Carl August Lorentzen, om hvordan han bar
sig ad med at grave en tunnel ud til friheden.
Arbejdet tog ham næsten et år at udføre,
men friheden varede kun 1 uge, så var han
bag tremmer igen.
Vi så også fængslets kirke – Vestermark
Kirke – bygningen lå som en oase midt i al
elendigheden. Kirken blev brugt meget af
de indsatte og en del var med i kirkekoret.
Mange lettede også deres hjerte til præsten,
som jo var den eneste ansatte med tavshedspligt.
Vi sluttede besøget af med boller og kage
i Café Lorentzen. Flere af os har oplevet
besøget, som en appetitvækker og vil vende
tilbage, for at fordybe os i de mange historier.

Kirke & menighed

Efter museet fortsatte turen i fuld sol og 20
gr. mod Sondrup bakker. Næste stop var Max
Gunnestrups landsted ved Horsens fjord. Vi
havde desværre kun godt en times tid til at
nyde det smukke sted. Vi fik fortalt, at stedet
oprindeligt blev købt af Max’ moster. Max og
hans søskende havde haft deres gang på stedet, siden de var børn og hele familien havde
hjulpet hinanden med at istandsætte stedet.
Da mosteren var barnløs, arvede Max og de
andre søskende hele herligheden.
Landstedet ligger med den flotteste udsigt
ud over fjorden til Alrø og omgivet af skov +
marker med kvæg.
Området er fredet, og de næste generationer er klar til at videreføre stedet i den
unikke ånd.
Mange tak til Max og familien for den store
gæstfrihed.
Tak til alle jer der bakkede op om turen.
Jeg håber, vi ses igen til næste år.
På udvalgets vegne

Doris Svenstrup
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HØST
ARRANGEMENT

V

ejret viste sig ikke fra sin ”ovenfor bakken” har frit udbedste side, men det skal syn til alle sider, med skønne
agerbrug og skovbrug.
man ikke lade sig bremse af,
når der inviteres til gårdbesøg.
Søndag d. 2. oktober efter Tusind tak for en dejlig dag!
Tak til Birthe og Hans, fordi I
høstgudstjeneste i Ødum
ville åbne dørene for mange
Kirke bød Birthe og Hans
Johnsen Hansen indenfor på spændte gæster.
Tak til alle jer, som var mødt
Vibegården.
Her var masser af glade gæ- op i højt humør og tak til jer,
ster og tid til leg og hyggeligt som gav en hånd med både
før, under og efter.
samvær. Vi fik både lækker
mad og gode historier.
Og så ser man det hele lidt Rikke Antvorskov
fra oven, når man fra VibeKulturudvalget
gårdens fantastiske placering
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Det Forhistoriske Hjørne
Af Martin Møller

Nogen husker endnu datidens vaskemaskine, det var
en balje og et vaskebræt, og
senere vaskevuggen, hvorefter tøjet blev skyllet, vredet
og hængt til tørre.
Før i tiden har storvaskedagen været med slid og slæb,
gruekedel, baljer og vaskebræt og gæve vaskekoner, der
tog det tunge slæb, her er et
stykke tøj en tur i vridemaskinen.
Som jeg husker storvaskedagen i 50’erne, foregik det i
vaskemaskine, en Ferm, som
mine forældre ejede i fællesskab med flere naboer, hvor
vaskemaskinen gik på tur.
Vaskemaskinen havde man
så nogle dage, inden den blev
flyttet til den næste i rækken,
jeg husker ikke hvordan den
blev transporteret, for det var
ikke alle, der havde traktor og
vogn.
Ferm vaskemaskinen var
den mest kendte på egnen,
den var fremstillet på Ulstrup
Maskinfabrik, hvor den første
vaskemaskine rullede ud

Vaskebræt og balje

Det Forhistoriske Hjørne

EN TUR I VRIDEMASKINEN
Som tøjet var vasket og
skyllet kom det en tur i
vridemaskinen, som var en
del af vaskemaskinen, og jeg
husker, at her skulle man
ikke have fingrene i klemme.
Vridemaskinen var forsynet
med en sikkerhedsbøjle,
som man skulle slå på, hvis
noget eller fingrene kom i
klemme.

Her se vi min faster Anna t.v. og en vaskekone, som jeg desværre ikke kender
navnet på. Måske er der nogen, der ved hvem det er? Billedet må være fra
40’erne, hvor vandet hentes op af brønden med den gamle pumpe.

i 1938, men det var først i
50’erne, den slog igennem i
de danske hjem.
I min kones familie delte
man ligeledes en Ferm vaskemaskine med naboerne, og
flere har gjort det, for i 1954
rullede Ferm vaskemaskine nr.
20.000 ud fra fabrikken. Ferm
blev senere solgt til Vølund.
Vaskedagen i Tobæk startede med, at der blev fyret op
under gruekedlen i vaskehuset, som var i længen på gården, hvor der var hestestald,
karlekammer og grisehus, og
jeg husker, at man startede
med at vaske det fine, så
som duge, senere sengetøj,
håndklæder, undertøj osv. og
til sidst arbejdstøj, det var jo
med at udnytte vandet, både
i gruekedlen og vaskemaskinen, som i øvrigt ikke havde
varmelegeme, så det varme

vand fra gruekedlen blev
hældt i vaskemaskinen med
en spand, så om det var kogevask eller en 50° vask, ved jeg
ikke, hvordan man klarede.

Datidens vaskemaskine ”vaskevuggen”

Alt tøjet blev så hængt på
tørresnore, som vi havde et
par steder på gården.
Når tøjet var tørt, blev alt
det som skulle rulles båret
op på loftet på huset, som
forkarlen og hans familie boede i, her stod gårdens rulle,
hvor den havde stået fra min
bedstefar og bedstemors tid,
og at flytte den var nok utæn-

Rullen, som vi ser, er til salg på DBA,
og det var sådan en rulle, vi havde, blot
med kassen fyldt op med kampesten.

keligt, da det var en stenrulle,
et stort skrummel fyldt med
kampesten.
Duge og andet, der skulle
rulles, blev så lagt sammen og
lagt ind under rullerne, hvorefter man trak den øverste
del af rullen, som var fyldt
med sten, frem og tilbage til
resultatet var blevet godt.
I min tid som smed, hvor
jeg er kommet på mange
lofter og i kældre, er jeg stødt
på mange af slagsen, men der
er nok ikke længere mange
tilbage.
Tænk på det slid det har
været før i tiden, når man
sammenligner med nutidens
fuldautomatiske vaskemaskiner, som for første gang kom
på markedet i begyndelsen af
60’erne, og med sådan en var
man også fri for at give tøjet
en tur i vridemaskinen.

Ferm vaskemaskine med vridemaskine.
I 1954 reklamerede Brugsen med en
sådan til 1.450 kr.
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Hadbjerg Skole

HADBJERG SKOLES AKTIVITETSDAG

VI DYSTER I

SPORT OG KAGEBAGNING

Den sidste tirsdag i august
afholdt vi aktivitetsdag for
alle børn på Hadbjerg Skole.
Instruktører fra DGI stod
sammen med lærere og
pædagoger for spændende
og aktive workshops med
eleverne.
Dagen sluttede med den
traditionsrige kagedyst, og
alle kunne deltage i konkurrencen. Kagerne blev nydt af
forældre og elever i skolens
aula. Der var selvfølgelig
præmier til de tre bedste og
flotteste kager.

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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Fodbold
UNGDOMSAFDELINGEN
BØRNE- & UNGDOMSHOLD
Træning og kampe har nu været i gang i en
god månedstid på banerne ved HØST-Hallen, og sæsonafslutningen nærmer sig.
Afslutningsfest og arrangement i tilknytning til dette er under forberedelse, men ikke
endeligt, så det bliver informeret til alle fra
Fodboldafdelingen via Conventus, HØST IF’s
IT administrationsværktøj, når det er på plads.
Ønsker fra trænerne om indendørsfodboldtræningstider for vintersæsonen behandles
lige pt. Disse vil blive informeret via SMS fra
Conventus, når der er en endelig plan. Og vil
ligeledes blive slået op her i HØST i næste
måned.
Fodboldudvalget

SENIORFODBOLD
OB 40 HOLDET
OB holdet har spillet sidste kamp i efterårssæsonen. 7 kampe er spillet: 4 vundne, 1
uafgjort og 2 tabte, målscore 22-11. Turneringen fortsætter således med 13 point på
kontoen til foråret, hvor de resterende kampe
spilles! 13 points rækker pt. til en andenplads
i OB 40-rækken.
Fra uge 43 (efter efterårsferien) er indendørstræningstid for OB 40 onsdage kl. 20.1522.00 i HØST-Hallen.
Holdleder for holdet er Jacob Andersen
Spørgsmål eller andet vedrørende OB 40-holdet kan stilles til Jacob på tlf. 27 12 55 24
eller e-mail andersenjacob1980@gmail.com

HISTORISK FORÅR –
KATASTROFALT EFTERÅR
Det bliver nærmest værre og værre for Serie
3-holdet her i efteråret. Her efter 10 kampe
står vi stadig med et rungende 0 på point
kontoen og dermed er vi sikret en træls nedrykning 4 kampe før tid.
Der er flere steder, man kan kigge hen for
at finde årsagen til, at vi står i denne situation.
Spillerafgang, dårlig organisation i defensiven
og manglende mål. Men vi må nok også erkende, at vi havde voldsomt meget tur i den i
foråret. Flere af kampene her i efteråret har vi
været meget tæt på både sejr og point i nogle
kampe, men vi har simpelthen haft stolpe ud,
fremfor stolpe ind som i foråret.
Sådan er fodbold og det må man accepterer.
Til gengæld er der stadig højt humør og
god moral i truppen, på trods af de mange
nederlag, det er lidt overraskende, men
dejligt at spillerne stadig kommer med et smil
på læben.
Årets bedste præstation
Den høje moral kom også bedst til udtryk, da
vi d. 27. september spillede imod AH 2012,
som har haft en flot sæson som oprykker, og
som ugen forinden havde banket os 5-0 på
deres hjemmebane.
Vi snakkede før kampen om at 3 ting skulle
spille ind for os.
1) Vi kunne kun gøre det bedre end ugen
før,
2) De ville undervurdere os rigtig meget
og
3) Vi havde intet at tabe.
De tre ting skulle være vores fordel og
kunne give os en frihed til at spille fodbold,
som det er sjovest. Vi gik op i et voldsomt
helbanepresspil, skulle løbe dobbelt så meget
som modstanderen og kæmpe som gjaldt det
liv eller død.
Desværre starter kampen så med, at vi
kommer ned 0-1 efter 2 min. Men vi holder
hovedet højt og kæmper os tilbage i kampen.

2. halvleg blev lidt mere på AH’s præmisser,
Tempoet i kampen bliver helt absurd højt og
allerede i pausen var der begyndende krampe men vi kæmpede og kæmpede. Desværre var
AH mere effektive og scorede både til 2-2 og
rundt omkring.
3-2, før vi lagde et massivt tryk på deres mål
til sidst. Desværre blev vi snydt for et straffespark i allersidste sekund, hvor målmanden
flæsker en af vores spillere, men utroligt nok
er det målmanden der får frispark.
Men hele den kamp viste os, at vi måske
ikke havde vist det indtil da, men vi havde
niveauet til at være med i kampene. Med den
præstation havde vi i hvert fald stået med
9-10 point på daværende tidspunkt, for der
var specielt et par kampe mod HOG og en
mod Voldum, hvor vi ikke leverede noget i
nærheden af det niveau, vi viste i den kamp.
Det var årets bedste præstation, også over
vores 5-3 sejr i Voldum i foråret, hvor vi på
samme måde effektuere et presspil i verdensklasse. Forskellen var bare, at AH var lige så
gode i denne kamp, så som tilskuer tror jeg
det var en fantastisk kamp at overvære.
Nu er der i skrivende stund fire kampe
tilbage, og vi har reelt intet at spille for. Men
vi vil gerne se, om vi ikke kan drille Hadsten
Rune "Zlatan" Fugl
i forhold til deres oprykningschancer. Men
Men vi løber så meget, at vi kort før pausen specielt Voldum og Ådalen kan vi drille i forførst kommer på 1-1, efter en perfekt udnyt- bindelse med hvilket hold der skal følge med
os ned i Serie 4. En ting er helt sikker, kan vi
tet omstilling af Jonas K, ”Zlatan” og Ruben
være med til at trække Voldum med i Serie 4 i
Høgh. Kort efter kommer vi også foran, da
Daniel sender en perfekt bold ind i feltet, der sidste runde, så kommer vi med 500 km/t, og
kan vi vise niveau som mod AH, har de ikke
rammer Rune ”Zlatan” Fugl lige i hovedet og
en chance.
så var vi foran 2-1 og gik til pause med det.
Men vi har også godt af en tur i Serie 4.
Først og fremmest fordi tabellen aldrig lyver,
vi har ikke været gode nok. Men også fordi
vi har fået en utrolig spinkel trup til Serie
3. Så jeg tror det er helt fint, at komme en
tur ned, regruppere og starte forfra i Serie
4. Med Jesper Jepsen tilbage i foråret efter
sin skadespause, vil det også være med et tiptop trimmet mandskab, der skal kæmpe for at
rykke op i Serie 3 igen.
Ruben Høgh

Simon Olsen
Cheftræner Serie 3 og 6
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Løb i
HØST IF

Efteråret er ved at indfinde sig, så selvom
temperaturen forsat er behagelig, kommer
mørket tidligere og tidligere. Det er derfor
nødvendigt med refleksvest samt andet lys
på aftenture tirsdage og torsdage.
Glæden ved at løbe med andre blive dog
ikke mindre, når vi sammen løber i mørket –
det er faktisk endnu en god grund til ikke at
løbe alene. Der er som altid plads til alle på
vores løbeture, da tempo afstemmes eller
der laves opsamling, så vi følges ad meget af
tiden.
Mød op og løb med – du kommer ikke til at
fortryde.
Faste træningstider, fra HØST-Hallen
Tirsdag kl. 19.30 Fællestræning, løbetur eller
fx intervaltræning 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.

HØST IF

Badminton

HØST-HALLEN

SÆSON 2016-2017

Badmintonsæsonen er nu i gang i HØSTHallen. Hvis der er stemning for det, vil vi i år
forsøge at friholde nogle baner til rotations
spil, hvor der spilles med skiftende makker.
Dvs. at man også kan melde sig til badminton
uden fast makker.
Fik du ikke en tid, da der var booking i
klublokalet ultimo august, kan det stadig
nås ved kontakt til badmintonformand Gert
Holdensgaard! Nedennævnt en oversigt over
hvornår vi råder over baner til badminton og
nogle tider er stadig ledige!
Tider til badminton i HØST-Hallen er oplyst på vores hjemmeside www.høstif.dk.
BANER HØST-HALLEN SÆSON 2016-2017
Dag	Tid	Antal baner
Mandag 18.00-19.00
3
Mandag 19.00-20.00
3
Mandag 20.00-21.00
3
Mandag 21.00-22.00
3
Tirsdag
16.00-17.00
5
Tirsdag
18.15-19.15
2
Tirsdag
20.45-22.00
3
Fredag
19.00-20.00
5

Forslag til motionsløb for oktober & november
Mols Bjerge Trail nr. 3
9. oktober
(10,5 km, 21,1 km, 42,2 km, 63,3 km)
Djævlebakkeløbet
16. oktober
(4,5 km og 9 km, børn 1,5 km)
Gert Holdensgaard
Nytårscuppen, Aarhus
6. november
Tlf. 23 31 17 56, e-mail gertogsanna@skylinemail.dk
(5 km og 10 km)
Vesthimmerlands Vinter Cross Cup, afd. 1
6. november
(4 og 8 km)
Bølling Sø Trail Adventure
13. november
(12,5 km og 25 km)
Adventsløbet, Randers
27. november
(5 km, 10 km, 21,1 km)

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

Stavgang

Krolf

TRÆNING

Vi spiller mandage kl. 14.00 og fredage kl.
13.00 ved HØST-Hallen.
Kom og prøv at være med, – vi har det
rigtig sjovt!
Du kan låne køller og kugler helt gratis.
Vi har det sjovt! Og der er altid kaffe bagefter!
Margit Jensen
Tlf. 22 76 57 78
Kontaktperson

HVER LØRDAG KL. 9.30
Sommersæsonen er nu slut for stavgang.
Det betyder, at fra nu til sommertiden
indføres igen, mødes vi om lørdagen kl. 9.30
ved HØST-Hallen.
Der er afgang til en rask travetur med efterfølgende kaffe i klublokalet. Derefter kan du
bruge resten af lørdagen, som du vil.
Vi vil organisere et par udflugter til fjernere
gåture i løbet af vinteren. Her forventer vi, at
vi skal have noget af eftermiddagen med til
en hyggelig miniudflugt.
Har du brug for lidt forberedende træning
til skituren, er stavgang vældig godt.
Vel mødt til en god sæson.
Vagn Salling Poulsen
Tlf. 86 91 43 76 / 72 20 24 56
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Bordtennis

Bordtennissæson 2016-2017 er nu ved at komme godt i gang

SENIORER

Rekordtilmelding af hold: For første gang
nogensinde har vi tilmeldt hele 6 seniorhold
til den fælles DGI/JBTU seniorturnering i
Jylland.
Klubbens bedste hold, som spiller i Serie 1,
har indledt kampene med at spille 5-5 mod
Galten FS.
Udover Serie 1-holdet er der tilmeldt to
Serie 3, to Serie 4 og et Serie 5-hold til turneringen. Disse hold starter først med deres
kampe i uge 43 efter efterårsferien.
Der bliver stor aktivitet i hallen hver torsdag kl. 20.00, når alle holdene spiller hjemmekampe hver anden uge.

Gert, Dennis og Frank fra seriorafdelingen

TRÆNINGSTIDER I HØST-HALLEN

UNGDOM
FASTHOLDELSE AF TWEENS (8-12 ÅR)
VIA TRÆNERUDVIKLING
HØST IF Bordtennis er gået med i et nyt projekt som DBTU har sat i værk. Det går i al sin
enkelhed ud på at fastholde de nye spillere,
som kommer for at prøve at spille bordtennis.
HØST IF har haft fire trænere på et weekendkursus for at blive ”klædt på” til projektet.
På kurset fik vores trænere en masse nye
værktøjer til at gøre Bordtennissporten virkelig spændende og udfordrende for Ungdomsspillerne.
I løbet af sæsonen får klubben 4 gange
besøg af en ”Trænerudvikler”.
Trænerudviklerne er ansat til at støtte
klubtrænerne med inspiration til træningen
for tweens, således at klubbens fastholdelsesprocent øges. Med udgangspunkt i de
anbefalinger, der er beskrevet i trænermaterialet, er det trænerudviklernes primære opgave sammen med klubtræneren, at tilpasse
anbefalingerne til de muligheder, der er i
klubben. Trænerudviklerne deltager derfor i
fire træningspas, og sparrer undervejs med
klubtræneren om de situationer, der opstår.
Klubben håber med dette projekt, vi kan få
gang i noget mere ungdomsbordtennis.
Læs mere om HØST IF Bordtennis:
www.høstif.dk/bordtennis

Tirsdage
Kl. 18.00-19.15: Træning begyndere og øvede ungdomsspillere
Kl. 19.15-22.00: Seniorer
Torsdage
Kl. 18.00-19.15: Træning begyndere og øvede ungdomsspillere
Kl. 19.15-22.00: Seniorer
Kl. 20.00-22.00: Seniorer turneringskampe

OPLYSNINGER

Peter Thybo
E-mail ptc@aabnet.dk
Tlf. 50 74 73 15

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 facebook-sider.
Løbende generel up-date her månedlig via
HØST!
Med venlig hilsen
"De frivillige forældre"

HØSTHallen

udvidelse!

STATUS FRA PROJEKTGRUPPEN

Projekt ”Akut udvidelse af Servicefaciliteter
i HØST-Hallen 2012”
Så er budget 2017 for Favrskov Kommune
mere eller mindre på plads. Desværre igen
uden vores budgetanmodning er med. Så det
var skuffende at konstatere.
Faktisk viser det sig, at det ikke engang var
med i de forslag, som forvaltningen har taget
med til videre politisk behandling, hvilket vil
sige, at politikerne reelt ikke har haft mulighed for at vurdere eller have kendskab til
vores forslag.
Vi har været i kontakt med et par af politikerne nu for at finde ud af, hvordan vi kommer videre. Om der er ”smutvej” vides ikke,
men måske kan vores projekt komme ind
under en pulje i budget 2017, hvor sådanne
projekter er budgetteret. Det antydes i et
respons fra en af vores lokale politikere, som
er ved at undersøge sagen nærmere. Vi håber
at det fører noget med sig.
Alternativt vil vi holde møde med de lokale
byrådspolitikere for at gennemgå projekt og
planer med dem, så de er bekendt med vores
budgetanmodning. Man kan sige, vi måske
skulle have gjort det inden, men hvem kunne
vide at forvaltningen for 2. år i træk uden
videre ”dropper” vores budgetanmodning
uden nogen tilkendegivelser om at budgetforslaget ikke er inkluderet i det kommende års
budget! Det er ikke acceptabelt og ”at gøre
grin” med os frivillige, der ofrer rigtig meget
tid på at få de bedst mulige vilkår og rammer
for vores mange borgere!
Opdatering i kommende numre af HØST!
Kontaktperson i projektgruppen
Lars Olsen
Tlf. 30 75 22 12, e-mail lars.knud@ofir.dk
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SPONSORHJØRNET
KE EL-INSTALLATION
V. TORBEN ERIKSEN
I denne måned er det en af de største samarbejdspartnere
i HØST IF, der sættes fokus på, nemlig KE EL-installation i
Ødum, drevet af Torben Eriksen.
KE EL-installation blev stiftet i 1978 af Kristian Eriksen. I
1990 blev Torben Eriksen en del af ledelsen i firmaet og i
2001 overtog han den fra sin far.
Siden starten har KE EL-installation udviklet sig hele tiden
og i 2014, slog man dørene op til en ny afdeling i Tilst uden
for Aarhus. Dvs. man har to afdelinger, som dermed i højeste
klasse servicerer Aarhus og Østjylland nemt og hurtigt.
Siden virksomhedens start i 1978 har KE EL-installation
kunnet udvide sit forretningsområde, så det ikke blot omfatter traditionelt el-arbejde, men også områder som tele & data
og alarm & overvågning.
KE EL-installations motto er ”Hurtig og
sikker service”, og det kan altid benyttes i
HØST-området. Så ring til KE EL-installation og Torben på tlf. 86 98 95 11, hvis du har
problemer.
Vi er rigtig glade for det gode samarbejde vi
har med KE EL-installation og Torben Eriksen.
KE EL-installation er altid repræsenteret, når
vi arrangerer noget for vores sponsorer, og er
virkelig en stor del af vores netværk i HØST
IF.
Vi håber på mange gode år fremover som
samarbejdspartnere, lige så gode år, som det
har været indtil nu.
Simon Olsen
Playersponsoransvarlig

PLAYERSPONSORATER I HØST IF

Vi har siden lanceringen af disse sponsorater, haft 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 Hvidevarerservice v. Martin Simonsen
Rune Fugl – Hadbjerg Blikkenslager Forretning v. Poul Jensen

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

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.

Du kan kontakte sponsorudvalgets medlemmer, hvis du har spørgsmål eller er interesseret!

KAMPAGNE I ØDUM
Næste kampagnearrangement er
fredag d. 11. 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 kampagnedatoerne eller benyt vores hjemmeside
www.høstif.dk, hvor det også er muligt at bestille 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 ungdomsarbejdet 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 menukortet, når man ikke lige selv vil stå ved kødgryderne. OK Plus Ødum er godt lokalt sted at
handle generelt og en rigtig god samarbejdspartner for HØST IF!

Lars Olsen
HØST IF Sponsorudvalg

Lars Olsen
HØST IF Sponsorudvalg

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 HØST-Hallen kan få de bedst mulige
betingelser både på aktivitetsniveau, og i de
fysiske rammer!
Pt. har sponsorudvalget gang i flg. tiltag
Skilt til Flemming Sørensen VVS Hinnerup sættes op i
hallen
Reklameskilte på multibanens bander ud mod p-plads
Gennemgang af liste over potentielle HØST IF sponsorer
Støvlevask ved nye omklædningsrum sat op af Kristoffer
(Flemming Sørensen VVS Hinnerup)
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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
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HØST IF

Badminton
Kontaktperson:
Bordtennis
Træningstider:

Gert Holdensgaard, tlf. 23 31 17 56, e-mail gertogsanna@skylinemail.dk
Ungdom – tirsdag og torsdag kl. 18.00-19.15
Senior – tirsdag og torsdag kl. 19.15-22.00
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:
Lørdag kl. 9.30
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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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
Kurt Rasmussen
24 43 35 63
Selling Borger- & Grundejerforening
Steffen Espersen
28 68 40 38
Tåstrupvej 7
Steffen@komis.dk
Cykler
PedalPedersen
51 91 44 50
Langskovvej 31
www.Pedalpedersen.dk
Ejendomsmægler
DanBolig Hadsten
87 61 31 80
Østergade 21, Hadsten
www.danbolig.dk
Joan Pank
joan.pank@danbolig.dk
Elektriker
KE EL-Installation
86 98 95 11
Gunderuplundvej 2, Ødum
Entreprenør og kloakmester
Hadbjerg Mur og Beton
60 14 64 09
v/Aut. kloakmester Morten Eriksen
Hadbjergvej 136, Hadbjerg www.hadbjergmurogbeton.dk
info@hadbjergmurogbeton.dk
Forsamlingshus
Hadbjerg Forsamlingshus
Udlejning
26 59 32 12
Selling Forsamlingshus
Udlejning
86 91 45 85
Ødum Forsamlingshus
Udlejning
30 64 31 94
Fotograf
Jette Schulz
29 88 50 86
Smedebakken 24, Hadbjerg
www.jetteschulz.dk
Frisør
Byens frisør
86 98 01 00
Søndergade 14, Hadsten
www.byensfrisoerhadsten.dk
KlippeHuset Hadbjerg
40 10 30 73
Rikke Skorstengaard
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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SØNDAG

Juletræsfest

Hadbjerg Kirke
kl. 11.00
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gudstj. m. lucia
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