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Så er puslespillet med produktionsplan for
HØST 2017 gået op, og der er taget højde
for skoleferier og mange andre udfordringer.
De af jer, som skal leverer materiale til
HØST, bør lægge mærke til, at deadline til
HØST maj, august, oktober og december
afviger fra den gængse huskeregel: Deadline
1. søndag i måneden.
En stor tak skal igen i år lyde til redaktionen og alle jer som trofast sender materiale
til HØST – det er kun takket være jer, vi
måned efter måned kan udgive et vedkommende og læseværdigt blad.
Med ønsket om en glædelig jul
og et godt nytår

Hadbjerg Ødum Selling Tidende

Udgives af et samvirke bestående af
foreninger, menighedsråd og skolebestyrelse.
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Per Tjørnild
pjorn@gmail.com
GRAFISK DESIGN
Niels Bjarne Larsen
NielsBjarneLarsen@gmail.com

HADBJERG SKOLE

1. og 2.-præmie i landsdækkende konkurrence gik til
elever på Hadbjerg Skole.

TRYK
Buchs, tlf. 86 42 05 99

KIRKE & MENIGHED

Nyt menighedsråd. De Ni
Læsninger. Foredrag om
Danmarks sidste henrettelse.
Juleafslutninger. Julestue.
Koncert med Leonard Cohen
sange. Billeder Sigurd Barret
og luciaoptog. 2 foredrag om
Luther. Salmemaraton kommer til Ødum.

Udkommer hver måned – undtagen januar og juli –
hver den 3. fredag i måneden og 3 dage frem.

Niels Bjarne
Larsen
Grafisk design

HØST IF

Generalforsamling. Tak for
2016. Tryghedskursus for
kvinder. Fodboldaktivitetsmøde. VH-Fodbold er blevet
godkendt.
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Rikke Møller
Antvorskov
Redaktør

Deadline er første søndag i måneden.
Undtagelser er fremhævet.
		
Februar
Marts
April
Maj
Juni
August
September
Oktober
November
December

DEADLINE
5.2.2017
5.3.2017
2.4.2017
30.4.2017
4.6.2017
13.8.2017
3.9.2017
8.10.2017
5.11.2017
26.11.2017

UDKOMMER
22.2.2017
20.3.2017
20.4.2017
15.5.2017
19.6.2017
28.8.2017
18.9.2017
25.10.2017
20.11.2017
11.12.2017

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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Det Forhistoriske Hjørne

Det Forhistoriske Hjørne

Mens Vi Venter
Af Martin Møller

F

ørst vil jeg benytte lejligheden til at takke alle jer,
som mødte op til mit foredrag
om ”Det Gamle Ødum” i
præstegården den 8. november, jeg er overvældet over
interessen.
Ja, nu er det så igen, at vi
er ved at lade op til det store
juleræs, og når jeg tænker
længe nok baglæns, husker
jeg, at juleforberedelserne i
mit barndomshjem startede

Det var vist det første julekort jeg fik.
Inger boede på den anden side af landevejen, så frimærket kunne spares.

langt tættere på jul, end vi
gør nu.
Før jul var det tradition, at vi
tog til Hadsten med rutebilen
for at se butikkernes juleudstilling og købe julegaver, og
vi var altid på café i Søndergade. I min hukommelse
ligger også, at vi et år var i
Aarhus for at se juleudstilling,
og at det var da helt vildt!
Alle julekortene var også
blevet skrevet og sendt, så
julen nærmede sig.

Gad vide, om det håndskrevne julekort ikke efterhånden forsvinder, da
alle efterhånden sender og
modtager al post elektronisk, og med de nuværende
posttakster tror jeg ikke, at
julekortene holder længe.
Selv julemærker kan man
købe elektronisk, og sætte
dem på sine mails.
Det kan vist kun være
traditionen, der redder det
håndskrevne julekortet.
Hjemme blev der aldrig pyntet op til jul før den 23. december med kravlenisser og
anden pynt, som næsten altid
havde den samme plads hvert
år, for alt skulle være som det
plejede, og som jeg husker
det, var det dejligt at komme
op den 24. om morgenen, for
så var det blevet jul, men så
var der også laaaang tid til
det blev juleaften, det var jo
før, at fjernsynet underholdt
børnene hele dagen, og nøjjj
som vi kedede os.

Billedet er fra 1952, og da var der
meget sne, men jeg er ikke sikker på, at
billedet her er fra jul.

Her er der gang i opvasken i bryggerset
juleaften.
De er vist ved at være færdige.

Selv om man nu er blevet meget voksen, er julen
stadigvæk traditionernes tid,
Jeg husker også, at der
og med egen familie, børn og
altid var sne om julen, men
børnebørn er det vel naturligt,
det passer vist ikke, jeg har
at der rykkes lidt efter lidt
slået det op, og der har kun
på, hvad vi plejede at gøre,
været hvid jul 9 gange siden
år 1900, sidst i 2010. Officiel og tiden gør vel også, at det
er svært, helt at fastholde
”hvid jul” er når 90 % af Dande helt gamle juletraditioner,
mark er snedækket den 24.
men jeg prøver, og jeg glæder
december kl. 12.
Nu har vi jo nok haft sne om mig stadigvæk til det bliver
jul.
julen, lokalt, flere gange, og
også meget sne.
Endelig, endelig blev det Juleaften, efter at far var blevet
færdig i stalden, hvor køer,
heste og grise fik lidt ekstra
i truget, og endelig blev vi
klar til at spise. Menuen var
altid risengrød, andesteg med
kartofler, brune og hvide,
rødkål, og citronfromage som
dessert.
Bortset fra desserten, der
vist nok kunne variere, var
det altid sådan, men så kom
det værste, der skulle altid
vaskes op efter maden, og
der var ikke juletræ og gaver, Endelig kom vi til det væsentligste for
vi børn: Pakkerne!
før alle var helt klar, og nøjjj,
hvor tog det laaaang tid med
opvasken.
Glædelig Jul og et Godt
Nytår
Juletræet i Tobæk Mølle dengang.
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Hadbjerg

Hadbjerg Borgerforening

Hadbjerg

FÆLLES SPISNING

Næste fællesspisning er d. 26. januar. Når
skiltet kommer ud til vejen ved forsamlingshuset kan I ringe til Ida og Egon og tilmelde
jer på tlf. 86 91 49 80.
Kom og få en hyggelig aften i dejligt selskab
for bare 50 kr. pr. voksen og 25 kr. for børn
over 4 år.

GENERALFORSAMLING
Hadbjerg Borgerforening afholder generalforsamling
i forsamlingshuset

tirsdag d. 28. februar 2017 kl. 19.00
Generalforsamlingen afholdes ifølge vedtægterne.
DAGSORDEN
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Fremlæggelse af revideret regnskab
Fremlæggelse af budget for indeværende år, fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg:
		 Kristine Jensen (modtager genvalg)
		 Ditte Vuholm (modtager genvalg)
6.
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
7.
Valg af 1 repræsentant til Favrskov Landsbyråd
På valg:
		 Vagn S. Poulsen
8.
Valg af 1 repræsentantsuppleant til Favrskov Landsbyråd
9.
Valg af 1 revisor
På valg:
		 Irma Katholm (modtager genvalg)
10. Valg af 1 revisorsuppleant
11. Behandling af indkomne forslag
12. Evt.

Forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Vi vil gerne ønske jer
en rigtig glædelig jul og et godt nytår!
Vi håber at I får en dejlig jul med dem I holder af, samt kommer godt og glædeligt ind i det nye år.
Vi glæder os til det nye år, hvor vi skal lave flere arrangementer. Vi skal
have flere med i borgerforeningen og vi skal igen holde sammen om den
skønne og dejlige by, vi har.
Vi vil derfor gerne give en stor tak til alle jer, der bakker op og deltager i
arrangementerne. Det er kun muligt at lave alle arrangementerne i byen med
jeres hjælp.
Ej heller ville det være muligt at lave disse arrangementer uden alle jer, der
er medlem og derved støtter Hadbjerg Borgerforening. Tak!
Tak til alle jer der uge efter uge sørger for, at der kan spilles banko.
Tak til alle jer, der måned efter måned sørger for, der bliver lavet mad, ryddet frem og op efter fællesspisning.
Tak til vores sponsorer, der er:
• Akupunktørklinik, ved Grethe og Bernt Strange, Bavnehøjvej 158, Hadbjerg
• Byens Frisør, ved Bente Frederiksen, Søndergade 14, Hadsten
• Focus On Care, ved Susanne Loft, Østergade 2, Hadsten
• Hadbjerg Autoservice, ved Claus Loft, Bredgårdsvej 9, Hadbjerg
• Hadbjerg Byg, ved Peter Sørensen, Smedebakken 14, Hadbjerg
• Hadbjerg Mur og Beton, ved Morten Eriksen, Hadbjergvej 135, Hadbjerg
• Hadbjerg Tømrerfirma, ved Claus Mikkelsen, Bavnehøjvej 160, Hadbjerg
• HTC Biler, ved Torben Frandsen, Kirkevej 67, Hadsten
• JL Montage Teknik ApS, ved Jan Hedegaard, Bavnehøjvej 125, Hadbjerg
Tak for en dejlig juletræsfest. Det var rigtig skønt, at så mange tilmeldte sig
og mødte op. Det var dejligt at se, at børn såvel som voksne hyggede sig og
gjorde dette til endnu en skøn juletræsfest.
Vi skal selvfølgelig også afholde fastelavn. Dette bliver afholdt d. 26. februar 2017, mere info kommer senere.
Du kan følge med på Facebook, bare ”syntes godt om” ”Hadbjerg Borgerforening”
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Ødum

Ødum

Byforeningen for Ødum og Omegn
FRIVILLIG I EN FORENING

Byforeningen for Ødum og Omegn
ønsker alle en glædelig jul
samt et godt nytår

SKOTSK/DANSK
FOLKEMUSIKDUO TIL ØDUM?
Nu skal vi have en fælles beslutning i vores
by! Bestyrelsen har fået et tilbud om at få en
gruppe som spiller skotsk/dansk folkemusik,
og de vil gerne spille for os her til foråret –
men for at de kan planlægge deres rejse, har
bestyrelsen brug for opbakning fra jer. I skal
give jeres mening til kende: Er det noget vi
skal arbejde videre med?
Lad os sige, at vi har deadline d. 15. februar 2017. Så giv jeres tilbagemelding på
odumforsamlingshus@gmail.com.
Lillian Lindberg

At være frivillig i en forening
er ikke ensbetydende med
at man bliver valgt ind i en
bestyrelse, som den vi har
i Ødum byforening. Vores
medlemmer er frivillige på
hver sin måde og man deltager aktivt, med det man kan.
Siden d. 27. august 2016
har undertegnede fra bestyrelsen i Ødum byforening og
Pia Larsen fra Oluf Ringsvej
brugt en hel dag samt fire aftner på at klarlægge hvad det
vil sige at være frivillig i en
forening, samt at udfærdige
et projekt, som forhåbentligt
kan blive realiseret inden for
en tidsramme.
Det er et samarbejde med
DGI Østjylland og Frivillig
Favrskov, som har tilbudt et
eventmagerkursus på 24 timer til Favrskovs frivillige, der
gør noget og satser på noget,
som andre kan få fornøjelse af.
Men for at få et event op
at stå i en forening, skal der
være klarhed på retning og
konkretisering af det enkelte
event, og hvorfor man skal
lave et event.
I april har vi haft bestyrelsesmøde, hvor frivillig Stefan
Thomsen mødte op med et
projekt, der sætter fokus
sikker skolevej/fortov ved
Ågårdsvej, og ønsket om at
nedsætte et forbedringsudvalg, men vi har kun hørt fra
en Jacob Larsen, som vil være
med, så de er de eneste indtil
videre. Har vi nogle frivillige
som vil gå sammen med dem?

For så at komme tilbage
til det, vi har arbejdet med:
Hvordan vi kunne gøre Ødum
mere attraktiv, så tilflyttere
syntes det er en god ide at
flytte til vores by. Derfor har
undertegnede og Pia Larsen
påbegyndt et stort event
på det grønne område ved
Amdrupvej og Oluf Ringsvej
ud mod Ødumvej, som har
projektnavnet ”LEGEPLADS”,
hvor vi kan engagere byens
borgere og skabe motivation
i byen, og således åbne
fællesskabet. Ideen er at
skabe et fællesareal, hvor folk
i byen kan komme og være
sammen på en anden måde.

Vi kan byde en varm velkomst Det er så der vi kommer til
til vores by, således at dem
de frivillige i vores forening:
der besøger byen også kan
Er det noget man vil bakke op
gøre et ophold.
om, således at vi kan skabe et
fælles sammenhold i byen?
I kan give en tilbagemelding på
odumforsamlingshus@gmail.com
Med venlig hilsen
Lillian Lindberg og Pia Larsen
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Selling

Hadbjerg Skole

STOR

I DAG ER EN
KOM TIL

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

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.
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

DAG!

løb, og det er aldrig sket før, men både 1. og
2. pladen gik til Hadbjerg Skole og endda to
elever fra sammen årgang.
Her er de to stolte vindere: Jakob, som
vandt 1. pladsen og Sara som vandt 2. pladsen.
Jakob og Sara fik overrakt deres diplomer og
egentlig er det kun vinderen, der får en forside til sin historie, men Frilæsning.dk havde
sørget for, at der også var en forside til Sara.
Herudover fik de begge en signeret udgave
ndelig kom dagen, hvor vinderne i
af det sidste bind i ”Den store djævlekrig”,
frilæsning.dk’s forfatterspirer konkursom vakte stor lykke. Hanne fra Frilæsning.dk
rence skulle kåres. Vi har på Hadbjerg
anerkendte også det store arbejde, som læSkole ventet spændt på dette, da vi havde
rerne Signe og Elisabeth har gjort, og der var
hele to finalister. Derfor kom Hanne fra
Frilæsning.dk også fra Sjælland og over til os. smukke blomsterbuketter til dem begge.
Efter overrækkelsen afholdt vi reception for
Hele skolen var samlet i aulaen og Niels fortalte eleverne om stolthed, og hvor stolt han 5. klasserne på biblioteket, hvor der blev skålet i børnechampagne og spist kransekager.
kan blive over det eleverne laver. Herefter
I sandheden en stor dag og helt fantastisk
tog Hanne over og fortalt om, hvordan 2.000
at to elever fra Hadbjerg Skoles 5. klasser på
elever har deltaget i konkurrencen, og at
vinderne er fundet ved at tælle elevstemmer så fin en måde har udmærket sig.
op og ved at få professionelle forfattere til
at læse historierne. Det har været rigtig tæt

E

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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Kirke & menighed

Kirke & menighed

TAK TIL RØDDERNE DER GIK

- OG VELKOMMEN TIL DE NYE!

Så er den første menighedsrådsperiode i min
tid som sognepræst i Ødum og Hadbjerg
sogne gået. Det har været 3 begivenhedsrige
år, hvor der er sket meget både på de indre
og ydre linjer.
Strukturen med Hadsten Storpastoratet
har fyldt en del i menighedsrådets arbejde
siden jeg blev ansat i september 2013, men
efterhånden har vi fået styr på det væsentlige,
og der er blevet etableret et godt samarbejde
mellem menighedsrådsmedlemmer og præster på tværs af de mange sognegrænser. Og
det gælder også for kirkens ansatte. Kirkesangere, organister og gravere samarbejder og
sparrer med kollegerne i Storpastoratet. Det
gavner det gode arbejdsmiljø og giver menighederne mulighed for at få flere forskellige
musikalske oplevelser i vores kirker, da vores
kirkemusikere har hver deres kvaliteter og
kompetencer. Og på kirkegården ideudveksles der også; her får man nye ideer til, hvordan man kan lægge gran uden at beskadige
sine knæ.
På de ydre linjer har vi forsøgt at være tro
mod traditionen og holde fast i gode arrangementer, som har samlet sognenes borgere på
tværs af byskel og alder: vores fælles høstarrangement, sogneudflugten, tirsdagsmøder i
præstegården, minikonfirmander og et godt
samarbejde med skolen. Men menighedsrådet har heller ikke været bange for at bakke
op om nye tiltag, som kirke i børnehøjde,
kirkeuge for 3. klasserne og alternative gudstjenesteformer. Det har været en fornøjelse
at arbejde sammen med jer og en stor glæde,
at menigheden bakker op om de nye tiltag.
En af menighedsrådets og præstens
vigtigste opgaver er at skabe mulighed for
fællesskab mellem mennesker omkring kirke
og kultur, kristendom og livsværdier. Det er
givende at mødes med andre til foredrag i
præstegården om lokalhistorie eller kvindekampen i Danmark for 100 år siden, eller at
være til gudstjeneste Allehelgenssøndag og
sammen med andre blive mindet om livets
alvor i kirkens rum, hvor der gennem musik
og sang, bøn og refleksion gives plads og stof
til eftertanke.

Men rum til fællesskab kræver også fysiske
rammer, og det er en af de opgaver, som det
nye menighedsråd kommer til at arbejde videre med. I 2017 har provstiet bevilget penge
til, at vi i Hadbjerg kan bygge nye og tidssvarende konfirmandlokaler på grunden ved
siden af kirken. Lokaler, som selvfølgelig skal
bruges af mange andre end konfirmanderne.
Efter menighedsrådsvalget har vi i rådet
måttet sige farvel til halvdelen af medlemmerne. Formand Ruth Bugtrup, kontaktperson Claus Andersen, sekretær Lisa
Mirasola og Jonna Ledet Thomsen, der har
været formand for kulturudvalget, har alle
valgt at stoppe. Jeg vil gerne takke, for den
store indsats I har ydet i alle årene, for jeres
engagement og iderigdom og for den gode
modtagelse min familie og jeg fik, da vi kom
til sognene. Det har været en fornøjelse at
arbejde sammen med jer og I ønskes alt godt
fremover.
Heldigvis var det ikke svært at finde nye
folk, der ønskede at stille op til rådet. AnneSophie Schjønning Eriksen, Rikke Birgitte
Boel, Mia Ridtland Jensen og Lilian Svenningsen er kommet i menighedsrådet. Velkommen! Jeg glæder mig til samarbejdet.
Her til slut skal der lyde en stor tak til
vores dygtige medarbejdere i
kirken, på kirkegården og på
kirkekontoret i Hadsten, til
kulturudvalget, lokale samarbejdspartnere og andre frivillige for et godt samarbejde
året igennem. I ønskes alle en
glædelig jul og et godt nytår.
Mette Krabbe

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Tirsdag den 17. januar 2017 kl. 19.30
Torsdag den 23. februar 2017 kl. 19.00
Tirsdag
den 21. marts 2017 kl. 19.30
Torsdag
den 20. april 2017 kl. 19.00
Tirsdag
den 16. maj 2017 kl. 19.30
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”DE NI LÆSNINGER”
HADBJERG KIRKE
Søndag den 18. december kl. 16.00

Julen

nærmer sig nu kirken og hør disse sangere synge christmas
carols og de bedste danske julesalmer.
med hastige
Vel mødt.
skridt og traditionen tro er
der naturligvis ”De Ni Læsninger” 4. sønAnders Dohn
dag i advent i Hadbjerg Kirke. Her vil man ud
Organist
over selve læsningerne få lejlighed til at høre
nogle fremragende sangere fra Aawrhus, som
sammen med undertegnede vil synge julen
ind i bedste 4-stemmige motet stil. Kom og
mærk den intense julestemning sitre i hele
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Kirke & menighed

Kirke & menighed

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
appen ”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.

Formiddagsmøde i præstegården

FERIE OG FRIDAGE

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

Mette Krabbe

NAVNENYT
HADBJERG KIRKE

Døbte
Frederik Høgh Bech, Hadbjerg
Elliot Hauschild Lindal Kragh, Hadbjerg
Noam Dyreborg Top, Hadbjerg
Ebbe Helmer Hartmann, Hadbjerg

ØDUM KIRKE

Bisatte og begravede
Per Lassen Jensen, Hinnerup
Robert Laurits Liin, Voldum

KIRKEVEJVISER
Sognepræst
Formand
Kirkeværge

Mette Krabbe
Doris Svenstrup
John Langdahl
		
Kirkekontor
		
Graver, Ødum
Niels Erik Thomsen
Graver, Hadbjerg Fie Larsen

Præstegården, Ødumvej 32, tlf. 86 98 90 65, mekr@km.dk
Tåstrupvej 51, Selling, tlf. 29 63 50 69, doris@kajkaalund.dk
Gunderuplundvej 10, Astrup, tlf. 27 20 01 46, john@langdahl.dk
Kirkevej 5, Hadsten, Tlf. 86 98 04 25
Mandag til fredag kl. 9.30-13.00, Torsdage dog kl. 9.30-17.00
Hadbjerg, tlf. 51 29 53 22, nielserikthomsen@gmail.com
Hadbjerg, tlf. 51 89 10 57, hovhede24@live.dk

Tirsdag den 21. februar kl. 10.00 i Ødum Præstegård

FOREDRAG OM

DANMARKS SIDSTE HENRETTELSE
v. historiker Poul Duedahl
Foredraget er baseret på Poul Duedahls anmelderroste
biografi ”Ondskabens øjne”, (Gads forlag 2016)
I november 1892 hævede
skarpretter Theodor Seistrup sin bredbladede økse
over halsen på den 29-årige
forbryder Jens Nielsen i
fængselsgården på Horsens
Straffeanstalt.
”Hans henrettelse vil befri
verden for et menneskeuhyre”, skrev The New York
Times, for på trods af sin unge
alder havde Jens Nielsen for
længst gjort sig internationalt
berygtet som indbegrebet
af ondskab. Han stod bag en
lang række indbrudstyverier,
en brandkatastrofe i London
af enorme dimensioner og
nedbrændingen af fem gårde
og et hus på Sjælland. Han
havde siddet indespærret
i flere lande og forsøgt at
myrde tre fængselsbetjente i
Horsens.
Øksehugget blev
skarpretterens sidste.
Siden er ingen mennesker
blevet henrettet i Danmark
for forbrydelser begået
i fredstid. Foredraget
belyser baggrunden for
dette afgørende skel i
retshistorien og går bag om

en af Danmarks mest omtalte
og berygtede forbrydere.
Det fortæller om hans vej
ind på forbryderbanen, om
bekendtskabet med stifteren
af Nordisk Film, om årsagen
til hans had til offentlige
myndigheder og i det hele
taget om, hvordan det gik
til, at en begavet, ung mand
endte på skafottet som
øksens sidste offer.
Poul Duedahl er lektor på
Historiestudiet ved Aalborg
Universitet, og har også skre-

NÆSTE GANG BLIVER DEN 14. APRIL VED OLE JUUL

vet bøgerne Nattens gerninger og Forbrydelsens ansigt
(kåret som Årets Historiske
Bog i Danmark i 2013).
Kom og hør om en af de
personer, vi hørte om på vores sogneudflugt til Horsens
Statsfængsel.
Vi begynder kl. 10.00 med
kaffe og boller. Kl. 10.30
begynder foredraget.
Kaffen koster 20 kr. og alle
er velkomne! Hvor der er
hjerterum, er der husrum.
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JULEAFSLUTNING FOR
BØRNEHAVER OG DAGPLEJER
HADBJERG KIRKE
Torsdag den 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.

AFSLUTNING I SKOLEN
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.

KIRKE I BØRNEHØJDE
HADBJERG KIRKE
Onsdag den 11. januar. kl. 17.30
Så tager vi hul på et nyt år med KIB, hvor vi
synger salmer og hører bibelhistorie, så også
de mindste kan være med. 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.
Øvrige datoer i foråret (samme tid og sted)
8. februar
5. april
15. marts
13. maj

Mette Krabbe

”Julestue”
ØDUM PRÆSTEGÅRD
Torsdag den 15. december kl. 13.30-15.30
V/ Anders Dohn, Jette Rosendal og Mette Krabbe
Det er en god tradition at synge julen ind. Det vil vi gøre i
julestuen i præstegården, hvor vores organist Anders Dohn
og kirkesangeren i Hadsten, Jette Rosendal vil underholde os
med et til lejligheden sammensat program. Præsten læser julehistorie, Gunvor sørger for et godt julekaffebord. Undervejs
synger vi kendte julesange og -salmer og laver julepynt.
Kaffen koster 20 kr.
Mette Krabbe
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GUDSTJENESTER

December		
Ødum Kirke
Hadbjerg Kirke
Sct. Pauls Kirke
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
Torsdag d. 15.
Plejehjemsgudstjeneste				
Søndag d. 18.
4. søndag i advent		
kl. 16.00 De Ni Læsninger MK
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
Torsdag d. 19.
Plejehjemsgudstjeneste				
Søndag d. 22.
3. søndag efter helligtrekonger
kl. 9.30 N.N.		
Tirsdag d. 24.
Ældregudstjeneste			
kl. 11.00 MK
Søndag d. 29.
4. søndag efter helligtrekonger		
kl. 11.00 MK
Februar		
Ødum Kirke
Hadbjerg Kirke
Sct. Pauls Kirke
Søndag d. 5.
Sidste søndag efter helligtrekonger
kl. 11.00 MK		
Onsdag d. 8.
Kirke i Børnehøjde		
kl. 17.30 MK
Lørdag d. 11.
Lørdagsdåb i en af Storpastoratets kirker			
Søndag d. 12.
Septuagesima		
kl. 9.30 MHT
Torsdag d. 16.
Plejehjemsgudstjeneste				
Søndag d. 19.
Seksagesima
kl. 9.30 MK		
Søndag d. 26.
Fastelavnsgudstjeneste
kl. 11.00 MK Kirkekaffe og fastelavnsbolle i våbenhuset		

Andre kirker

kl. 10.00 Kaffe i sognegården
kl. 15.00 Møllegården

kl. 14.00 MK Kollerup

Andre kirker

kl. 15.00 Møllegården AMKH
kl. 10.00 Kaffe i sognegården
Andre kirker

kl. 15.00 Møllegården MK

Gudstjenesteliste indtil august 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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KONCERT MED BROTHERS OF MERCY
DER SPILLER ET GENERØST UDVALG AF LEONARD COHENS SANGE

Torsdag den 9. februar kl. 19.30 i Hadbjerg Kirke

Leonard Cohen

formåede igennem sin 50-årige karriere som
sanger og sangskriver som få at forbinde
stærk popmusik med stærk lyrik. De store
ord var i værk, når Cohen hæftede dem på

menneskelivet og fortolkede og forstod menneskelivet gennem dem. For han havde evnen
til at skabe stor poesi; at sætte ord sammen,
så de peger langt ud over sig selv. Cohen
beskrev menneskelivet ud fra to grundlæggende relationer: menneskets forhold til

medmennesket og mennesket forhold til sin
Gud. Især i kærlighedssangene er der en flydende grænse mellem gudsrelationen og den
mellemmenneskelige relation. Det er én af
de mange kvaliteter, der gør Cohens tekster
egnet til at være medspiller i kirken.
Sognepræsterne Peter Danielsen og
Carsten Tranberg-Krab og idehistoriker Sune
Liisberg har sammen i forskellige konstellationer fortolket Cohens sangunivers i 20 år.
De har spillet på barer, skoler, jazz-klubber, i
fængsler, kirker og på loppemarkeder. Og nu
kommer de til Hadbjerg Kirke.
Så er man vild med Leonard Cohen eller
holder man af god popmusik med skøn lyrik
er man velkommen til en god times koncert
i Hadbjerg Kirke. En aften med Brothers of
Mercy er en aften i lidenskaben, intensitetens
og fordybelsens tegn.
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HØJT JULEHUMØR
MED SIGURD OG BJØRNEN BJØRN
Der var lagt op til julehygge i Ødum Kirke, da
Sigurd i julehjerte-jakkesæt trådte ind i det
tætpakkede kirkerum.
200 børn og voksne skrålede med på julens
kendte salmer, og der blev kæmpet med alle
midler i den meget svære julequiz.
Selvfølgelig vandt børnene!

3. B PÅ HADBJERG SKOLE

GIK LUCIA
1. SØNDAG I ADVENT

Tak for det flotte luciaoptog og tak
for denne gang. Det har været en
fornøjelse at lære jer at kende.
Mette Krabbe

Sigurd fortalte om sin helt særlige tilknytning til Ødum Kirke, og om hvordan onkel
Mikkel på mystisk vis altid skulle i kiosken
juleaften, netop som julemanden kom på
besøg hos Sigurd, da han var barn og fejrede
jul i Hadsten.
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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.

Kirkehøjskolen holder til på Hadsten Højskole, 5 lørdage henover efterår, vinter og
forår i tidsrummet kl. 9.30-12.00.
Vi starter i foredragssalen kl. 9.30 med
foredrag. Kl. 11.00 er der debat, og brunch i
spisesalen.
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.

”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
Foredraget introducerer
generelt til Løgstrup og hans
teolog. Selvom hans tænkning med rette
betegnes som original, kan luthersk tanketænkning med vægt på en
gods spores både i hans menneskesyn og
udfoldelse af de lutherske
gudsbillede.
perspektiver.

”LINDHARDT OG ARVEN EFTER LUTHER”
V. LEKTOR OG HJÆLPEPRÆST CARSTEN BACH-NIELSEN
Hadsten Højskole, lørdag d. 25. februar kl. 9.30
mente, at Luther aldrig var
P.G. Lindhardt var professor i kirkehistorie
blevet forstået i sin radikalitet
ved Det teologiske Fakultet i Aarhus. Han
i Danmark. Man havde nok
var sammen med de andre store århusteolæst lutherske skrifter, men
loger med til at tegne fakultetets profil i
ikke Luther selv.
efterkrigstiden.
Dermed var den radikale
Egentlig var han specialist i pietismen,
Luther blevet forvandlet til en humanisme
men kastede sig efterhånden også over
med et svagt touch af kristendom. Det
vækkelsernes historie og betydning. Lindvar udgangspunkt for en del af Lindhardts
hardt var på mange måder kritisk over for
kultur- og religionskritik.
forvaltningen af den lutherske arv. Han

SALME-

Kirke & menighed

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.
Allerede d. 24. januar kl. 19.00
kommer maratonen igen til Ødum Kirke.
Her skal vi synge salmenummer 593 til 615.
De hører alle til den del af salmebogen, der
hedder ”kristenlivet” og hører nok ikke til de
salmer, vi synger hver anden søndag. Så her
er altså en chance for at lære eller gensynge
mange skattede salmer.
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.

Kalenderen vinter 2017
Tirsdag, den 10. januar 2017
Tirsdag, den 24. januar 2017
Tirsdag, den 7. februar 2017
Tirsdag, den 21. februar 2017

Vejerslev kirke, Tingvej 5, Vejerslev, 8881 Thorsø
Ødum Kirke, Ødumvej 25, 8370 Hadsten
Nr. Galten Kirke, Kirkevej 5, 8370 Hadsten
Søby kirke, Søby Kirkevej 10, Svenstrup, 8450 Hammel

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

Alle er velkomne og hver fugl synger med sit næb.
Projektet støttes af Favrskov Provsti med
midler fra Forkyndelsespuljen.
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FOR 2016 FRA HØST IF

GENERALFORSAMLING I HØST IF

HØST IF indkalder hermed til den årlige generalforsamling tirsdag d. 21. februar 2017.

Generalforsamlingen vil finde sted i
HØST-Hallens klublokale,
Mejsevej 1, Hadbjerg kl. 19.00.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
HØST IF vil være vært for en let anretning, kaffe og vin.
Med venlig hilsen
Vivi Jensen
Formand HØST IF
Tlf. 29 82 04 11
E-mail rudbjergvej13@gmail.com

Først vil jeg gerne takke alle, som har haft sin gang i HØST IF
i 2016.
Stor tak til de mange involverede personer i foreningen,
som har den daglige kontakt eller som har sørget for, at der
har været de fornødne remedier. Med hver deres arbejdsopgaver har de været med til at give alle medlemmerne glæde
og lyst til at komme i HØST IF.
Jeg vil også takke udvalgsformændene, som gør et kæmpe
stykke arbejde sammen med deres udvalg. For at alle sportsudøvere og trænere får den bedst mulige oplevelse af at
komme i HØST IF.
Sponsorerne skal også have hjertelig tak. Det betyder så
uendeligt meget, at I vil støtte op omkring HØST IF.
Selvfølgelig også en kæmpe tak til bestyrelsen, bogføring
og regnskabsassistancen, rengøringshjælpen, kioskpersonalet,
udeprojektgruppen, revisorer og webmastere. Og tak til alle
dem, som på en eller anden måde har givet en hånd med som
opbakning til vores alle sammens lokale idrætsforening!

Vivi Jensen
Formand HØST IF
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TRYGHEDS

KURSUS
FOR KVINDER
HØST-Hallen, 14. januar kl. 10.00-12.00
Invester lidt af din tid i din egen tryghed!
I en presset situation er du meget bedre rustet, hvis du på forhånd har tænkt over, hvad
du vil gøre, måske endda øvet noget af det!
HØST IF Ju Jitsu tilbyder et gratis beskyttelses- og selvforsvarskursus for kvinder. Du
får viden om overfaldssituationen, du lærer
at komme fri fra, og undslippe, forskellige angreb, og du vil få kendskab til hvordan du kan
udligne overtaget til en større og stærkere
modstander.
Kurset vil belyse følgende:
- Hvad sker når man bliver overfaldet?
- Kan man undgå at blive overfaldet?
- Hvordan kommer du fri?
- Hvordan kommer du væk?
- Hvad gør du efter at det er ovre?
Træningen foregår i almindelig tøj eller
sportstøj. Du skal være mindst 15 år for at
deltage. Kurset er gratis, men vi vil gerne
have tilmelding via dette Facebook-event:
https://www.facebook.com/

events/1310009582362818

HØST – DECEMBER 2016
HØST IF
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FODBOLD
AKTIVITETSMØDE I FODBOLD
Onsdag den 1. februar 2017 kl. 19.00
i klublokalet

JULE- & NYTÅRSHILSEN
FRA HØST IF FODBOLD

Alle trænere, spillere, ledere, forældre,
tilskuere, fanklub, sponsorer, Randers FC,
Den 1. februar 2017 afholdes det årlige
naboklubber – JA ALLE – der på den ene
aktivitetsudvalgsmøde i fodboldafdelingen.
eller anden måde har bidraget til et HELT
Mødet er for alle aktive medlemmer af HØST fantastisk 2016 fodboldår i HØST IF, ønskes
IF og for børn & unges vedkommende også
sammen med deres familier en rigtig glædelig
for forældrene. Her berettes der for det forjul og et godt nytår. Tak for indsatsen i 2016.
gangne år samt tages hul på den sæson, der
Vi glæder os til at være sammen med jer igen
lige står for døren. Det er vigtigt, at så mange i 2017.
som muligt møder op denne aften, så vi kan
få input til at få lagt de rigtige linjer for den
Fodboldudvalget
kommende sæson.
Der er en flg. dagsorden til dette årlige
aktivitetsmøde:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af ordstyrer
Orientering fra Formand Lars Olsen
Orientering fra Kampfordeler Bent Engdal/Lars Olsen
Orientering om sæsonopstart (udvalg og
trænere, ledere) fra de forskellige hold
Forslag til evt. nye tiltag
Arbejdsopgaver (roller) i fodboldudvalget
Nedsættelse af Fodboldudvalg
Evt.

Mødet afsluttes med et lettere traktement
som HØST IF fodboldafdeling er vært for.

FAVRSKOVMESTERSKABET I
INDEFODBOLD
D. 24.-26 februar 2017
I weekenden den 24.-26 februar 2017 spilles
der igen om FavrskovMesterskabet i Indefodbold i næsten alle rækker. Dette er nu en fast
tilbagevendende begivenhed, hvor fodboldhold fra alle Favrskov kommunes fodboldklubber dyster om at blive FavrskovMester i
Indefodbold 2017.

SENIOR

UNGDOM

SENIOR INDENDØRS FODBOLD
Seniorer træner indendørs i HØST-Hallen
hver onsdag kl. 19.15-20.30.
Så mød op og hold formen ved lige.
Koordinator for indendørs seniorfodbold er
Kurt Svejstrup. Kurt sender FB INFO ud hver
uge som reminder, hvor man kan tilmelde sig
fra gang til gang.

BØRNE- & UNGDOMSHOLD HØST IF
Indendørssæsonen fodbold har nu taget over
NVUI/HØST IF SENIOR KLUBSAMARBEJDE –
med træningstider onsdage og fredage.
Juleafslutning for de enkelte hold afholdes
VH FODBOLD – ER EN REALITET
efter indendørstræning frem mod jul. Nogle
Status på dette punkt i forhold til sidste numhold har kombineret det med afslutning på
mer af HØST er at DBU har godkendt VH
udendørssæsonen. Der vil være julehygge
og for nogle hold spisning i klublokalet efter
Fodbold som paraply for NVUI og HØST IF
træningen.
Seniorer.
Så VH Fodbold er nu en realitet selv om
AFSLUTNING
begge foreningers generalforsamlinger i
Afslutningsarrangement samlet for alle HØST februar skal give endeligt OK. Det betragtes
IF spillere, ledere og trænere på Bionutria
dog som en formalitet, da begge foreningers
Park Randers til Superliga kamp mellem
fodboldafdelinger samt hovedbestyrelser har
Randers FC og Viborg den 20. november blev sagt god for samarbejdet.
”lidt af en fuser” set fra HØST IF´s side. Kun
Lige nu er vi i gang med at finde en egnet
12 spillere med forældre var tilmeldt. MEN
træner til vores seniorafdeling.
den lille skare med formanden i spidsen fik
Vi påregner at have dette afklaret inden
en god – men kold – eftermiddag. Der var
jul, så vi sammen med den nye træner
masser af gratis Randers FC reklameartikler
kan komme i gang med planlægningen for
til alle børnene samt sodavand. HØST IF sør- forårssæsonen.
gede for slikposer til alle spillerne. Sammen
Derudover skal vi have gennemarbejdet
med børne- & ungdomsspillere med forældre samarbejdsaftalen på alle tænkelige punkter,
fra alle de andre samarbejdsklubber var der
så alt er afklaret og beskrevet til brug for
ca. 2.000, der deltog i dette arrangement. I
klubsamarbejdet i VH Fodbold.
tilgift fik vi så også en sejr til Randers på 2-1
Det bliver spændende fra starten af det nye
over Viborg. MEN det var skuffende, at der
år 2017.
ikke var mere opbakning herfra til dette frem- I februar-nummeret af HØST vil vi inforragende Randers FC arrangement.
mere yderligere om VH Fodbold.
INDEFODBOLD
Indendørssæsonen kører nu på fuld drøn med OB 40-HOLDET
stævner og deslige, hvilket betyder at der
OB 40-holdet træner indendørs i HØSTflere weekender vil være stævner i HØSTHallen hver onsdag kl. 20.30-22.00.
Så mød op og hold formen ved lige.
Hallen på lørdage og søndage – så kig forbi
Jacob Andersen er holdleder.
HØST-Hallen.
Spørgsmål eller andet om OB 40-holdet kan
stilles til Jacob på
Fodboldudvalget
tlf. 27 12 55 24 eller e-mail
andersenjacob1980@gmail.com
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Sponsorhjørnet

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
både materielt og økonomisk. 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.

PLAYERSPONSORATER I HØST IF

Tak for sponsorstøtten i sæson 2016 til alle
vores sponsorer!
Hvorledes det bliver i forår 2017 må vi
se. Som nævnt er der nu etableret et klubsamarbejde mellem NVUI og HØST IF – VH
Fodbold – på seniorsiden, så meget afhænger af hvad der er muligt i forhold til dette
samarbejde.

OK AFTALE
NYT! OK BETALINGS APP
Som nogen måske allerede har set, er det nu
muligt at downloade en app, så man ikke skal
bruge kort til betaling på tanken, men betaler
via OK app.
Hvis der er nogen med OK kort, der allerede støtter HØST IF via dette kort, er det
meget vigtigt, at når i downloader app’en, at
man så vælger OK kort, og indtaster kortnummeret denne ene gang. Så vil HØST IF
stadig få de 6 eller 12 øre pr. tanket liter. Man
kan faktisk også vælge MobilePay. Hvis man
gør det er der ingen støttekroner til HØST IF.
Også ved nyoprettelser er man altså nødt til
at få lavet et kort, da kortnummer skal bruges
ved download af OK betalings app.
Hvis man stadig bruger kort i automaten
ved tankning er der ingen ændringer!

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

HØST IF
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BORDTENNIS

BADMINTON

HØST-HALLEN UDVIDELSE!

TRÆNINGSTIDER I HØST-HALLEN

HØST-HALLEN SÆSON 2016-2017
Badmintonsæsonen er godt i gang / snart
halvvejs i sæsonen i HØST-Hallen. Og nu
er det meget mørkt udenfor, så det er 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!
Nedennævnt en oversigt over hvornår vi råder over baner til badminton og nogle enkelte
tider er stadig ledige!
Forhør dig hos badmintonformand Gert
Holdensgaard!
Tider til badminton i HØST-Hallen er oplyst på vores hjemmeside: www.høstif.dk

STATUS FRA PROJEKTGRUPPEN

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

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

Baner HØST-Hallen sæson 2016-2017

LØB I HØST IF
HØST IF LØB ØNSKER ALLE
EN GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR
Alle er velkommen til at komme og løbe med
resten af året.
Vi starter på en ny sæson fra januar 2017,
hvor der allerede er fyldt godt op med klubture, arrangementer og løb. Har du også et
mål indenfor løb, som du vil nå – så mød op
og vær med…
HØST IF løbskalender december-marts
4. december:
Vesthimmerlands Vinter Cross Cup, afd. 2 (4 og 8 km)
18. december:
Fussingø Trail (17,5 km, 35 km, 52,5 km)
27. december:
GEPARD-Juleløb 2016, Trailløb (3,9 km og 6,4 km)
8. januar:
Klubtur, Aalum/Fussingø
29. januar:
Vinterløb, Scandinavian Congress Center (5 km, 10 km)
3. februar:
Vesthimmerlands Vinter Cross Cup, afd. 4 pandelampe, afslutning (4 og 8 km)
5. februar:
Klubtur
5. marts:
Klubtur
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

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

Dag
Mandag
Mandag
Mandag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Fredag

Tid
Antal baner
kl. 18.00-19.00
3
kl. 19.00-20.00
3
kl. 20.00-21.00
3
kl. 21.00-22.00
3
kl. 16.00-17.00
5
kl. 18.15-19.15
2
kl. 20.45-22.00
3
kl. 19.00-20.00
5

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

Projekt ”Akut udvidelse af Servicefaciliteter
i HØST-Hallen 2012”.
Intet nyt at berette siden sidste nummer. Og
dog… selv om det måske ikke er helt dette
emne. Gymnastik-afdelingen har søgt ELRO
Fonden, som vi også har gjort tidligere her
i halgruppen til Halprojektet. Gymnastikafdelingen søgte om tilskud til nye redskaber/
aktiviteter og har netop fået tilsagn fra ELRO
Fonden på kr. 65.000 til dette formål. Så det
er altså muligt at komme igennem – tak til
ELRO Fonden. Vi kigger på muligheden igen
i halprojektgruppen generelt for ansøgninger
hos diverse fonde! Mødet med lokale politikere, som blev nævnt sidst, vil blive først i det
nye år. Vi håber at de tager imod invitationen,
når den kommer til dem.

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

FREDAGSKLUB FOR MELLEM- OG UDSKOLINGSELEVER
STATUS PÅ FREDAGSKLUBBEN
Fredagsaktiviteter her i
efteråret vil blive annonceret
via Conventus gruppen og i
Facebook gruppen.
Som udgangspunkt den
sidste fredag i måneden.

Månedlig update her i
Alle interesserede forældre
er velkomne til at melde sig
HØST.
ind på Facebook ”Klubaften
Forældrehjælp”, da det er lidt ”De frivillige forældre”
svært at nå alle på de lokale
facebooksider.
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QUICK-GUIDE

TIL TRÆNINGSTIDER OG KONTAKTPERSONER
Fodbold
Fodboldformand: Lars Olsen, tlf. 30 75 22 12
Træningstider
U9-U10 piger, onsdag kl. 16.00-16.45
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
U6-U7 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. 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 – 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
AutoMester, service og skadescenter
www.kp-e.dk
Byvej 8a, Selling
kim.petersen@os.dk
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
23 84 90 23
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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17

16

23
Aktivitetsmøde fodbold
HØST deadline
Ødum Kirke, kl. 11.00
Salmemaraton Nr. Galten

8
9
12
16

7

Plejehjemsgudstj.

Fællesspisning,
Hadbjerg

Plejehjems
gudstjeneste

Juleafslutning,
Hadbjerg Skole

19

12

5

29

22

15

25
26
19 Ødum Kirke, kl. 9.30
21 Formiddagsmøde
21 HØST IF generalfors.
21 Salmemaraton

18

11

4

28

21

8
Juleafslutning, bør
nehaver og dagplejer

TORSDAG

14 Julestue

Kirke i Børnehøjde

24
Kirke i Børnehøjde
Brothers of Mercy
Hadbjerg Kirke, kl. 9.30
Plejehjemsgudstjeneste

Salmemaraton
Ødum

Ældregudstjeneste

10

9

3

2

Salmemaraton

27

26

20

19

Tryghedskursus

ONSDAG

22
24
25
25

Juleaften

17

10

SØNDAG

Juledag

De Ni Læsninger

27

20

13

6

30

Kirkehøjskole

Syweekend

Nytårsaften

FavrskovMesterskaber
Kirkehøjskole
FavrskovMesterskaber

Hadbjerg Kirke
kl. 11.00

Ødum Kirke
kl. 9.30

Syweekend

Hadbjerg Kirke
kl. 11.00

Ødum Kirke
kl. 11.00

22

15

8

1

25

28
29
26 Ødum Kirke, kl. 11.00
26 FavrskovMesterskaber
28 Generalfors.Hadbjerg

21

14

7

31

Hadbjerg Kirke
kl. 16.00

Nytårsdag

18

11

Juletræsfest, Ødum

Ødum Kirke
kl. 11.00

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

16

9

LØRDAG
Ødum Kirke
kl. 11.00

HØST udkommer

Syweekend

Helligtrekonger

Sct. Pauls Kirke
kl. 16.00

FREDAG

JANUAR

1
5
5
7

Hadbjerg Kirke
kl. 11.00

2. juledag

6

13

Ældregudstjeneste

TIRSDAG

12

HØST udkommer

MANDAG

DECEMBER
FEB

