November
2016
33. årgang

HØST
Hadbjerg Ødum Selling Tidende

4 NYE SPÆNDENDE LEGEREDSKABER TIL ALLE
7-8 JULETRÆSFEST
12 JULESTUE
30 NVUI OG HØST IF SENIORSAMARBEJDE

2

HØST – NOVEMBER 2016

HØST – NOVEMBER 2016

Indhold

Redaktøren har ordet

Intro

4
INDHOLD

04
06
08
10
12
19

HØST
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HØST I FROST

HADBJERG SKOLE

Nyt område med lege- og
træningsredskaber indviet.

ØDUM

Halloween skal fejres på en
ny måde næste år.
Juletræsfest.

20

HADBJERG

Juletræsfest med æbleskiver.

Vi mærker vinterens første strejf af frost. Det
er tid til at få de sidste ting ind fra haven, og
i hast må vinterdækkene sættes på bilen. Det
er tid til hue og halstørklæde, men inden
døre kan man lune sig ved de kommende
måneders arrangementer i forsamlingshuse
og kirker, der byder på vinterlig hygge og
komsammen i stearinlysenes skær.
Der er lagt op til mange timers godt samvær, tid til en god sludder med naboerne over
kaffekopperne.
God HØST!

SELLING

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

Fællesspisning
med traditionel and.
Syweekend til januar.

KIRKE & MENIGHED

Juleafslutninger og julestue.
De Ni Læsninger.
Salmemaraton fortsætter.

Niels Bjarne
Larsen
Grafisk design

Rikke Møller
Antvorskov
Redaktør

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.

HØST IF

Fuld fart på alle sportsgrene
hen over vinteren.
Julemærkemarch.
NVUE og HØST IF seniorfodboldsamarbejde.
Cheftræner takker af.

Udgives af et samvirke bestående af foreninger,
menighedsråd og skolebestyrelse.
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DEADLINE
27.11.2016

UDKOMMER
12.12.2016

Se deadlines og udgivelsesdatoer i 2017 i næste
nummer.
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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Hadbjerg Skole

Hadbjerg Skole

HADBJERG SKOLE

NYE UDEAREALER VED SKOLEN
M

andag d. 24. oktober tog eleverne
en del af udearealer mellem den nye
udskoling og boldbanerne i brug.
Skolen har fået indrettet et areal med mange
nye og spændende legemuligheder og eleverne har taget godt imod de nye ting.
Skolen har også engageret trækunstner Per
Tjørnild, og han er i gang med at udsmykke
forskellige træskulpturer på legepladsen.
Elever skal senere lave totempæle og andet,
så vi bl.a. får indrettet bålplads.
Det er også opsat træningsredskaber – 2 til
styrketræning og 1 til udstrækning. På siden
af redskaber er der en QR-kode og man skal
bare scanne koden med sin mobiltelefon, så
får man en række træningsøvelser og måder
man kan bruge redskaberne på.
Der er fortsat hegn omkring en del af
arealet. Det skyldes, at vi vil beskytte de nye
græsarealer og de må først tages i brug, når
græsset har fået mere ro.
Alle er velkommen til at bruge de nye arealer om eftermiddagen eller i weekenderne,
hvis man alligevel er ud og lege med børnene,
eller man har været ude og løbe en tur og vil
slutte af med lidt styrketræning eller udstrækning.
Niels Fensby
Skoleinspektør

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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Ødum

Ødum

HALLOWEENFEST! 2016
Først tusinde tak til Byforeningen for Ødum og
Omegn som sponsorerer
eventen og lægger lokaler
til.
Mange tusind tak til alle
som var med til at gøre aftenen helt særlig! Børnene
som var så uhyggelig flotte,
og de ’grumme’ forældre
som på forskellig vis har
hjulpet så meget til. I er
uvurderlige!
Vi har spist pølsemumier,
zombielort, græskaropkast, døde fingre og
kattebakkelort. Fik danset
creeperdance til årets
fede diskotek, kåret de
klammeste/uhyggeligste
børn, og så fik vi besøg
af skattens vogtere –
nogle ret uhyggelige (dog
inviterede!) gæster. Vi fik
trøstet og snakket med de
børn, der blev bange, og
de uhyggelige gæster tog
noget af udklædningen
af og snakkede også med
børnene. Vi tror på, at det
har en præventiv effekt at
børnene oplevede at det
virkede farligt/uhyggeligt,
bare var ’fake’ og hvordan
teatersminke kan forvandle mennesker.
Så tusinde tak for lån af
jeres dejlige børn og på
gyseligt gensyn i 2017.

BYFORENINGEN FOR ØDUM OG OMEGN

Juletræsfest
for alle børn med forældre i HØST-området

I ØDUM FORSAMLINGSHUS
Søndag d. 11. december kl. 14-17
Vi vil invitere til æbleskiver, gløgg og julehygge.
Julemanden ved hvor vi bor nu efter sidste
år, så mon ikke han kommer i år også?

Ødum

Forsamlingshus

Vi har planer om en
ændret struktur næste
år. Så har du lyst til at
være med til at planlægge
næste års Halloween, så
giv endelig lyd til Elisabeth
Solvik Lundholm eller Anja
Dissing.
Anja Dissing

I år er der tilmelding, og det koster 20 kr. pr.
næse over 3 år.
Så er der kaffe, saftevand og æbleskiver til
alle.
Kom glad – kom med jul i hjertet.
Tilmeldingsfrist 1. december hos
Elisabeth Solvik Lundholm, tlf. 41 58 90 62.
Byforeningen for Ødum og omegn
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HADBJERG BORGERFORENING

Juletræsfest
i

Hadbjerg
Forsamlingshus
SØNDAG D. 4. DECEMBER KL. 10.00
Vi glæder os meget til at danse om juletræet,
spise æbleskiver og hygge os i hinandens
selskab.
Det har været enormt dejligt, at se så
mange glade børn samt forældre og bedsteforældre til vores juletræsfest de forrige år.
Der kan købes æbleskiver samt kaffe/te til
forældre og bedsteforældre.
Vi har Mobilpay – der kan også afregnes i
kontanter.
Vi glæder os til at se jer og gentage succesen fra de andre år.
Hadbjerg Borgerforening.

HØST – NOVEMBER 2016
Hadbjerg
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Selling

SELLING FORSAMLINGSHUS

Den traditionsrige

”AND MED DET HELE”
Onsdag d. 30. november kl. 18.00 i Selling Forsamlingshus
Koncept og pris er som vi plejer: Voksne: 40 kr., børn: 20 kr.
Øl, vand og vin til meget rimelige priser.
Tilmelding på madiselling@gmail.com eller tlf. 22 20 04 66.

KOM TIL

SYWEEKEND
SELLING FORSAMLINGSHUS D. 20.-22. JANUAR 2017

Der er ingen fællesspisning i december, men vi vender frygteligt tilbage i januar med fornyede kræfter.

Vi er en flok syglade
damer, som har planlagt en
sy‑maraton‑weekend, så vi
rigtig kan få syet en masse, og
samtidig opmuntre hinanden,
og lære nye tricks og idéer af
hinanden.

Årets sidste
fællesspisning
i Selling
Åbent fra fredag d. 20. januar
kl. 15 til søndag d. 22. januar
kl. 16. Du kan deltage i det
omfang du ønsker.
Borde, strygebræt, strygejern, forlængerledninger
findes. Medbring egne symaterialer, evt. bordlampe.
Kaffe og te ad libitum
Mad, øl, vand og vin kan
købes til meget rimelige
penge.
Stofrester sælges/byttes,
så tag dit overskydende stof
med.

Mulighed for overnatning,
så medbring underlag og
sengetøj.
Pris: Gratis.
Tilmelding senest d.16.
januar 2017 til Jane:
albrechtsen1945@gmail.com.
Bare så vi har en idé om hvor
mange vi bliver.
Medbring evt. lidt kage,
guf eller andet lækkert til
hele holdet.

Vi håber, at der er mange
der vil deltage delvist eller
hele weekenden. Alle er
velkomne, og om du vil sy
en jakke, noget patchwork
eller en balkjole er helt op til
dig selv. Der vil være mange
erfarne syere til stede, så du
kan sagtens få hjælp hvis du
behøver det.
Jane og Jette i Selling
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JULEAFSLUTNING FOR
BØRNEHAVER OG DAGPLEJER
HADBJERG KIRKE
Tirsdag d. 15. december kl. 10.00
Julegudstjeneste for børnehaverne i Hadbjerg
og Selling samt dagplejerne i området. Børnene fra Selling Børnehave laver rollespil over
”Et barn er født i Betlehem” og børnene fra
Hadbjerg Børnehave pynter kirken og bærer
lys ind under gudstjenesten. Vi glæder os til
denne særlige gudstjeneste for de mindste,
hvor alle selvfølgelig er velkomne.

”DE NI LÆSNINGER”
HADBJERG KIRKE
Søndag d. 18. december kl. 16.00
Julen nærmer sig nu med hastige skridt og
traditionen tro er der naturligvis ”De Ni Læsninger” 4. søndag i advent i Hadbjerg Kirke.
Her vil man ud over selve læsningerne få lejlighed til at høre nogle fremragende sangere
fra Aarhus, som sammen med undertegnede
vil synge julen ind i bedste 4-stemmige motet
stil. Kom og mærk den intense julestemning sitre i hele kirken og hør disse sangere
synge christmas carols og de bedste danske
julesalmer.
Vel mødt.

FAMILIEGUDSTJENESTE

Anders Dohn
Organist

”JULESTUE"

ØDUM KIRKE

ØDUM PRÆSTEGÅRD

1. søndag i advent, den 27. november kl. 14.00
Vi indleder julemåneden med en familiegudstjeneste i Ødum Kirke, hvor vi også holder
afslutning for minikonfirmanderne fra 3. B på
Hadbjerg Skole.
Minikonfirmanderne skal være med til
at lave gudstjeneste – sandsynligvis med
Luciaoptog. Efter gudstjenesten kører vi til
Selling Forsamlingshus, hvor der vil være
juletræstænding med æbleskiver, julemand
og godteposer. Alle er velkomne.

Onsdag den 15. december kl. 13-30-15.30
V/ Anders Dohn, Anna Sofie Landert og
Mette Krabbe
Vi vil synge julen ind i julestuen i præstegården, hvor vores organist Anders Dohn og
vores kirkesanger Anna Sofie Landert vil underholde os med et til lejligheden sammensat
program. Præsten læser julehistorie, Gunvor
sørger for et godt julekaffebord. Undervejs
synger vi kendte julesange og laver julepynt.
Kaffen koster 20 kr.

Torsdag den 22. december om formiddagen
Juleafslutning for Hadbjerg Skole. Tidspunktet ligger endnu ikke helt fast, men kan
oplyses ved henvendelse til præsten eller
skolens kontor.

Mette Krabbe

Mette Krabbe

Mette Krabbe

AFSLUTNING I SKOLEN
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GUDSTJENESTER

November		
Ødum Kirke
Hadbjerg Kirke
Sct. Pauls Kirke
Onsdag d. 23.
Musikgudstjeneste			
kl. 19.00 Ole Juul
Lørdag d. 26.
Koncert
kl. 11.00 Julekoncert med Sigurd Barrett		
Søndag d. 27.
1. søndag i advent
kl. 14.00 MK Familiegudstjeneste med luciaoptog		
December		
Ødum Kirke
Hadbjerg Kirke
Sct. Pauls Kirke
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 Ole Juul
Torsdag d. 15.
Plejehjemsgudstjeneste				
Søndag d. 18.
4. søndag i advent		
kl. 16.00 MK De Ni Læsninger
Fredag d. 23.
Lillejuleaften			
kl. 16.00 AMKH
Lørdag d. 24.
Juleaften
kl. 16.00 MK
kl. 15.00 MK		
Søndag d. 25.
Juledag
kl. 9.30 MK		
Mandag d.26.
2. juledag		
kl. 11.00 MK
Januar		
Ødum Kirke
Hadbjerg Kirke
Sct. Pauls Kirke
Søndag d. 1.
Nytårsdag		
kl. 16.00 AB
Søndag d. 8.
1. søndag efter helligtrekonger
kl. 11.00 MK		
Onsdag d. 11.
Kirke i børnehøjde		
kl. 17.30 MK
Søndag d. 15.
2. søndag efter helligtrekonger		
kl. 11.00 MK

Andre kirker

Andre kirker

kl. 10.00 Kaffe i sognegården
kl. 14.30 AB Møllegården

kl. 14.00 MK Kollerup Kapel

Andre kirker

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

MHT

AB

i pastoratet

Marie Hedegaard Thomsen

Anders Bonde

MK

AMKH

Mette Krabbe

Anne Martiny Kaas Hansen
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NAVNENYT
HADBJERG KIRKE

Døbte
Christian Friis Hougaard, Hadbjerg
Viede
Helle Friis Hougaard Pedersen og Lars Pagter Hougaard, Hadbjerg

ØDUM KIRKE

Døbte
Noah Mohr Mikkelsen, Selling
Sille Hvidberg Jørgensen, Astrup
Malthe Dalby Petersen, Selling
Bisatte og begravede
Maibritt Louise Christensen-Hag, Aarhus
Lissy Bodil Hejslet Jørgensen, Selling
Knud Jepsen, Hadsten

SOGN.DK

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

FERIE OG FRIDAGE

Jeg har friweekend d. 10.-11.
december, og holder ferie i
uge 52.
Der henvises i disse
perioder til mine kolleger i
Hadsten:
Marie Hedegaard Thomsen
tlf. 89 98 08 09.

KIRKEVEJVISER
Sognepræst
Formand
Kirkeværge
Kirkekontor
Graver, Ødum
Graver, Hadbjerg

Mette Krabbe

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 kl. 9.30-17.00
Niels Erik Thomsen, Hadbjerg, tlf. 51 29 53 22
Fie Larsen, Vissing, tlf. 51 89 10 57

FORMIDDAGSMØDE
Formiddagsmøde d, 8. november i Ødum
Præstegård med vores egen lokalhistoriker
Martin Møller. Ud fra 240 billeder fortalte
Martin om Ødum og omegns historie,
sådan som han husker den og har
fået den fortalt.
Tak for en god og spændende formiddag!
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HØST IF

Gymnastik

SALME-

MARATON

På vej rundt i provstiets kirker er vi kommet til:
Tirsdag, den 22. november 2016
Tirsdag, den 6. december 2016

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.
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.
Projektet støttes af Favrskov Provsti med
midler fra Forkyndelsespuljen.

Vellev kirke, Øksendalsvej, 8860 Ulstrup
Røgen kirke, Toustrupvej 24A Røgen 8472 Sporup

EFTERFØDSELSHOLD

Hver tirsdag kl. 16-17 er der
Efterfødselshold i HØST-Hallen i
Hadbjerg. Der er plads til flere. Og
gravide er også velkomne.
Træningen foregår i tempo og
styrke på et niveau, hvor alle kan
være med. Man kommer i det omfang
man lyster – nogen gange er energien
ikke til det. Sådan er det jo nogen

gange når man har en baby. Baby er
også velkommen, men skal kunne tåle
at der er musik til øvelserne.
Kom og prøv og vær med.
Ring evt. og hør nærmere hos Anja
på mobil 20 85 64 63.
Anja Dissing
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HØST IF

Volleyball
Vi er ganske forskellige.
Vi er både mænd og kvinder.
Vi spænder aldersmæssigt fra 20`erne til 50´erne.
Vi kommer fra både Hadbjerg, Selling, Ødum og Hadsten.
Nogle er meget øvede spillere, mens andre lige er startet.

HØST IF

Fælles for os alle er dog, at
vi alle synes det er smaddersjovt at spille volleyball.
Vi mødes hver torsdag
klokken 20.30-22.00 i
HØST-Hallen, og spiller så
nogle både spændende og
sjove kampe sammen.

Humøret og stemningen er
altid i top og vi har altid plads
til nye spillere, der lige vil
prøve at være med.
Har du prøvet at spille volleyball før og har du lyst til at
være med en aften, skal du
være meget velkommen til at
møde op og spille med.

Det er gratis og uforpligtende at være med nogle
gange, indtil du finder ud af
om det er noget for dig.
HØST IF volley har kørt
siden HØST-Hallen blev
bygget i 2010, og flere har
været med fra starten, mens
andre er kommet til løbende.

Nogle gange om året tager
vi ud til lokale volleystævner
og dyster mod andre klubber.
Har du yderligere spørgsmål, så skriv eller ring gerne
til mig.
Kim Liholm
E-mail kim@liholm.dk
Tlf. 22 78 77 70
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Løb i HØST IF

Det bliver nu mørkt allerede ud på eftermiddagen, så denne gang endnu en lille opfordring til alle om at huske refleksvesten og evt.
diodelys, når man løber morgen, eftermiddag
eller aften.
Glæden ved at løbe med andre blive dog
ikke mindre, når vi sammen løber i mørket
– det er faktisk lidt sjovere og nemmere at

komme af sted, så lav en aftale for at holde
dig i gang trods kulde/regn/mørke. 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!

HØST IF løbskalender november-december
6. november: Vesthimmerlands Vinter Cross Cup, afd. 1 (4 og 8 km)
13. november: Bølling Sø Trail Adventure (12,5 km og 25 km)
27. november: Adventsløbet, Randers (5 km, 10 km, 21,1 km)
4. december: Julemærkemarchen, Hinnerup (5 km, 10 km)
4. december: Vesthimmerlands Vinter Cross Cup, afd. 2 (4 og 8 km)
18. december: Fussingø Trail (17,5 km, 35 km, 52,5 km)
Faste træningstider – fra HØST-Hallen
Tirsdag kl. 19.30 – fællestræning med fastlagt klubtræning, fx interval eller andet spændende.
Torsdag kl. 19.30 – fællestræning med en kortere løbetur
Søndag kl. 9.00 – fællestræning med mulighed for længere ture, lokalt og andre steder

DELTAG I JULEMÆRKEMARCHEN 2016

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

Lions Dagmars Kilde i Hinnerup arrangerer
d. 4. december 2016. Julemærkemarch til
gavn for Julemærkehjemmene i Danmark.
Der er en rute på 5 km og en på 10 km. I år
er de begge på gang- og cykelstier, både med
fast og grusunderlag. Man kan tilmelde sig
ved startstedet ved Rønbæk Fritidscenter,
Hinnerup i tidsrummet kl. 10-11. Bak op til
et hyggeligt arrangement som støtter et godt
formål.

Stavgang
HVER LØRDAG KL. 9.30

VINTERSÆSONEN

ER NU I GANG FOR STAVGANG
Det betyder, at indtil sommertiden indføres
igen i slutningen af marts 2017, 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

Krolf

KROLFTRÆNING

Vi spiller også her i vintersæsonen, når det
er muligt, 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, varme
og hygge bagefter i klublokalet.

Margit Jensen
Kontaktperson
Tlf. 22 76 57 78
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HØSTBordtennis

BORDTENNISSÆSON 2016-2017 ER NU GODT I GANG
Træningstider i HØST-Hallen
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

Ju Jitsu

Træningstider for Tigerholdet (børn): tirsdag kl. 17.00-18.00
Voksne og teenagere: tirsdage kl. 18.00-19.15 og torsdage kl. 20.30-22.00.

Børn skal være startet i skolen for at deltage i træningen.
Skriv en e-mail, hvis du har spørgsmål, eller kik ind på vores
Facebook-side HØST IF Jujitsu.
www.facebook.com/hadbjergjujitsu
hadbjerg.jujitsu@gmail.com

Hallen

Badminton udvidelse!

HØST-HALLEN

STATUS FRA PROJEKTGRUPPEN

SÆSON 2016-2017

Badmintonsæsonen er nu godt i gang i
HØST-Hallen. Og nu er det mørkt udenfor,
så dejligt at man har mulighed for indendørs
motion i hallen som f.eks. badminton. Udnyt
det og book en af de ledige tider, der stadig
er til badminton i HØST-Hallen.
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
Mandag
Mandag
Mandag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Fredag

Tid
kl. 18.00-19.00
kl. 19.00-20.00
kl. 20.00-21.00
kl. 21.00-22.00
kl. 16.00-17.00
kl. 18.15-19.15
kl. 20.45-22.00
kl. 19.00-20.00

Antal baner
3
3
3
3
5
2
3
5

PROJEKT ”AKUT UDVIDELSE AF
SERVICEFACILITETER I HØST-HALLEN
2012”
Der er faktisk ikke sket meget siden sidste
måneds up-date. Vi tænker lige over tingene.
Men der sker nok det, at vi indkalder de lokale politikere til et møde, som tidligere beskrevet, for at gennemgå projekt og planer med
dem. Ud fra det, må vi så se på, hvordan vi
bedst muligt kommer videre, så vi kan komme
i gang med dette projekt. Det er frustrerende,
at have en god ½ million til investeringen, og
at vi også har tilbudt selv at kunne finansiere
eller være med til at finansiere resten, og at
det så ikke kan lade sig gøre. Der er gået for
meget administration i det her. Så lad os se
på, hvad der er af muligheder. Mødet med
lokale politikere bliver først i det nye år. Vi
håber, at de tager imod invitationen, når den
kommer til dem.
Løbende opdatering i kommende numre af
HØST.

Vel mødt til badminton i HØST-Hallen.
Gert Holdensgaard
Tlf. 23 31 17 56, e-mail gertogsanna@skylinemail.dk

Thomas Langton
Glentevej 10, Hadbjerg

Lars Olsen
Kontaktperson i projektgruppen
Tlf. 30 75 22 12
E-mail lars.knud@ofir.dk
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SPONSORHJØRNET
REMA 1000 I SKANDERBORG

REMA 1000 i Skanderborg
har både i 2015 og 2016
været sponsor for vores
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
hjemmekamp 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 sponsorkroner 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
underskrevet en 5-årig
forlængelse med REMA 1000,
så han har butikken de næste
år også. Butikken i Skanderborg er lidt mindre end andre

PLAYERSPONSORATER I HØST IF

Vi har siden lanceringen haft en stor succes.

Playersponsorater for 2016 har været:
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

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

Simon Olsen
Playersponsoransvarlig

Tak for støtten i sæson 2016!
Hvorledes det bliver i foråret 2017
må vi se.
Som det kan ses på side 30, arbejdes
der på et klubsamarbejde mellem NVUI
og HØST IF på seniorsiden. Så meget
afhænger af dette, men et punkt til dags
ordenen på klubsamarbejdet vil det være.

HØST IF har til stadighed brug for hjælp –
både fysisk og økonomisk. Derfor er det
dejligt, når virksomheder og private giver
tilsagn om at give en hånd med. Hører I om
nogen der kan være potentielle sponsorer,
vil vi godt lige have ”et vink”, så vi kan få
fulgt op på dette i sponsorudvalget.

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.
KAMPAGNE I ØDUM

Næste kampagnearrangement er
lørdag d. 26. november kl. 10.00-14.00 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 HØSTHallen og på hjemmesiden kan du finde
brochurer etc.
Så støt lokalsporten i HØST IF. Køb benzin
DELTAGERE SØGES STADIG
og el igennem OK. Så støtter du din lokale
Har du lyst til at bidrage til vores sponsorer
så sig endelig til. Jo flere vi er om opgaven, jo forening. Sponsorstøtten fra OK går til ungdomsarbejdet i HØST IF.
bedre. Vi holder et månedligt møde, hvor vi
OK Ødum er vores lokale indkøbsbutik i
uddelegerer arbejdet i ”mindre enheder” fra
gang til gang. Alt sammen til gavn for at vores HØST-området, hvor vi kan få det, vi lige
lokale forening og miljøet omkring HØST IF
står og mangler. Der er et bredt sortiment i
og HØST-Hallen kan få de bedst mulige
butikken. Morgenbrød kan også hentes her
både hverdage og weekender. Og så er der
betingelser – både på aktivitetsniveau og
jo flere muligheder for at få stillet sulten. OK
fysiske rammer.
har flere menuer og andet varmt på menukortet, når man ikke lige selv vil stå ved kødgryPt. har sponsorudvalget gang i flg. tiltag:
Skilt til Flemming Sørensen VVS Hinnerup derne. OK Plus Ødum er godt lokalt sted at
handle generelt og en rigtig god samarbejdspå vej op i hallen
partner for HØST IF!
Reklameskilte på multibanens bander ud
mod p-plads
Gennemgang af liste over potentielle
HØST IF sponsorer
Du kan kontakte sponsorudvalgets
medlemmer, hvis du har spørgsmål eller er
interesseret.
Lars Olsen
Sponsorudvalget

Lars Olsen
HØST IF Sponsorudvalg
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Fodbold
UNGDOMSAFDELINGEN

BØRNE- & UNGDOMSHOLD HØST IF
Sæsonen udendørs er slut. Nogle hold
fortsætter dog træningen udendørs her i
vintermånederne.
Ellers har indendørs fodbold taget over
med træningstider onsdage og fredage, hvilket fremgår af quick-guide side 32.
Afslutning for de enkelte hold afholdes
holdvis frem mod nytår. Nogle hold kombinerer det med en juleafslutning med spisning i
klublokalet efterfølgende.
Ligeledes er der afslutningsarrangement
samlet for alle, når HØST IF-spillere, -ledere
og -trænere er inviteret på Bionutria Park
Randers til superligakamp mellem Randers
FC og Viborg den 20. november kl. 13.00.
Forældre kan også deltage i dette arrangement, som er tilbudt af Randers FC til alle
foreningerne i klubfællesskabet. Det skal nok
blive en god søndag, selv om der allerede er
gang i vinteren.
At indendørssæsonen er i gang betyder
også, at der flere weekender vil være stævner
i HØST-Hallen på lørdage og søndage – så
kig forbi HØST-Hallen!
Fodboldudvalget

SENIORFODBOLD

HØJT AT FLYVE – DYBT AT FALDE
Så er fodboldåret 2016 slut for serierækkerne. Et år som
bød på store opture, men bestemt også store nedture. Et år
som afspejler årstiderne godt.
Foråret var opblomstrende
og blev progressivt bedre, og
fra slutningen af april var vi
næsten ustoppelige. Afløst af
et efterår hvor resultaterne
udeblev og spillet til tider var
trist og gråt.
Årets 2016 startede med
store forhåbninger. For
første gang i over 25 år skulle
HØST IF’s og Hadsten SK’s
førstehold mødes i reelle
turneringskampe under DBU.
Opstarten forløb fantastisk,
med flotte resultater mod
Hornslet Serie 2 (0-0) og
Aabyhøjs Serie 1 (1-1), mens
et blandet HØST IF- og
Grundfør-hold fik 2-2 mod
Søftens daværende Serie 1,
men nuværende Jyllandsserie hold. Der var altså lagt
basis for noget stort op til
sæsonstarten. Men vi fik
startet skidt, 4 nederlag i de
første 4 kampe og AV hvor så
det svært ud. Jeg husker, at
jeg var ude at se Houlbjerg/
Laurbjerg mod Hadsten. Der
sad jeg ved siden af 2 fra
HLIF, som i sjov nævnte at
HØST IF, dem slog alle alligevel, så der var da 6 point.
Weekenden efter mødte vi så
netop HLIF og der blev vores
sæson kickstartet. 5-2 blev
de sendt hjem med, efter en

afklapsning og jeg tror ikke
de to ”soccer-moms” glemmer kampene mod os lige
foreløbig, for det omvendte
opgør endte også 5-2 i øvrigt.
Det kickstartede en vild
slutspurt, hvor vi fik 17 point
ud af de sidste 30 mulige og
en målscorer på 30-23 viste,
at vi virkelig hørte hjemme i
toppen af rækken. Det endte
med en historisk flot 5. plads
i Serie 3, klubbens bedste
placering nogensinde.
Efteråret blev anderledes
hård. Vores målsluger Jesper
Jepsen måtte melde fra til
efteråret, da hans gamle
knæskade havde irriteret ham
hele foråret og det havde
godt af en pause.
Det gjorde rigtig ondt, og vi
manglede de 14-15 mål samt
8-10 assist, han ville kunne
byde ind med. Og i 14 kampe
formåede vi blot at få 1 point.
Det kan lyde som en dårlig
undskyldning, men vi var
faktisk bedre end 1 point i
rækken. Vi var rykket ned alligevel, men den tur vi havde
i foråret, var slet ikke til stede
i efteråret, men havde vi haft
lidt af den, havde vi også fået
samlet 8-10 points mere end
det ene vi endte med at få.

I løbet af efteråret fik vi
faktisk spillet nogle rigtig
flotte kampe, men når man
mister en så god afslutter
som Jesper, fik vi det rigtig
hårdt med at få benefit ud
af det hårde arbejde vi ellers
lagde for dagen i kampene.
Hadsten rykkede fortjent
op, de var klart det bedste
mandskab i rækken.
Utroligt nok røg mastodonten HOG Hinnerup med
ned i Serie 4 sammen med os.
Det er alligevel vildt nok, at
Favrskovs største by, skal leve
med opgør mod Grundfør og
HØST IF i 2017.
Men vi glæder os til 2017.
Jesper tilbage i topform og
nogle gutter der så gerne vil
revanchere det efterår, kan
kun betyde vi vil gå efter den
direkte oprykning til Serie 3
igen, i hård fight med Hinnerup formentligt.

Simon Olsen
Træner HØST IF
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NVUI/HØST IF SENIOR KLUBSAMARBEJDE
Hvis nogen førhen havde nævnt et
klubsamarbejde mellem NVUI (Voldum) og
HØST IF, Hadbjerg, ville svaret nok have
været: ”Det er ikke muligt”! Der har altid på
banen været en rivalisering mellem disse to
klubber om end spillerne uden for banen
er gode kammerater og går i byen sammen
til 3.halvleg. Men nu er der alligevel sket en
ændring!
Grundet få spillere til træningen i både
NVUI og HØST IF her i efteråret, har det ikke
været muligt at stille Serie 6 hold nogen af
stederne. Ligeledes har der været problemer
et par gange med at stille et førstehold i Serie
3 for begge klubbers vedkommende.
Så spillerne for begge klubber er blevet
enige om, at vi skal prøve at lave et klubsamarbejde. Hvad det konkret indeholder er ”en
længere historie”, som bliver håndteret i et
nedsat samarbejdsudvalg, som allerede nu
har sendt en anmodning til DBU om dette
klubsamarbejde gældende fra forår 2017.
Hvis det bliver aktuelt og godkendt vil
klubsamarbejdet mellem NVUI/HØST IF
komme til at hedde VH Fodbold og omfatte
seniorhold i Serie 3 og 4 – evt. et Serie 6 hold
efteranmeldt, hvis nogen af ”de forsvundne
spillere” vender tilbage.
Nærmere info i næste nummer af HØST i
december.

Lars Olsen
Fodboldformand
Tlf. 30 75 22 12, e-mail lars.knud@ofir.dk

HØST IF

CHEFTRÆNER OG KLUBMAND TAKKER AF
Efter 2 år i spidsen for HØST IF’s herreseniorhold, har jeg valgt at trække stikket. Om end
det aldrig er sjovt at forlade nogen med en
nedrykning, føler jeg, det er ved at være tid
for holdet og mig selv, at søge andre græsgange.
Det har været 2 vilde år, hvor vi gik fra at
være millimeter fra nedrykning til Serie 5 og
3 måneder senere var rykket op i Serie 3 og
skulle møde storebror Hadsten SK.
Nogle vilde oplevelser, hvor selvfølgelig oprykningssæsonen med 36 ud af 42 point var
vildt flot. Men vores store comeback i Serie
3 i foråret vil altid stå stort printet hos mig. 4
kampe, 4 nederlag og 3-11 i målscorer. Det
så meget sort ud. Men vi stod sammen som
et hold og fik kæmpet og fightet os tilbage til
klubbens bedste placering nogensinde!
Efteråret er til glemmebogen, nu starter
holdet og klubben op på en frisk, og det er
sundt for alle sammen. Der er stort potentiale
i holdet, som er meget uforløst henover efteråret, hvilket jeg må tage det fulde ansvar for.
Nu håber jeg, at en ny træner kommer
ind og kan se det kæmpe potentiale, der er
i spillerne og få det forløst, for så er den 5.
plads vi leverede i foråret 2016 slet ikke det
højeste niveau for holdet endnu.
Der skal lyde en kæmpe tak til alle, der har
været omkring stadion og set vores kampe,
støttet op om de store arrangementer vi har
holdt og så videre.
Det har været nogle helt vilde oplevelser
at få med, når man nu aldrig kommer til at
stå i Parken og synge nationalsangen som
spiller, så vil jeg sige, at da ”Laksen” scorede
til 3-2 mod Hadsten for nogle år siden, foran
300-350 mennesker på Hadbjerg Stadion, da
føltes det som at vinde Champions Leaguefinalen, med den kulisse I var med til at skabe
til den kamp!
Så mange mange tak!
Forhåbentligt ses vi ude omkring banerne
fremover, og husk nu at støtte op om drengene, de er det hele værd!
Simon Olsen
Træner HØST IF

SIMON OLSEN STOPPER SOM TRÆNER
FOR HØST IF HERRE SENIORHOLD
Som nævnt i Simons indlæg her i bladet ønsker Simon at prøve nye udfordringer inden
for trænergerningen fra 2017.
Det har vi selvfølgelig fuld forståelse for.
Også nu, hvor der snakkes klubsamarbejde
med NVUI, er det belejligt med en ny træner,
der kommer udefra for begge klubbers vedkommende.
HØST IF vil gerne benytte lejligheden til
at takke Simon for indsatsen de seneste 2
år. Som Simon skriver, har det været en rejse
med både stor succes og også nedtur som her
i efteråret.
Jeg ved fra spillerne, at de har været
meget tilfredse med Simons træningspas.
Altid vel forberedt og sat op, så man træner
kampsituationer.
I en lang periode har der været mange
spillere til træning, men her i efteråret har der
kun været en 10-12 stykker. Det giver svære
betingelser for at lave gode og brugbare
træningspas. Og er også en af grundene til,
at vi nu må rykke ned i Serie 4 igen efter et
fremragende forår – den bedste i klubbens
historie!
Så her fra sportschefen for HØST IF
Fodbold skal der lyde en stor tak og held og
lykke med de nye udfordringer, der venter
inden for din fodboldtrænerkarriere.
NB: Simon vil stadig være spiller i NVUI/
HØST IF (VH Fodbold) så meget som tiden
nu tillader det for trænergerningen andetsteds.
Lars Olsen
Fodboldformand
Tlf. 30 75 22 12, e-mail lars.knud@ofir.dk

OB 40-HOLDET
OB-holdet træner indendørs i HØST-Hallen
hver onsdag kl. 20.30-22.00.
Så mød op og hold formen vedlige.
Holdleder for holdet er Jacob Andersen.
Spørgsmål eller andet ved OB 40-holdet
kan stilles til Jacob på tlf. 27 12 55 24 eller
e-mail andersenjacob1980@gmail.com.
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QUICK-GUIDE

TIL TRÆNINGSTIDER OG KONTAKTPERSONER
Fodbold
Fodboldformand: Lars Olsen, tlf. 30 75 22 12.
Træningstider
U9-U10 piger, onsdag 15.00-16.45
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. Træner i Hadsten IC sammen med HSK.
		
Bue Moseholm Olsen, tlf. 30 27 14 53
U7 piger og drenge, onsdag kl. 16.45-17.30
		
Nicolaj Kirkbak, tlf. 30 70 35 45
		
Lars Olsen, tlf. 30 75 22 12
U8 drenge, onsdag kl. 17.30-18.20
		
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, fredag kl. 16.00-17.15
		
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, fredag kl. 16.00-17.15
		
Flemming Dahl Sørensen, tlf. 28 19 22 89
		
Dorte Vang, tlf. 51 86 14 44
		
Ivan Knudsen, tlf. 28 12 62 18
U11 drenge, onsdag kl. 18.20-19.15
		
Rasmus Knage Thomsen, tlf. 21 84 16 41
		
Marianne Langdahl, tlf. 27 20 01 47
U12-13 drenge, fredag kl. 17.15-19.00
		
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, onsdag kl. 19.15-20.30
		
Rune Fugl, tlf. 23 67 89 50
		
Bent Engdal Nielsen, tlf. 22 25 01 74
Herre senior, onsdag kl. 19.15-20.30
		
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, onsdag kl. 20.30-22.00
		
Kontaktperson: Jacob Andersen tlf. 27 12 55 24
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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
		
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 – torsdage kl. 20.30-22.00
Kontaktperson:
Kim Liholm, tlf. 22 78 77 70, e-mail kim@liholm.dk
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Her finder du

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

Her finder du

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
Majbritt Hansen
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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Hadbjerg Kirke
kl. 11.00

27

3

26

2

20

19

16

Fællesspisning
Selling

4

28

21

14

7

30

23

Musikgudstjeneste

ONSDAG

Juleafslutning
Hadbjerg Skole

5

29

22

15

8

1

24

17

Juleafslutning, børnehaver og dagpl.
Plejehjemsgudstj.
Julestue

Fællesspisning,
Hadbjerg

TORSDAG

Helligtrekonger

HØST IF på OK

FREDAG

Juleaften

Ødum Kirke
kl. 11.00

HØST IF på OK

HØST deadline

6

30

Nytårsaften

20

17

10

3

7

31

4

1. juledag

De Ni Læsninger

Ødum Kirke
kl. 11.00

Hadbjerg Kirke
kl. 16.00

Nytårsdag

8

1

25

18

11

Juletræsfest, Ødum

Ødum Kirke
kl. 11.00

Juletræsfest
Hadbjerg

Hadbjerg Kirke
kl. 11.00

Ødum Kirke, kl. 14,
fam.gudstj. m. lucia
Juletræstænding,
Selling
26
27

19
Syng julen ind med
Sigurd

SØNDAG
Hadbjerg Kirke
kl. 9.30

Kollerup Kapel, kl. 14 Ødum Kirke
Hadbjerg Kirke, kl. 15 kl. 9.30
Ødum Kirke, kl. 16
23
24

16

9

2

25

18

LØRDAG

DECEMBER

2. juledag

13

Ældregudstjeneste

6

12

HØST udkommer

5

Salmemaraton

29

28

15

22

Salmemaraton

TIRSDAG

21

HØST udkommer

MANDAG

NOV.
JANUAR

