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Intro
MED HØST I HÅNDEN

– kan du finde ud af alt, der er værd at vide 
om vores lokalområde.

Hvem vandt i bordtennis?
Hvornår kan jeg komme med til stavgang?
Hvad byder de på i Selling Forsamlingshus?
Hvornår skal jeg sætte kryds i kalenderen 

til byfest?
Hvordan var det nu lige med menigheds-

mødet – kan jeg nå det endnu?
Hvor finder jeg en frisør?
Hvem og hvornår træner U8?
Hvem er ham der Luther, vi holder 

HØSTival for?
Mon de holder Grundlovsdag ved hallen 

igen i år?
Fandt du, hvad du søgte?

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

REDAKTØR
 Rikke Møller Antvorskov
rma_oedum@hotmail.com, tlf. 30 25 78 64

KASSERER
Irma Katholm
irmakatholm@gmail.com, tlf. 26 29 46 09

TEGNINGER
Per Tjørnild
ptjorn@gmail.com

GRAFISK DESIGN
Niels Bjarne Larsen
 NielsBjarneLarsen@gmail.com, tlf. 30 16 36 88

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.

  DEADLINE UDKOMMER
 Maj 30.4.2017 15.5.2017
 Juni 4.6.2017 19.6.2017
 August 13.8.2017 28.8.2017
 September 3.9.2017 18.9.2017
 Oktober 8.10.2017 25.10.2017
 November 5.11.2017 20.11.2017
 December 26.11.2017 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

Rikke Møller 
Antvorskov
RedaktørHØST IF

Højtrangerende bortennis-
spiller. U13 nu med 11 mand 
på banen. Tøvende resul-
tatstart for VH Fodbold.

18
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 TIL NÆSTE HØST 

ER ALLEREDE

D. 30. APRIL

KIRKE & MENIGHED
Præsteindsættelse. Markering 
af Damnarks befrielse i 1945. 
Hvem var trapezkunstneren 
La Norma? Foredrag om IS og 
radikalisering.
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GRUNDLOVSDAG

FÆLLESSPISNING
D. 27. april kl. 18.00 afholder vi sidste 
fællesspisning inden sommerpausen. Det 
skønne madhold stiller op med oksefilet og 
lækkert tilbehør. Lige så snart skiltet kommer 
ud at stå ved forsamlingshuset, så skynd jer 
at ringe til Ida og Egon for tilmelding på tlf. 
86 91 49 80.

GRUNDLOVSDAG
…vil vi vanen tro være at finde med en kaffe- 
og kagebod til Grundlovsløbet.

SANKTHANSAFTEN D. 23. JUNI
Så skal heksen sendes til Bloksbjerg, vi 
håber I vil være med

Traditionen tro afholder vi sankthansaften i 
Søparken.

I år er det heldigvis en fredag, og vi håber 
vejret er med os, så vi kan bruge endnu mere 
tid sammen.

Kl. 17.00 begynder vi med bål for børnene; 
her kan hvert barn få en portion snobrødsdej, 
pinde medbringer i selv.

Det store bål tændes kl. 19.00, og her vil 
grillen også blive tændt, og der vil være mu-
lighed for at købe lidt lækkert fra grillen og 
noget at slukke tørsten med.

Vi glæder os til at se jer!
I er alle velkomne til at lægge jeres afklip-

pede grene på bålpladsen i Søparken fra d. 1. 
maj 2017.

VIGtIG INFORMatION!
HADBJERG BORGERFORENING HAR SKIFTET PENGEINSTITUT

Fra dags dato skal betaling ske til

SPAREKASSEN KRONJYLLAND, HADSTEN AFD.

REG. NR. 9326, KONTO NR. 0011549748
HUSK venligst at rette bankoplysningerne inden jeres kontingentbetaling.
Kontingent pris pr. år: Enlige: 125,- / Familie: 250,-
Betaling skal ske inden den 1. juni 2017.

MobilePay kan fremover også benyttes: 20 73 87 49
På forhånd tak.

Hadbjerg 
borgerforening

Foreningerne bag HØST 
inviterer til en dejlig familie-
dag mandag d. 5. juni 2017 

– grundlovsdag, som i år også 
er 2. pinsedag.

Der har netop været af-
holdt redaktionsmøde, hvor vi 
fik alle detaljerne på plads.

Gode folk med masser af 
ideer og handlekraft står bag 
denne fælles dag.

Kl. 13.00 mødes vi ved HØST-Hallen, hvor der vil være 
aktiviteter for hele familien – lege og sjov for børnene, 
kiosken er åben og du skal have hentet dit løbenummer til 
grundlovsløbet.

Kl. 14.00 går den fælles del med sang og tale i gang – i år 
vil Inge Sørensen, Hadbjerg, holde grundlovstalen.

Skolen har også en overraskelse i ærmet, som de vil præ-
sentere.

Kl. 15.00 går starten til HØST IF´s Grundlovsløb, mens der 
er quiz og kaffe på pladsen.

Ca. kl. 16.30 siger vi tak for i dag og på gensyn.

I næste nummer af HØST kan du læse meget mere om dagen, men reserver den allerede nu.

VI GLÆDER OS!
HØST redaktionen

FæLLesaRRaNGeMeNt
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Seneste nyt fra arbejdsgruppen vedr.

DET GRØNNE OMRÅDE I SELLING
Ved hjælp af utallige forslag, idéer, visioner og 
mange møder om realisering, prioritering og 
konkretisering har arbejdsgruppen lavet en 
tegning af elementerne, som vi vil søge finan-
siering til. Der er allerede sket en hel del vha. 
donationer og frivillige hænder, deriblandt 
etableringen af sheltere og inden for ganske 
kort tid en lille høj med rutsjebane på.

Kort beskrivelse af elementerne vi vil søge 
finansiering til:

• Sekskantet madpakkehus til 40 
personer til fællesspisning, vejfester, 
skole- og institutionsudflugter, børne-
fødselsdage mm.

• Multibane til fodbold, basketball, yoga 
mm.

• Cykel- og scooterbane til at træne 
motorik og trafiksikkerhed

• Stort gyngestativ til leg
• Legehus i den lille skov til rollelege
• Motorikbane til store og små – udfor-

dring, træning og leg

Det grønne område-gruppen

FORMANDSHJØRNET
Jeg håber at alle læsere af HØST er kommer 
godt over påsken, og kan finde tid til at læse 
mit lille indlæg i HØST. Jeg vil i dette indlæg 
begynde med og takke de dejlige borgere i Sel-
ling, som har kunnet stå sammen om rengøring 
af byen, samt de borgere, der hjælper til på 
små projektopgaver eller er tovholdere på pro-
jekter osv., så vi fortsat kan vise vores by frem 
med stolthed, som den dejlige by den er at bo i. 
Det til trods for at bølgerne kan gå lidt højt fra 
tid til anden både på nettet og i selve byen.

Jeg vil ved samme anledning ligeledes takke 
for de mennesker der deltog i borgerfor-
enings generalforsamling d. 19. april i forsam-
lingshuset. Det var en generalforsamling der 
blandt andet bød på en forklaring på, om bor-
gerforeningen bare havde gået rundt og trillet 
tommelfingre, eller om vi havde lavet noget i 
år. Borgerforeningen har blandt andet gang i 
vores grønne område, hvor statussen på det 
projekt fremgår af dette nummer af HØST, 
ligesom samarbejdet med forsamlingshuset 
omkring de 10.000 kr. som tildeles byen 
hvert år i forbindelse med vores deltagelse i 
landsbyrådet. Dette samarbejde er blevet til 
et borgermøde i forsamlingshuset, der lige-
ledes er beskrevet yderligere i dette HØST. 
På vegne af begge foreninger ser vi frem til 
flere projekter sammen, der viser at byen kan 
stå sammen, ikke kun borgerne imellem, men 
at foreningerne ligeledes kan stå sammen.

Til generalforsamling blev det ligeledes 
understreget at borgerforeningen fortsat øn-
sker det gode samarbejde med foreningerne 
i byen og vil forsætte med projekterne, som 
både kommer fra medborger i byen samt fra 
bestyrelsesmedlemmer.

Steffen Espersen
Formand Selling Borgerforening

SELLING BYFEST
Et efterhånden mangeårigt projekt som for-
ener beboerne i Selling og omkringliggende 
landsbyer.

Selling byfest er en tilbagevendende begi-
venhed i juni, som både store og små møder 
op til igen og igen!

Byfesten begynder allerede fredag med 
en fest for børn i skolealderen. Festen er 
arrangeret af børnene selv, og er 100 % på 
børnenes præmisser. Der er garanteret sjov, 
lækker mad og kold slushice og mange sjove 
aktiviteter denne aften.

Fredag bliver akkompagneret af lørdagens 
mange aktiviteter. Du vil på dagen bl.a. kunne 
opleve havetraktor-træk, hoppeborg, heste-
træk, motorcykeltræf, diverse boder og en ka-
gekonkurrence, hvor dygtige amatørkondito-
rer dyster om at fremvise den flotteste kage. 
I løbet af hele dagen er der mulighed for at 
købe fadøl, sodavand, diverse frokostplatter 
og andet godt til ganen.

Lørdag aften afholdes årets fest, hvor der 
i år serveres helstegt pattegris, oksefilet, 
frikadeller, flødekartofler og salat, samt noget 
lækkert til dessert. Der kan købes drikkevarer 
i baren, som betjenes af Selling og oplands 
smukke borgere. Peter Vildmand, en af Dan-
marks dygtigste Kim Larsen-kopier, skaber 
feststemning til aftenens fest.

Det legendariske amerikanske lotteri løber 
også af stablen lørdag, hvor man kan vinde 
præmier sponsoreret af lokale forretninger og 
virksomheder.

Så mød op og støt det lokale initiativ. Det 
bliver et brag af en fest!

RetteLse I FORHOLD tIL sIDste RekLaMe
Obs!

Vores dejlige byfest ligger den 9.-10. juni, 
hvor alle og enhver er velkommen til at 
deltage. I tilfælde af at I ønsker at deltage 
i havetraktortræk, skal I kontakte Steffen 
Pilgaard på tlf. 25 15 95 33 i stedet for det 
omtalte nummer i forrige HØST.

På vegne af Selling byfestudvalg
Mona Tahhan og Steffen Espersen

Selling
KOM OG HJÆLP OS 
MED AT BRUGE 10.000 KR.
bORGeRMøDe 
I seLLING FORsaMLINGsHUs
onsdag d. 3. maj kl. 19.30

Hvert år har Selling mulighed for at 
modtage 10.000 kr. fra Landsbyrådet.

Vi har selv mange ideer til, hvordan 
pengene kan bruges, men vi vil gerne 
høre, hvad I har af ideer, for det er 
vores fælles penge.

skaL VI aFHOLDe eN MUsIkaFteN I 
FORsaMLINGsHUset?

skaL VI PÅ UDFLUGt?

skaL VI aNskaFFe et stORt 
kUNstVæRk tIL bYeN?

eLLeR skaL VI NOGet HeLt aNDet?

Mød op d. 3. maj, og du har mulighed 
for at påvirke beslutningen.

Venlig hilsen og på gensyn
Selling Borgerforening og 
Selling Forsamlingshus

Selling 
borgerforening

seLLING
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Vi har i længere tid haft i tankerne at 
skrive en præsentation af vores forsam-
lingshus i Selling. Dels er der kommet en 

del nye tilflyttere til byen – og velkommen til 
jer alle – dels vil vi gerne informere om, hvad 
der sker i forsamlingshuset.

Forsamlingshuset blev bygget med stor 
hjælp fra byens borgere, og stod færdigt i 
april 1989. Der er et par år til det runder 30 
år, og er dermed et af de nyeste forsamlings-
huse i Favrskov kommune.

INTEGRERET INSTITUTION
Helt fra begyndelsen blev 1/3 af arealet afsat 
til børnehave. Det er i dag ombygget til en 
integreret institution, dvs. der er både vug-
gestue- og børnehavebørn. Dermed er der 
altid liv og aktivitet i huset på alle hverdage, 
fremfor at det ”bare” står tomt.

SELLING POKERKLUB
Det gælder for så vidt også resten af for-
samlingshuset, at der er aktivitet i huset 
hele ugen inkl. weekend. Vi vil i det følgende 
kort gennemgå aktiviteterne, begyndende 
med poker. Hver mandag afholdes pokerspil, 
og det er Selling Pokerklub, der står for at 
afholde arrangementet. Der typisk omkring 
30 deltagere, så der er fint plads til flere 
spillere. Du kan læse mere om klubben på 
www.sellingpokerklub.dk.

PILATES
Hver tirsdag afholdes der pilates igen-
nem HØST IF. Du kan læse mere på 
http://www.høstif.dk/pilates.

YOGA
Hver onsdag afholdes der yoga. Aktiviteten 
omtales på Facebook. Den letteste vej er at 
gå ind på Google.com og søge efter ”Face-
book yoga i Selling”. Både yoga og pilates står 
i øvrigt også omtalt på forsamlingshusets 

hjemmeside, www.8370.dk under aktiviteter, 
bevægelse.

BANKO
Der afholdes bankospil hver torsdag aften, 
hvor der typisk er 65-70 deltagere. Vi skal 
hilse fra bankoklubben og sige, at der er fint 
plads til en del flere spillere. Bankogruppen 
kunne også godt tænke sig lidt flere frivillige 
til den praktiske afvikling. Der er en ”vagt-
plan”, så man kun skal hjælpe hver 3. uge, og 
det kunne være med en afgrænset opgave 
som at tømme termokander og tørre borde 
af efter bankospil. Så hvis du enten selv har 
lyst eller kender nogle der har lyst til enten at 
spille med eller være medhjælper, så henvend 
dig i forsamlingshuset før spillestart. Du 
kan læse detaljerne på www.8370.dk under 
aktiviteter, banko.

FESTUDLEJNING
Forsamlingshuset er typisk udlejet i weeken-
den til diverse fester. Du kan på forsiden af 
www.8370.dk se vores udlejningskalender, 
så her kan du se, hvornår huset er ledigt eller 
udlejet. Forsamlingshuset kan rumme fester 
på op til godt 100 deltagere. Du kan læse 
mere om vores faciliteter på nævnte hjem-
meside.

FÆLLESSPISNING
Der afholdes fællesspisning hver onsdag 
i september, oktober, november, og igen 
i januar, februar og marts. Arrangementet 
organiseres af frivillig arbejdskraft, både hvad 
angår madlavning, kagebagning og oprydning. 
Vi har fået et hold frivillige til at stå for map-
pen med tilmeldinger, så lad os håbe, at vi 
også får alle fællesspisninger afholdt i næste 
sæson.

SELLING BORGERFORENING
Selling Forsamlingshus og borgerforeningen 
samarbejder om forskellige opgaver, eksem-
pelvis i form af at borgerforeningen låner 
forsamlingshusets køkkenfaciliteter i forbin-
delse med den årlige byfest. Vi vil i øvrigt 
invitere til et møde i forhold til at få idéer 
til anvendelsen af et årligt tilskud fra lands-
byrådet. Desuden ”låner” vi folk imellem de 
to foreninger til praktisk afvikling af diverse 
arrangementer. Vi vil gerne sige tak for al 
den hjælp vi har fået fra borgerforeningen og 
andre medhjælpere, der er med til at få vores 
aktiviteter afviklet. Og, som det allerede sker 
p.t, så hjælper vi også gerne til udenfor ram-
merne af forsamlingshuset, i det omfang vi 
finder overskud til dét.

SY-WEEKEND
Der er afholdt et enkelt sy-weekend maraton 
i forsamlingshuset. Det var så stor en succes, 
at det forventes at foregå to gange om året 
fremover.

BYTTEMARKED
Der er blevet afholdt et enkelt byttemarked, 
hvilket også var en stor succes. Om muligt vil 
vi også forsøge at gøre dette arrangement til 
en halvårlig begivenhed.

ANDET?
Udover de allerede nævnte, så er forsamlings-
huset også involveret i juletræstænding og 
sankthans. Og årligt afholdes der en fest for 
byens tilflyttere samt medhjælpere. Deltagel-
sen er gratis for deltagerne, så her er besty-
relsen vært ved en fest, hvor medhjælperne 
kan føle sig værdsat. Uden medhjælpere ville 
langt de fleste af de nævnte aktiviteter slet 
ikke blive til noget. Så en stor TAK til alle for 
indsatsen.

FUNDRAISER
Vi kunne godt tænke os kontakt med en 
fundraiser til diverse projekter i forsamlings-
huset. Vi kunne eksempelvis godt tænke os 
at udskifte vinduerne i foyeren, og et sådant 
projekt ville væsentligt lettere kunne blive 
realiseret med støtte fra eksterne fonde. Hvis 
du har erfaringer med fundraising eller kender 
nogle der har, så må du meget gerne kon-
takte undertegnede.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, 
ris eller ros til forsamlingshuset, så kan du 
altid maile mig på kobberoe@gmail.com.

På bestyrelsens vegne
Martin Bugge Kobberø
Selling ForsamlingshusSelling forSamlingSHuS

SELLING FORSAMLINGSHUS – EN RUNDVISNING
seLLING
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Af Martin Møller

værk for at være af stor historisk værdi og 
i høj grad ønskeligt, og at bestyrelsen ret 
indtrængende henstillede til d’herrer Præster 
og Lærere i hver sit sogn, at være Hr. Trøst-
Hansen behjælpelig med at få fremskaffet de 
nødvendige billeder af personer og bygninger.

Museet skrev ligeledes: "Værkets kultur-
historiske og særlig skolehistoriske værd vil 
nemlig i høj grad afhænge af dets fuldstæn-
dighed og nøjagtighed, og en sådan kan 

udgiveren ikke nå, uden manges forstående 
og beredvillige hjælp".

Trøst-Hansen fik ordren og man skrev, at 
museet ønskede at erhverve et komplet ek-
semplar af samlingen, men kan ikke undlade 
at tilføje: "at man forudsætter det vil blive 
muliggjort at fremstille værket til en pris, der 
ligger inden for de begrænsede midler, der 
står til museets rådighed".

Således kortene.

Det GaMLe sOGNekORt FRa HaDbjeRG
AF INGE SØRENSEN I HADBJERG HAR 
HØST-REDAKTIONEN LÅNT ET GAMMELT 
SOGNEKORT FRA HADBJERG

Det gamle sognekort fra Hadbjerg sogn i fuld størrelse.

OG HVOR kOMMeR sOGNekORteNe sÅ FRa?
Jo, i maj 1917 fik Dansk Skolemuseum en 
forespørgsel fra Hr. Grosserer S. Trøst-Han-
sen, om man mente, at det ville have almen 
interesse, at få fremstillet en samling billeder 
fra alle landets kommuner – således som 
nogle ledsagede prøver viste med billeder 
af de personer, der har været ansat i hvert 

sogns Præste- og Skoleembede, så langt 
tilbage i tiden som det er muligt at fremskaffe 
sådanne, med årstal for deres tiltræden og 
afgang, og ligeledes fotografier af Kirkens in- 
og eksteriør og af sognets forskellige, såvel 
ældre som nyere skolebygninger.

Dansk Skolemuseum var interesseret og 
skrev til sognene, at man anså et sådant 

Sognekortet for Hadbjerg Sogn. Øverst fra Venstre er det: Pastor Brøndsted 1853-1877, Pastor Asmussen 1887-1879, 
Pastor Dalsgård 1879-1900, Pastor Volquartz 1900-1918, Pers. Kappel. Fog-Pedersen 1911-1916, Provst Andersen 
1918-

Lærer Jensen 1842-1880, Førstelærer Bach 1880-1917, Lærer Henriksen 1917- , Lærerinde Kristensen 1896- , Lærer-
inde Johnsen 1896-1901, Lærerinde Madsen 1901-1903.

Nederst fra venstre er det: Lærerinde Winther 1903-1905, Lærerinde Pedersen 1905-1906, Lærerinde Wildrek 1906-
1909, Lærerinde Jensen1909-1913, Lærerinde Pedersen 1913- og sidst Lærerinde Eskildsen.

Navnene på præsterne, og præsterne helt 
op til i dag, er ligeledes nævnt på ”præstetav-
len” som er ophængt i kirken.

Århus Stiftstidende fortæller, søndag d. 1. 
august 1993, at tavlen er lavet, efter at en af 
sognets beboere gav en større pengegave til 
menighedsrådet, som derefter lod præstetav-

len lave. Tavlen blev lavet af lokale håndvær-
kere, og ligner meget tavlen i Ødum Kirke.

Avisen fortæller, at menigheden ikke var 
helt tilfreds med den blegrøde bundfarve, 
den skulle have lignet tæppet på kirkegulvet 
og farven på prædikestolen, mente de fleste.

I avisens artikel, ”Hadbjerg Kirkehistorie 
er lang og spændende” står blandt andet om 

Det HIstORIske HjøRNe
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præsten Andreas Jacobsen, der var præst i 
næsten 50 år i 1700-tallet, at han fik 15 børn, 
og omtales som flittig, ærværdig, årvågen, 
nidkær, frygtet og elsket.

I Danmark er der 2.169 sogne, som for de 
fleste af dem opstod i middelalderen. Det 
var i 1800-tallet sogneforstandere, præster, 
større gårdejere o.l. der regerede i sognene, 
indtil 1868 hvor en ny landkommunallov 
blev indført og det blev besluttet, at sognene 
skulle styres af sogneråd.

Hadbjerg Sogn er et af dem.
Hadbjerg Sogn har siden 1200-tallet 

haft sin kirke, og var dengang et anneks til 

Galten-Vissing sogn, indtil præsten i Ødum, i 
slutningen af 1600- tallet, søgte kongen om 
at få Hadbjerg lagt ind under Ødum Sogn og 
der blev udsendt et kongebrev om, at sagen 
skulle undersøges.

Der gik dog helt frem til den 27. august 
1823 før Hadbjerg blev anneks til Ødum.

Når et sogn er et anneks til et andet, er 
det et sogn med egen kirke, men uden egen 
præst.

Omkring den tid ser vi, på et kort over Had-
bjerg Sogn fra 1836, at Hadbjerg dengang 
bestod af kirken og en halv snes gårde og den 
skole, som blev nedrevet i 1888.

Her står følgende om kirken: ”Et smukt 
Minde fra denne Landsbyernes rige Tid 
findes i vore gamle romanske Granitstenskir-
ker, der ogsaa paa vore Egne vidner om hine 
Tiders Trang til Fællesskab ud over Dagens 
Arbejde og Økonomi.”

Der fortælles også om kirken i bogen, 
Kirkerne i Kronjylland, hvor der også blandt 
andet står, at man i forbindelse med restaure-
ringen i 1968 fandt 25 mønter under gulvet, 
hvor den ældste mønt, som var tysk, var 
dateret helt tilbage i 1350.

Kort over Hadbjerg anno 1836, et lille udsnit af hele Hadbjerg sogn.

I hele sognet var der i 1890 86 gårde og 
huse, og en del heraf har tilbage i tiden været 
underlagt Kollerup Gods, som er en del af 
sognet, men nogle har også været underlagt 
Clausholm Gods, selv om det hører ind under 
Voldum Sogn.

Præcis hvornår, Hadbjerg Kirke er bygget, 
er vist usikkert, men i hæftet om Hadbjerg 
Kirke står der, at kirken skal være bygget af 

”Skt. Simon Yde”, det vil sige individet til Skt. 
Simon og Judas.

Her en skitsetegning fra 1939 af kirken, fra bogen Randers Amts Hjemstavnsbog.

Her et par billeder af Hadbjerg Kirke. Billederne er taget med mange års mellemrum.

Siden der i 1890 var 86 huse og gårde 
i sognet er befolkningen i sognet vokset 
støt, og især efter at sognerådet for Ødum-
Hadbjerg Kommune besluttede, at der skulle 
bygges ny Centralskole i Hadbjerg, er bebyg-
gelserne vokset stødt.

Ved folketællingen i 1787 var der i Had-
bjerg sogn registreret 212 personer, i 1890 
var der 427 personer, og i 1930 var der 592 
personer.

I gamle sagn er Elverhøjen det sted, hvor 
Alfer og Elverpiger holdt til, og omtales i Dan-

ske Studier fra 1931, som Voldstedet Elverhøj 
i Hadbjerg Sogn.

Elverhøj er også omtalt i materiale om Kol-
lerup Gods, som er en del af sognet, og som 
har helt sin egen historie. Her er noteret, at 
Kollerup er nævnt helt tilbage i året 1219.

Elverhøjen, og mange andre områder i sog-
net er nu blevet udlagt som boligområder, og 
Hadbjerg Sogn har udviklet sig meget siden 
Sognekortet blev trykt.

Det HIstORIske HjøRNe
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HØST i va l

Af Ole Juul

1483-1546

Den store tyske reformator Martin Luther blev født i 
Eisleben i Tyskland d. 10. november 1483. Faderen 
var bonde, og da Luther blev født, levede familien 
i trange kår. Men det blev bedre, da faderen ved 

siden af sit lille landbrug fik arbejde i minerne i det lokale 
bjergværk. Her steg han i graderne, blev betroet givtige til-
lidshverv, og som Martin voksede op blev familien mere og 
mere velstående. Det var også i disse barndomsår, at familien 
flyttede til den nærliggende købstad Mansfeld, hvor Martin 
kom i skole. Skønt Martins far på visse punkter var kritisk 
overfor kirken, blev Martin opdraget med den tids respekt 
for autoriteterne, herunder kirken. I det hele taget fik Martin 
en streng opdragelse, hvor korporlig afstraffelse af begge 
forældre var en daglig hændelse.

Da Martin har afsluttet grundskolen i Mansfeld, flytter han 
hjemmefra og bliver optaget på universitetet i den nærlig-
gende by Erfurt. Da faderen i mellemtiden har oparbejdet 
en vis kapital og har opnået en indflydelsesrig position i 
Mansfeld, har han brug for juridisk bistand til at gennemskue 

de forskellige og snørklede paragraffer, hvad 
angår handel og fast ejendom, så under let 
pres hjemmefra begynder Martin på jurastu-
diet. Selv er han på det tidspunkt på ingen 
måde afklaret med, hvad han vil, men da det 
juridiske fakultet dengang optog mange af 
de studerende, var det naturligt for Martin at 
gå den vej – også med udsigt til godt arbejde 
efterfølgende.

Men i 1505 sker der noget, der i den grad 
griber ind i Martin Luthers liv. På en tur 
tilbage til hjembyen, Mansfeld, bliver Martin 
overrasket af et uvejr. Han er til hest, men tør 
ikke fortsætte rejsen, og søger i stedet ly for 
regnen i en lille lund i nærheden af lande-
vejen. Da det udvikler sig til et voldsomt 
tordenvejr, og et lyn slår ned i et træ tæt på, 
hvor Luther har søgt læ, bliver han overvæl-
det af frygt for sit liv. Han kaster sig til jorden 
og beder til den hellige Anna, jomfru Marias 
mor, som er hans særlige skytsengel, og i 
bønnen lover han Anna, at hvis han kommer 
levende fra dette uvejr, vil han gå i kloster 
og tjene Gud resten af sit liv. Uvejret driver 
over, Luther lider ikke overlast, men han har 
afgivet et fromt og helligt løfte, som han så 
også agter at indfri.

Kort tid efter chokerer han sine medstude-
rende og ikke mindst sine forældre, da han 
søger optagelse i det nærliggende augusti-
nerkloster i Erfurt. Da han bliver optaget sy-
nes Luthers livsbane nu at være udstukket. Et 
fromt og helligt liv bag klosterets tykke mure, 
dage og nætter fyldt med studier og bønner 
og en afsondret og sikker tilværelse. Men det 
skal komme til at gå anderledes.

Luther følger klosterets forskrifter. Han er 
en mønstermunk og bliver 
allerede to år efter, at han er 
optaget i klosterlivet, præ-
steviet. Han bliver ansat i 
Wittenberg som lærer ved 
universitetet og bliver i 1511 
doktor udi teologien. Men 
han falder aldrig til ro i og 
med klosterlivet eller livet 
ved universitetet i Witten-
berg. Dag og nat kæmper 
Luther med de spørgsmål, 
der bliver ved med at vende 
tilbage, og jo længere han når 
med sine bibelstudier jo mere 
presserende bliver spørgsmå-

lene, både teologisk og personligt. ”Hvordan 
slipper man fri af frygten for den straffende 
Guds vrede”? ”Hvordan når man frem til tro-
en på en nådig og tilgivende Gud”? I hjemmet 
og af sin far er Luther blevet opdraget med 
gerningsretfærdighedstanken – et tankesæt 
der går igen i den opdragelse han har fået i 
kirken – hvor det for et menneske handler 
om gennem gode gerninger og præstationer 
at råde bod på de synder, man uvægerligt 
begår. Men Luther indser efterhånden, at jo 
mere han yder af gode og fromme gerninger 
i og udenfor klosteret, desto længere synker 
han ned i synden. For det handler ikke om at 
tjene Gud og næsten, men om en selv og ens 
egen frelse. Luther erfarer, at han – som han 
senere skriver – bliver indkroget i sig selv, 
altså kun har sig selv og sin egen navle som 
fixpunkt. Herfra kæmper han sig gennem 
bibelstudier frem til den overbevisning, at 
et menneske er af Gud retfærdiggjort af tro 
alene, og at troen bliver skænket af den Gud, 
som et menneske nærer tillid og kærlighed til, 
og at de gode gerninger, som man gør, sker 
ud fra ren og skær taknemmelighed over, at 
alt dette er bragt i stand af Jesus Kristus.

Da Luther så at sige kommer ud på den 
anden side med denne nye overbevisning om, 
hvad troen handler om, og hvor den er fun-
deret, resulterer det i en kritik af den katolske 
kirke, af hele præstevældet og pavens magt, 
hvor Luther mener, at et menneske ikke be-
høver en mellemmand for at nå Gud. Mødet 
er bragt i stand i kraft af Kristi gerning. Det 
betyder nu, at Luther i skrift og tale indleder 
en voldsom og effektiv undergravning af den 
pavelige autoritet. Ja, Luther når så langt 

Martin Luther

Luther slår sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg.
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som til at kalde paven for antichrist og i skrift 
udtrykke, at den katolske kirkes overhoved i 
Rom er i ledtog med Djævelen. For Luther var 
Djævlene en realitet, en virkelig størrelse, og 
djævlen havde nu taget bolig i Rom, i selve 
pavekirken. En sådan kritik af kirke og myn-
digheder slipper man ikke ustraffet fra – og 
slet ikke som indviet munk – og Luther blev i 
1920 lyst i band af pave Leo X. Luther reage-
rer ved offentligt at brænde bandbullen, altså 
den pavelige skrivelse med samt alle de bilag, 
der fulgte med og som teologisk og juridisk 
skulle underbygge pavens ret og magt. Og nu 
var Djævelen for alvor løs, og Paven udstøder 
i januar 1521 Luther af kirken.

Faktisk er Luther i juridisk forstand nu fred-
løs, men får en mulighed for at slippe ud af 
kniben, da han bliver beordret til at møde på 
Rigsdagen i Worms i april 1521, hvor han kan 
trække sine udtalelser og skrivelser tilbage. 
Politisk forholder det sig sådan, at kejser Karl 
d. 5, som har den politiske og militære magt 
i store dele af datidens Europa, har brug for 

kirkens støtte i sine kampe for at holde det 
geografisk store kejserrige intakt. Altså skal 
der være ro på bagsmækken, og da kejseren 
opdager, at et folkeligt oprør mod kirken og 
den pavelige autoritet ulmer og truer med at 
bryde ud i lys lue grundet Luthers udtalelser 
og skrifter, herunder kritikken af afladshan-
delen, og dermed svækker kirkens magt, 

indkalder han Luther til mødet, hvor han så 
håber på, at den uregerlige munk i Sachsen 
vil falde til ro. Men der sker det modsatte. Lu-
ther nægter at trække noget som helt tilbage, 
og situationen er højspændt.

På vej tilbage til Wittenberg bliver Luther 
og hans lille følge af personlige venner og 
rådgivere passet op af nogle lokale soldater. 
Det skal ligne et overfald, men det er faktisk 
Luthers gode ven kurfyst Frederik den Vise, 
der har sendt sine soldater ud for at redde 
Luther fra de pavelige udsendinge, som truer 
Luther på livet. Luther bliver bragt i sikkerhed 
på slottet Wartburg, hvor han lever isoleret 
og beskyttet de næste mange år. Men det 
bliver ikke et liv i lediggang. Martin Luther 
er for alvor tændt af den hellige ild, han er 
overbevist om, at han er Guds redskab, og på 
Wartburg går han i gang med det store skrive- 
og oversættelsesarbejde, som skal vise sig 
at få en enorm betydning. Luther oversætter 
Det Nye Testamente fra græsk til tysk, en 
oversættelse som den dag i dag præger det 

tyske sprog. Han skriver afgø-
rende kampskrifter mod Rom, 
store prædikensamlinger, 
som de unge præster bruger 
straks de er trykt. Han skriver 
salmer på tysk og kommer 
med en gennemgribende 
fornyelse af gudstjenesten. 
Samtidig har han en enorm 
brevveksling med teologiske 
og politiske støtter rundt om 
i Tyskland, og i og med at 
bogtrykkerkunsten udvikler 
sig i disse år, bliver hastighe-
den, hvormed Luther skrifter 
udbredes, større og større.

Når Luthers skrifter får 
den store betydning, de 
får, skyldes det ikke kun, at 
der i Tyskland er grobund 
for en folkelig kritik af hele 

pavevældet og indflydelsen fra 
Rom, men også at der politisk er en kraftig 
modvilje mod pavens og Roms magt. De teo-
logiske skrifter opfattes på den måde også 
som frihedsskrifter. Jeg kan ikke her komme 
omkring alle Luthers banebrydende skrifter, 
men vil fremhæve oversættelsen af det Nye 
Testamente samt ikke mindst Luthers skrift 

”Den lille katekismus”, som fik en enorm ud-

bredelse i Europa. Her fik man i skole og hjem 
et skrift om bibelen, om fadervor og om De Ti 
bud, som var til at forstå for almindelige men-
nesker, og Luthers pædagogik har i århundre-
der præget kirke og skole – også herhjemme. 
Af mere kritisable skrifter bør nævnes hans 
opgør mod tyrkerne og jøderne, som viser en 
uforsonlig side hos reformatoren.

Luthers kritik af kirken og hele institutio-
nen betød, at mange klostre blev lukket, og 
en for Luther vigtig personlig hændelse blev, 
at han i 1524 giftede sig med Katharina von 
Bora, som var en af de mange nonner, der 
brød ud fra klostrene. Nu stiftede han hjem, 
bosiddende i Wittenberg, og her blev der nu 
dannet en frugtbar base for den reformation 
af kirken, der i de kommende år bredte sig ud 
over hele Tyskland og det meste af Nordeuro-
pa, herunder Danmark, der i 1536 indførte 
den lutherske reformation.

Luther var på det tidspunkt en mand med 
magt og ære – elsket af sit eget folk og hadet 
af kirken i Rom – der i den grad gennem sine 
kontakter rundt om i Tyskland ansporede 

til oprør mod autoriteterne. Men det kunne 
også gå for vidt, som det for Luther gjorde, da 
bønderne i Sachsen og omegn – ansporet af 
Luthers frihedstanker – gjorde blodigt oprør 
mod fyrstevældet. Her viste Luther en kon-
servativ side af sit tankegods og opfordrede 
sine venner blandt fyrsterne til at slå oprøret 
ned, da det i den grad truede samfundsor-
denen. På den måde fik Luther også fjender 
blandt sine egne, der mente, at han ikke var 
radikal nok.

I 1546 foretog Luther en rejse til sin hjem-
by, Eisleben, hvortil han var blevet kaldet for 
at udrede nogle familiemæssige stridigheder. 
På rejsen tilbage døde Martin Luther, 62 år 
gammel.

At vi herhjemme både kirkeligt og folkeligt 
er blevet præget af Luthers tanker og af dem, 
der senere fik indflydelse i skole og kirke, der 
i deres liv var påvirket af Luther, er uden for 
diskussion. Alene de mange markeringer af 
jubilæet i 2017 landet over – og her hos os – 
taler deres eget sprog.

Luthers offentlige afbrænding af bandbullen – den pavelige skrivelse 

Martin Luther gift med… Katharina von Bora i 1524
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Bordtennissæsonen i HØST 
IF nærmer sig sin 

afslutning og det har været en fantastisk sæson med 
mange flotte resultater ved stævner og i turneringen.

LANDSMESTERSKABER
5 ungdomsspillere og 12 seniorspillere 
deltog i weekenden d. 24.-26. marts i DGI’s 
Landsmesterskaber, der som sædvanligt blev 
afviklet i det dejlige Vejen Idrætscenter.

Dette er et mesterskab, som vi prioriterer 
meget højt, da man kan lave en klubtur for 
alle klubbens spillere, og som klubben derfor 
yder et pænt tilskud til.

Som sædvanligt opnåede HØST IF en 
masse flotte placeringer.

ResULtateR

DGI’s Landsmesterskaber 2017
Herre Klasse 6, holdturnering
 2 Henning D. Hansen HØST IF
 2 Dag Byfuglien HØST IF
 2 Frode Mogensen HØST IF
Herre Klasse 7, holdturnering
 2 Gert Nielsen HØST IF
 2 Peter Thybo HØST IF
 2 Søren Christensen HØST IF
Herre Senior Klasse 5, single
 3 Dennis Sørensen HØST IF
Herre Senior Klasse 6, single
 2 Dag Byfuglien HØST IF
Herre Senior Klasse 7, single
 3 Gert M. Nielsen HØST IF
Veteran 50 C, single
 1 Ole Gregersen HØST IF
 2 Frank Mortensen HØST IF
 3 Frank Pedersen HØST IF
Veteran 60 D, single
 3 Frode Mogensen HØST IF
Veteran 50 C, double
 1 Ole Gregersen HØST IF
 1 Frank Pedersen HØST IF

Ungdom
Drenge D, holdturnering
 2 Peter Simmelsgaard TST
 2 Emil Nielsen BTK Grenå
 2 Theis Skøtt Østergaard HØST IF
Drenge E, holdturnering
 1 Rasmus Hansen Esbjerg
 1 Fredrik Dyrberg Sørensen HØST IF
 1 Aske V. Pedersen Billund
Yngre Drenge B, holdturnering
 1 Daniel Byfuglien HØST IF
 1 Casper Mortensen HØST IF
Yngre Drenge C, holdturnering
 1 Filip Højslet Ribe
 1 Johannes Grønborg VRI
 1 Malene Dyrby. Hansen HØST IF
Yngre Drenge B, single
 1 Daniel Lisberg Byfuglien HØST IF
Yngre Pige B, single
 1 Malene Dyrby Hansen HØST IF
Yngre Drenge B, double
 2 Daniel Lisberg Byfuglien HØST IF
 2 Casper Mortensen HØST IFbordtenniS

TURNERING

UNGDOM
Her har der kun deltaget et hold som klarede 
sig fint og blev nr. 3 i deres pulje i Drenge 2 
rækken. Efter jul er der begyndt en del nye 
spillere, så vi forventer at få flere hold med i 
næste sæson.

seNIOR
Her har vi haft 5 hold med i DGI/JBTU tur-
neringen i Serie 2, Serie 3, 2 stk. serie 4 og 1 
serie 5 hold.

Serie 3 holdet vandt deres pulje og har den 
d. 3. april spillet en kamp mod Purhus om 
deltagelse i Jyske Mesterskaber i holdturne-
ringen lørdag d. 8. april i Silkeborg.

Det ene af serie 4 holdene vandt deres 
pulje og har sikret sig adgang til Jyske Me-
sterskaber.

De øvrige seniorhold klarede sig også fint, 
så det har været en super sæson for senior-
holdene.

DET ALLERFLOTTESTE!
Malene Dyrby Hansen, som først startede 
med at spille bordtennis i efteråret 2015, 
ligger nu på den fælles DGI/DBTU ratingliste 
som den 5. bedste Yngre Pigespiller i Dan-
mark! Det er bare rigtig flot, og hende venter 
vi os rigtig meget af.

Sæsonen afsluttes med klubmesterskaber lørdag d. 22. april, 
hvor alle spillere og forældrene til børnene deltager.

Bordtennistræningen fortsætter nok frem til sommerferien.
Oplysninger om bordtennis i øvrigt: 

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

Erik Pedersen

Malene Dyrby Hansen 
Den 5. bedste Yngre Pigespiller i Danmark!

Høst IF
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gym
naStik
HØST IF GYMNASTIKOPVISNING
Søndag d. 19. marts afviklede gymnastikken sin 
årlige opvisning. Alle de frivillige havde lørdag 
gjort hallen klar til søndag. HØST-Hallen blev 
hurtigt fyldt af forventningsfulde publikummer 
og gymnaster. Opstilling til indmarch, spændte 
gymnaster og ikke mindst fanebærer ventede 
nervøst på klar til start. De yngste fanebærere 
vi har haft, men de klarede det til ug. Holdene 
præsterede og lavede rigtig fine opvisninger, 
gæsteholdet fra Viby Sportsacro, sluttede 
dagen af med imponerende akrobatik m.m.

Efterfølgende blev kagebordet med kaffe 
sat frem og der blev hygget, snakket og spist. 
Da dagen var ved at ende, tog de frivillige 
igen over og ryddede op og gjorde klar til 
næste dag. ”Kajkasser” blev skubbet ud fra 
væggene og der blev støvsuget og vasket bag 
alle og redskabsrummene fik samme tur.

TAK – til alle jer der har givet en hånd med 
til at få dagen til at lykkes, med både det ene 
og det andet og til jer der kom og kiggede på.

Et stort TAK til alle jer dejlige instruktører, 
som har gjort et fantastik stykke frivilligt 
arbejde gennem hele sæsonen.

løb i 
HøSt if
VIL DU MED PÅ EN LØBETUR?
Mød op til en fællestræning og prøv en løbe-
tur med andre løbeglade mennesker i lokal-
området. Det er helt nemt og uforpligtende.

tIDeR FOR FæLLestRæNING
Tirsdag kl. 19.30
Torsdag kl. 19.30
Søndag kl. 9.00

Vi mødes ved HØST-Hallen, hvis ikke der er 
en klubtur (typisk 1. søndag i måneden) med 
et andet startsted.

kONtINGeNtbetaLING
Kontingent for en sæson (jan-dec) er 200 kr. – 
betaling foretages på www.høstif.dk/loeb 

tRæN MOD DIt MÅL
En gruppe træner frem mod Aalborg Halvma-
raton søndag d. 21. maj. Andre løber sammen 
på distancer typisk fra 5 til 10 km ved fæl-
lestræning. Mulighed for deltagelse i lokale 
motionsløb. Der er fokus på at alle får en god 
tur, men jævnlig opsamling så vi ikke løber alt 
for spredt.

Tempoet ligger fra 5.00 min/km til 7.30 
min/km –der er altså plads til alle.

HØST IF Løb på Facebook
Du kan nu følge med i aktiviteter for HØST 

IF Løb på www.facebook.com/HoestIFLoeb 
Læs bl.a. om HØST Grundlovsløbet, Sta-

fet For Livet og meget andet…

PLANLAGTE AKTIVITETER APRIL-JUNI
17. april Egå Engsø Rundt (5 og 10 km)
21. maj Aalborg Halvmarathon (21,1 km)
5. juni HØST Grundlovsløbet (2,5, 5 og 10 km)
11. juni Aarhus City Halvmaraton (21,1 km)

Vel løb.

Claus Glavind
claus@glavind.net, tlf. 71 78 02 30

fredagS
klub
for mellem og 
udSkolingSelever
STATUS PÅ FREDAGSKLUBBEN
Fredagsaktiviteter vil blive annonceret via 
Conventus gruppen og i Facebook gruppen.

Som udgangspunkt den sidste fredag i 
måneden.

Alle interesserede forældre er velkomne 
til at melde sig ind på Facebook "Klubaften 
Forældrehjælp", da det er lidt svært at nå alle 
på de lokale facebooksider.

"De frivillige forældre"

HØST IF MOTION

Stavgang
SOMMERTID
Vi er gået over til sommertid i vores stav-
gangsgruppe!

Så vi går nu om torsdagen kl. 19.00
Der er som sædvanlig en ugentlig travetur, 
næsten uafhængigt af vejret.

Vi går en tur på 4-5 km.
Ind imellem kører vi en tur i skoven, eller et 

andet fremmed sted for at få lidt afveksling.
Vi slutter af i klublokalet med en kop kaffe.
Vel mødt.

Vagn Salling Poulsen
Tlf. 86 91 43 76 / 72 20 24 56

krolf
KROLFTRÆNING
Vi spiller mandage kl. 19.00 og fredage kl. 
13.00 ved HØST-Hallen i Hadbjerg.

Kom og prøv at være med, – vi har det 
rigtig sjovt!

Du kan låne køller og kugler helt gratis.
Vi har det sjovt! Og der er altid kaffe 

bagefter!

Margit Jensen
Kontaktperson
Tlf. 22 76 57 78
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fodbold
UNGDOMSAFDELINGEN

lem også. De første turneringskampe spilles 
allerede primo april. 

Der er rigtig mange hjemmekampe i 
oversigten nedenfor, og alle vores hold spiller 
også på udebane ind imellem. Så et hektisk 
forår træne- og spillemæssigt er på vej.

TRÆNERE OG TRÆNINGSTIDER 
UDENDØRS FORÅR 2017
Se quick-guide på side 27.
Se også HØST IF hjemmeside 
www.høstif.dk/fodbold.

BREAKING NEWS
HØST IF har igen et 11-mands ungdoms-
hold. Det er U13 holdet, der er tilmeldt 
i 11-mandsrækken. U13 har hidtil spillet 
8-mands fodbold, men går nu over 
til det ”rigtige” fodboldspil 
på stor bane og store mål 
som 11-mandshold. Så 
en masse nye ting at 
lære og arbejde med 
for U13 holdet og deres 
trænere. Held og lykke 
ønskes herfra.

BØRNE- & UNGDOMSHOLD HØST IF
Nytårsappel hvor vi officielt skyder forårs-
sæsonen i gang blev afholdt lørdag den 18. 
marts. Der var mødt ca. 25 spillere op. Det 
blev til en times træning på de våde ba-
ner. Derefter lidt at drikke og information i 
klublokalet. Så nu er vi i gang med forårssæ-
sonen i HØST IF Børne- & Ungdomsafdeling 
Fodbold!

Fra 1. april er alle baner frigivet til brug, 
så vi nu også må bruge 11-mandsbanen og 
8-mands banen. Og der er brug for alle baner, 
når der skal trænes og spilles kampe ind imel-

kaMPPROGRaM
HaDbjeRG staDION

Periode: 5. april til 5. juli 2017
Dag Dato Kl. Række Pulje Hjemmehold Udehold
Onsdag 5.4.2017 18.00 U13 Drenge C1/C2 (2004) TT 8M Pulje 145 HØST IF VRI
Søndag 9.4.2017 10.00 U11 Drenge B1 (2006) 8M TT Pulje 200 HØST IF Dronningborg B
Søndag 9.4.2017 10.00 U11 Drenge B1 (2006) 8M TT Pulje 200 Kristrup B Hadsten SK
Søndag 9.4.2017 10.40 U11 Drenge B1 (2006) 8M TT Pulje 200 Grenaa IF Alliancen IF
Søndag 9.4.2017 10.40 U11 Drenge B1 (2006) 8M TT Pulje 200 Dronningborg B Hadsten SK
Søndag 9.4.2017 11.20 U11 Drenge B1 (2006) 8M TT Pulje 200 Grenaa IF Kristrup B
Søndag 9.4.2017 11.20 U11 Drenge B1 (2006) 8M TT Pulje 200 Alliancen IF HØST IF
Søndag 9.4.2017 18.30 U13 Drenge 1 (2004) 11M – Forår Pulje 738 HØST VSK Aarhus
Onsdag 12.4.2017 19.00 ØOB Oldboys 40 år 11-mands Kreds 8 HØST IF Hadsten SK
Mandag 17.4.2017 13.00 Herrer Serie 3 – Forår 2017 Pulje 37 VH Fodbold Vatanspor
Mandag 17.4.2017 15.00 Herrer Serie 4 – Forår 2017 Pulje 64 VH Fodbold Skødstrup SF (2)
Onsdag 19.4.2017 19.00 ØOB Oldboys 40 år 11-mands Kreds 8 HØST IF Låsby B
Onsdag 19.4.2017 19.00 Kvinde C2 (+15) 7M – Forår Pulje 311 HØST IF Langaa IK
Torsdag 20.4.2017 18.30 U12 Drenge B1 (2005) 8M – Forår Pulje 50 HØST IF Helsted Fremad IF
Søndag 23.4.2017 10.00 U11 Drenge C (2006), Vikingeligaen Pulje 4 HØST IF Auning IF (1)
Søndag 23.4.2017 10.00 U11 Drenge C (2006), Vikingeligaen Pulje 4 Hadsten SK Hammel GF
Søndag 23.4.2017 10.35 U11 Drenge C (2006), Vikingeligaen Pulje 4 Hammel GF HØST IF
Søndag 23.4.2017 10.35 U11 Drenge C (2006), Vikingeligaen Pulje 4 Auning IF (1) Hadsten SK
Søndag 23.4.2017 11.10 U11 Drenge C (2006), Vikingeligaen Pulje 4 HØST IF Hadsten SK
Søndag 23.4.2017 11.10 U11 Drenge C (2006), Vikingeligaen Pulje 4 Auning IF (1) Hammel GF
Onsdag 26.4.2017 18.00 U13 Drenge C2 (2004) 8M – Forår Pulje 90 HØST IF SIF Assentoft
Onsdag 26.4.2017 19.00 ØOB Oldboys 40 år 11 Mandagds Kreds 8 HØST IF HEI
Lørdag 29.4.2017 10.00 U10 Drenge C (2007) 5M – Forår Pulje 541 HØST IF ST 70
Lørdag 29.4.2017 10.00 U10 Drenge C (2007) 5M – Forår Pulje 541 HOG Hinnerup Kristrup Boldklub
Lørdag 29.4.2017 10.40 U10 Drenge C (2007) 5M – Forår Pulje 541 HØST IF Kristrup Boldklub
Lørdag 29.4.2017 10.40 U10 Drenge C (2007) 5M – Forår Pulje 541 HOG Hinnerup ST 70
Søndag 30.4.2017 10.00 U13 Drenge 1 (2004) 11M – Forår Pulje 738 HØST Brabrand IF

Dag Dato Kl. Række Pulje Hjemmehold Udehold
Onsdag 3.5.2017 18.30 U12 Drenge B1 (2005) 8M – Forår Pulje 50 HØST IF AC Norddjurs/GBIF
Onsdag 3.5.2017 19.00 Kvinde C2 (+15) 7M – Forår Pulje 311 HØST IF Vorup FB
Søndag 7.5.2017 18.30 U13 Drenge 1 (2004) 11M – Forår Pulje 738 HØST HOG Hinnerup
Onsdag 10.5.2017 19.00 Kvinde C2 (+15) 7M – Forår Pulje 311 HØST IF Hammel GF
Onsdag 10.5.2017 19.00 ØOB Oldboys 40 år 11-mands Kreds 8 HØST IF CIF
Torsdag 11.5.2017 18.00 U13 Drenge C2 (2004) 8M – Forår Pulje 90 HØST IF Søften GF

Lørdag 13.5.2017 13.00 Herrer Serie 3 – Forår 2017 Pulje 37 VH Fodbold Fuglebakken 
      KFUM Århus (2)
Lørdag 13.5.2017 15.00 Herrer Serie 4 – Forår 2017 Pulje 64 VH Fodbold Vatanspor
Onsdag 17.5.2017 18.00 U13 Drenge C2 (2004) 8M – Forår Pulje 90 HØST IF Hadsten SK
Torsdag 18.5.2017 18.30 U12 Drenge B1 (2005) 8M – Forår Pulje 50 HØST IF Alliancen IF
Søndag 21.5.2017 10.00 U10 Piger B (2007) 5M – Forår Pulje 730 Helsted Fremad IF Vorup FB
Søndag 21.5.2017 10.00 U10 Piger B (2007) 5M – Forår Pulje 730 HØST IF Søften GF
Søndag 21.5.2017 10.40 U10 Piger B (2007) 5M – Forår Pulje 730 Helsted Fremad IF Søften GF
Søndag 21.5.2017 10.40 U10 Piger B (2007) 5M – Forår Pulje 730 HØST IF Vorup FB
Søndag 21.5.2017 18.30 U13 Drenge 1 (2004) 11M – Forår Pulje 738 HØST Hadsten SK
Onsdag 24.5.2017 19.00 Kvinde C2 (+15) 7M – Forår Pulje 311 HØST IF IF Haurum/Sall
Onsdag 24.5.2017 19.00 ØOB Oldboys 40 år 11 Mandagds Kreds 8 HØST IF Østdjurs 91 OB
Torsdag 25.5.2017 18.30 U13 Drenge 1 (2004) 11M – Forår Pulje 738 HØST Søften GF
Onsdag 31.5.2017  U13 Drenge C2 (2004) 8M – Forår Pulje 90 HØST IF Oversidder
Tirsdag 6.6.2017 18.30 U13 Drenge C2 (2004) 8M – Forår Pulje 90 HØST IF PFU 05
Onsdag 7.6.2017  U12 Drenge B1 (2005) 8M – Forår Pulje 50 HØST IF Nørager B
Onsdag 7.6.2017 19.00 ØOB Oldboys 40 år 11-mands Kreds 8 HØST IF Midtdjurs IF
Lørdag 10.6.2017 13.00 Herrer Serie 3 – Forår 2017 Pulje 37 VH Fodbold Lystrup IF
Lørdag 10.6.2017 15.00 Herrer Serie 4 – Forår 2017 Pulje 64 VH Fodbold Lisbjerg FC
Onsdag 14.6.2017 19.00 Kvinde C2 (+15) 7M – Forår Pulje 311 HØST IF Hadsten SK
Lørdag 17.6.2017 10.00 U10 Drenge C (2007) 5M – Forår Pulje 541 Romalt IF HØST IF
Lørdag 17.6.2017 10.00 U10 Drenge C (2007) 5M – Forår Pulje 541 Søften GF HOG Hinnerup
Lørdag 17.6.2017 10.40 U10 Drenge C (2007) 5M – Forår Pulje 541 Søften GF HØST IF
Lørdag 17.6.2017 10.40 U10 Drenge C (2007) 5M – Forår Pulje 541 HOG Hinnerup Romalt IF
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fodbold
HØST IF SENIORFODBOLD 
(VH FODBOLD)
Som tidligere nævnt har vi indgået klubsam-
arbejde med NVUI i seniorafdelingen. Så 
det er under denne overskrift vi fremover vil 
rapportere om dette.

VH Fodbold er et klubsamarbejde med HØST 
IF og NVUI på seniorplan (ikke oldboys). Der 
er skrevet trænerkontrakt med Jan Sandholm 
Laursen fra Randers. Der trænes på skift uge-
vis i Hadbjerg og Voldum. Ligeledes vil hjem-
mekampe blive spillet på skift på Hadbjerg og 
Voldum stadioner.

Ved hjemmekampstævner spiller Serie 3 kl. 
13.00 og Serie 4 kl. 15.00.

Hjemmekampe Serie 3 forår Stadion
 6. maj 13.00 VH Fodbold-Lisbjerg Voldum
 13. maj 13.00 VH Fodbold-Fuglebakken Hadbjerg
 25. maj 13.00 VH Fodbold-Østdjurs 91 Voldum
 5. juni 13.00 VH Fodbold-CIF Voldum
 10. juni 13.00 VH Fodbold-Lystrup Hadbjerg
Hjemmekampe Serie 4 forår Stadion
 6. maj 15.00 VH Fodbold-HEI Voldum
 13. maj 15.00 VH Fodbold-Vatanspor Hadbjerg
 25. maj 15.00 VH Fodbold-HOG Hinnerup Voldum
 5. juni 15.00 VH Fodbold-VRI (1) Voldum
 10. juni 15.00 VH Fodbold-Lisbjerg Hadbjerg

Der tages forbehold for at enkelt kampe kan 
blive flyttet.

Vi håber mange møder op til disse hjemme-
stævner hvor Serie 3 spiller kl. 13.00 og Serie 
4 lige efter samme dag kl. 15.00. Som I kan se 
spilles der både i Hadbjerg og Voldum.

Træningen er godt i gang og der trænes 
flittigt på banerne i Hadbjerg og Voldum skif-
tevis den ene og anden uge. Vi har dog været 
lidt ramt af ikke så gode baner enten pga. af 
frost eller meget våde baner.

Der er fra 14-20 spillere til træning, som 
vel må siges at være OK. Der er nogle der 
endnu ikke er kommet i gang, men græsset er 
grønt nu og der er forårsvarme i luften, så det 
er NU man skal i gang.

OB 40 HOLDET (HØST IF)
Udendørssæsonen er i gang for oldboys. Der 
har i år været trænet nogle gange og holdet 
har været med i træningsturnering op til 
sæsonstart, som er den 12. april, hvor der 
startes med lokalbrag mod HSK! Ellers er der 
i alt 11 kampe frem til sommerferien, heraf 
seks hjemmekampe. OB40 spiller altid om 
onsdagen.

Hjemmekampe Stadion
 19. april 19.00 HØST IF-Låsby Hadbjerg
 26. april 19.00 HØST IF-HEI Hadbjerg
 10. maj 19.00 HØST IF-CIF Hadbjerg
 24. maj 19.00 HØST IF-Østdjurs 91 Hadbjerg
 7. juni 19.00 HØST IF-Midtdjurs Hadbjerg

Kig forbi – der bliver faktisk spillet godt 
fodbold og de gamle gutter vil stadig vinde 
deres kampe.

Jacob Andersen er holdleder.
Spørgsmål eller andet ved OB40-holdet 

kan stilles til Jacob på
tlf. 27 12 55 24 eller e-mail 

andersenjacob1980@gmail.com

Turneringsstart
Serie 3 indledte desværre med et nederlag 
i første turneringskamp mod Fuglebakken 
på 3-7. Man må sige at nok var Fuglebakken 
et bedre hold, men VH Fodbolds spillere var 
absolut i foræringshjørnet, så kampen blev al-
drig for alvor spændende. Med lidt mere kon-
centration og ildhu kunne man have tilsneget 
sig et point. Kampen blev i øvrigt flyttet til 
Hadbjerg, da Fuglebakkens bane ikke var klar 
til forårsstart! Men videre til de næste kampe 

– hvor der er 4 kampe på 4 dage. Der SKAL 
points på kontoen, hvis vi skal være med i 
toppen af rækken, hvor det er sjovt!

Serie 4 måtte desværre pga. skader og 
mange afbud af forskellige årsag melde fra til 
den første turneringskamp mod Vatanspor. 
Vi prøvede at få flyttet kampen, men det 
var ikke muligt. Så vi blev taberdømt 3-0! Vi 
håber vi får nogle af de skadesramte spillere 
klar igen og at nogle af de spillere, der først 
kommer når græsset er grønt også dukker op 
til træning og kampe! Vi må se hvordan det 
udvikler sig de kommende uger.

Håber på god opbakning både i Hadbjerg 
og Voldum til hjemmekampene.

Træningstider
Tirsdage og torsdage kl. 19.00
Hadbjerg lige uger – Voldum ulige uger!
Kontakt til træner Jan Sandholm Laursen
Tlf. 21 67 79 67
Eller HØST IF – VH Fodbold ansvarlig
Lars Olsen
Tlf. 30 75 22 12

NVUI/HØST IF Senior Klubsamarbejde

vH fodbold

Turneringskampprogram kan ses på disse links
Serie 3: https://www.dbu.dk/turneringer_og_resultater/resultatsoegning/position.aspx?poolid=246567 
Serie 4: https://www.dbu.dk/turneringer_og_resultater/resultatsoegning/position.aspx?poolid=246594 

DGI/HØST IF 
FODBOLDSKOLE
I HADBJERG UGE 26 DEN 26.-30. JUNI

HUsk tILMeLDING tIL FODbOLDskOLeN I HaDbjeRG 
FøRste UGe I skOLeFeRIeN

I år har vi øget max. antal deltagere til 120 på baggrund af 
sidste års store tilmelding på i alt 114 deltagere.

Den 2. april var der allerede tilmeldt 72 deltagere. Så 
hvis I vil være sikre på deltagelse – så skynd jer at få jer 
meldt til.

Link til HØST IF tilmelding er: 
https://www.dgi.dk/arrangementer/201709406006 

Lars Olsen
Fodboldskoleleder
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ju jitSu
JU JITSU FORTSÆTTER FREM TIL SOMMERFERIEN

QuiCk
guide

TIL TRÆNINGSTIDER OG KONTAKTPERSONER

Fodbold
Fodboldformand: Lars Olsen, tlf. 30 75 22 12
Træningstider U6-U7 drenge, onsdag kl. 17.00-18.15
og trænere:  Nicolaj Kirkbak, tlf. 30 70 35 45
  Lars Olsen, tlf. 30 75 22 12
 U8-U9-U10 piger, torsdag kl. 17.15-18.15
  Elna Brandt Nielsen, tlf. 22 44 50 90
  Jacob Dalby, tlf. 26 81 19 79
 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, tirsdag kl. 16.00-17.30
  Flemming Dahl Sørensen, tlf. 28 19 22 89
  Christina K. Dose, tlf. 41 89 30 16
  Rikke Juul Særmark, tlf. 51 22 09 73
 U11-U12 piger. Træner i Hadsten IC sammen med HSK
  Bue Moseholm Olsen, tlf. 30 27 14 53
 U11 drenge, onsdag kl. 18.20-19.15
  Rasmus Knage Thomsen, tlf. 21 84 16 41
  Marianne Langdahl, tlf. 27 20 01 47
 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, træner ikke, kampdag onsdag kl. 20.30-22.00
  Kontaktperson: Jacob Andersen tlf. 27 12 55 24

Badminton
Kontaktperson: Gert Holdensgaard, tlf. 23 31 17 56, e-mail gertogsanna@skylinemail.dk
Bordtennis
Træningstider: Ungdom – tirsdag og torsdag kl. 18.00-19.15
 Senior – tirsdag og torsdag kl. 19.15-22.00
Kontaktperson Peter Thybo Christensen, tlf. 50 74 73 15, ptc@aabnet.dk
Gymnastik
Formand: Gunvor Bakkegaard, tlf. 22 22 23 85, e-mail gunvor@oedumdamgaard.dk
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. 19.00 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

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 spørgs-

mål, eller kik ind på vores Facebook-side 
HØST IF Jujitsu.
facebook.com/hadbjergjujitsu 
hadbjerg.jujitsu@gmail.com

Thomas Langton
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HØST IF har til 
stadighed 
brug for 

hjælp til forskellige behov og ting der skal 
udføres – både fysisk og økonomisk. Derfor 
er det dejligt når virksomheder og private gi-
ver tilsagn om at give en hånd med, både når 
det gælder det praktiske og med økonomisk 
opbakning til vores mange aktiviteter.

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 / VH FODBOLD
Så er vi klar til en ny sæson og vi arbejde på 
at få playersponsorater til vores VH fodbolds-
spillere. I næste nummer af HØST vil vi 
allerede kunne annoncere de første!

Marie Hedegaard Thomsen er gået på barsel. 
I hendes sted er ansat Majbrit Daugaard.

Mange vil huske Majbrit fra et tidligere 
barselsvikariat i storpastoratet.

Velkommen tilbage til Majbrit!
Som mange nok er bekendt med, har me-

nighedsrådene i Storpastoratet, arbejdet med 
ansættelse af ny præst i Hadsten, som afløser 
for Birgith Nørlund.

Indsættelse af den nye præst, Lise Thorbøll 
Melchiorsen er den 23. april i Sct. Pauls 
Kirke, kl. 11.00.

Også velkommen til Lise!
Alle er velkomne ved indsættelsen, ligesom 

også storpastoratets præster og menigheds-
råd forventes at være til stede ved indsæt-
telsen.

NY DATO TIL MENIGHEDSMØDE
Da indsættelsen af Lise Thorbøll Melchiorsen 
er den 23. april må vi desværre rykke me-
nighedsmødet en uge til efter prædikenen: 
Søndag den 30. april kl. 11.00 
i Hadbjerg Kirke

MøDe MeD MeNIGHeDeN
Søndag den 30. april 2017 kl. 11.00 afholdes 
det årlige offentlige menighedsmøde i for-
bindelse med gudstjenesten i Hadbjerg Kirke, 
der er samtidig kirkekaffe i våbenhuset.

Her uddeles menighedsrådets gennemgang 
af året 2016 samt regnskabstallene for året.

Da menighedsrådet netop nu arbejder med 
budgettet for 2018, vil det være rigtig dejligt, 
hvis menigheden vil komme med ideer og 
ønsker til aktiviteter, forbedringer, ændringer 
osv. omkring og i vore 2 kirker.

Menighedsrådet er den administration, 
der forvalter vore bygninger, kirkegårde og 
økonomi, samt har ansvaret for kirkens liv og 
vækst. Vi er også arbejdsgivere for kirkernes 

gode medarbejdere.
Det årlige menighedsmøde 

er en oplagt mulighed for at 
komme med ris og ros, eller 
hvad man ellers har på hjerte.

Doris Svenstrup
Ødum Hadbjerg Menighedsråd

NYE ANSIGTER I PRÆSTEKOLLEGIET

MK
Mette Krabbe

AMKH
Anne Martiny Kaas Hansen

MD
Majbrit Daugaard

LTM
Lise Thorbøll Melchiorsen

AB
Anders Bonde

SponSorHjørnet

OK AFTALE
OK Ødum er jo vores lokale indkøbsbutik i 
HØST området, hvor vi lige kan få det vi 
står og mangler. Er bredt sortiment er der i 
butikken, så det er nemt at smutte forbi, når 
der skal bruges det ene eller andet. Morgen-
brød kan også hentes her både hverdage og 
weekender. Og så er er jo flere muligheder 
for at få stillet sulten, med 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!

Bestil elektricitet via OK så får HØST IF 
dobbelt op pr. liter tanket i HØST IF tilskud 
(flere af vores korthavere (inkl. undertegnede) 
har benyttet sig af dette gode tilbud om elaf-
tale, så HØST IF får 12 øre pr. liter hver gang 
der tankes).

Husk benzinkort til OK med HØST IF aftale 
støtter HØST IF hver gang der tankes.

Du skal huske at du så støtter ungdoms-
arbejdet i HØST IF med 6 øre pr. liter, hver 
gang du tanker, når du har et OK benzinkort 
der er tilknyttet HØST IF. En god og nem 
måde at støtte idrætten i lokalsamfundet. Og 
til stor glæde for ungdommen i HØST IF. Så 
er du interesseret i dette gode OK tilbud med 
støtte til HØST IF, så kontakt undertegnede 
på tlf. 30 75 22 12 eller mød op på tanken 
på en af kampagnedatoerne. I klublokalet i 
HØST-Hallen er der brochurer etc. og det 
vil også være at finde på hjemmesiden.

Næste kampagnearrangement 
er den 21. april kl. 12.00-16.00

Benyt vores hjemmeside www.høstif.dk hvor 
det også er muligt at bestille OK kort.

Så støt lokalsporten i HØST IF. Køb benzin 
og el igennem OK. Så støtter du din lokalefor-
ening. Sponsorstøtten fra OK går til ung-
domsarbejdet i HØST IF.

Ok betaLINGsaPP
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 øre pr. liter når I tanker. (Man kan faktisk 
også vælge mobile pay, 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.

Lars Olsen
HØST IF
Sponsorudvalg
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KIRKEFROKOST I 
PRÆSTEGÅRDSHAVEN
øDUM kIRke
Søndag den 21. maj kl. 11.00

Igen i år indbyder menighedsrådet til frokost i 
præstegårdshaven efter gudstjeneste i Ødum 
Kirke. Menighedsrådet griller, Gunvor laver 
tilbehør og præsten søger for kage til kaffen. 
Alle er meget velkomne. Vi glæder os til en 
dejlig eftermiddag i haven.

3. årgang på Hadbjerg Skole får en særlig 
invitation, da vi med gudstjenesten også 
afslutter en temauge om kirke og kristendom 
og i våbenhuset udstiller ikoner, som eleverne 
selv har fremstillet i løbet af uge.

Mette Krabbe

Kl. 19.00 Kort gudstjeneste v/ gæ-
steprædikant Ole Juul og 
med deltagelse af Det Ny 
Kammerkor

Kl. 19.40 Kaffe i våbenhuset
Kl. 20.00 Koncert i kirken med 

Det Ny Kammerkor – 
fra sart vellyd til brusende 
korklang

blandede stemmer’, og det vandt desuden 
sølvdiplom i kategorien ’Kirkemusik a capella’.

VIL FORMIDLe MUsIkkeNs bUDskab
Alle former for a cappella-korsang står på 
korets program, men det har en forkærlighed 
for moderne kompositionsmusik. Sangerne 
og dirigenten, Anders Gaden, lægger vægt 
på at formidle stemningen og budskabet i 
hver enkelt sats på en måde, så det når ud til 
publikum.
”Vores mål er altid at forløse musikkens 

indre væsen og lade teksten og musikken ar-
bejde optimalt sammen. Det er en stor gave 
at få lov at fordybe sig i så mange udtryk og 
ideer, som vi finder i al den skønne a capella 
musik, vi synger,” siger Anders Gaden, der er 
kantor og organist i Helligåndskirken i det 
nordlige Aarhus, hvor koret også øver.

OM Det NY kaMMeRkOR
Det Ny Kammerkor blev stiftet i år 2000. De 
musikalske ambitioner er høje, og man søger 
konstant nye udfordringer via samarbejder 
med andre kor og rejser i ind- og udland, ofte 
for at medvirke i konkurrencer.

Dirigenten Anders Gaden er uddannet 
fra Det Jyske Musikkonservatorium og har 
studeret korledelse hos Søren Birch, Alice 
Granum og Erling Kullberg.

Læs mere om Det Ny Kammerkor  
og se den aktuelle koncertplan på 
www.detnykammerkor.dk. 

BEFRIELSESSANG I HADBJERG KIRKE
MED DET NY KAMMERKOR V/ ANDERS GADEN
TORSDAG DEN 4. MAJ KL. 19.00

Det Ny Kammerkor fra Aarhus lægger 
vægt på at formidle budskabet og 
stemningen i hver sats, og i oktober 
2016 vandt det både guld og sølv 

i en stor, international korkonkurrence i 
Spanien.

Ganske vist er Det Ny Kammerkor i Aarhus 
et amatørkor. Men en del af de godt 30 
sangere arbejder inden for musik til daglig, fx 
som musiklærere eller kirkesangere, og det 
giver koret solide musikalske ben at stå på.

Koret synger koncerter rundt om i Jylland 
10-12 gange om året, og hertil kommer rejser 
i ind- og udland.

I oktober 2016 vandt koret guld i den 
internationale korkonkurrence ’Canta al Mar’ 
i Spanien. Her deltog 49 kor fra 24 nationer. 
Det Ny Kammerkor indtog førstepladsen og 
fik et gulddiplom i kategorien ’Kammerkor for 
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KIRKE I BØRNEHØJDE

HaDbjeRG kIRke
Onsdag den 17. maj 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.

Mette Krabbe

formiddagSmøde i præStegården
Tirsdag den 25. april kl. 10.00 i Ødum Præstegård

Aase Thomassen holder foredrag om 
en helt særlig kvinde fra Randers:

Den internationale 
trapezkunstner 
La Norma

Vi begynder kl. 10.00 med kaffe og boller. 
Kl. 10.30 begynder foredraget. 
Kaffen koster 20 kr. og alle er velkomne!

Forfatter, udgiver 
og foredragsholder 

Aase Thomassen
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GUDSTJENESTER
April  Ødum Kirke Hadbjerg Kirke Andre kirker
Torsdag d. 13. Skærtorsdag  kl. 11.00 MK Kirkekaffe
Fredag d. 14. Langfredag  kl. 16.00 MK
Søndag d. 16. Påskedag kl. 11.00 MK kl.   9.30 MK
Mandag d. 17. 2. påskedag   kl. 11.00 Sct. Pauls Kirke MD
Torsdag d. 20. Plejehjemsgudstj.   kl. 15.00 Møllegården MD
Søndag d. 23. 1. søndag efter påske kl. 11.00 MK
Søndag d. 30. 2. søndag efter påske  kl. 11.00 AMKH
Maj  Ødum Kirke Hadbjerg Kirke Andre kirker
Torsdag d. 4. Befrielsesgudstj. kl. 19.00 Ole Juul, med Det Ny Kammerkor
Søndag d. 7. 3. søndag efter påske kl. 11.00 Ole Juul
Fredag d. 12. Konfirmation  kl. 10.00 MK
Lørdag d. 13. Konfirmation  kl. 10.00 MK
Søndag d. 14. Konfirmation kl. 10.00 MK
Onsdag d.  17.   kl. 17.30 Kirke i Børnehøjde MK
Torsdag d. 18. Plejehjemsgudstj.   kl. 15.00 Møllegården MD
Søndag d. 21. 5. søndag efter påske kl. 11.00 MK Familiegudstjeneste med frokost i        præstegårdshaven

Gudstjenesteliste frem til sommerferien findes i ”Kirken. Kirkebladet for kirkerne i og omkring Hadsten”, som ligger i kirkerne.

FERIE OG FRIDAGE
Jeg har ferie fra den 27. april 
til den 8. maj

Jeg henviser i denne perio-
de til min kollega i Hadsten:
Anne Martiny Kaas-Hansen, 
tlf. 86 98 12 24

Mette Krabbe

KONFIRMATION 2017
Hadbjerg Kirke: 12. og 13. maj
Ødum Kirke: 14. maj

KONFIRMATION 2018
Ødum Kirke: 27. april
Hadbjerg Kirke: 29. april

KONFIRMATION 2019
Hadbjerg Kirke: 17. maj
Ødum Kirke: 19. maj

KIRKEVEJVISER
Sognepræst Mette Krabbe Præstegården, Ødumvej 32, tlf. 86 98 90 65, mekr@km.dk
Formand Doris Svenstrup Tåstrupvej 51, Selling,  tlf. 29 63 50 69, doris@kajkaalund.dk
Kirkeværge John Langdahl Gunderuplundvej 10, Astrup, tlf. 27 20 01 46, john@langdahl.dk

Kirkekontor  Kirkevej 5, Hadsten, Tlf. 86 98 04 25 
  Mandag til fredag kl. 9.30-13.00, Torsdage dog kl. 9.30-17.00
Graver, Ødum Niels Erik Thomsen Hadbjerg, tlf. 51 29 53 22, nielserikthomsen@gmail.com
Graver, Hadbjerg  Fie Larsen Hadbjerg, tlf. 51 89 10 57, hovhede24@live.dk

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Torsdag den 20. april 2017 kl. 19.00
Tirsdag den 16. maj 2017 kl. 19.30

NAVNENYT

HaDbjeRG kIRke
Kirkelig velsignelse
Charlotte Dyreborg Top og Mads Dyreborg Top, Hadbjerg

KIRKEBIL
Har man behov for taxa til 
kirke eller arrangementer i 
præstegården og sognegår-
den, ringer man til Karins Taxi, 
tlf. 86 98 35 70.

kIRke & MeNIGHeD

HØST – APRIL 2017

34 kIRke & MeNIGHeD 

HØST – APRIL 2017

35



SALME-
MaRatON
SÅ ER DET NU –

DEN FESTLIGE AFSLUTNING PÅ 
SALMEMARATON STÅR FOR TUR
TIRSDAG D. 2. MAJ 2017

AFSLUTNING I HAMMEL KIRKE, 
VESTERGADE 9, 8450 HAMMEL
Kl. 19.00-20.30

Siden efteråret 2015 har vi besøgt kirkerne i 
Favrskov Provsti – fra Voldum i øst til Hvor-
slev i vest, fra Søften i syd til Laurbjerg i nord.

Det er altid hyggeligt at synge sammen 
med de andre 80 og 100 deltagere.

Undervejs er der en lille pause, hvor det 
lokale menighedsråd byder på lidt koldt at 
drikke eller en tår kaffe og en småkage.

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

Projektet støttes af Favrskov Provsti med 
midler fra Forkyndelsespuljen.

Der er ingen tilmelding og det er naturligvis gratis at deltage.

foredrag i 
HøjSkoleforeningen 
om iS
ISLAMISK STAT BAG KULISSERNE 
HVORDAN BEKÆMPER VI RADIKALISERING?
ONSDAG DEN 26. APRIL KL.19.30 PÅ HADSTEN HØJSKOLE

Foredrag v/ Deniz Serinci

Om Højskoleforeningen for Hadsten & Omegn
Højskoleforeningen for Hadsten & Omegn 
ligger på linje med grundtvigske højskoles 
folkelige og kristelige tanker. Betal kr. 60 pr. 
arrangement, eller støt foreningen med et 
medlemskab på kr. 150 og kom gratis til alle 
arrangementer i sæsonen 2016-2017. Kaffe/
te/kage koster kr. 20. Studerende får 50 % 
rabat på alle beløb.

Med mindre andet er nævnt, foregår alle 
arrangementer i foredragssalen på Hadsten 
Højskole.

I sit foredrag går Deniz 
Serinci bag kulisserne 
hos Islamisk Stat. Han 
fortæller om IS’ opståen 

og udvikling, organisationens 
stærke mediebrug og dens 
store tilslutning og om ver-
denssamfundets – herunder 
Danmarks – indsats mod IS.

Deniz Serinci vil endvidere belyse, hvorfor 
nogle af Vestens – og Danmarks – muslimske 
unge drager til Mellemøsten for at slås for IS, 
ligesom han vil belyse, hvorfor befolkningen i 
de erobrede områder i nogen grad støtter op 
om kalifatet.

Deniz Serinci er forfatter og uddannet jour-
nalist (Cand. Public) fra Syddansk Universitet 
og historiker fra Aarhus Universitet. I 2015 
udgav han bogen “Terrorens kalifat – et ind-
blik i Islamisk Stat” på forlaget Frydenlund.

I samarbejde med Hadsten Storpastorat og derfor fri entré for alle denne aften.
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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 
 lilian.lindberg@hotmail.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

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
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

HeR FINDeR DU

HØST – APRIL 2017

38 HeR FINDeR DU 

HØST – APRIL 2017

39

mailto:lilian.lindberg%40hotmail.com?subject=H%C3%98ST%3A%20
mailto:Steffen%40komis.dk?subject=H%C3%98ST%3A%20
http://www.Pedalpedersen.dk
http://www.danbolig.dk
mailto:joan.pank%40danbolig.dk?subject=H%C3%98ST%3A%20
http://www.hadbjergmurogbeton.dk
mailto:info%40hadbjergmurogbeton.dk?subject=H%C3%98ST%3A%20
http://www.jetteschulz.dk
http://www.byensfrisoerhadsten.dk
mailto:rikke%40klippehuset.dk?subject=H%C3%98ST%3A%20
http://www.det-lille-galleri.dk
mailto:detlillegalleri.oedum%40gmail.com?subject=H%C3%98ST%3A%20
mailto:info%40focusoncare.dk?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
http://www.focusoncare.dk
http://www.ahs.dk
mailto:mekr%40km.dk?subject=H%C3%98ST%3A%20
http://www.høstif.dk
mailto:Mail%40jkpolering.dk?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
http://www.flemming-vvs.dk
http://www.htc-biler.dk
http://www.kp-e.dk
mailto:kim.petersen%40os.dk?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
http://www.hadbjergautoservice.dk
http://www.UnikBegravelse.dk


10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

27
 

28
 

29
 

30
 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 

8 
9 

10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

27
 

28
 

29
 

30
 

31
 

1 
2 

3 
4 

M
aN

Da
G

tI
Rs

Da
G

O
N

sD
aG

tO
Rs

Da
G

FR
eD

aG
Lø

RD
aG

sø
N

Da
G

G
ym

na
sti

ks
ko

le
G

ym
na

sti
ks

ko
le

G
ym

na
sti

ks
ko

le
Sk

æ
rt

or
sd

ag
H

ad
bj

er
g 

Ki
rk

e 
kl

. 1
1.

00
, k

irk
ek

aff
e

p
 L

an
gf

re
da

g
H

ad
bj

er
g 

Ki
rk

e 
kl

. 1
6.

00

p
 P

ås
ke

p
 D

r. 
M

ar
gr

et
he

 II
H

ad
bj

er
g 

kl
. 9

.3
0

Ø
du

m
 k

l. 
11

.0
0

2.
 p

ås
ke

da
g

Sc
t. 

Pa
ul

s 
Ki

rk
e 

kl
. 1

1.
00

Sa
lm

em
ar

at
on

H
Ø

S
T

 u
dk

om
m

er
Pl

ej
eh

je
m

sg
ud

st
je

n.
M

en
ig

he
ds

rå
ds

-
m

ød
e

H
Ø

ST
 IF

 p
å 

O
K

Ø
du

m
 K

irk
e 

kl
. 1

1.
00

Pr
æ

st
ei

nd
sæ

tt
el

se
/

re
ce

pti
on

Fo
rm

id
da

gs
m

ød
e

H
øj

sk
ol

ef
or

en
in

ge
n

Fæ
lle

ss
pi

sn
in

g 
H

ad
bj

er
g

V
in

aft
en

p
 

Pr
in

se
ss

e 
Be

ne
di

kt
e

H
Ø

S
T

 d
ea

dl
in

e
H

ad
bj

er
g 

Ki
rk

e 
kl

. 1
1.

00
M

en
ig

he
ds

m
ød

e

1.
 m

aj
Sa

lm
em

ar
at

on
Bo

rg
er

m
ød

e 
Se

lli
ng

Be
fr

ie
lse

s-
gu

ds
tje

ne
st

e
D

et
 N

y 
Ka

m
m

er
ko

r

p
 

D
an

m
ar

ks
 

be
fr

ie
lse

 1
94

5

Ø
du

m
 K

irk
e 

kl
. 1

1.
00

p
 S

to
re

be
de

da
g

Ko
nfi

rm
ati

on
, 

H
ad

bj
er

g 
Ki

rk
e

Ko
nfi

rm
ati

on
, 

H
ad

bj
er

g 
Ki

rk
e

Ko
nfi

rm
ati

on
, 

Ø
du

m
 K

irk
e

H
Ø

S
T

 u
dk

om
m

er
M

en
ig

he
ds

rå
ds

-
m

ød
e

Ki
rk

e 
i B

ør
ne

hø
jd

e
Pl

ej
eh

je
m

s-
gu

ds
tje

ne
st

e
Fa

m
ili

eg
ud

st
je

ne
st

e,
 

Ø
du

m
 K

irk
e

Ki
rk

ef
ro

ko
st

p
 

Kr
is

ti 
H

im
m

el
fa

rt
sd

ag

p
 

Kr
on

pr
in

s 
Fr

ed
er

ik

p
 P

in
se

H
Ø

S
T

 d
ea

dl
in

e

 APRIL MAJ JUNI


