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HØST
Hadbjerg Ødum Selling Tidende

HADBJERG SKOLE
Navne på elever på billedet fra 
1978-79 søges.

REFORMATIONS-
JUBILÆET
HØSTival, Kirkehøjskole og 
alle andre markeringer.

KIRKE & MENIGHED
Sogneudflugt, høst
gudstjenester og konfirmand
forberedelse.

HØST IF
Alle gymnastik og fodbold-
tider, krolf finalestævne, 
fodboldskole og OK check. 

ØDUM
Fest med The Quiggs og en 
pattegris. Noter fra et borger-
møde.
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INDHOLD

Niels Bjarne 
Larsen
Grafisk design

Intro
HØST EN NY SÆSON
Vi har taget hul på et nyt halvår, en ny sæson, 
et nyt skoleår. Er blyanterne spidset? Er sko-
letasken pakket? Er fodboldstøvlerne pudset 
og løbeskoene snøret? Er træbenet smurt og 
klar til dans? Alle mand klar, parat til start?

HØST bugner af gode tilbud om idræt, fe-
ster, kultur og musik. Man får lyst til at være 
med til det hele!

Så det er bare om at få de gode ting plot-
tet ind i kalenderen, få adviseret naboen og 
strøget skjorten.

For nu går det løs!

God HØST

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
 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
Redaktør

SELLING
Tak til byfestdeltagere og 
frivillige, nyt fra det grønne 
område og en syweekend.

34
HADBJERG
Arbejdsdag, vinaften med 
spanske vine og indbydelse 
til fest.

37
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Hadbjerg Skole
Billedet er fra om-

kring 1978-79 og 
er dukket op uden 

yderligere oplysninger.

GeNkeNDeR DU  NOGeN I 
SaLeN?

VeD DU I HVILkeN 
FORBINDeLSe BILLeDet eR 
taGet?

Jeg vil gerne hænge billedet 
op på skolen med en lille 
infotavle. Derfor har jeg brug 
for din hjælp.

Send dine oplysninger til 
Skoleinspektør Niels Fensby 
på e-mail nfe@favrskov.dk.

Jeg sætter min lid til din hu-
kommelse og håber på rigtigt 
mange svar.

Niels Fensby
Skoleinspektør Hadbjerg Skole
E-mail nfe@favrskov.dk

På www.hadbjergskole.dk 
kan du læse alt om skolens 
aktiviteter, meddelelser m.m. 

– samt logge ind på Elev/
ForældreIntra, hvor der gives 
information til de enkelte 
klasser.

HaDBjeRG SkOLe
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HØST i va l
MaRtIN LUtHeRS 
BetYDNING FOR 
kIRkeN

frem til ny forståelse af Gud og dermed også 
en ny forståelse af, hvad det vil sige at være 
menneske overfor Gud. I sidste ende førte 
det til, at den katolske kirke blev delt og den 
evangelisk-lutherske kirke opstod.

Og det hele begyndte med Luthers sjæle-
kvaler eller eksistentielle krise, som vi nok 
ville kalde det i dag. I kirkehistorien har man 
kaldt det for Luthers klosterkamp. 

kLOSteRkaMPeN
Som Ole Juul tidligere har beskrevet i HØST 
i april, så endte Luther med at gå i kloster 
efter en voldsom tordenvejrsoplevelse i 1505. 
Han indtræder nu i Augustinereremitternes 
kloster i Erfurt og dermed ind i en af tidens 
strengeste munkeordener.

Efter en rejse til Rom i 151011 kaldes 
han til det nyoprettede universitet i Witten-
berg, hvor han først bliver doktor i teologi og 
dernæst professor. Luther kommer til at bo 
på byens kloster, og her får han sit værelse 
i et tilbygget tårn. Luther gjorde nu hurtigt 
akademisk karriere inden for sin orden. Men 
han havde taget et alvorligt problem med sig 
til Wittenberg, nemlig en dyb angst for døden 
og den straffende Gud. Luther søgte efter 
en nådig Gud, efter Guds kærlighed. Men 
hvordan kunne han finde frem til denne Gud? 
Det var det store spørgsmål. Det lå i kirkens 
kristendomsopfattelse og ikke mindst under-
streget af munkeordenen, at vejen til Guds 
kærlighed gik gennem bod, anger, askese og 
bøn. Det var ifølge tidens opfattelse de gode 
gerninger, der ville føre et menneske tættere 
på Gud.

Havde man syndet, havde man dels gjort 
sig skyldig over for Gud, dels påkaldt sig en 
straf for synden. Begge dele måtte udlignes, 
før man kunne komme i Himlen. Gud var 
nemlig både barmhjertig og retfærdig: Den 
barmhjertige Gud tilgav, men retfærdigheden 
krævede straf for synden. Gennem aflad 
kunne man forkorte straffen for den synd, der 
allerede var tilgivet. Den straf, der ikke blev 
betalt i livet, måtte udstås i skærsilden efter 
døden. 

Luther prøvede af alle kræfter at leve op til 
sin ordens krav og mere til. Han skrev senere, 
at hvis nogen munk gennem munkelivet vir-
kelig er kommet til himlen, så ville jeg netop 
også være kommet derop. 

tÅRNOPLeVeLSeN
I årene fra 1516 til 1518 mener man, at 
Luther kommer frem til sin nye forståelse af 
Gud. Selve øjeblikket, hvis man kan tale om 
et sådan, har man ofte kaldt for tårnoplevel-
sen, som gengiver forestillingen om, at Luther 
en dag sidder i sit tårnværelse og læser i 
bibelen, nærmere bestemt i Paulus’ brev til 
menigheden i Rom og pludselig opdager, at 
Guds retfærdighed ikke er en retfærdighed, 
der straffer og belønner, men Guds retfærdig-
hed er lig med Guds kærlighed, tilgivelse og 
barmhjertighed (Rom. 1,1718; 3,2425).

Først nu går det for alvor op for Luther, 
hvad det er Paulus mener: Kristus har ved sin 
lidelse og død helet det brudte forhold mel-
lem Gud og mennesker, dvs. synden. Dette 
gives nu mennesket, skænkes som en gave, 
som mennesket kun kan tage imod i tillid og 
tro. For sådan er det med gaver, siger Luther. 
De kan kun modtages, og når troen siger ja, 
erfarer mennesket sig under Guds kærlighed. 
Så er mennesket frelst. Det er befriet fra selv 
og fra at skulle finde vej til Guds kærlighed 
ved egne kræfter. Nåden er givet på forhånd. 
Luther følte selv en så dyb glæde og befrielse, 
at det for ham var som at være født på ny og 
at portene til Paradis nu stod åbne for ham, 
så han kunne vandre derind.

Om det er sket fra den ene dag til den 
anden, eller om Luther kom frem til en ny 
forståelse af Gud over tid, det vil jeg lade 
historikerne afgøre, men denne reformatori-
ske indsigt sammenholdt med Luthers opgør 
med afladshandlen (jf. HØSTmaj) førte i 
hvert fald til, at Luther i foråret 1518 indså, 
at konsekvenserne af hans søgens efter Gud 
ville føre til et større opgør med hele den 
katolske kirke og ikke alene kirkens praksis 
omkring afladshandlen.

Luther var kommet frem til, at det ikke var 
kirkens opgave at stille sig som mellemmand 
mellem Gud og menneske. Ethvert menneske 
stod selv direkte over for Gud. Og troede 
man på Guds barmhjertighed, så havde man 
al den tilgivelse, man havde behov for. Tæt-
tere på Gud kunne man ikke komme. Kirken 
burde slet ikke have nogen magt i verden, 
men skulle i stedet koncentrere sig om at for-
kynde evangeliet, så evangeliet kunne skabe 
den tro, som Luther så som den afgørende 
forbindelse mellem Gud og menneske.

I år fejrer vi, som tidligere omtalt her i bladet, 500året 
for den lutherske reformation og i den sammenhæng er 
det blevet sagt og skrevet meget om Luthers betydning 

for det samfund, vi lever i. Han er blevet tillagt æren for så 
forskellige ting som velfærdsstaten, udviklingen af sproget, 
vores arbejdsmoral, den herskende individualisme, folkesko-
len, vores demokrati og frihedstanker. Andre har derimod talt 
mest om alle de negative følger af de store omvæltninger, der 
fandt sted i begyndelsen af 1500-tallet.

Sandheden om, hvor stor betydning Luther egentlig har 
haft på vores samfund, findes sandsynligvis et sted midt 
imellem, men handler det om kirke og kristendom, ja så er der 
ingen tvivl –han har haft afgørende betydning. Ja, hans tanker 
og ideer danner simpelthen grundlaget for, hvordan vi tænker 
kirke og kristendom her i landet. Gennem ihærdige bibelstu-
dier, forelæsninger og opgøret med afladshandlen kom Luther 

Af 
Mette Krabbe
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kirkeHøjSkole

500 ÅR 
 MED LUTHER
2017-2018

I dette efterår er det sproget vi beskæf-
tiger os med, dels det danske sprog og 
dels Luthers egen bramfrie tone, som 

den kom til udtryk omkring spisebordet.
Til sidst i sæsonen siger vi velbekomme og 

stiller spørgsmålet, hvad kan vi egentlig bruge 
Luther til i dag?

aRRaNGeMeNteR PÅ NæSte SIDe

Kirkehøjskolen holder til på Hadsten Høj-
skole, 4 lørdage henover efteråret og vinteren 
i tidsrummet 10.0012.00.

Vi starter i foredragssalen kl. 10.00 med 
foredrag og debat og spiser brunch i spisesa-
len kl. 11.30. Arrangementet slutter kl. 12.30.

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.

Læs mere på www.hadstensogne.dk.
Kirkehøjskolen er for alle.
Kirkehøjskolen er et samarbejde mellem 

Ødum, Hadbjerg, Lyngå, Lerbjerg, Skjød, 
Voldum, Rud, Hadsten, Vissing og Nr. Galten 
Sogne.

DeN eVaNGeLISke kRISteNDOM
Luthers kristendomssyn kaldes evangelisk 
kristendom, fordi det er koncentreret om det, 
der alene fremgår af de fire evangelier i Ny 
Testamente, nemlig budskabet om Kristus. 
Sakramenterne, og det er for Luther kun 
dåben og nadveren, er synlige udtryk for Bib-
lens ord. I dåben får alle umiddelbar adgang 
til Gud. Vi er alle præster for vor Herren, siger 
Luther. I nadveren er Kristus selv til stede og 
giver sin tilgivelse til mennesker. 

GUDStjeNeSteN
Reformationen betød, at gudstjenesten måtte 
tænkes om, og dermed ændrede kirkerum-
met også med tiden udseende og funktion. 

Hvis mennesket i sit forhold 
til Gud først og fremmest 
skulle tage imod, hvad Gud 
gav, frem for at yde noget 
selv, så skulle gudstjeneste 
og kirkerum afspejle det. 
Gudstjenestens formål var 
menighedens styrkelse og op-
bygning, og ikke en samtale 
mellem præsteskab og Gud.

Prædikestolen fik en frem-
trædende plads. Sidealtrene 
forsvandt, helgenbilleder blev 
fjernet og afløst af billeder, 
der gengiver de bibelske be-
retninger om Jesus, eller dåb, 
nadver og prædiken. 

Luther ønskede at befri 
gudstjenesten fra alt det, som 
skyggede for evangeliet. Han 
betonede først og fremmest, 
at bibelteksten skulle sættes 
i centrum. Den skulle læses 
højt, og der skulle prædikes 
over den. Det var vigtigt, at 
menigheden og særligt de 
unge lærte noget, og derfor 
måtte hele gudstjenesten 
afvikles på modersmål, så alle 
kunne forstå, hvad der blev 
sagt og læst. Her i Danmark 
betød det, at bibelen blev 
oversat til dansk, hvad den 
ikke tidligere havde været, og 
i løbet af 1500-tallet og be-
gyndelsen af 1600-tallet blev 
ønsket om, at alle børn skulle 
lære Luthers Lille Katekismus 

en af de vigtigste årsager til at basal læsefær-
dighed og skoleundervisning blev almindelig 
udbredt i Danmark.

Salmesangen kom også til at foregå på 
dansk. Før Luther stod professionelle sangere 
for salmesangen i den katolske messe og 
salmernes sprog var latin. I Danmark blev den 
evangelisklutherske gudstjeneste i særlig 
grad en salmesangsgudstjeneste, hvor salmer 
erstattede mange af de faste led i den katol-
ske messe. Dermed blev der skabt et behov 
for den salmedigtning, som gennem 500 år 
har tilføjet den danske gudstjeneste, danske 
hjem, dansk litteratur og kultur betydelige 
værdier. 

I 2017 fejrer vi Reformationsjubilæet 
over hele verden. Det er 500 år siden, 
Luther slog sine 95 teser op på kirkedø-

ren 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 fejre 
jubilæet. Mange steder med den fornemme 
målsætning, at jubilæumsfejringen skal 
fremme forståelsen af Reformationens be-
tydning for det moderne menneske. Således 
også i Danmark.

Der forskes og debatteres og oplyses om 
Luther og hans tid og Reformationens aftryk 
dengang og nu. Reformationen fik en kolossal 
betydning for måden, hvorpå vi fik indrettet 
samfundet og den danske kirke. Helt frem til i 
dag har Reformationen sat tydelige aftryk på 
dansk identitet og bevidsthed.

I kirkehøjskolen afslutter vi i denne sæson 
et længere forløb, hvor vi gennem de sidste 
to sæsoner har sat fokus på Reformationen 
og dens betydning.

Tegning: Per Tjørnild
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HVORFOR	TALER	VI	DANSK?

ReFORMatIONeN OG SPROGet 
V. MaRIta akHøj NIeLSeN

Lørdag den 23. september, kl. 10.00

Selvfølgelig taler vi dansk i Danmark, hvad el-
lers – vil de fleste nok sige. Måske er vi bange 
for den engelske indflydelse, men for alvor 
tror vi ikke, at der kan tales andet end dansk 
i vores land. Men det er ingen selvfølge. For 
500 år siden var dansk ét blandt flere sprog 
i Danmark. I kirken og blandt de lærde var 
latin enerådende. Mange af landets indbyg-
gere havde slet ikke dansk som modersmål. 
De talte plattysk, norsk, islandsk eller færøsk. 
Plattysk stod meget stærkt. Det var handels-
sproget i hele Østersøområdet, og næsten 
alle danskere forstod plattysk. Så dansk var 
trængt. Men reformationen ændrede situa-
tionen. For Luther var alle kristne lige for Gud. 
Det var vigtigt, at alle kunne forstå, hvad 
kristendommen gik ud på. Derfor skulle bibe-
len oversættes til dansk, og der skulle synges 
danske salmer ved gudstjenesterne. På den 
måde blev Luthers 95 teser fra 1517 en af 
grundene til, at vi taler dansk i dag – selv om 
de var på latin og slet ikke handlede om sprog.

Marita Akhøj Nielsen er ledende redaktør 
i Det Danske Sprog og Litteraturselskab og 
redaktør for Det Kongelige Danske Viden-
skabernes Selskab. Hendes speciale er ældre 
dansk sprog og litteratur. Efter foredraget går 
vi i spisesalen til brunch og debat.

TIL BORDS 
MED DEN BRAMFRI LUTHER
V. jakOB øRSteD, 
FORFatteR tIL BOGeN ”GODBIDDeR”

Lørdag den 11. november, kl. 10.00

”Jeg spiser, hvad jeg kan lide, og alt efter hvor 
store smerter det giver, hvad jeg kan!” Med 
dette foredrag inviteres du til bords hos 
reformatoren Martin Luther. Hver aften sad 
3040 mennesker bænket og enten talte med 
eller lyttede til reformatoren. Undervejs skrev 
de studerende Luthers ord ned, og der var en 
del! De er siden blevet samlet og kendt som 
Luthers bordtaler. Vi kender derfor en del til 
Luthers ord og tanker. Luther brændte for sin 
sag og talte uhæmmet med en intensitet, der 
kunne virke skræmmende, når han udgød 
sine bebrejdelser, indsigelser og spot mod 
sine modstandere. Paven er ikke bare Luthers 
modstander. Nej, han er også en ”skrigende 
so”, og munkene er ”rotter”.

På samme tid var Luther også et muntert 
og selskabeligt menneske, der med ironi be-
skrev sig selv og andre. ”Når man vil gifte sig, 
skal man ikke spørge til faren, men derimod 
til pigens mors rygte. For øl dufter i alminde-
lighed som det fad, det kommer fra.” Emnerne 
var mange og tæller bl.a. ægteskab, børn, 
undervisning, krig, død, staten og kirken. Det 
er interessant at se, hvor mange af Luthers 
tanker der ligger til grund for den måde, vi 
tænker på i dag. Foredraget vil derfor også 
trække en tråd fra dengang til nu. Efter fore-
draget går vi i spisesalen til brunch og debat.

HVAD 
SKAL VI BRUGE LUTHER TIL I DAG
V. aNNe MaRIe PaHUUS

Lørdag den 3. februar, kl. 10.00

Reformationsårene for 500 år siden faldt i 
en tid, hvor der var stor angst for den dom, 
der kunne ramme én, når man syndede. Men 
hvad er vores situation i dag præget af? Er 
det stadig synden, der fylder eller er det den 
diffuse skyld eller snarere skammen?

Hvor konfronteres vi med os selv og vores 
egen samvittighed, når forholdet mellem 
privat og offentlig er blevet radikalt

anderledes med vores udbredte brug af de 
sociale medier? I foredraget tager vi et filoso-
fisk blik på de chancer vores moderne

samfund giver for at opnå modenhed og 
tillid, både som ung og som ældre.

Anne Marie Pahuus er filosof og prodekan 
ved Aarhus Universitet. I reformationsåret 
har hun sammen med teolog Henrik Grøndal 
Lund udgivet en debatbog med 95 nye teser 
på Aarhus Universitetsforlag.

Efter foredraget går vi i spisesalen til 
brunch og debat.

SMAG PÅ REFORMATIONEN

V. IDa GRaVGaaRD

Lørdag den 3. marts, kl. 10.00

I sit foredrag vil Ida Gravgaard fortælle, 
hvordan Luther har brugt måltidet, madens 
associationer og praksis til at sprede sit bud-
skab. Luther havde stor kærlighed til maden, 
øllet og måltidet. Det at spise, blev et værktøj 
der skabte rammerne for de kendte bordta-
ler, der fandt sted i hans bolig, det tidligere 
Augustinerkloster. Martin Luthers hustru 
Katharina Von Bora, førte husholdning med 
egen køkkenhave og bryggede eget øl. Mid-
dagene i hjemmet fik stor symbolværdi for 
den nye måde at forstå kristendommen. Med 
sin teologi og verdensanskuelse satte han 
sit aftryk på madkulturen og det at fortære 
mad i Luthers to regimenter, den åndelige og 
den verdslige. I dag bliver den protestantiske 
madfilosofi skildret i kogekunsten og madpo-
litik i Danmark – hvor næsten alt er tilladt, til 
forskel fra andre store religioner.

Ida Gravgaard er madhistoriker og kogeko-
ne, hun har en universitetsbaggrund i historie 
og religionsvidenskab og arbejder i dag som 
kok og formidler af madhistorie.

Efter foredraget går vi i spisesalen til 
brunch og debat.

500 ÅR MED LUTHER ALLE ARRANGEMENTER PÅ HADSTEN HØJSKOLE
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LUTHER	PÅ	SPIL	– 
VED FUSSINGØ SLOT
et HIStORISk ROLLeSPIL FOR 
kONFIRMaNDeRNe I FaVRSkOV PROVStI

Hvorfor spille rollespil med konfirmanderne? 
Den Danske Folkekirke er luthersk-evangelisk. 
Men hvordan er det nu med Martin Luther? 
Hvem var han, og hvorfor var hans arbejde så 
vigtigt og revolutionerende? Det er spørgs-
mål, som de færreste konfirmander kan 
svare på. Derfor sendes alle konfirmander i 
Favrskov Provsti på dannelsesrejse tilbage til 
1500tallet til et Europa i brydningstid.

Konfirmanderne vil gennem rollespillet 
møde mange forskellige aktører, som hver 
for sig vil bidrage til at give dem et billede af, 
hvem Luther var, og hvad det var for en ver-
den, han og hans samtidige levede i dengang. 
Og ikke mindst, hvad hans arbejde og tanker 
har betydet – også for os i dag.

Vi har brug for dig!
Dette rollespil er intet uden de mange rolle-
spillere, statister og frivillige. Og vi skal bruge 
mange! Rollerne er vidt forskellige og ikke alle 
lige krævende, så alle kan være med. Der er 
både taleroller, musikroller, statister og ikke 
mindst er der brug for en masse praktiske 
hjælpere til opsætning, forplejning undervejs 
og meget andet.

Hvis du ikke allerede har meldt dig til, så 
skynd dig at kontakte sognepræst Anne 
Kaas-Hansen på tlf. 86 98 12 24 eller email 
amka@km.dk. Det bliver en rigtig god dag – 
især hvis du er med! Fussingø Slot, lørdag den 
30. september kl. 8.00-16.00.

SALMER TIL FOLKET

EN LUTHER-KONCERT 
MeD DeN DaNSke SaLMeDUO

Sct. Pauls Kirke, torsdag den 28. september
Luther gav kirkemusikken tilbage til folket, 
og det er værd at markere! Den Danske 
Salmeduo – Christian Vuust på saxofon og 
klarinet og Hans Esbjerg på klaver – har lavet 
en række instrumentale nyfortolkninger af 
Luthers salmemelodier. Duoen ønsker at vise 
musikkens levedygtighed og tidløshed, og 
dermed at bære reformationstidens salmer 
ind i vores samtid.

Man vil til en koncert med Den Danske Sal-
meduo opleve et frugtbart møde mellem den 
nordiske folketones enkelhed, den klassiske 
musiktraditions nænsomhed og den ameri-
kanske jazztraditions legende improvisationer.

Reformationen bidrog til at give salmesan-
gen i gudstjenesten tilbage til menigheden 

– og har derved haft stor betydning for den 
folkelige fællessang i de nordiske lande. Det 
er derfor særligt oplagt at der indgår fælles-
salmer i koncertprogrammet.

Fri entré.

Meget mere om de øvrige arrangementer 
i	anledning	reformationsjubilæet	i	de	
kommende numre af HØST:

LUTHER - til kamp med ordet
En	levende	fortælling	ved	Caspar	Koch
Lyngå Kirke, tirsdag den 3. oktober, kl. 19.30

Reformationskoncert
Med	Jette	Rosendal	og	Steen	Hansen
Sct. Pauls Kirke, 
søndag den 22. oktober, kl. 19.30.

Luther – filmaften
Hadbjerg Skole, 
tirsdag den 24. oktober, kl. 19.00.

Reformationen rocker
Med	Eskild	Dohn	&	Bjarne	Langhoff
Sct. Pauls Kirke, 
onsdag den 25. oktober, kl. 19.30.

Luthers indflydelse på vores samtid
Foredragsaften	med	Naser	Khader
Skole, torsdag den 26. oktober, kl. 19.00.

Reformationsgudstjenester
Søndag d. 29. oktober i følgende kirker:
Nr. Galten Kirke, kl. 11.00.
Lyngå Kirke, kl. 11.00.
Ødum Kirke, kl. 11.00 med deltagelse af ko-
ret Cecilie et Blasius fra Favrskov Middelalder 
og efterfølgende kirkefrokost.

HØSTival
Teatermusical og middelaldermarked
Hadbjerg Skole og Kirke, 
tirsdag den 31. oktober, kl. 1420.

En folkelig fortælling om Luther
Højskoletime	i	Lyngå	v.	Ole	Juul
Lyngå Præstegård, 
torsdag den 2. november, kl. 11.00.

Duo Al Dente og Jette Rosendal
Koncert	i	Lerbjerg	Kirke
Lerbjerg Kirke, 
onsdag den 8. november, kl. 19.30.

Til bords med den bramfri Luther
v.	Jakob	Ørsted,	forfatter	til	bogen	”Godbidder”
Hadsten Højskole, 
lørdag den 11. november, kl. 10.00.

Alt om Luther på 60 minutter
Familiekoncert	med	Sigurd	Barrett
Sct. Pauls Kirke, 
lørdag den 4. november, kl. 10.00 og kl. 12.00.

Reformationen 2.0
Foredragskoncert	for	unge	kirkegængere	
om	tro,	håb	og	kærlighed
Med	Kristian	UFO	Humaidan
Nr. Galten Kirke, 
onsdag den 22. november, kl. 19.00.

reformationSjubilæum
HVORFOR	TALER	VI	DANSK?

ReFORMatIONeN OG SPROGet V. MaRIta akHøj NIeLSeN

Hadsten	Højskole, 
lørdag den 23. september, kl. 10.00
Se omtale og detaljer på side 10 under Kirkehøjskole-arrangementer.

ReFORMatIONSjUBILæUM
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SOGNeUDFLUGt 
tIL SOStRUP SLOt

ONSDaG DeN 27. SePteMBeR

HØSTGUDSTJENESTE

HaDBjeRG kIRke
Søndag den 24. september kl. 11.00
Vi fejrer, at høsten er kommet i hus. Kirken 
pyntes op i efterårets farver og vi synger de 
traditionelle høstsalmer. Efter gudstjenesten 
er der kirkekaffe i våbenhuset.

Mette Krabbe

HØSTGUDSTJENESTE MED 
GÅRDBESØG OG HELSTEGT 
PATTEGRIS
øDUM kIRke
Søndag den 1. oktober kl. 11.00
Minikonfirmanderne fra 3. A på Hadbjerg 
Skole deltager i høstgudstjenesten og efter 
gudstjenesten, er der traditionen tro frokost 
og leg for børn på en af sognets gårde. I år 
byder Anita og Niels Grand Pedersen velkom-
men på ”Haraldsmark”, Haraldsmarkvej 9, 
Tåstrup. Her serveres der helstegt pattegris, vi 
skal høre om stedets historie og Niels vil for-
tælle om, hvordan det er at være landmand i 
dag og drive et moderne landbrug med flere 
gårde. Arrangementet afholdes og planlæg-
ges i samarbejde med Ødum byforening og 
menighedsrådet. Der kan købes drikkevarer 
til maden og vi slutter dagen af med kaffe og 
kagebord.

Alle er velkomne, også selvom man ikke lige 
bor i Ødum eller har børn i 3. A.

Ødum-Hadbjerg Menighedsråd

Sogneudflugten går i år til Sostrup Slot 
ved Grenaa. Slottet og klostret er et 
fascinerende sted med en lang og far-

verig historie. Vi begynder med en rundvis-
ning, hvor vi vil høre om de tidligste bedrifter, 
om slægternes storhed og fald, og om tiden 
frem til i dag. Du vil blandt andet blive budt 
indenfor i slottets renoverede saloner, den 
smukke Maria Hjerte Kirke og klosterets 
imponerende pyramidesal. Derudover er det 
muligt at høre om den nuværende udvikling 
på slottet samt slotsfruens fremtidige visioner 
for stedet.

Efter rundvisningen er det tid til kaffe, som 
vi nyder i slottets restaurant. Efter kaffen 
kører vi en tur ud i den smukke natur omkring 
Gjerrild og gør holdt på stranden, hvis vejret 
tillader det.

Vi håber, at der er mange af jer, der synes, 
det lyder så spændende, at I vil deltage i 
turen.

Tilmelding til turen: Send en email til sog-
nepræst Mette Krabbe: mekr@km.dk.

Eller ring til Mette på nr. 40 88 96 00.
Pris for denne oplevelsesrige eftermiddag: 
50 kr.

Program
Kl. 11.30 Afgang med bus fra Ødum (v. præstegården)
Kl. 11.35 Afgang fra Hadbjerg Kirke
Kl. 11.40 Afgang fra Selling Forsamlingshus
Kl. 12.45 Ankomst til Sostrup Slot
Kl. 13.00 Rundvisning
Kl. 14.30 Kaffe i restauranten
Senest kl. 15.30 kører vi fra slottet
Senest kl. 16.30 kører vi hjem 
og forventer at være hjemme kl. 17.30

På vegne af Ødum-Hadbjerg menighedsråd
Doris Svenstrup og Mette Krabbe

I 2016 gik gårdbesøget til Vibegården

kIRke & MeNIGHeD
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GUDSTJENESTER
August   Ødum Kirke Hadbjerg Kirke
Søndag d. 27. 11. søndag efter trinitatis   kl. 11.00 MK 
September   Ødum Kirke Hadbjerg Kirke Andre kirker
Søndag d. 3. 12. søndag efter trinitatis  kl.   9.30 AMKH  
Søndag d. 10. 13. søndag efter trinitatis   kl. 11.00 MK 
Onsdag d. 13. Kirke i Børnehøjde  kl. 17.30 MK 
Torsdag d. 14. Plejehjemsgudstjeneste   kl. 15.00 Møllegården LTM
Søndag d. 17. 14. søndag efter trinitatis  kl. 11.00   
Søndag d. 24. 15. søndag efter trinitatis   kl. 11.00 MK Høstgudstjeneste  
Onsdag d. 27. Ungdomsgudstjeneste    kl. 19.00 Sct. Pauls Kirke LTM
Oktober   Ødum Kirke Hadbjerg Kirke Andre kirker
Søndag d. 1. 16. søndag efter trinitatis  kl. 11.00 MK Høst/familiegudstjeneste  
Onsdag d. 4. Kirke i Børnehøjde  kl. 17.30 MK 
Søndag d. 8. 17. søndag efter trinitatis   kl. 11.00 MK 
Søndag d. 15. 18. søndag efter trinitatis  kl.   9.30 LTM  
Torsdag d. 19. Plejehjemsgudstjeneste   kl. 15.00 Møllegården
Søndag d. 22. 19. søndag efter trinitatis   kl.   9.30 AB 
Søndag d. 29. 20. søndag efter trinitatis  kl. 11.00 MK Reformationsgudstjeneste. Efterfølgende suppe i våbenhuset

Gudstjenesteliste for resten af året findes i ”Kirken. Kirkebladet for kirkerne i og omkring Hadsten”, som ligger i kirkerne.

PRÆSTER
i pastoratet

MK
Mette	Krabbe

MD
Majbrit	Daugaard

AB
Anders Bonde

LTM
Lise Thorbøll Melchiorsen

AMKH
Anne	Martiny	Kaas	Hansen

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
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NAVNENYT

HaDBjeRG kIRke
Døbte
Emma Sønderstrup Christensen, Hadbjerg
Georg Bonde Greil, Langskov
Oscar Lund Jarsbo, Hadbjerg
Mille Rosendal Knudsen, Hadbjerg
Vielser
Nanna Christensen og Morten Sønderstrup, Hadbjerg
Pernille Lystbæk Facius og Victor Facius, Hadbjerg
Maria le Fevre Schirmer Jarsbo og 
 Thomas Christensen Lund, Hadbjerg
Kirkelig Velsignelse
Susanne Kruse Særkjær og Martin Kruse, Hadsten

øDUM kIRke
Døbte
Benjamin Engel Østergaard, Røved
Jonas Ytem Gregersen, Ødum

FERIE OG FRIDAGE
Jeg holder efterårsferie i uge 42 – 16.22. 
oktober.

Der henvises i denne periode til min kol-
lega i Hadsten:

Lise Thorbøll Melchiorsen 86 98 24 24.

Mette Krabbe

KIRKE I BØRNEHØJDE

HaDBjeRG kIRke
Onsdag den 13. september. kl. 17.30
Salmesang og bibelfortælling for de mind-
ste. Efter gudstjenesten holder vi ”skovtur i 
kirken”.

Menighedsrådet sørger for mad og drikke.
Tilmelding til Mette Krabbe på email 

mekr@km.dk eller sms 40 88 96 00 – hvis 
man ikke når at tilmelde sig, møder man bare 
op alligevel.

Alle er velkomne, også børn fra Ødum, Sel-
ling, Langskov eller andre steder i sognene.

øVRIGe DatOeR I eFteRÅRet
Onsdag den 4. oktober 
(uddeling af billetter til koncert med Sigurd Barrett)
Lørdag den 4. november: 
Familiekoncert med Sigurd Barret 
i Sct. Pauls Kirke kl. 10.00 og 12.00
Onsdage den 15. november

Mette Krabbe

MINIKONFIRMANDER 
FOR BØRN I 3. KLASSE
øDUM PRæSteGÅRD
Fra uge 35 og til og med uge 39 (31. 
august28. september) tilbydes elever i 3. A 
på Hadbjerg Skole minikonfirmandundervis-
ning hver torsdag eftermiddag efter skoletid.

Fra uge 44 og til og med uge 48 (2.30. 
november) tilbydes elever i 3. B på Hadbjerg 
Skole minikonfirmandundervisning hver tors-
dag eftermiddag efter skoletid.

Undervisningen foregår kl. 14.30-16.00 
i præstegården. Vi tager skolebussen (rute 
2) fra Hadbjerg Skole kl. 14.13 og slutter kl. 
16.00. Har I ikke mulighed for at hente jeres 
børn, finder vi en løsning.

Børnene fra 3. A har fået tilsendt et brev 
med information og tilmeldingsblanket i 
begyndelsen af august måned. 3. B modtager 
et brev midt i oktober. Skulle der være nogen, 
der ikke modtager et brev eller som ikke går 
på Hadbjerg Skole, men alligevel gerne vil 
deltage, så ret endelig henvendelse til mig på 
tlf. 40 88 96 00.

Mette Krabbe

KONFIRMANDUNDERVISNING 
2017-2018
SÅ eR PLaNeN FOR NæSte SkOLeÅRS 
kONFIRMaNDUNDeRVISNING PÅ PLaDS

Undervisningen kommer til at foregå onsdag 
eftermiddag kl. 13.3015.30 i Ødum Præste-
gård.

Inden sommerferien fik alle elever på 
7. årgang på Hadbjerg Skole et brev med 
oplysninger om indskrivning til konfirmand-
undervisning. Har man ikke modtaget et brev, 
men ønsker at følge undervisning eller ønsker 
man konfirmation i en af sognenes kirker, 
men følger undervisning hos en anden præst, 
kan man rette henvendelse til mig på tlf. 
40 88 96 00 eller email mekr@km.dk.

Mette Krabbe

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. 9.3013.00, Torsdage dog kl. 9.3017.00
Graver, Ødum Niels Erik Thomsen Hadbjerg, tlf. 51 29 53 22, nielserikthomsen@gmail.com
Graver, Hadbjerg  Stillingen er ledig Kontakt Niels Erik Thomsen 
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SÅ ER VI KLAR MED NYT PROGRAM
Følgende	hold	tilbydes	i	HØST-Hallen	og	i	Selling	Forsamlingshus.	Vi	glæder	os	til	at	se	
nye	og	tidligere	gymnaster.

Tjek starttidspunkt ved det 
enkelte hold.

Kontingentet gælder fra 
starttidspunkt i 2017 til d. 21. 
april 2018.

Du/I er kun tilmeldt, hvis 
du har betalt kontingent 
via HØST IF´s hjemmeside 
www.høstif.dk og betalingen 
er gennemført.

OBS! Ret til små ændringer på 
de enkelte hold forbeholdes!

På gensyn til en ny fantastik 
sæson. Vel mødt.
Instruktører og gymnastikudvalget

Følgende hold starter i HØST-Hallen:

Leg & bevægelse – 0-2 år med far/mor
Torsdag kl. 16.4517.45 i hal A. Kontingent kr. 525. Start d. 7. september. Tilmelding inden start via hjemmesiden.
Sammen med mor/far skal vi trille, rulle, lave 
rim og remser, gå balance og bruge redskabs-
baner m.m. Vi skal grine og le, klappe og 

hoppe sammen med far/mor. Forældrene er 
aktive sammen med barnet.

Max. 25 deltagere m. 1 forældre – først til 
mølle-princippet.

Instruktør: Vicki Espersen

Krudtuglerne – piger og drenge 3-4 år med far/mor
Mandag kl. 16.4517.45 i hal B. Kontingent kr. 525. Start 4. september. Tilmelding inden start via hjemmesiden.

Vi skal bevæge os og ha det sjovt – sammen 
med mor/far eller bedstemor/bedstefar!

Vi styrker vores sanser og motorik og laver 
sjov gymnastik. Vi leger og synger, kravler 
og løber, hopper og springer, slår kolbøtter 

og går balance. Vi leger med faldskærm og 
hulahopringe, lagner og ærteposer. Vi tøm-
mer redskabsrummet og udfordrer os selv på 
forskellige redskabsbaner.

Kom og vær med!
Instruktører: Blia Solgaard

Spillopperne – piger og drenge 5-6 år
Mandag kl. 16.4517.45 i hal A. Kontingent kr. 525. Start 4. september. Tilmelding inden start via hjemmesiden.

Vi skal hoppe, vi skal løbe, vi skal lege og lave 
meget andet sjovt. Både på redskaber og 
uden redskaber, der bliver fart over feltet, så 
kom og vær med!

Til vores opvisning i foråret viser vi, hvad vi 
har lært i løbet af vinteren.

Husk bare tæer eller strømper med gum-
midutter, så du ikke glider.

Du skal være fyldt 5 år inden jul, og være 
klar til at lave gymnastik på egen hånd.

Vigtigt! Max. 25 deltagere – først til mølle
princippet!

Instruktør: Se side 23

Dansemus – piger og drenge 6-10 år
Mandag fra kl. 18.0019.00 i hal A. Kontingent 675. Tilmelding inden start via hjemmesiden.
Instruktør mangles – starter når denne er fundet!

Micro springere – piger og drenge 0.-2. klasse
Onsdag kl. 17.0018.15. Kontingent 675. Start d. 23. august. Tilmelding inden start via hjemmesiden.
Har du lyst til være aktiv, kan du lide og være 
ham eller hende, der klatrer i ribber og leger 
med og på redskaberne, gemmer der sig må-
ske en gymnast i dig. Hvis det er tilfældet kan 
dette hold være noget for dig. Vores træning 
er bygget op om grundelementer til gymna-
stikken og spring generelt og er stilet mod 

drenge og piger, der har mod på at prøve 
kræfter med gymnastikken. Vi har brug for, at 
I forældre giver en hånd med, og der er også 
flere træninger i løbet af året, hvor familien er 
velkomne. 
Max 25 deltagere! Først til mølleprincip.

Instruktør: Steffen Espersen, Majken Jensen, Henning Espersen m.fl.

Mini springer – piger og drenge fra 3.-4. klasse
Torsdag kl. 17.0018.30 i hal B. Kontingent kr. 675. Start d. 24. august. Tilmelding inden start via hjemmesiden.
Vi er et hold, hvor gymnasten er i centrum, så 
uanset om du er ny inden for gymnastik eller 
gamle springer, er du velkommen. Vi vil prøve 
og udfordre dig på dit niveau, samtidig med 
at have det sjovt og det er tilladt og grine af 
instruktørerne og med instruktørerne. Bare 
vi har det sjovt og bliver udfordret, så skal 
vi nok få det sjovt. Lyder det som noget for 

dig, så kom og prøv dig selv – af vi er klar, 
hvis du er. Der vil være træninger undervejs i 
sæsonen, hvor familien er velkomne og prøve 
gymnastikken på egen krop og sind.

Vi forbeholder os retten til at tilpasse 
tidspunkterne, og flytte gymnaster efter 
kvalifikationer.

Instruktør: Steffen Espersen, Maiken HolstJensen, Henning Espersen m.fl.

Stor springer – piger og drenge fra 5. klasse
Onsdag kl. 18.3020.00. Kontingent kr. 675. Start d. 23. august. Tilmelding inden start via hjemmesiden.

Vi er et hold, hvor vi har det rigtig sjovt, gri-
ner af hinanden og med hinanden, yder noget 
på hver vores niveau og har sved på panden. 
Vi kommer til at øve en masse forskellige 
spring, så vi kan forbedre os, vi kommer til at 
springe vejrmøller, araber, kraftspring m. m. 
Det er sjovt, men kræver styrke, samarbejde 
og lyst. Vi vil arbejde med, at gymnasterne 

kommer til at udfordre sig selv, arbejde med 
deres råstyrke, koncentration og selvfølgelig 
samarbejde og tillid til hinanden og instruk-
tøren. Så hvis det lyder som noget for dig, så 
kom og prøv. Det kan være du kan lide det. 
Der vil være træninger undervejs i sæsonen, 
hvor familien er velkomne til at prøve gymna-
stikken på egen krop og sind.

Instruktør: Steffen Espersen, Majken Jensen, Henning Espersen & Martin Damhus Knørr

Crossgym M/K – fra 16 år
Mandag kl. 20.1521.30 i hal A. Kontingent kr. 700. Bemærk start 21. august Tilmelding inden start via hjemmesiden.
HØST IF´s eget crossfitinspirerede hold for 
dig, som ønsker en alsidig og effektiv træning 
der virker, og sikrer at du kommer i bedre 
form på en sjov og naturlig måde. Træningen 
tager udgangspunkt i Crossfit principperne, 
som er bygget op omkring forholdsvist korte 
men højintensitetsprogrammer (WOD´s), 
hvor øvelserne er konstant varierende 
og funktionelle og kombinerer styrke og 

konditionstræning. Vi bruger primært egen 
kropsvægt, hvorfor alle kan være med, men 
tager også kettelbells, mukkerter, traktordæk 
og vanddunke til hjælp. Du opnår udholden-
hed, styrke, hastighed, koordination og ømme 
muskler. En træning hvor vi giver alt hvad vi 
har i os – hver gang. Crossgym er for alle! Har 
du spørgsmål så mail/ring el. sms til instruk-
tøren.

Instruktør: Jesper Dahlgaard

GYMNASTIK I SÆSONEN 2017-2018
HøSt IF
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I form og figur – fra 16 år
Torsdag kl. 19.1520.15 i hal B. Kontingent kr. 700. Start d. 7. september. Tilmelding inden start via hjemmesiden.
Hvis du vil forbedre din kondition, stramme 
figuren op,  have sved på panden til hver 
træning og godt kan lide variation, så kom og 
træn med på "I form og figur".

Træningen vil variere fra gang til gang med 
inspiration fra bl.a. feminin fitness, bokse
fitness, slyngetræning, yoga, pilates, cros-
sfit, cirkeltræning og hvad jeg ellers støder på. 

Vi skal lave stafetter, coretræning, boldspils-
lege og meget mere.

Jeg vil forsøge at lave en træning, hvor det 
også godt må være sjovt at være med og væl-
ger ofte øvelser, der kan tilpasses hver enkelt.

Er du i tvivl om holdet et noget for dig, så 
mød op og prøv det af.

Instruktør: Anja Bille Bohn

Rytmekrukker – fra 18 år
Tirsdag kl. 19.1520.45 i hal B. Kontingent kr. 700. Start 5. september. Tilmelding inden start via hjemmesiden.
Rytmegymnastik for dig, der ønsker lidt flere 
udfordringer og samspil mellem gymnastik og 
musik.

Prøve kræfter med seriesammensætninger 
– og gerne et håndredskab. Konditionstræning 
vil også indgå i træningen, samt en træ-

ningsweekend i januar 2018. Vi lægger vægt 
på at have det sjovt til træningen samtidig 
med at vi er parate til at træne seriøst.

Holdet deltager i min. 3 opvisninger: HØST 
IF, Nvui samt DGI Østjylland.

Instruktør: Gunvor Bakkegaard, Benedicte Schmidt

Zumba M/K – voksne
Mandag kl. 19.0020.15 i hal A. Onsdag kl. 18.0019.00 i hal A. Kontingent kr. 750. Bemærk start 7. august. 
Tilmelding inden start via hjemmesiden.
Zumba er en sjov, glædesfyldt, dejlig skør og 
effektiv motionsform. 
Zumba er inspireret af latinamerikanske 
danse og rytmer og ikke mindst god musik.  
Zumba er baseret på stilarter som bl.a. Salsa, 

merengue, reaggaton, cubia og mange flere.  
Zumba er en fitness, hvor du får motion på 
en sjov måde, du får pulsen op og forbrænder 
kalorier, og så får du trænet alle musklerne i 
kroppen og du kommer i bedre form.

Instruktør: Louise Rasmussen

Friske bedste & older – 60+
Mandag kl. 15.0017.00. Kontingent kr. 600. Start 4. september. Tilmelding inden start via hjemmesiden.
Du kan li’ at røre dig og holde dig i form!
Så derfor – vi mødes mandag kl. 15 lige 
præcis – i
HØSTHallen til gymnastik med musik du ka’ li,

fællesskab, sang og latter,
spil, hockey, ”bold” der batter,
til slut en sang og kaffetår.

Instruktør: Gunvor Bakkegaard

Følgende hold er i Selling Forsamlingshus:

Pilates – fra 18 år
Tirsdag kl. 19.0020.30. Kontingent kr. 700. Start d. 5. september. Tilmelding inden start via hjemmesiden.

”In ten sessions you will feel the difference, 
in twenty you will see the difference and in 
thirty you will have a whole new body” – det 
er med disse ord, Joseph Pilates beskriver 
den funktionelle træningsform han udviklede. 
Pilates er funktionel træning, hvor man ved 
hjælp af øvelser aktiverer muskelkæderne 
gennem kroppen. Centrum for alle øvelser 

er brugen af vores åndedræt og en stærk 
korsetmuskulatur. Vi vil øge sværhedsgraden 
af disse øvelser, som vi bliver stærkere, ved 
hjælp af mere udfordrende stillinger og red-
skaber, fx redondobold. Hvis du har lyst til at 
styrke din krop, og gøre dette i fællesskab, er 
pilates sikkert noget for dig.

Vi glæder os til at se dig!
Instruktør: Sabine Mogensen & Sissel Pedersen

HØST IF GYMNASTIK SØGER HJÆLP
VOReS HOLD SPILOPPeRNe MaNGLeR eN INStRUktøR eLLeR tO
Spilopperne er et hold for 5-6-årige, hvor vi 
leger, ruller, står på hænder, slår vejrmøller og 
meget mere.

Holdet træner om mandagen kl. 16.45
17.45

Det er ikke et krav at du/I er uddannet 
instruktør, og det er heller ikke et krav at ud-
dannelsen tages. Du/I skal bare have lyst til 
at være sammen med børnene.

En erfaren instruktør vil være sammen med 
jer i begyndelsen af sæsonen.

Der vil være rig mulighed for at sparre med 
andre instruktører, have adgang 
til materiale fra tidligere år og 
komme på relevante kurser.

Har du/I lyst til at springe 
ud i en udfordring så kontakt 
Gunvor, tlf. 22 22 23 85.

EN OPLEVELSE
FOR LIVet
Jeg fik den fantastiske 

gave til årets opvisning 
i HØST IF mulighe-

den for at komme afsted på 
Vingstedkurset 2017, hvilket 
jeg gerne vil sige tak til HØST 
IF gymnastikafdelingen for at 
have indstillet mig til.

Jeg brugte en uge af min 
sommerferie på at være 
sammen med en masse nye 
mennesker, og 7 instruktører, 
der alle havde været på ver-
densholdet. Vi var 102 unge 
mennesker (1318 år) fra hele 
landet samlet på Vandel Ef-
terskole. Søndag aften ankom 
vi kort før aftensmaden og al-
lerede samme aften startede 
vi ud med at lære den første 
serie.

Hver morgen klokken 7.45 
skulle vi være klar til at synge 
for flaget, der blev hejst.

Vi trænede både spring og 
rytme. Der blev lavet flere 
forskellige rytmeserier. Jeg 
skulle lære 3 forskellige 

serier: startserie, pigeserie 
og slutserie. De serier skulle 
vises til afslutningen om 
fredagen.

Mandag aften sagde 
instruktørerne, at politiet 
havde haft ringet og at der 
var sluppet mordere ud fra 
Vejle Statsfængsel og at hvis 
vi gik alene kunne vi dø. Hver 
aften havde vi en retssag, 
hvor der blev afhørt 3 mulige 
mordere. Det var ret sjovt. 
Jeg blev heldigvis ikke myrdet 
i løbet af ugen. Dem der blev 
myrdet i løbet af ugen kom 
på dødslisten.

Onsdag havde vi bålaften, 
hvor instruktørerne havde 
fundet viden om dem selv 
frem og så skulle vi gætte 
hvem, der havde gjort hvad 

– vi fik alle et godt grin ud af 
det.

Vi havde også en masse 
aktiviteter i løbet af dagene, 
som ikke havde noget med 
gymnastik at gøre, fx. et 

vandOL hvor vi skulle lære at 
samarbejde.

Ugen sluttede fredag ef-
termiddag med en opvisning 
for forældre og søskende. Vi 
viste en masse af alt det vi 
havde lært i løbet af ugen 
både opvarmning, serier og 
spring. Vi fandt også ud af 
hvem de 3 mordere og de 3 
hemmelige politibetjente var. 
Vi fik kun fanget 1 ud af 3 
mordere.

En helt fantastisk uge, hvor 
jeg har lært en masse nye 
mennesker at kende og afprø-
vet en masse grænser. En uge 
som aldrig vil blive glemt.

Michelle Lauridsen
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Stav-
gang
VI GÅR StaDIG 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

bord-
tenniS
Den nye sæson er startet op i HØST-Hal-
len i Hadbjerg.

tRæNINGStIDeR
Tirsdage
Kl. 18.0019.15: Begyndere og øvede Ungdomsspillere
Kl. 19.1522.00: Seniorer
Torsdage
Kl. 18.0019.15: Begyndere og øvede ungdomsspillere
Kl. 19.1522.00: Seniorer
Kl. 20.0022.00: Seniorer turneringskampe

Se mere om bordtennis i HØST IF: 
www.høstif.dk/bordtennis

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

ju jitSu
OPSTART EFTERÅR 2017
Ferien er ved at være forbi, og vi er klar til en 
ny sæson med ju jitsu i HØST-Hallen. Det 
er nu I skal finde en kammerat/veninde at 
tage med på holdet – og selv finde dragten 
og bæltet frem igen.

Første træning for børn bliver tirsdag 22. 
august kl. 17.00, for voksne kl. 18.00.

Træningstider for Tigerholdet (børn) tirsdag 
17.0018.00, voksne og teenagere: tirsdage 
18.00-19.15 og torsdage 20.30-22.00.

facebook.com/hadbjergjujitsu
hadbjerg.jujitsu@gmail.com

Thomas Langton 
Glentevej 10, Hadbjerg

badmin-
ton
HØST-HALLEN SÆSON 2017-2018
Den ny sæson for badminton i HØST-Hal-
len starter i uge 36.

Hvis der er stemning for det, vil vi igen i år 
forsøge at friholde nogle baner til rotations-
spil, hvor der spilles med skiftende makker. 
Dvs. at man også kan melde sig til badmin-
ton uden fast makker.

Der er banetildeling mandag d. 4. septem-
ber kl. 19.00 i HØST-Hallen

Tider til badminton i HØST-
Hallen er oplyst på vores 
hjemmeside: www.høstif.dk.

Vel mødt til en ny sæson.

Gert Holdensgaard
tlf. 23 31 17 56
E-mail 
gertogsanna@skylinemail.dk

løb i 
HøSt if

Når dette nummer af HØST 
udkommer er Stafet For Livet 
Hadsten 2017 netop afsluttet. 
Det er 3. gang arrangementet 
er blevet afholdt i Hadsten og 
3. gang HØST IF deltager. Som 
de foregående år med et stort 

hold bestående af foreningens medlemmer, 
børn og børnebørn, unge og gamle. Alle er 
del af en 24 timers stafet, hvor der er samlet 
penge ind til Kræftens Bekæmpelses arbejde. 
I det kommende nummer kan du læse mere 
om holdets deltagelse og indsamlede beløb.

Har du fået lyst til at løbe sammen med 
andre, så mød op og løb med – du kommer 
ikke til at fortryde.

FaSte tRæNINGStIDeR, 
FRa HØST-HALLEN
Tirsdag kl. 19.30 fællestræning, løbetur eller 
fx Run for Fun, interval eller andre øvelser.  
Torsdag kl. 19.30  fællestræning med en 
kortere løbetur.  
Søndag kl. 9.00  fællestræning med mulig-
hed for længere ture, lokalt og andre steder.

Der er plads til alle på vores løbeture, da 
tempo afstemmes eller der laves opsamling 
så vi følges ad.

Forslag til løbsdeltagelse august, september, oktober:
26.27. august: Stafet For Livet (24timer holdstafet)
10. september: Rosenholmløbet (10,5 km, 21 km)
24. september: Gjern Dayz Løbet 
 (4 km, 8 km, 21 km, 12,5 km trail)
24. september: Kaløbet, Rønde (5 km, 10 km, 7 km trail) 
8. oktober: Djævlebakkeløbet (4,5 km og 9 km) 

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

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 
rigtigt sjovt!

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

bagefter!

Kontaktperson
Margit Jensen
Tlf. 22 76 57 78

FLOT RESULTAT 
FOR HØST IF KROLF
HØST IF har deltaget i Brækken i DGI Øst-
jyllands Krolfturnering og efter en spænden-
de sidste kamp mod Ry lykkedes det at hive 
sejren hjem. Stillingen var sådan at HØST IF 
mindst skulle have 3 point ud af 14 i den sid-
ste kamp, og efter en spændende afslutning 
lykkedes det at få 4 point med fra Ry.

Holdet fra HØST IF bestod af Margit 
Jensen, Åse Grundtdal, Ole Petersen, Frank 
Larsen og Erik Pedersen.

FINALESTÆVNE	FOR	A-RÆKKEN
Der afholdes finalestævne for Arækken 
i DGI’s turnering søndag d. 27. august på 
banerne ved HØST-Hallen fra kl. 10.00.

Kom og se de virkelig ”skrappe” krolfspil-
lere i aktion i en række spændende kampe.
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fodbold
DGI/HØST IF 
FODBOLDSKOLE I HADBJERG
UGE 26, 26.-30. JUNI 2017

Igen i år var der den første uge i skole-
ferien DGI Fodboldskole i Hadbjerg. I 
år med 107 deltagere. Fodboldvejret i 

år var dog også lidt anderledes end i tidligere 
år. Let bygevejr hen over ugen gav en lidt an-
derledes indgangsvinkel, men ingen decideret 
styrtregn, så alle deltagere klarede den med 
bravour. Det stiller dog også ekstra krav til 
trænere og trænerføl. De gjorde det igen 
fantastisk og var med til at gøre fodboldsko-
leugen til lidt ud over det sædvanlige.

I år havde vi arrangeret besøg fra Randers 
FC superligaholdet. Den lokale Jonas Bager, 
som efterhånden har tilspillet sig en fast 
plads i Randersforsvaret, samt Mikkel Kalle-
søe, der agerer lidt længere fremme på banen, 
gæstede fodboldskolen en times tid mandag 
eftermiddag. Her blev der tid til at hilse på 
spillerne, som alle stod i kø for at få autogra-
fer på trøjer, støvler, arme og ben…

Da Jonas Bager jo trådte sine allerførste 
fodboldstøvler i sin stadig unge karriere i 
ØHG, nu HØST IF, havde Jonas denne man-
dag sin debuttrøje med fra sin første Superli-
gakamp. Den blev overrakt til undertegnede. 
Signeret med Jonas’ autograf. Den skal så 
erstatte den tidligere Randers FC trøje der i 
dag hænger der! Tak til Jonas Bager for at du 
stadig tænker tilbage på idrætsforeningen 
i Hadbjerg. Held og lykke til både Jonas og 
Mikkel fremover. Tak til Randers FC for at vi 
måtte låne spillerne i den hektiske opstarts-
fase for den kommende Superliga, som I var 
midt i på det tidspunkt.

Ligesom sidste år havde vi igen i år lavet 
mulighed for tilmelding til overnatning mel-
lem torsdag fra skoleslut og til skolestart 
fredag. Det var var der igen stor interesse for. 
60 tilmeldte til overnatning i HØST-Hallen. 
Sammen med enkelte forældre og trænerne 
gik det rigtigt godt. Forskellige aktiviteter 
fra fodboldskoleslut og indtil sengetid var 
arrangeret af trænerne. Aftensmad. Derud-
over hygge og socialt samvær. Sengetiden kl. 

22.00 blev overholdt, om end nogen var mere 
trætte og sov før en andre. Men ro blev der. 
Morgenseance fredag, alle kom op og var klar 
til fodboldskolestart kl. 9.00 efter morgen-
bespisning. Fredag havde vi igen år besøg 
af en fodboldkunstner i panna/freestyle 
Niklas "Tunna" Knudsen til stor fornøjelse for 
alle. Det foregik i HØST-Hallen da der var 
varslet kraftigt regnvejr uden for. En del spil-

lere og trænere spillede 1 mod 1 imod Tunna. 
Og kom til kort overfor hans fantastiske 
boldkontrol. Godt indslag her på sidste dag! 
Efterfølgende og som sædvanlig afslutning 
med mulighed for at give trænerne vand fra 
spillerne på sidelinjen. 5 trænere, 3 træner-
føl samt 2 ledere til det praktiske stod for 
servicering af de dejlige unge fodboldskole-
deltagere. Alt forløb fuldstændig efter planen, 

og vi er sikre på at alle deltagere var både 
trætte og tilfredse efter endnu en 
god DGI Fodboldskole i HØST 
IF. Tak til jer alle for en god 
oplevelse denne uge.

Lars Olsen og Bent Engdal
Fodboldskoleledere
HØST IF Fodbold
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TRÆNERE OG TRÆNINGSTIDER UDENDØRS EFTERÅR 2017  
Funktion Navn Mobil Træningstider
Træner U6U7 Træner søges   Onsdage 17.0018.15 sammen med U8
Holdleder U6-U7 Holdleder søges
Træner U8 Nicolaj Kirkbak 30703545 Onsdage 17.0018.15 
Træner U8 Allan Nielsen 23310133        
Træner U9 Kassandra Fogh Wichman 61288817 Mandage og onsdage 17.0018.00
Holdleder U9 Lykke Hansen 20265564         
Holdleder U9 Tina Fastrup 30608679        
Træner U9U10 Piger Jacob Dalby 26811979 Tirsdage og torsdage 17.3018.30 sammen med HSK
Træner U9U10 Piger Sune Lauritsen        
Træner U9U10 Piger Arne          
Holdleder U9-U10 Piger Trine G. Lauritsen 40621005      
Træner U10 Søren Søndergaard  27213197 Tirsdage og torsdage 16.4518.00  
Træner U10 Ruben Høgh 51742050
Holdleder U10 Dorte Vang 51861444
Holdleder U10 Ivan Knudsen 28126218
Træner U11 Flemming Dahl Sørensen  28192289 Tirsdage og torsdage 16.0017.30  
Holdleder U11 Christina K. Dose 41893016        
Holdleder U11 Rikke Juul Særmark 51220973       
Træner U12 Rasmus Knage Thomsen  21841641 Tirsdage og torsdage 16.1517.30  
Holdleder U12 Marianne Langdahl  27200147        
Træner U12U13 Piger Svend Åge Vinther 26318004 Mandage og onsdage 16.3018.00 i Hadsten
Træner U13U14 Bo Jørgensen  81118306 Mandage og onsdage 16.4518.00  
Træner U13U14 Kristoffer Sørensen  20222371        
Træner U13U14 Hans Bille Sørensen  60186420      
Træner U13U14 Martin Skåning  23963459        
Træner U13U14 Mogens Krogh  26796714        
Træner U13U14 Kristian Hardam  23270055        
Hjælpe Træner U13U14 Nicklas Hardam  28961432      
Hjælpe Træner U13U14 Søren Rasmussen 53568612      
Holdleder U13-U14 Tina Bille  60186420        
Træner Herresenior Jan S. Laursen 21677967 Tirsdage og torsdage 19.0021.00  
Holdleder Herresenior Kurt Svejstrup 29930058         
Holdleder Herresenior Brian Amdi 30703337          
Oldboys kontakt Jacob Andersen 27125524 Træner ikke. Kampdag onsdag

OB 40-HOLDET
OB 40 er i pulje med flg. hold her fra efter-
årsstart: Ugelbølle, Viby, Lyseng, Midtdjurs, 
Åbyhøj, Skødstrup og Søften.

Sæsonstart var d. 16. august mod det stær-
ke Midtdjurs hold, som vandt turneringen 
2016/2017, hvor HØST IF blev nummer 2.

Vi håber OB 40 var klar til start. De har 
trænet og spillet træningskamp her i forbin-
delse med sæsonstart.

Holdleder for holdet er Jacob Andersen.

Spørgsmål eller andet ved OB 40-holdet 
kan stilles til Jacob på tlf. 27 12 55 24 eller 
e-mail andersenjacob1980@gmail.com

NVUI/HØST IF SENIOR KLUBSAMARBEJDE

VH FODBOLD

Spillertruppen er ikke helt intakt, da 
vi har mistet et par stamspillere. 
Arbejde, rejse samt at man gerne vil 

prøve mere på et højere niveau er årsagen. 
Vi skulle angiveligt få et par spillere tilbage, 
som har været ude at se verden!

Så vi ved ikke helt hvor vi står nu!
Første kamp blev spillet den 15. august. 

Desværre et nederlag på 21 på udebane i 
lokalopgør mod Ådalen. Vi tror på, at vi er på 
rette vej efter en god 2. halvleg i den kamp. 
Mød gerne op i Hadbjerg og Voldum til 
hjemmekampene.

Serie 3 er her i efterårssæson 2017 i 
flg. pulje: Vivild, Ådalen, Auning, Kristrup, 
Rougsø, TRIF og Vorup. En Randers/Djurs-
land pulje. Den ser lidt svær ud – men rart at 
man trods alt møder andre end de sædvan-
lige hold.

Serie 6 er her i efterårssæson 2017 i flg. 
pulje: Vellev, Ådalen, Allingåbro, Værum og 
Langå. Så lokale opgør og korte afstande til 
kamp. Første kamp var 20. august!

VH Fodbold er et klubsamarbejde mellem 
HØST IF og NVUI på seniorplan (ikke OB). 
Jan Sandholm Laursen fra Randers er træner. 
Der trænes på skift ugevis i Hadbjerg og 
Voldum. Ligeledes vil hjemmekampe blive 
spillet på skift mellem Hadbjerg og Voldum 
stadions med start kl. 13.00.

Turnerings-/resultatoversigt Serie 3 kan 
ses på dette link: www.dbu.dk/turnerin-
ger_og_resultater/resultatsoegning/position.
aspx?poolid=246567

Der er fra 1420 spillere til træning, som 
vel må siges at være OK til to hold – et i 
Serie 3 og et Serie 6.

Træningstider
Tirsdage og torsdage kl. 19.00
Hadbjerg lige uger – Voldum ulige uger

Jan Sandholm Laursen
Træner
Tlf. 21 67 79 67

Lars Olsen
VH Fodbold ansvarlig
Tlf. 30 75 22 12

De næste par måneder bliver hekti-
ske med rigtig mange kampe på banerne 
henover ugens dage. Oversigt over HØST 
IF hjemmekampe kan også findes på 
www.høstif.dk/fodbold.

Vi glæder til at se mange forældre, bed-
steforældre og Hadbjergborgere på banerne 
her i efteråret som opbakning til 
spillere og trænere.

Fodboldudvalget

UNGDOMSAFDELINGEN

BØRNE- & UNGDOMSHOLD HØST IF
Sommerferien er overstået, der er igen gang i 
aktiviteter, træning og kampe på banerne ved 
HØST-Hallen.

Oversigt over træningstider og trænere for 
de enkelte hold opdateres på hjemmesiden 
www.høstif.dk/fodbold.
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QuiCkguide
 TIL TRÆNINGSTIDER OG KONTAKTPERSONER

Stavgang (Nordic Walking)
Træningstider: Lørdag kl. 9.30
Kontaktperson: Vagn Salling Poulsen, tlf. 72 20 24 56, email vsphadbjerg@gmail.com
Volleyball
Træningstider: Voksne mixhold – torsdage kl. 20.30-22.00
Kontaktperson: Kim Liholm, tlf. 22 78 77 70, email kim@liholm.dk
Fodbold
Fodboldformand: Lars Olsen, tlf. 30 75 22 12
Træningstider U6-U7 drenge, onsdag kl. 17.00-18.15 sammen med U8 drenge
og trænere:  Træner og holdleder søges
 U8 drenge, onsdag kl. 17.30-18.15
  Træner Nicolaj Kirkbak, tlf. 30 70 35 45
  Træner Allan Nielsen, tlf. 23 31 01 33
 U9 drenge, fredag kl. 16.00-17.15
  Træner Kassandra Fogh Wichman, tlf. 61 28 88 17
  Holdleder Lykke Hansen, tlf. 20 26 55 64
  Holdleder Tina Fastrup, tlf. 30 60 86 79
 U9-U10 piger, tirsdag og torsdag kl. 17.3018.30 sammen med HSK
  Træner Jacob Dalby, tlf. 26 81 19 79
  Træner Sune Lauritsen
  Træner Arne
  Holdleder Trine G. Lauritsen, tlf. 40 62 10 05
 U10 drenge, tirsdag og torsdag kl. 16.4518.00
  Træner Søren Søndergaard, tlf. 27 21 31 97
  Træner Ruben Høgh, tlf. 51 74 20 50
  Holdleder Dorte Vang, tlf. 51 86 14 44
  Holdleder Ivan Knudsen, tlf. 28 12 62 18
 U11 drenge, tirsdag og torsdag kl. 16.0017.30
  Træner Flemming Dahl Sørensen, tlf. 
  Holdleder Christina K. Dose, tlf. 41 89 30 16
  Holdleder Rikke Juul Særmark, tlf. 51 22 09 73
 U12 drenge, tirsdag og torsdag kl. 16.1517.30
  Træner Rasmus Knage Thomsen, tlf. 21 84 16 41
  Holdleder Marianne Langdahl, tlf. 27 20 01 47
 U12-U13 piger, mandag og onsdag kl. 16.30-18.00 i Hadsten IC sammen med HSK
  Træner Svend Åge Vinther, tlf. 26 31 80 04
 U13-U14 drenge, mandag og onsdag kl. 16.45-18.00
  Træner Bo Jørgensen, tlf. 81 11 83 06
  Træner Kristoffer Sørensen, tlf. 20 22 23 71
  Træner Hans Bille Sørensen, tlf. 60 18 64 20
  Træner Martin Skåning, tlf. 23 96 34 59
  Træner Mogens Krogh, tlf. 26 79 67 14
  Træner Kristian Hardam, tlf. 23 27 00 55
  Hjælpetræner Nicklas Hardam, tlf. 28 96 14 32
  Hjælpetræner Søren Rasmussen, tlf. 53 56 86 12
  Holdleder Tina Bille, 60 18 64 20
 Herresenior, tirsdag og torsdag kl. 19.0021.00
  Træner Jan S. Laursen, tlf. 21 67 79 67
  Holdleder Kurt Svejstrup, tlf. 29 93 00 58
  Holdleder Brian Amdi, tlf. 30 70 33 37
 Oldboys, træner ikke, kampdag onsdag
  Kontaktperson Jacob Andersen, tlf. 27 12 55 24

Badminton
Kontaktperson: Gert Holdensgaard, tlf. 23 31 17 56, email gertogsanna@skylinemail.dk
Bordtennis
Træningstider: Ungdom – tirsdag og torsdag kl. 18.0019.15
 Senior – tirsdag og torsdag kl. 19.1522.00
Kontaktperson Peter Thybo Christensen, tlf. 50 74 73 15, ptc@aabnet.dk
Gymnastik
Formand: Gunvor Bakkegaard, tlf. 22 22 23 85, email gunvor@oedumdamgaard.dk
 Friske bedste & older – 60+ – mandag kl. 15.00-17.00
  Gunvor Bakkegaard
 Spillopperne – piger og drenge 5-6 år – mandag kl. 16.45-17.45 i hal A
 Dansemus – piger og drenge 6-10 år – mandag fra kl. 18.00-19.00 i hal A
 Krudtuglerne – piger og drenge 3-4 år med far/mor – mandag kl. 16.45-17.45 i hal B
  Blia Solgaard
 Zumba M/K – voksne – mandag kl. 19.00-20.15 i hal A. Onsdag kl. 18.00-19.00 i hal A
  Louise Rasmussen
 Crossgym	M/K – fra 16 år – mandag kl. 20.15-21.30 i hal A
  Jesper Dahlgaard
 Rytmekrukker – fra 18 år – tirsdag kl. 19.1520.45 i hal B
  Gunvor Bakkegaard, Benedicte Schmidt
 Micro springere – piger og drenge 0.-2. klasse – onsdag kl. 17.00-18.15
  Steffen Espersen, Majken HolstJensen, Henning Espersen m.fl.
 Stor springer – piger og drenge fra 5. klasse – onsdag kl. 18.30-20.00
  Steffen Espersen, Majken Jensen, Henning Espersen & Martin Damhus Knørr
 Leg	&	bevægelse – 0-2 år med far/mor – torsdag kl. 16.45-17.45 i hal A
  Vicki Espersen
 Mini springer – piger og drenge fra 3-4 klasse – torsdag kl. 17.00-18.30 i hal B
  Steffen Espersen, Maiken HolstJensen, Henning Espersen m.fl.
 I	form	og	figur – fra 16 år – torsdag kl. 19.15-20.15 i hal B
  Anja Bille Bohn
 Pilates – fra 18 år – tirsdag kl. 19.0020.30
  Sabine Mogensen & Sissel Pedersen
Ju Jitsu
Træningstider: Børn – 611 år (Tigerholdet), tirsdag kl. 17.0018.00
 Voksne og teenagere – tirsdag kl. 18.0019.15 + torsdag kl. 20.3022.00
Kontaktperson: Thomas Langton, tlf. 41 11 15 85, email 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, email 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, email claus@glavind.net
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OK

Ok aFtaLe
Brændstof
Du støtter ungdomsarbejdet i HØST IF med 6 
øre pr. liter, hver gang du tanker, når du har et 
OK benzinkort, der er tilknyttet HØST IF. 

Elektricitet
Bestil elektricitet via OK, så får HØST IF dob-
belt op pr. liter tanket i tilskud.

Tilmelding
Er du interesseret i dette gode OK tilbud med 
støtte til HØST IF, så kontakt undertegnede 
på tlf. 30 75 22 12. I klublokalet i HØST-
Hallen er der brochurer etc. og det vil også 
være at finde på hjemmesiden.

Støt lokalsporten i HØST IF. Sponsorstøt-
ten fra OK går til ungdomsarbejdet i HØST IF.

Ok BetaLINGSaPP
Det er nu muligt at downloade en app, så 
man ikke skal bruge kort til betaling på tan-
ken, men betaler via OK-app.

Det er vigtigt, når I downloader app’en, at I 
så vælger OKkort og indtaster kortnummeret 
denne ene gang. Så vil HØST IF stadig få de 6 
øre pr. liter når I tanker. Man kan også vælge 
MobilePay, men så er der ingen støttekroner 
til HØST IF!

Ved nyoprettelser er man altså nødt til at få 
lavet et kort, da kortnummer skal bruges ved 
download af OK betalingsapp.

Hvis man bruger kort i automaten ved 
tankning, er der ingen ændringer.

Lars Olsen
HØST IF Sponsorudvalg

ÅRETS	OK	SPONSORCHECK
Årets sponsorcheck er modtaget fra OK og 
lyder i år på kr. 34.416,48.

Tak til alle jer der har stået på OK tanken i 
Ødum i løbet af året. Disse penge er uundvær-
lige i det daglige frivillige arbejde i HØST IF.
Tak	for	støtten til det frivillige foreningsar-

bejde i HØST IF.

Lars Olsen
HØST IF Sponsorudvalg

EFTERÅRSFEST
Sæt kryds i kalenderen d. 21. oktober til 
årets musikalske efterårsfest i Ødum forsam-
lingshus

Vi har inviteret “The Quiggs”, som er en 
skotsk/dansk duo, der består af ægteparret 
Stephen og Pernille Quigg.

Stephen Quigg er en veletableret folkesan-
ger og tidligere medlem af den legendariske 
skotske folkemusikgruppe “The McCalmans”. 
Gruppen gæstede Danmark igennem mange 
år, helt op til bandets ophør i 2010. Her-
efter vedligeholdt Stephen forbindelsen til 
Danmark, og optræder nu sammen med sin 
danske hustru, Pernille Quigg, som også er 
folkesanger og sangskriver.

Stephen og Pernille deler en fælles fornem-
melse for folkesangens tradition og fortsætter 
med at turnere i Danmark, Tyskland og Hol-
land med stor succes. Kombinationen af de to 
stemmer i tæt harmoni i både traditionelle og 
nyskrevne sange krydret med anekdoter og 
et strejf af humor har vundet stor ros fra både 
publikum og arrangører p.g.a. dens afveks-
lende karakter og mange fine nuancer.

En koncert med “The Quiggs” er en chance 
for at høre folkesang og musik i dens oprin-
delige form – simpel og udtryksfuld, smukke 
harmonier, og sange der søger publikums 
deltagelse.

Vi ser frem til at se dig d. 21. oktober 2017 
kl. 18.00, hvor pattegrisen med tilbehør er 
klar.

Pris kr. 150 inkl. musik
Drikkevarer kan købes til billige penge.
Tag en snak med naboen om at tilmelde jer 

og få en god aften.
S.U. d. 1. oktober på byforeningens hjem-

meside odumbyforening.dk.

BORGERMØDE I ØDUM
Vi	havde	6	emner	på	programmet	som	skulle	
diskuteres	og	det	var	om	trafiksikkerhed,	
chikaner	på	Mejlbyvej,	støjvold	ved	
motorvejen,	jordvold	på	Ødumvej,	
aktivitetsplads	og	REMA	1000.
Onsdag aften d. 7. juni kl. 19.00 var der 
borgermøde i Ødum Forsamlingshus, hvor 
der var blevet sendt en invitation ud til alle 
Ødums borgernes postkasser samt opslag på 
de sociale medier.

Dagsorden stod på at gøre vores dejlige by 
mere attraktiv og styrke vores sammenhold 
i byen. Der var mødt en lille flok op på ca. 
20, hvor der var repræsenteret borgere fra 5 
forskellige veje i Ødum.

SponSorHjørnet
HØST IF har til stadighed brug for hjælp 
til forskellige behov og ting der skal udfø-
res – både fysisk og økonomisk. Derfor er 
det dejligt når virksomheder og private giver 
tilsagn om at give en hånd med både til det 
materielle, der skal installeres/monteres, og 

når det gælder 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 VH FODBOLD
Så er vi klar til en ny sæson, og vi arbejde på 
at få playersponsorater til vores VH fodbold-
spillere.

Første playersponsorat i VH Fodbold er nu 
tegnet.

Det er Aktiv	Hvidevareservice ved Martin 
Simonsen, Bavnehøjvej i Hadbjerg, der spon-
sorer Jesper Søndermark Jepsen. Billede samt 
omtale i næste nummer af HØST.

Vi har lidt problemer med at få logoet frem 
til trykning af trøje, så der vil først i septem-
bernummeret være billede og yderligere 
omtale.

Hvis du mangler hurtig assistance, så er her 
et link til hjemmeside: ahs.dk – Aktiv Hvide-
vareservice – tlf. 70 10 10 05.

byforeningen for 
ødum og omegn
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tak!
Byfestudvalget i Selling vil 
gerne takke alle deltagende 
i Selling byfest, for et brag af 
en byfest. Selling Byfest 2017 
har været en af de mest suc-
cesfulde og det kan vi takke 
alle de deltagende og alle de 
frivillige for. Peter Vildmand 
kunne i den grad spille op til 
dans og gav os en af de mest 
festlige lørdagsfester i flere år.

Tusind tak for at bakke op 
omkring dette projekt, som 
arrangeres 100% af frivillige 
ildsjæle.

Vi glæder os til at se jer 
igen næste år. Hvis man har 
lyst til at være med til at 
arrangere, så er der plads til 
nyt blod på holdet, hvor vi har 
det vildt sjovt, både før, under 
og efter byfesten.

Overskuddet fra byfesten, 
går til lokale initiativer.

Håber at se jer alle igen 
næste år.

Mange festlige hilsner
Byfestudvalget

Arbejdsgruppen for Det Grønne Om-
råde (DGO) har i samarbejde med 
Selling Borgerforening ansøgt om 

og fået tildelt penge til et madpakkehus, en 
multibane, en motorikbane og en masse le-
geelementer. Ansøgninger om byggetilladelse 
mm. bliver i øjeblikket behandlet i Favrskov 

Kommune og det er derfor kun et spørgsmål 
om tid før vi kan gå i gang.

Imens vi venter på en godkendelse fra kom-
munen, har vi lavet følgende arbejdsgrupper:
Styregruppen
Gruppen for den praktiske udførelse og planlægning heraf
Vedligeholdelsesgruppen
Aktivitetsgruppen

Gruppen for den praktiske 
udførelse og planlægning 
heraf er allerede nu ved at 
forberede den første ar-
bejdsweekend for DGO, hvor 
der skal beskæres i den lille 
skov for at gøre plads til lege-
elementer, fjernes cykelbane, 
fliser og brændenælder. Mere 
information kommer snart!

Vedligeholdelsesgruppen 
kommer til at arbejde med 
tiltag, der økonomisk og prak-
tisk sikrer vedligeholdelse af 
vores kommende aktivitets-
plads og Aktivitetsgruppen 
vil planlægge årlige begiven-
heder fx motionsdag, fælles-
spisning, lokale holdsports-
konkurrencer og opbygge 
et bredt samarbejde med fx 
forsamlingshuset, HØST IF 
og grundejerforeningerne. 
Har du nogle gode idéer eller 
vil du give en hånd med det 
praktiske, kan begge grupper 
sagtens bruge flere kræfter. 
Du behøver ikke deltage i 
resten af arbejdsgruppens 
møder for at være aktiv i 
Aktivitetsgruppen eller Vedli-
geholdelsesgruppen. Kontakt 
Camilla for mere information 
på camilla.mortensen@live.dk.

Med venlig hilsen
Arbejdsgruppen for DGO

Selling 
borgerforening

DET GRØNNE OMRÅDE I SELLING
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KOM TIL

SYWEEKEND
SELLING	FORSAMLINGSHUS	D.	13.-15.	OKTOBER	2017

Efter	en	kæmpe	succes	med	at	afholde	
sy-maraton-weekend	i	januar,	vil	vi	nu	
igen	invitere	til	en	hyggelig	og	produktiv	
sy-weekend	i	Selling	Forsamlingshus.	Der	
er	lagt	op	til	3	dage,	hvor	vi	kan	få	syet	en	
masse,	og	samtidig	opmuntre	hinanden,	
og	lære	nye	tricks	og	idéer	af	hinanden,	og	
måske	bytte	mønstre.

Vi starter fredag 13. 
oktober kl. 15 og går 
hjem og sover, når 

vi ikke kan holde os vågne 
mere. Lørdag morgen starter 
vi kl. 8, og bliver ved så længe 
vi gider. Søndag morgen låser 
vi op kl. 8 igen, og lukker og 
slukker kl. 16. Du kan deltage 
i det omfang du ønsker.

Borde, strygebræt, stryge-
jern og spejle findes.

Medbring egne symate-
rialer og forlængerledninger, 
gerne kabeltromle, hvis du 
har, evt. bordlampe

Kaffe og te ad libitum
Mad, øl, vand og vin kan 

købes til meget rimelige 
penge. Frokost og aftensmad 
til kr. 35 pr. måltid

Stofrester sælges/byttes, 
så tag dit overskydende stof 
med

Der er plads til max. 40 
personer pr. dag, og det er de 
40, som melder sig først til.

Pris: Gratis
Tilmelding til Jane: 

albrechtsen1945@gmail.com. 
Skriv hvilke dage du deltager.

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 vel-
komne, og du bestemmer selv, 
hvad du vil sy. Du kan med 
fordel have klippet hjemme-
fra, da der kan være lidt run 
på klippebordene ind imellem.

Hilsen
Sypigerne i Selling

VI HAR BRUG FOR DIN HJÆLP!

MaDPakkeHUSe OG SHeLteRe SkaL HaVe 
OLIe I ÅR, OG VI HaR BRUG FOR HjæLP tIL 
OPGaVeN. 

Olie og pensler er indkøbt, så hvis du kan afse 
nogle timer lørdag den 2. september fra kl. 
9.00 tager vi meget gerne imod din hjælp!

Vi vil selvfølgelig sørge for at der er drik-
kevarer og frokost til de som møder op, og 
derfor vil vi selvfølgelig gerne vide hvis du 
kan hjælpe. 

Da det på nuværende tidspunkt er umuligt 
at spå om vejret, er vi selvfølgelig nødt at ud-
sætte olieprojektet til en senere dato, HVIS 
det er regnvejr (hvilket vi ikke håber!)

Meld meget gerne tilbage til Gitte, mobil 
41 60 20 85 eller via opslag på Facebook på 
siden ”Hadbjerg Borgerforening”

På forhånd tak – Vi ses!

FÆLLESSPISNING
Næste fællesspisning er d. 21. september.

Når skiltet kommer ud til vejen ved forsam-
lingshuset kan i ringe og tilmelde jer ved Ida 
og Egon på tlf. 86 91 49 80. 

De næste fællesspisninger er d. 26. oktober 
og d. 30. november.

FEST
Hadbjerg Borgerforening vil gerne invitere til 
en hyggelig aften med lækker mad lørdag d. 
7. oktober kl. 18.00. Der vil være mulighed 
for at deltage i vores populære amerikanske 
lotteri, hvor man kan vinde flotte præmier 
skænket af vores lokale sponsorer. Pris 
pr. deltager er 150 kr. og drikkevarer kan 
tilkøbes. Billetter kan købes hos Gitte Emdal 
Nielsen, Bavnehøjvej 124, efter kl. 15.30.

S.U. senest den 1. oktober. Vi glæder os til 
at se jer.

Hadbjerg 
borgerforening

VINAFTEN
FReDaG DeN 8. SePteMBeR kL. 19.30 

I HaDBjeRG FORSaMLINGSHUS

Vi får besøg af Peter fra Skjold Burne 
i Hadsten.

Han vil fortælle os om spanske vine. 
Han har selvfølgelig medbragt vine, 
som vi skal smage på, sammen med 

ostebord fra Lading Ost. Der vil være 
mulighed for at købe aftenens vine til 

en god pris. Pris pr. person: 150 kr.
Billetter kan købes hos Gitte Nielsen, 

Bavnehøjvej 124, Kontakt evt. tlf. 41 60 20 85.
Seneste tilmelding den 4. september.
Vi ses!

SeLLING
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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 
 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: Tine og Michael Olesen 20 73 87 49
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	VVS-Hadsten	ApS 70 25 08 86 
Mågevej 20, Hadsten info@bovas.dk
VVS Installatør Flemming Sørensen 86 98 87 77 
Navervej 24, 8382 Hinnerup www.flemmingvvs.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.htcbiler.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

Martin Luther 
på vej til kirken i 
Wittenberg.

Tegning: Per Tjørnild
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