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HØST i v a l

Gennem snart 1½ år har en stor flok frivillige 
arbejdet med at stable HØSTival 2017 på 
benene.

Mange tanker, debatter, ideer og praktiske udfordringer 
er blevet bearbejdet.

Og nu er det nu! Nu dufter hestene savsmuld. Nu 
realiseres alle ideerne endelig.

I ugen efter efterårsferien er der en række 
arrangementer, som alle har Luther og Reformationen 
som omdrejningspunkt, og tirsdag d. 31. oktober 
kulminerer det hele i et stort middelaldermarked i 
Hadbjerg.

HØSTival arrangeres af foreningerne bag HØST 
og andre frivillige. Arbejdet er fordelt i markedgruppen, 
kirke- og kulturgruppen, musicalgruppen og 
økonomigruppen. Trådene samles i styregruppen – alle 
har kunnet byde ind med netop sine kompetencer.

Men der er stadig brug for frivillige til små 
praktiske opgaver, statister til at skabe stemning på 
markedspladsen og meget andet. Hvis du vil give en 
hånd med, kontakter du bare Ditte Vuholm, Lillian 
Lindberg, Mette Krabbe eller Rikke Antvorskov.

Det kan også være, vi prikker dig på skulderen, hvis vi 
har brug for netop din hjælp en time eller to.

Hold øje med facebook-siden ”Høstival 2017”, hvor 
det kommer sidste nyt, info om billetsalg til musicalen 
og meget mere.

På de næste 7 sider udfoldes hele programmet, og 
på de efterfølgende 4 sider er der mere om andre 
arrangementer, der knytter sig til Reformationsjubilæet.

LUTHER – FILMAFTEN
Hadbjerg Skoles aula
Tirsdag den 24. oktober, kl. 19.00
Der er lejlighed til at få styr på historien, 
når den tysk-amerikanske film ”Luther” fra 
2003 vises. Aftenen begynder med en kort 
introduktion om det politiske spil i det tyske 
kejserdømme v. Mikael Kai Henriksen.  
Kulturudvalget er vært ved rødvin, sodavand 
og snacks.

Der er fri entré, og alle er velkomne.

LUTHERS INDFLYDELSE 
PÅ VORES SAMTID
FOReDRaGSaFteN MeD NaSeR kHaDeR
Torsdag den 26. oktober, kl. 19.00
Hadbjerg Skoles aula
Denne aften fortæller Naser Khader om sin 
sympati for Luthers tanker, med grundlæg-
gende frihedsværdier, demokrati og den indi-
viduelle frihed til at bestemme over eget liv.

Skolens madhold bager lækre, kunstfær-
dige kager og serverer kaffe og sodavand til 
rimelig pris.

Der er fri entré.

REFORMATIONSGUDSTJENESTE
Søndag d. 29. oktober kl. 11.00
Ødum Kirke
Til denne særlige gudstjeneste deltager koret 

”Cecilie et Blasius” fra Favrskov Middelalder.
Efter gudstjenesten inviteres der til kirke-

frokost, hvor menuen står på ravnesuppe og 
Luther-øl.
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HØST i v a l

Teatermusical OG 

middelaldermarked
Tirsdag den 31. oktober, kl. 14.00-20.00
Hadbjerg Skole og Hadbjerg Kirke

Allerede fra morgenstunden har skolen 
temadag med masser af aktiviteter. Alle 
elever skal bl.a. til særlige gudstjenester i 
Hadbjerg Kirke, og her slås der naturligvis 
teser op på kirkedøren. Senere vises 
musicalen for skolens elever.

MARKED
Markedspladsen, der strækker sig fra HØST-Hallen til skolegården foran 
aulaen, åbner allerede kl. 14.00 med boder, hvor der kan købes bl.a. dram, 
oste og håndarbejde. Man kan få indblik i middelalderens håndværk og alsi-
dige underholdning.

Den smukt pyntede markedsplads vil emme af middelalderstemning med 
musik og dans samt indslag af Lys Lue og Ramashang.

På pladsen kan købes helstegt pattegris med kålsalat, græskarsuppe og 
andet godt til ganen for rimelige penge.

Der vil også være mulighed for at købe sig et afladsbrev, hvis man skulle 
være kommet til at synde på et tidspunkt.

MUSICAL
I HØST-Hallen vises "Luther konflikt og kærlighed”, en musical om Martin 
Luthers liv, hvor knap 100 elever deltager i opsætningen. Musicalen er opsat 
i samarbejde mellem Elisabeth Clark og Jens Jødal, Kirketeateret.

Der spilles 3 forestillinger, hvortil der kan købes billetter:
Tirsdag d. 31. oktober kl. 16.45 URPREMIERE, billetsalg
Onsdag den 1. november kl. 12.15 forestilling for andre skoler samt billetsalg
Torsdag den 2. november kl. 10.00 forestilling for andre skoler samt billetsalg

Billetsalget åbner d. 2. oktober og de kan købes på nettet (nærmere 
information på Facebook og i kommende HØST) samt hos Irma Katholm, 
Smedebakken 46, Hadbjerg og i Bogormen, Hadsten.

Billetter koster 50 kr. for voksne, og 10 kr. for børn.

FORTÆLLEHUS
I Hadbjerg Kirke holder Luther sine kendte bordtaler.

Ved langbordet sidder Luther for bordenden og fortæller venner og elever 
om sine holdninger til sex og ægteskab, kvinder og børn, musik og djævelen, 
mens han nyder et godt krus øl.

Når man kommer på et kort besøg hos Luther får man også serveret øl, og 
der vil være musikalske indslag og fællessang.

Der bydes indenfor i fortællehuset kl. 16.00, kl. 18.30 og igen kl. 19.30, til 
en kort pause fra markedets hektiske pulseren.

DaGeNS PROGRaM
Kl. 14.00 Markedspladsen åbner
Kl. 14.30 Ramashang underholder på markedspladsen
Kl. 16.00 Fortællehus i kirken
Kl. 16.45-18.00 Teatermusical – urpremiere
Kl. 16.45 Ramashang underholder på markedspladsen
Kl. 18.00 Lys Lue underholder på pladsen
Kl. 18.30 Fortællehus i kirken
Kl. 19.00 Lys Lue underholder på pladsen
Kl. 19.30 Fortællehus i kirken
Kl. 20.00 Fælles afslutning

Lys Lue Ramashang
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Af Mikael Kai 
Henriksen

Under en samtale på Oxford pubben, 
The Lamb and Flag, faldt samtalen 
mellem gode venner på Luther og 

reformationen – og det dengang i fremtiden 
forestående 500 års jubilæumsår.

Nogle pointer under samtalen er værd at 
minde sig selv og eleverne om, inden vi på 
behørig vis fejrer Luthers 500 års reforma-
tionsjubilæum; at reformationens absolutte 
hovedperson, Martin Luther ikke var et 
moderne menneske, men solidt forankret 
i middelalderens tankeverden, som dog i 
begyndelsen af 1500-tallet var under en form 
for opbrud både teologisk og bredere kul-
turelt. Luther opfattede ikke sig selv som en, 
der var sat i verden for at tænke nye tanker 
og revolutionere den kristne civilisation; han 
ønskede blot kirken tilbage på rette spor, så 
den igen kunne forkynde syndernes forla-
delse i stedet for syndernes tilbagebetaling 
via afladshandel, religiøse messer og særligt 
gudvelbehagelige gerninger (”Gode gerninger 
gør ikke en mand god”, siger Luther, ”men en 
god mand gør gode fromme gerninger.” De 
gode gerninger er, ifølge Luther, kun til for 
medmenneskets, næstens, skyld). Reformati-
onen var netop ikke er et bevidst forsøg på at 
rive et gammelt, ordnet system ned for at er-
statte det med et mere emanciperet (frigjort) 
system, som f.eks. 68’ernes indtog i folkesko-
len. Den var derimod et forsøg på at springe 
tilbage til en virkelig og konkret hverdag, 
som desværre var blevet trådt under fode af 
en stærk, pavelig centralisme, der ønskede 
kontrol såvel med den verdslige som den 
åndelige sfære. Således bør reformationen 
ses som et spring tilbage til en helt anden 
tusindårig, kristen orden før Rom og paven 
opkastede sig til enerådende centralmagt 
med indflydelse på alle områder – herunder 
skolen. Luther ønskede med reformationen 

at redde blomsten af Middelalderen og fylde 
de nærende gamle vine over på nye flasker – 
noget som min gamle ven kommenterede på, 
mens tweeden blev knappet og den sidste øl 
drukket: “Lad os ikke glemme, at reformatio-
nen ikke var Oplysningstidens børnehave, og 
den var heller ikke første skridt mod vores 
moderne overmenneske-kultur. Reformatio-
nen var middelalderens svendestykke.”

Og således opbygget af historiens ånd og 
nyttige pointer, gik vi hjem gennem middel-
alderens Oxford mod det smukke Magdalen 
College med en viden om, at de synlige 
kendetegn ved dette vigtige svendestykke 
skulle komme fra indholdet i det teologiske 
jordskælv, der den 31. oktober 1517 rystede 
den katolske kirke fra epicentret i slotskirken 
i Wittenberg. Her blev det bedste i mid-
delalder sluppet løs, da indholdet i de 95 
teser gav genlyd hele vejen til pavernes Rom 

– og sidenhen til både Oxford og Hadbjerg. 
Svendestykket skulle senere blive efterfulgt 
af et ligeså kraftigt efterskælv på Rigsdagen i 
Worms i 1521, hvor Luther i sit berømte svar 
til kejser Karl V talte om den bundne samvit-
tigheds frihed. Det var han i høj grad selv 
klar over, da han stod over for de mægtigste 
i datidens Europa og faktisk underskrev sin 
egen dødsdom med disse ord. Det var noget, 
han turde gøre, fordi han var bundet til Guds 
ord og derfor var nødt til at handle. Luther 
talte Rom midt imod; ikke med sværd og hær 
ligesom Cæsar, da han kastede terningerne 
og passerede Rubicon og afsatte regeringen i 
Rom, men med åndens flammende sværd.

I hjertet af dette svendestykke stod Luthers 
teologi, der opfordrede den kristne menighed 
at vende tilbage til evangeliet, helt uden om 
den pavelige autoritet, ved egen læsning i 
Bibelen. Luther og reformatorerne mente, 
at Skriften alene burde være rettesnor for 

troen, og de overtog således bibelhumani-
sternes og middelalderteologers motto: ”Ad 
fontes” (til kilderne), var tidens slagord: 
hjem til kirkens oprindelige rødder. Men ud 
af de troende kunne kun få læse, forstå og 
diskutere Bibelen, hvis den vel og mærke 
var tilgængelig på deres eget sprog – og det 
var den ikke endnu; almindelige mennesker 
havde på den tid ingen adgang til at læse i 
Bibelen, da den kun var tilgængelig i latinske 
udgaver. Selv præster og munke læste alt for 
lidt i de bibelske skrifter, mente Luther. Han 
oversatte derfor Bibelen til tysk og sørgede 
for, at en luthersk bibel fandt vej ind i næsten 
alle tyske protestanters hjem og senere i 
danske – blot på dansk. Luther ønskede, at 
både gudstjenesten, Bibelen og salmerne i 
Tyskland skulle være på tysk (og i Danmark på 
dansk) og ikke på latin, som der ellers havde 
været tradition for. Befolkningen skulle selv 
kunne følge med i, hvad der blev sagt, messet 
og sunget. Desværre er en tysk bibel, tyske 
salmer, eller tyske pamfletter med 
Luthers tanker, til ringe brug i et 
samfund, hvor kun få kan læse 
og skrive. Noget måtte der gøres, 
hvis folket skulle mestre læsning 
ved egen hjælp og Luthers tanker 
slå folkelig rod. Han var eksisten-
tielt set fuldt ud klar over, at en tekst 
kan være en sprængladning af en 
livsforandrende oplevelse; en 
oplevelse som alle skulle 
have del i – så spørgs-
målet var nu: hvem 
skulle lære folket at 
læse?

I middelalderen 
lå skolevæsenet 
helt i kirkens 
hænder. Her var 

uddannelse et gode forbeholdt eliten og de 
udvalgte få. Der fandtes næste kun skoler i 
byerne, enten latinskoler eller de såkaldte 
skrive- og brevskoler. Hovedformålet med 
undervisningen var at uddanne præster til 
tjeneste i kirken – måske derfor havde Luther 
meget ringe tanker om Romerkirkens skoler 
og universiteter, der efter hans overbevisning 
var mere skadelige end gavnlige. Indførelse 
i Aristoteles’ filosofi havde fortrængt under-
visningen i Bibelen, som i ifølge Luther måtte 
være skolens grundlag og dens hovedopgave. 
Samtidig var barndommen på Luthers tid på 
mange måder hård, og korporlig afstraffelse 
spillede en afgørende rolle. Børn så man 
som små ufuldkommene væsener, der skulle 
afrettes og tildannes, så de kom til at ligne 
voksne. Til opgaven anvendte man skrappe 
midler, kærlig og venlig blev barnet nok, men 
altid gennem tugt og opdragelse. Luther 
skriver det selv et sted: “Mange lærere er 
ligeså grusomme som bødler.” Med Luther 

og Melanchton i spidsen, mente 
fortidens reformatorer, at skolen 

ligeså meget trængte til en 
dybtgående reformation, der 
skulle værdsætte og priorite-
re undervisning. For nok var 

det Kristus, der skulle lede de 
troende tilbage til troen, men 
uddannelse og læsekundskaber 
var de nyttige redskaber, der 

skulle hjælpe dem på vej. 
Det var grundlaget 

for den store 
pædagogiske 
indsats, som 
blev en meget 
væsentlig side 
af reformatio-
nen.

Luther og skolen
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Luther havde dog den opfattelse, at op-
dragelse og undervisning primært påhviler 
forældrene: de var børnenes første og 
egentlige undervisere: ”Uden tvivl er far 
og mor børnenes apostel, biskop og præst, 
fordi de forkynder dem evangeliet. Kort 
sagt: der findes ingen større og ædlere 
myndighed på jorden, end den forældrene 
har over deres børn, især fordi de både har 
den åndelige og den verdslige myndighed 
over dem.” Som indehaver af det almin-
delige præstedømme, er det husfaderens 
opgave at sørge for sin husstands kristelige 
oplæring, men han vidste af erfaring, at 
størstedelen af forældrene er uegnede til 
at opdrage deres børn og til at undervise. 
De har så mange andre ting i hovedet, og 
de har ikke selv lært andet en at æde og 
drikke: “Jo, siger man, enhver kan rigtignok 
selv undervise sine døtre og sønner eller i 
hvert fald opdrage dem ordentligt... svar: 
Ja, jeg skal love for man ser, hvordan det 
har sig med undervisning og opdragelse! 
Når opdragelsen er allerbedst og vellyk-
ket, så bliver de alligevel ved at være rene 
dumrianer, der hverken ved besked om det 
ene eller det andet, og som ikke kan vejlede 
eller hjælpe nogen.”

Luther ville det anderledes og satsede selv 
på venlighed og kærlighed mellem elever og 
lærere som en langt bedre måde at lære et 
fagligt indhold på, da det var hans overbevis-
ning, at dette var den eneste vej til at udvikle 
menneskelige følelser på: “Det er ilde, når 
børn og elever mister tilliden til forældre og 
lærere. Der findes for eksempel sørgelige 
skolemestre, der ødelagde mange fortræffe-
lige anlæg ved deres barske væsen.” Meget i 
Luthers skoleskrifter virker ikke bare forbav-
sende nærværende og vedkommende, men til 
tider helt moderne.

Luthers nye lære forårsagede i første 
omgang en stærk tilbagegang for skolerne, 
som faktisk var katastrofal. Den jævne mand 
drog den slutning, at det var unyttigt at sende 
børn i skole, når man alligevel ikke kunne 
skabe sig nogen religiøs fortjeneste derved. 

”Og hvad gavn har skoleundervisning egentlig 
for dem, der skal dyrke jorden og oplæres i 
et håndværk? Lad hellere børnene lære de 
ting, der kan skaffe dem det daglige brød.” 
Denne folkelige skepsis over for undervisning, 
fandt støtte hos religiøse sværmere med 
deres angreb på videnskab og dannelse. For 
sværmerne kommer det udelukkende an på 
den umiddelbare erfaring og oplevelse af 
åndens gerning i hjertet, ikke på bibelstudium 
og teologisk lærdom. Anderledes hos Luther – 
og heldigvis for det!

Luther appellerede derfor i skriftet fra 1524 
”Til byrådsmedlemmerne i alle Tysklands byer” 
om deres pligt til at oprette og opretholde 
kristelige skoler. Han var klar over, ligesom 
i vore dage, at det kan knibe med at vinde 
forståelse for skolespørgsmål hos byrådene. 
Hvorfor skulle man bevilge penge til noget 
sådant, der ikke lige umiddelbart giver et 
afkast? I skriftet retter Luther en flammende 
appel til øvrighederne i de tyske byer. Han 
angreb folks materielle indstilling og ligegyl-
dighed overfor børns skoleuddannelse og 
tanker, som, med skyldig hensyntagen til den 
historiske afstand, er medrivende og vel ret 
så aktuelle til enhver tid. Som den senere 
præsident fra Harvard University udtrykte 
det: “If you think education is expensive, try 
ignorance” (“Hvis du synes, uddannelse er 
dyrt, så skulle du prøve uvidenhed”).

I skriftet “Prædiken om, at man skal holde 
børn til skole” (1530), kræver Luther oven i 
købet en vis skolepligt indført med ordene: 

”Jeg mener, at også øvrigheden har pligt til at 

tvinge undersåtterne til at holde deres børn 
i skole…”. Både dengang og i dag, er en af de 
bedste kapitalanbringelser at skaffe gode 
lærere til at undervise børnene. For Luther 
havde skolen en dobbelt opgave: når nu ele-
verne lærte om frelsen og det gode liv, kunne 
de ved samme lejlighed lige så godt lære at 
læse, skrive og regne. At give eleverne en 
god kristendomsundervisning var dog det 
vigtigste: indøvelse i bibelstudium skulle 
være centrum for skolens arbejde, men dertil 
kom også at læsefærdighed fremmer frihed 
og uafhængighed, og som Luther udtrykker 
det: ”lader vi sprogkundskaberne forsvinde, 
så vil vi både miste evangeliet og evnen til at 
tale og skrive vort modersmål!”

Luthers betydning for kirke, hjem og skole 
manifesteres bedst med det kendte mester-
værk og lærebog Den lille Katekismus. Og 
målet med skolen var netop at drenge og 
piger kunne blive bedre til at læse denne, og 
dens tilhørende forklaring, og efterfølgende 
lære teksterne udenad: To know it by heart, 
som de siger i Oxford. I denne lærebog kunne 
børnene lære, hvordan de blev gode og from-
me mennesker, men bogen fik over årene 
desværre et dårligt ry pga. dens misbrug som 
terpebog med udenadslæren og overhøring 
af spørgsmål og svar. Selv ville Luther have 
krummet tæer, hvis han havde overværet 
en sådan undervisning – man har vist glemt, 
at han advarede mod en overfladisk, gold 
indlæring, men at tilgangen til undervisningen 
derimod altid måtte ske med liv og lyst, tilpas-
set børnenes udviklingstrin, hvilket han ud-
trykker i følgende: ”Kristus måtte, da han ville 
opdrage mennesker, blive menneske. Skal 
vi opdrage børn, må vi også blive børn med 
dem” (i forståelsen ”sætte sig i deres sted”). 
Men skolen skulle med sin undervisning ikke 

udelukkende tjene Den hellige Skrift. De 
”kristelige” skoler havde tillige den opgave at 
udruste børnene til at løse det praktiske livs 
udfordringer. Dette understreges af Luther på 
den påfaldende måde, at ”selv om der hver-
ken var sjæl, himmel eller helvede, og vi kun 
skulle anskue det verdslige styre under denne 
alsidighedens synsvinkel, var skoler også 
da nødvendige som redskaber til at skaffe 
dygtige, veluddannede mænd og kvinder til at 
sørge for ordnede, timelige forhold.”

Det svendestykke som middelaldermenne-
sket Martin Luthers korrektiver afstedkom i 
1517, blev en dominoeffekt, som han næppe 
selv kunne begribe omfanget af. I dag er den 
danske folkeskole arvtager af tankerne om 
universelle uddannelsesmuligheder, selvom 
vores begrundelse for det er meget forskellig 
fra Luthers. For den sekstende århundredes 
reformator var uddannelse for det meste 
nødvendigt, således at kristne kunne læse og 
forstå Skriften for sig selv, uden afhængighed 
af en religiøs autoritet til fortolkning. En af 
Luthers første handlinger som ung reformator 
var at anbefale klostre omdannet til skoler. 
I sit virke pressede han siden hen konstant 
sekulære herskere og byernes høje herrer til 
at åbne nye skoler, og hans tilhængere til at 
sikre, at hvert sogn havde sin egen skole.

Som en kærlighedserklæring til skolen 
og alt det den står for, ved vi, at en af hans 
sidste handlinger var at oprette en skole i 
Eisleben, hvor han døde i 1546. Således bør 
enhver lærer, ikke kun i jubilæumsåret for 
Reformationen, men i alle år, stræbe efter 
og minde sig selv og hinanden om Luthers 
smukke ord til ungdommen:

”Vi har nu de bedste, lærdeste unge menne-
sker og mænd med en glimrende uddannelse 
i sprog og alle videnskaber… Gud har givet os 
et virkeligt gyldenår.”
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REFORMATIONSJUBILÆUM
I resten af Hadsten Storpastorat fejrer vi også reformationsju-
bilæet med foredrag og koncerter for enhver smag.

HVORFOR TALER VI DANSK? 
ReFORMatIONeN OG SPROGet
v. Marita Akhøj Nielsen
Hadsten Højskole, 
lørdag den 23. september, kl. 10.00
Selvfølgelig taler vi dansk i Danmark, hvad 
ellers – vil de fleste nok 
sige. Måske er vi bange 
for den engelske indfly-
delse, 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 lan-
dets indbyggere havde slet ikke dansk som 
modersmål. De talte plattysk, norsk, islandsk 
eller færøsk. Plattysk stod meget stærkt. Det 
var handelssproget i hele Østersøområdet, 
og næsten alle danskere forstod plattysk. 
Så dansk var trængt. Men Reformationen 
ændrede situationen. For Luther var alle 
kristne lige for Gud. Det var vigtigt, at alle 
kunne forstå, hvad kristendommen gik ud på. 
Derfor skulle bibelen oversættes til dansk, og 
der skulle synges danske salmer ved gudstje-
nesterne. 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.

Nærmere omtale af øvrige lørdage i 
Kirkehøjskolen i kommende HØST

 11. november: Til bords med den bramfri Luther 
v. Jakob Ørsted, forfatter til bogen Godbidder

 3. februar: Hvad skal vi bruge Luther til i dag 
v. Anne Marie Pahuus

 3. marts: Smag på reformationen 
v. Ida Gravgaard

Kirkehøjskolen holder til på Hadsten Høj-
skole, 4 lørdage henover efteråret og vinteren 
i tidsrummet kl. 10.00-12.00.

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.

SALMER TIL FOLKET
EN LUTHER-KONCERT 
MeD DeN DaNSke SaLMeDuO
Sct. Pauls Kirke, 
torsdag den 28. september, kl. 19.00

Luther gav kirkemusikken tilbage til folket, og 
det er værd at markere! Den Danske Salme-
duo – Christian Vuust på saxofon og klarinet 
og Hans Esbjerg på klaver – har lavet en ræk-
ke instrumentale nyfortolkninger af Luthers 
salmemelodier. Duoen ønsker at vise musik-
kens levedygtighed og tidløshed, og dermed 
at bære reformationstidens salmer ind i 
vores samtid. Man vil til en koncert med Den 
Danske Salmeduo opleve et frugtbart møde 
mellem den nordiske folketones enkelhed, 
den klassiske musiktraditions nænsomhed 
og den amerikanske jazztraditions legende 
improvisationer. Reformationen bidrog til 
at give salmesangen 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 fællessalmer i koncertprogram-
met. Fri entré.

KIRKEHØJSKOLE 2017-2018

500 ÅR MED LUTHER

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.

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?

Lutherrosen lavet med blomster til 
fællesgudstjenesten ved Vissing udealter 
i august
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LUTHER PÅ SPIL 
– VED FUSSINGØ SLOT

et HIStORISk ROLLeSPIL FOR 
kONFIRMaNDeRNe I FaVRSkOV PROVStI
Vi har brug for dig!
Rollespil med konfirmanderne er intet uden 
de mange rollespillere, statister og frivillige. 
Og vi skal bruge mange!

Heldigvis har mange allerede meldt sig, 
men der er stadig brug for en håndfuld frivil-
lige til praktiske opgaver.

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.

LUTHER – TIL KAMP MED ORDET
eN LeVeNDe FORtæLLING 
VED CASPAR KOCH
Tirsdag den 3. oktober, kl. 19.30
Lyngå Kirke
Skuespiller og fortæller Caspar Koch har i 
anledningen af 500-året for Luthers teser i 
Wittenberg lavet kirkefortællingen ”Luther 

– til kamp med ordet”. Fortællingen kredser 
om den følsomme teolog, der tog kampen 
op mod paven, og samtidig var en grov karl, 
der kunne svine sine modstandere til på 
det voldsomste. Med stor sproglig finfølelse 
og genialitet skabte Luther det 
moderne sprog med sin tyske 
bibeloversættelse, samtidig med 
at hans personlige udtryksform 
brugte platte billeder af krop-
pens udsondringer. Det er 
med andre ord noget af 
en personlighed, som 
Caspar Koch vil fortælle 
om og gengive denne 
aften i Lyngå Kirke.

Caspar Koch er ud-
dannet på Statens Skuespillerskole ved Århus 
Teater, hvor han i mange år var fastansat som 
både instruktør og skuespiller. I dag arbejder 
Caspar Koch som freelancefortæller, fore-
dragsholder og er bl.a. kursusinstruktør på 
Pastoralseminariet i Aarhus (og han er virkelig 
god!).

REFORMATIONSKONCERT
MeD jette ROSeNDaL OG SteeN HaNSeN
Søndag den 22. oktober, kl. 19.30
Sct. Pauls Kirke
Reformationen var en begivenhed, der fik en 

enorm betydning for den musikalske udvik-
ling i de følgende århundreder.

Luthers vægt på salmesangen betød f.eks. 
fremvæksten af et stort repertoire af koral-
bearbejdelser for orgel. Et andet eksempel er 
J.S. Bachs kantater, der er snævert forbundet 
med evangelisk-luthersk teologi.

Jette Rosendal (sopran/violin) og Steen 
Hansen (orgel) har sammensat et program 
med musik, der på forskellig vis knytter an til 
reformationen. Fri entré.

MeD eSkILD DOHN & bjaRNe LaNGHOFF
Onsdag den 25. oktober, kl. 19.30
Sct. Pauls Kirke
Er der overhovedet nogen grund til at fejre 
500-års jubilæet for Luthers teser? Hvad 
betyder Reformationen for os i dag?

Og hvordan lyder Reformationens tekster og 
musik ‘oversat’ til nutidens sprog, toner og ryt-
mer? Det er nogle af de spørgsmål, som Eskild 
Dohn vil forsøge at besvare under sin medri-
vende koncert med præsentationer, der byder 
på nedslag i Reformationens musik og historie.

Eskild tager udgangspunkt i musikken, 
som Luther kalder en “kærlighedsgave fra 
Gud”. Ved at nytænke Reformationens sal-
mer – både musikalsk og tekstmæssigt – og 
samtidig knytte an til den verdslige folkemu-
sik i perioden, kommer Eskild ind på emner 
som individ, gudsforhold, samvittighed, aflad, 
bogtrykkerkunst, sociale spændinger og 
renæssance.

Bærende for fremstillingen er musikken, 
der formidler mødet mellem fortid og nutid, 
mellem salmer og rock. For Eskild Dohn og 
hans musikalske makker, Bjarne Langhoff, er 
der nemlig ikke tale om støvet musik fra det 
lokale egnsmuseum, men tværtimod iørefal-
dende melodier, som af indlysende årsager har 
overlevet i 500 år, og som nu lyder mere kraft- 
og udtryksfulde end nogensinde før. Fri entré.

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

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,
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

Hvad skal vi bruge Luther til i dag?
v. Anne Marie Pahuus
Hadsten Højskole,
lørdag den 3. februar kl. 10.00

Smag på reformationen
v. Ida Gravgaard
Hadsten Højskole,
lørdag den 3. marts kl. 10.00

ReFORMatIONSjubILæuM
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GUDSTJENESTER
September    Ødum Kirke Hadbjerg Kirke Andre kirker
Søndag d. 24. 15. søndag efter trinitatis.  kl. 11.00 MK Høstgudstj. 
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 familiegudstj.   
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 JNF
Søndag d. 22. 19. søndag efter trinitatis.  kl.   9.30 AB 
Søndag d. 29. 20. søndag efter trinitatis.  kl. 11.00 MK reformationsgudstjeneste med efterfølgende suppe i våbenhuset 
November  Ødum Kirke Hadbjerg Kirke Andre kirker
Torsdag d. 2. Morgensang   kl.   7.30 Sct. Pauls Kirke LTM
Lørdag d. 4. Familiekoncert med Sigurd Barrett   kl. 10.00 og 12.00 Sct. Pauls Kirke
Søndag d. 5. Alle Helgens søndag kl. 11.00 MK musikgudstjeneste m. lystænding kl.   9.30 MK  
Søndag d. 12.   kl.   9.30 MK kl. 11.00 Sct. Pauls MK
Onsdag d. 15. Kirke i Børnehøjde  kl. 17.30 MK 
Torsdag d. 16. Plejehjemsgudstjeneste   kl. 15.00 Møllegården JNF

Gudstjenesteliste for resten 
af året findes i ”KiRKEN – 
kirkebladet for kirkerne i og 
omkring Hadsten”, som ligger 
i kirkerne.

PRæSteR I PaStORatet
Se Praktisk information på 
side 37.

HØSTGUDSTJENESTE
Søndag den 24. september kl. 11.00
Hadbjerg Kirke
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

FÆLLESSPISNING
Vi har 3 fællesspisninger i Selling her i efteråret
Onsdag d. 27. september, hvor menuen er mørbradgryde 
m/ris. Tilmelding skal ske senest lørdag 23. september
Onsdag d. 25. oktober
Onsdag d. 29. november

Tilmelding skal ske på madiselling@gmail.com 
eller ved Jonna, tlf. 30 31 97 14.

Prisen er uændret kr. 40 pr. voksen og kr. 
20 pr. barn. Der kan købes drikkevarer til rig-
tig gode priser, og der er altid vand på bordet.

Når menuen kendes for oktober og novem-
ber, vil de blive annonceret her i HØST og i 
facebookgruppen.

Vi håber at se mange af jer til fællesspis-
ning.

De frivillige

SOGNEUDFLUGT 
TIL SOSTRUP SLOT
Onsdag den 27. september kl. 11.30
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

Tilmelding til turen: Send en e-mail til sogne-
præst Mette Krabbe: mekr@km.dk

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

50 kr.

Doris Svenstrup og Mette Krabbe

Ødum Kirke, søndag den 1. oktober kl. 11.00
Minikonfirmanderne fra 3.A på Hadbjerg Skole 
deltager i høstgudstjenesten og efter gudstje-
nesten, er der traditionen tro frokost og leg for 
børn på en af sognets gårde.

I år byder Anita og Niels Grand Pedersen 
velkommen 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. 
Drikkevarer kan købes, og vi slutter dagen med 
kaffe og kagebord.

Arrangementet er et samarbejde mellem 
Ødum byforening og menighedsrådet.

Ødum-Hadbjerg Menighedsråd

HØSTGUDSTJENESTE
MED GÅRDBESØG OG HELSTEGT PATTEGRIS

Alle er velkomne, også selvom man ikke lige bor 
i Ødum eller har børn i 3.A.
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KIRKE I BØRNEHØJDE
mED UDDELING AF BILLETTER TIL SIGURD BARRETT-KONCERT Om LUTHER
Hadbjerg Kirke, onsdag den 4. oktober. kl. 17.30 

DÅBSKLUDE
DåBSKLUDE-STRIKKERE TIL ØDUm OG HADBJERG KIRKE SØGES…

Er du en habil strik-
ker og har du lyst at 
være med til at strikke 
dåbsklude til børn, som 
døbes i Ødum og Had-
bjerg Kirke, har vi brug 
for dig.

Menighedsrådet har 
besluttet at tilbyde 

hjemmestrikkede dåbs-
klude til alle døbte i vo-
res kirker, hvis der altså 
er strikkeentusiaster 
nok. Kvinder og mænd, 
bedsteforældre, mødre 

og fædre, er velkomne 
til at strikke klude til 
vores dåbsbørn.

Hvis du er interes-
seret og har lyst til at 
være dåbsklude-strikker 
i Ødum og Hadbjerg 
sogne, er du velkommen 
til at komme forbi Ødum 

Præstegården tors-
dag den 5. oktober 
kl. 17.30, hvor 
opskrifter, garn og 
pinde uddeles.

Eller kontakt 
Mette Krabbe, e-
mail mekr@km.dk, 
tlf. 40 88 96 00.

Dåbskluden 
strikkes i merceri-
seret bomuldsgarn, 

og tanken er, at den lig-
ger på døbefonten i kir-
ken, når der er dåb, og 
bruges til at tørre van-
det af den døbtes hoved. 
Efter gudstjenesten får 

dåbsbarnet kluden med 
hjem, og på den måde 
bliver den et minde om 
dagen og en påmin-
delse om dåben og dens 
betydning. Dåbskluden 
kan evt. sættes i ramme 
og hænges på væggen 
eller gemmes sammen 
med dåbskjolen.

Idéen med dåbsklude 
har spredt sig ud over 
det ganske land. Det er 
hospice- og sognepræst 
Ann Maj Lorenzen fra 
Rønde, der er kommet 
på ideen og hun har 
selv designet forskellige 
mønstre til dåbskluden. 
På dåbskluden kan der 
også broderes kirkens 
navn og eventuelt 
dåbsdato.

Ødum-Hadbjerg 
menighedsråd

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.

Salmesang og bibelfortælling for de mindste. Efter gudstjene-
sten holder vi ”skovtur i kirken”

Menighedsrådet sørger for mad og drikke.
Tilmelding til Mette Krabbe på mail mekr@km.dk eller sms 

40 88 96 00 – hvis man ikke når at tilmelde sig, møder man 
bare op alligevel.

Alle er velkomne, også børn fra Ødum, Selling, Langskov 
eller andre steder i sognene.

Øvrige datoer i efteråret
Lørdag den 4. november: Familiekoncert i Sct. Pauls Kirke kl. 10.00 og 12.00
Onsdage den 15. november

Mette Krabbe
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Vi har inviteret The Quiggs som er en 
skotsk/dansk duo, der består af æg-
teparret Stephen og Pernille Quigg.

Stephen Quigg er en veletableret folkesan-
ger og tidligere medlem af den legendariske 
skotske folkemusik gruppe 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 pga. 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 2017 på byforeningens 

hjemmeside odumbyforening.dk.

Byforeningen for Ødum og Omegn

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.

Sypigerne i Selling

FEST MED THE QUIGGS
SÆT KRYDS I KALENDEREN D. 21. OKTOBER 
TIL åRETS mUSIKALSKE EFTERåRSFEST I ØDUm FORSAmLINGSHUS
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HALLOWEEN
FEST

SORGAFTEN 2017
Onsdag d. 1. november kl. 19.30
Hadsten Sognegård
I år er det Lone Vesterdal, som er foredragshol-
der til sorgaften. Lone Vesterdal er sognepræst 
ved Bramdrup Kirke i Kolding og forfatter til 

”Nedenom og hjem – perspektiver på tab og 
tro” (2014), samt senest ”Når livet går i sort” 
(2016), som er 52 læsninger til et sørgeår.

Hun kender sorgen både fra præstelivet og 
privatlivet. Blot fire dage efter fødslen af par-
rets fjerde barn fik hendes mand den forfær-
delige besked, at han havde en tumor i hjernen. 
Det er derfor med udgangspunkt i egne såvel 
som andres erfaringer, at Lone Vesterdal vil 
fortælle om sorg, for som hun selv skriver:
”Vi ved ikke om Gud findes, men vi kan tro 

det. Døden ved vi findes, men alligevel kan 
vi ikke tro det. De færreste forholder sig til 
døden som en realitet, før de selv mister. Når 
vi mister, føles det som om vi bliver revet i 
stykker. Intet kan blive, som det var før. Vi 
kan ikke komme os, men vi kan lære at leve 
med sorgen.”

SORGGRUPPE 
FOR VOKSNE
Når man har mistet, kan det være svært at 
komme videre efter den første tid. Da kan 
det være en støtte at tale med mennesker, 
som har oplevet det samme som en selv. Det 
kan være mennesker, man kender, eller det 
kan være i en sorggruppe. Formålet med 
sorggruppen er at skabe et rum, hvor man 
sammen med ligestillede har tid og plads til 
at tale om det, der er svært. Gruppen er for 
alle, der har mistet en ægtefælle/partner, et 
voksent barn eller en nær slægtning.

Efter aftale mødes vi 1-2 timer ad gangen. 
Møderne finder sted i Sognegården, Kirkevej 
5, Hadsten. Vi får en kop kaffe/te undervejs. 
Når man henvender sig, vil man få tilbudt en 
samtale, før man kommer til det første møde. 
Her kan man fortælle om sin situation, og vi 
finder i fællesskab ud af, om sorggruppen kan 
være en hjælp.

Gruppen ledes af Mette Krabbe, 
tlf. 86 98 90 65

aLLe bøRN I HØST-OmRåDET INVITERES TIL 
HaLLOWeeNFeSt I øDuM FORSaMLINGSHuS

LØRDAG D. 28. OKTOBER KL. 1720

Vi serverer noget rigtig klamt at spise til aftensmad ca. kl. 18.  
Vi har DJ igen i år, så der bliver skrækkelig musik til zombier, 
creepers, hekse og andre uhyggelige væsner som kommer. 
Find dit indre monster og kom til fest.  
Det koster 20 kr. i indgang, og I skal huske nogle mønter til 
sodavand eller juice. 
Sæt et kæmpekryds i kalenderen og tilmeld dig allerede i dag. 
Tilmeldingsfrist 24. oktober. 
Tilmelding hos Anja Dissing, tlf. 20 85 64 63 
Eller hos Elisabeth Lundholm, tlf. 41 58 90 62
Vi har brug for hjælp, så 
voksne må gerne sige til, 
hvis de vil bidrage med 
noget. SAMTALE MED EN PRÆST 

Præsterne står altid til rådig-
hed for en samtale. Det kan 
foregå i hjemmet, i Sognegår-
den eller i præstegården. 
Man kan henvende sig, når 
man har behov for at tale 
med et andet menneske i 
fortrolighed. Præster har 

tavshedspligt, hvilket betyder, 
at det, der bliver en præst 
betroet, ikke fortælles videre. 
Samtalen kan handle om 
tro og tvivl, sorg og savn, 
ensomhed, svære valg i livet. 
Man skal ikke være bange for 
at ”tage præstens tid”, for det 

er faktisk præstens arbejde at 
tage ud og tale med folk, der 
har brug for det. Ring, eller få 
en anden til det – vi kommer 
gerne!

Sognepræster og menighedsråd
Hadsten Storpastorat
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HØST-HALLEN UDVIDELSE!
STATUS – INFORmATION FRA PROJEKTGRUPPEN
Projekt ”Akut udvidelse af Servicefaciliteter i HØST-Hallen 2012”

Fra Budgetforslag 2018-21:
A-608ny Udvidelse af Aktivitetsareal i HØST-Hallen

"Der afsættes 740.000 kr. til udvidelse af servicefaciliteterne i 
HØST-Hallen i 2019. Den samlede anlægssum og afledt drift 
vurderes i forbindelse med budget 2019-2022. I den forbin-
delse skal der tages stilling til finansieringsmodellen, herunder 
HØST IF’s medfinansiering og et eventuelt lån med tilhørende 
kommunegaranti."

DET GRØNNE OMRÅDE I SELLING
Kommunens behandling af 
landzone- og byggetilladelse 
er i fuld gang og vi håber, at 
vi kan påbegynde byggeriet 
af multibane, madpakkehus, 
motorikbane og legeelemen-
ter allerede i oktober 2017.

Vi er også kommet så langt, 
at vi nu kan afsløre navnet på 
vores kommende leverandør – 
det bliver Lille Bjørn. Billeder-
ne er udpluk fra tilbudsmate-
rialet, vi modtog fra dem.

D. 1. oktober bliver dagen 
for første arbejdsweekend 
på Det Grønne Område – se 
mere information i Facebook-
gruppen ’8370, Selling’.

Som det ses er vi desværre ikke med i næste 
års budget 2018. Først i 2019 er der afsat 
midler. Lidt ærgerlig at vi ikke kan komme 
i gang med denne udvidelse, som vi nu al-
lerede har ventet på et par år! Det er andre 
ikke aktivitetsfremmende ting, der investeres 
i. Selv om det selvfølgelig kan være et behov, 
kan det være svært at forstå prioriteringen.

Det er skuffende må man sige, da vi snart 
mener, det må være vores tur. Vi har selv 
samlet midler og kunne endog have været 
med til at finansiere størsteparten. Vi har 
holdt møde med vore lokale politikere, Inge, 
Anders G og Joachim. De kan selvfølgelig ikke 
give garantier, men det er som om priorite-
ringen af HØST IF, der må kaldes en mindre 
forening, forsvinder blandt de store forenin-
ger, som nok igen sælger bedre i et valgår. 
Det er dræbende for de frivillige initiativer i 

vores lokalsamfund, at man igen skal kæmpe 
for bare at få ”lov til” at gøre noget.

Som bekendt er det valgår i 2017 – og det 
er vigtigt at vi har vores lokale politikere til 
at håndtere lokale ønsker, tanker og ideer. Så 
husk det, når vi stemmer til byrådsvalget i 
november – til trods for de ikke kunne bære 
vores akutte udvidelse af aktivitetsarealer i 
HØST-Hallen igennem for 2018 budget.

Vores lokale kandidater er i øvrigt Inge 
Sørensen (V), Rikke Skåning Andersen (S), 
Simon Olsen (LA).

Løbende opdatering i kommende numre af 
HØST.

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

NYT ANSIGT I STORPASTORATET
Majbrit Daugaard, der var ansat i et vika-
riat, har fået fast stilling som sognepræst i 
Hørning-Blegind-Adslev sogne.

Herfra skal lyde et stort tillykke til Majbrit.
Det er samtidig en fornøjelse at byde vel-

kommen til Jannie Nedergård Fries, som vikari-
erer for Marie Hedegaard Thomsen året ud.

Vi glæder os til samarbejdet, Jannie.

Med venlig hilsen
Arbejdsgruppen for Det Grønne Område

Jannie Nedergård Fries
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FORORD
Jeg har fra redaktionen modtaget et omfat-
tende materiale, som Doris Svendstrup er i 
besiddelse af, og som hun venligst har udlånt 
til HØST.

Materialet er en beskrivelse, udgivet af 
Niels Schjeldahl, købmandssøn fra Selling i 
20’erne, og er, som han skriver det ”En uhøj-
tidelig og absolut uvidenskabelig beretning 
om fæstere, beboere og ejere af Selling- og 
Tåstrup gårde og huse”, som han beretter om 
ud fra personlige erindringer, folketællinger, 
kirkebøger, lokalarkiv mv.

Materialet er fra 1996-1997 og omhandler 
hovedsageligt tiden fra år 1700 og frem til 
omkring 1950.

Jeg har talt med Niels Schjeldahl i tele-
fon, og fået lov til at bruge materialet som 
grundlag for nogle fortællinger fra Selling og 
Tåstrup, som jeg vil fortælle ud fra materialet, 
samt det jeg selv har oplevet og kender til.

Fæstere, fæstebonde på en fæstegård, som 
der omtales i materialet, var en gårdmand/
husmand der havde indgået en kontrakt med 
en godsejer om at måtte have brugsretten 
over en gård, mod at svare afgift i form af 
naturalier, arbejdskraft og/eller penge.

Fæstevæsenet fandtes fra 1200-tallet frem 
til 1919, hvor det blev afskaffet ved lov.

TåSTRUP BY
Tåstrup bestod, ud fra gamle kort, før i tiden 
af et par ejendomme mere end dem vi kender 
i dag, og som er nedrevet for mere end 100 
år siden.

Når vi kommer kørende fra Selling, kommer 
vi først til Tåstrup Nedergård, Tåstrupvej 52, 
på højre side, lige neden for vejen til Hår.

I 1784 hedder fæsteren Frans Jensen, og 
var fæstebonde under Kollerup Gods. Han var 
i 1775 blevet gift med Maren Christiansdat-
ter, som var blevet enke og stod tilbage med 
gården og 3 børn. Maren dør i 1804 og Frans 
døde i 1826. De fik ingen fælles børn.

Gården er blevet overtaget af Peter 
Mortensen, søn af Tåstrupgård, og frikøber 
gården fra Kollerup i 1807.

Ved folketællingen 1834 er det Peter Mor-
tensen, som er gift med Mette Marie Chri-
stensdatter, og i tidsrummet 1802-1818 får 
de 9 børn, hvoraf de fleste dør som spæde, 
og den længstlevende dør som 13-årig. Mette 
Marie dør i januar 1844 og Peter dør i august 
1844.

Gården havde han maj 1844 solgt til Niels 
Jensen fra Galten, og han bliver i juni 1850 
gift med Kirsten Rasmussen fra Astrup, de fik 
en datter. Niels Jensen dør i 1864 og Kirsten 
sælger gården til Rasmus Peter Laursen.

1906 er det Christian Johannes Blach, søn 
af J. Mollerup Blach, Tåstrupgård, der overta-
ger gården.

Af senere ejere er registreret Jens Anton 
Jensen, som ejede gården fra 1909 til 1918. I 
august 1917 nedbrænder udlængerne.

Jeg har ikke fundet omtale af senere ejere, 
men en liste der viser, at fra 1918 til 1923 
hedder ejeren Peter Pedersen, og fra 1923 til 
1936 er det Jens Martin Sørensen der er ejer.

Frem til 1948 er det Aage Christensen, der 
stod med gården, som den 15. februar 1948 
blev solgt til Frans Baden Jensen, der drev går-
den, og som jeg husker det til 1970-80’erne.

TåSTRUP OVERGåRD
Tåstrupvej 54. gården lige oven for vejen til 
Hår, er registreret på Kollerups fæsteliste i 
1801, og her hedder fæstebonden Anders 
Jensen Kok, der er blevet gift med Mette 
Rasmusdatter i 1783 i Ødum Kirke, og de får 
7 børn. Gården frikøbes i 1807, og efter at 
både Anders og Mette er døde overtager de-
res søn Jens Andersen gården. Det formodes 
at det er Jens Andersen der også ejer gården 
ovenfor, som ikke længere findes.

Jens bliver gift med Kirsten Sørensdatter, fra 
Røved i 1816, og de får 2 børn, inden hun dør 
i 1820. Jens gifter sig igen med Inger Peders-
datter fra Todbjerg, og de får 6 børn. Jens dør 

i april 1836 og Inger gifter sig igen i november 
med Peter Jensen Stær og de får 3 børn.

I 1866 sælger Peter til Jens Nielsen fra 
Foldby, gift med Bodil Marie Pedersen fra 
Tåstrup, og de får 3 børn.

Peter Jensen Stær bliver boende hos Jens 
og Bodil Marie, da Inger døde samme år.

Efter at Jens døde og Bodil Marie, som døde 
i 1879, er det sønnen Peter Jensen, der bliver 
gårdejer. Han bliver gift med Elise Rasmussen 
fra Vitten og de får sammen 3 børn. I 1931 er 
det Peter og Elises søn, Niels Karl Jensen der 
overtager gården og driver den frem til juli 
1938, da Gustav Fogh køber gården. Gustav 
Fogh solgte, som jeg husker i 1970-80’erne og 
flyttede i hus i Spørring. Efter hvad jeg ved, er 
jorden lagt ind under Haraldsmark.

Den nye ejer har fjernet alle avlsbygninger-
ne, så i dag er der kun stuehuset og et udhus 
på stedet.

HISTORIER FRA DET GAMLE SELLING OG TÅSTRUP

Kort over Tåstrup før 1908.                           Tåstrup by i dag, med Tåstrup Nedergård, 
Tåstrup Overgård, Tåstrupgård og de to huse.

Gården som den så ud i Frans 
Badens tid, hvor jeg gennem mange 
år kom som smed. Jeg husker en epi-
sode, hvor roeskæreren gik i stykker, 
og jeg var kommet for at reparere 
den, men måtte have den med hjem 
på værkstedet. Dette var Frans 
Baden ikke tilfreds med, og da roe-
skæreren skulle trækkes ud af stalden, kom hunden i vejen, 
og Frans gav den sådan et los, at den røg over fodergangen. 
Både hunden og roeskæreren overlevede heldigvis.
Gården har nu nye ejere, som totalt har genopbygget 
gården som ny. Jorden drives af Engholm.

Som Tåstrup Overgård så ud i Gustav Fogs tid, stuehus og 
udhuse. Udhusene som nu er fjernet, og som jeg husker, 
var bygningerne allerede meget forfaldne i de år, jeg kom 
på gården som smed. Jeg husker, at Gustav Fogh havde 

købt dæk fra en flyvemaskine, som vi fik monteret på hans 
gummivogn, dæk der var så kraftige, at vi ikke kunne se om 
der var luft i eller ej.

Af 
Martin Møller
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TåSTRUPGåRD
Tåstrupgård, Tåstrupvej 59, var fæstegård 
under Kollerup, og i 1784 var det Morten 
Nielsen der var fæsteren, og han var i 1774 
blevet gift i Ødum Kirke med Edel Sørens-
datter, datter af Søren Pedersen, som før 
Morten var fæstebonde på Tåstrupgård. 
De fik 3 børn og da Morten Nielsen døde i 
1798 drev Edel gården videre sammen med 
sønnen Niels, som overtog gården i 1801, 
hvor han bliver gift med Karen Christensdat-
ter, som er søster til Mette Marie på Tåstrup 
Nedergård.

Niels Mortensen frikøber gården fra Kol-
lerup i 1807 og han og Karen får 3 børn.

Deres datter Kirsten Marie Nielsdat-
ter, blev den 5. juli 1825 gift med Jørgen 
Mogensen Blach, hvis far var skovfoged og 
kromand under Frijsenborg. I 1826 overta-
ger Jørgen og Kirsten Marie Tåstrupgård, og 
bliver de første med familienavnet Blach 
på gården. Han er en meget fremtrædende 
bonde og havde flere kommunale tillids-
hverv. Han blev valgt til Stænder-Deputeret 
(medlem af de rådgivende stænderforsam-
linger) for Nørrejyllands mindre landejen-
domsbesiddere, og han havde flere mærke-
sager hvor ”han talte grevskaber, baronier og 
stamhuse midt imod”.

Han ejede flere ejendomme gennem tiden, 
anlagde teglværk i Tåstrup og byggede Selling 
Mølle.

Jørgen Mogensen Blach og Kirsten Marie 
fik 9 børn, og Jørgen døde i 1866, men 
havde et par måneder før overdraget gården 
til Mollerup Jørgensen Blach. I 1887 Ned-
brænder udlængerne og Kirsten Marie dør i 
1891.

Mollerup gifter sig med Karen Magrethe 
Buus, født i 1838 på Ødumgård og de får 6 
børn. I oktober 1902 overdrager han Tåstrup-
gård til Landbrugslærer Niels Foghsgaard 
Andersen på Ødum Landbrugsskole, som i 
juni i 1900 var blebet gift med deres datter, 
Anne Sofie Blach. De fik 2 børn.

I perioden herefter er der ikke nogen 
oplysninger om ejerforholdene, der er til 
at redegøre for. Her nævnes blandt andet 
Laurits Blach, som var gift med Helene, og 
dør i 1919, og senere nævnes Ejner Mollerup 
Blach, som ham der driver gården, formo-
dentlig efter Laurits Blach, som var hans 
onkel. Ejner er gift med Ingeborg Sørensen, 
og de får 3 døtre. Ingeborg var fra Hadsten 
og datter af købmand H.E. Sørensen.

Det må være Ejner Mollerup Blach, som var 
medstifter af Ødum Tørrestation, i folke-
munde kaldet Lucernemelsfabrikken, som 
lå på Ågårdsvej frem til 1960'erne, hvor den 
brændte, da ejet af Randers Korn.

Efter sigende forsøgte Blach at dyrke tobak 
på Tåstrupgård under krigen, og det blev tør-
ret på fabrikken. Om det blev en succes vides 
ikke.

Ejner Blach havde overtaget gården i 1946, 
men måtte allerede afstå gården i 1947 til 
Erik Blach på Stenalt, som herefter overdrog 
Tåstrupgård til sønnen, Jørgen Blach.

I 1955 sælges Tåstrupgård til Kirsa og Niels 
Christian Mørck, som flere af os kendte.

Fru Mørck var man Des med, og når jeg 
kom på gården, kunne hun aldrig huske hvad 
jeg hed, så når hun tiltalte mig, sagde hun 
altid ”De der hr. Tobækmand” hun kunne da 
huske, at jeg kom fra Tobæk Mølle.

Tåstrupgård var en større gård, og havde 
dengang ca. 50 køer, ca. 50 ungkreaturer, 
plas til 10 heste, 20 søer og 600 slagtesvin. 
Mørck kom tit på smedeværkstedet, ofte 
med en møgspreder eller en aflæsservogn, 
hvor bundkæden under læsset var sprunget, 
og skulle repareres, og så måtte vi jo lige 
tømme vognen for et halvt læs møg eller roer 
for at komme til, sådan var det dengang.

I 1978 er det sønnen Ole Steen Mørck der 
overtager efter forældrenes død. Ole sælger 
flere år senere Tåstrupgård til nye ejere, og 
dør kort herefter, alt for tidligt.

Tåstrupgård har gennem tiden været en 
proprietærgård, en større gård, regnet efter 
tønder hartkorn.

En bondegård havde op til 12 tønder hart-
korn, en proprietærgård havde mellem 12 og 
23,5 tønder hartkorn, og havde man derover 
kunne man betegne betriften som et gods. 
Fra 1662 til 1903 var ”tønder hartkorn” det 
officielle grundlag for jordvurdering og for de 
derpå hvilende skatter. En enhed for værdien 
af landbrugsjord, regnet efter en kombination 
af jordens areal og ydeevne.

TåSTRUPVEJ 58
I 1877 sælger M. Black på Tåstrupgård 4 fag, 
matr. 12b, af det 8 fags dobbelthus, han er i 
besiddelse af, til teglbrænder Rasmus Thom-
sen Borup, som boede i Tåstrup i forbindelse 
med det daværende teglværk. Rasmus var gift 
med Maren Olesdatter og kom fra Spørring. 
Parret fik 4 børn.

Huset er opført i 1850, det benævnes som 
stuehus i øst-vest samt svine- og fåresti, som 

dog brænder i 1906. Black får huset på et 
auktionsskøde efter Jens Rasmussen, som 
også formodentlig var ejer af den gård, som 
ikke er her længere.

I de øvrige 4 fag, matr. 12a, er det Peter 
Sørensen Bruun og hustruen Anne Mette 
Jensen, fra Hadsten, som han var blevet gift 
med, også i 1877.

Huset har været handlet flere gange og 
flere navne som Søren Hougaard Jensen 
Krogh, Søren Peter Jensen, Niels Rasmussen 
Strunge Nielsen, Niels Goghsgaard, Kirsten 
Jensen, Johannes Schjeldahl, Kristen Peder 
Pedersen, Laurits Bernhart Bagger og Svend 
Åge Pedersen optræder.

I 1950’erne og i begyndelsen af 1960’erne 
kom jeg med mellemrum i huset, da jeg gik i 
skole med sønnen Ove.

Dengang var der ikke to boliger i huset.

TåSTRUPVEJ 56
På grunden har der før ligget et gammelt 7 
fags hus, som i 1855 var ejet af Henrik Wol-
lenberg, der var betegnet som smed i Ødum.

Huset blev handlet et par gange, inden 
det i 1890 blev overtaget af grovsmed Bank 
Sørensen.

Efter endnu en handel i 1892, køber Blach 
på Tåstrupgård huset i 1893, og det blev 
fodermesterbolig til gården. Som jeg husker 
det, var huset meget nedslidt, og brækkes 
ned sidst i 1970’erne.

I 1980 opfører Tåstrupgård det nuværende 
hus på grunden.

Tåstrupgård ca. 1910. Billedet stammer fra Pingvinnyt, og 
rytteren skulle hedde Åge Jensen.

Tåstrupgård som der så ud fra havesiden, i 1996.

Foto af Tåstrupvej 58 fra Niels Schjeldahls samling ca. 1996.
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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, 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
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. 17.30-18.30 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. 16.45-18.00
  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. 16.00-17.30
  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. 16.15-17.30
  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. 19.00-21.00
  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, e-mail gertogsanna@skylinemail.dk
Bordtennis
Træningstider: Ungdom – tirsdag og torsdag kl. 18.00-19.30
 Senior – tirsdag og torsdag kl. 19.00-21.30
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
 Leg & bevægelse – 0-2 år med far/mor – torsdag kl. 16.45-17.45 i hal A 
  Vicki Espersen
 Krudtuglerne – piger og drenge 3-4 år med far/mor – mandag kl. 16.45-17.45 i hal B 
  Blia Solgaard
 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
 Micro springere – piger og drenge 0.-2. klasse – onsdag kl. 17.00-18.15 
  Steffen Espersen, Majken Holst-Jensen, Henning Espersen m.fl.
 Mini springer – piger og drenge fra 3-4 klasse – torsdag kl. 17.00-18.30 i hal B 
  Steffen Espersen, Maiken Holst-Jensen, 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
 Crossgym M/K – fra 16 år – mandag kl. 20.15-21.30 i hal A 
  Jesper Dahlgaard
 I form og figur – fra 16 år – torsdag kl. 19.15-20.15 i hal B 
  Anja Bille Bohn
 Rytmekrukker – fra 18 år – tirsdag kl. 19.15-20.45 i hal B 
  Gunvor Bakkegaard, Benedicte Schmidt
 Zumba M/K – voksne – mandag kl. 19.00-20.15 i hal A. Onsdag kl. 18.00-19.00 i hal A 
  Louise Rasmussen
 Pilates – fra 18 år – tirsdag kl. 19.00-20.30 
  Sabine Mogensen & Sissel Pedersen
 Friske bedste & older – 60+ – mandag kl. 15.00-17.00 
  Gunvor Bakkegaard
Ju Jitsu
Træningstider: Børn – 6-11 år (Tigerholdet), tirsdag kl. 17.00-18.00
 Voksne og teenagere – tirsdag kl. 18.00-19.15 + torsdag kl. 20.30-22.00
Kontaktperson: Thomas Langton, tlf. 41 11 15 85, e-mail hadbjerg.jujitsu@gmail.com
Web: jujitsu.langton.dk
krolf
Træningstider: Mandag kl. 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
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HØST IF 
FODBOLD
BØRNE- & UNGDOmSHOLD
Så er der godt gang i træning 
og kampe i vores Børne- & 
Ungdomsafdeling på banerne 
ved HØST-Hallen.

Oversigt over træningstider 
og trænere for de enkelte 
hold opdateres på hjemmesi-
den www.høstif.dk/fodbold

De næste par måneder 
bliver hektiske med rigtigt 
mange kampe på banerne 
henover ugens dage. Over-
sigt over HØST IF hjemme-
kampe kan også findes på 
www.høstif.dk/fodbold

Vi glæder os til at se mange 
forældre, bedsteforældre og 
Hadbjergborgere på banerne 
her i efteråret som opbak-
ning til HØST IF’s spillere og 
trænere.

Fodboldudvalget

HØST IF OB 40-HOLDET
OB 40 er i pulje med flg. hold 
her fra efterårsstart:

Ugelbølle, Viby, Lyseng, 
Midtdjurs, Åbyhøj, Skødstrup 
og Søften.

Sæsonstart var d. 16. 
august. Der er i skrivende 
stund spillet 4 kampe, som 
kun har givet 1 points, trods 
tætte kampe. Men vi er sikker 
på at vores OB 40-hold nok 
skal tage revanche de kom-
mende kampe.

Jacob Andersen er holdle-
der, som du også kan stille 
spørgsmål eller andet til på 
tlf. 27 12 55 24 eller e-mail 
andersenjacob1980@gmail.com.

VH FODBOLD
NVuI/HøSt IF SeNIOR kLubSaMaRbejDe
Serie 3
Det blev en dårlig start på efterårssæsonen! 5 kampe – 5 ne-
derlag. De første 3 kampe burde vi have haft points i, da vi i 
de 2 af kampene mod Ådalen og Kristrup taber helt ufortjent. 
Men sådan er fodbold jo!

I forhold til foråret er en del spillere ikke til rådighed grun-
det rejser, arbejde og andet. Samtidigt kommer der en del 
skader, som stiller store krav til vores relativt smalle trup. Det 
vil uundgåeligt kunne ses på resultaterne, som det så også gør.

Men vi kæmper videre og tror stadig på vores berettigelse 
i Serie 3!

Mød gerne op i Hadbjerg og Voldum til hjemmekampene.

Serie 6
3 kampe spillet – 9 points for 3 sejre. Det vores Serie 3 
mangler kan vores Serie 6; nemlig lave mål!

20 mål er scoret i de 3 kampe og kun 7 er gået ind! Men 
klart, at når Serie 3 mangler spillere, er det Serie 6-holdet, 
der skal levere. Så vi håber, at vi stadig kan blive med at 
samle hold, så den succesfyldte start på efterårssæsonen kan 
fortsætte.

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 Had-
bjerg og Voldum stadions med start kl. 13.00.

Der er 14-20 spillere til træning, som vel må siges at være 
OK til to hold.

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

Serie 6 er her i efterårssæson 2017 i flg. pulje: Vellev, Åda-
len, Allingåbro, Værum og Langå.
Træningstider
Tirsdage og torsdage kl. 19.00
Hadbjerg lige uger – Voldum ulige uger

Jan Sandholm Laursen
Træner
Tlf. 21 67 79 67

Lars Olsen
HØST IF – VH Fodbold-ansvarlig
Tlf. 30 75 22 12

HØST IF VOLLEYBALL
VI eR GaNSke FORSkeLLIGe
Vi er både mænd og kvinder.

Vi spænder aldersmæssigt fra 20’erne til 
50’erne.

Vi kommer fra både Hadbjerg, Selling, 
Ødum og Hadsten.

Nogle er meget øvede spillere, mens andre 
lige er startet med spillet.

Fælles for os alle er dog, at vi alle synes det 
er smaddersjovt at spille volleyball.

Vi mødes hver torsdag kl. 20.15 i HØST-
Hallen, træner og spiller så nogle både spæn-
dende og sjove kampe sammen.

Humøret og stemningen er altid i top, og 
vi har altid plads til nye spillere, der lige vil 
prøve at være med.

Har du prøvet at spille volleyball før, og har 
du lyst til at være med en aften, skal du være 
meget velkommen til at møde op og spille 
med. Det er gratis og uforpligtende at være 
med nogle gange, indtil du finder ud af om 
det er noget for dig.

HØST IF volley har kørt siden HØST-
Hallen blev bygget i 2010 og flere har været 
med fra starten, mens andre er kommet til 
løbende. Nogle gange om året tager vi ud til 
lokale volleystævner og dyster mod andre 
klubber.

Har du yderligere spørgsmål, så skriv eller 
ring gerne til mig.

Kim Liholm
kim@liholm.dk 
Tlf. 22 78 77 70

HØST IF BORDTENNIS
uNGDOM
Vi glæder os meget til at komme i gang. Hvis 
du har lyst til at deltage, er du meget velkom-
men, til at komme forbi og prøve at være med 
til træningen.

SeNIOReR
Sidste sæson blev en kæmpe succes, hvor vi 
oplevede en fortsat fremgang for seniorerne. 
Vi er nu en pæn stor gruppe af seniorer, der 
mødes til træning og tager ud at spille kampe 
og stævner. Vi har spillere på alle niveauer, så 
hvis du har lyst til at lære at spille bordtennis, 
eller måske har fået lyst til at genoptage ung-
dommens karriere, er du meget velkommen 
til at komme forbi og deltage i træningen. Der 
bliver virkelig gået til den til træning, hvor vi 
hygger os og får spillet en masse drabelige 
opgør.

Træningstider
Ungdom: Tirsdag og torsdag kl. 18.00-19.30
Senior: Tirsdag og torsdag kl. 19.00-21.30

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

Hvis du har spørgsmål er du selvfølgelig 
meget velkommen til at kontakte os.

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

Link til turnerings-/resultatoversigt
Serie 3 www.dbu.dk/turneringer_og_resultater/resultatsoegning/position.aspx?poolid=246567
Serie 6 www.dbu.dk/turneringer_og_resultater/resultatsoegning/position.aspx?poolid=255645

FREDAGSKLUBBEN FOR 
MELLEM- OG UDSKOLINGSELEVER
STATUS På FREDAGSKLUBBEN
Fredagsaktiviteter annonceres via Conventus-gruppen og i Facebook-
gruppen. Typisk sidste fredag i måneden.

Alle interesserede forældre er velkommen til at melde sig ind på Face-
book ”Klubaften Forældrehjælp”, da det er lidt svært at nå alle på de lokale 
facebooksider.

Generel update månedligt i HØST.

Med venlig hilsen
”De frivillige forældre”
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HØST IF MOTION 
STAVGANG
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

HØST IF BADMINTON
Baner HØST-Hallen sæson 2017–2018
Dag Tid Antal baner
Mandag 18.00-19.00 3
Mandag 19.00-20.00 3
Mandag 20.00-21.00 3
Mandag 21.00-22.00 3
Tirsdag 16.00-17.00 3
Tirsdag 20.45-22.00 3
Onsdag 19.00-20.00 1
Onsdag 20.00-21.00 4
Onsdag 21.00-22.00 5

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 badminton 
uden fast makker.

Tider til badminton i HØST-Hallen er op-
lyst 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
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 mulighed for læn-

gere 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 i september og oktober
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

HØST IF JU JITSU
OPSTART EFTERåR 2017
Den nye sæson er startet med Ju Jitsu i 
HØST-Hallen! Det er nu I skal finde en kam-
merat/veninde at tage med på holdet – og 
selv finde dragten og bæltet frem igen.

Træningstider for Tigerholdet (børn) tirsdag 
kl. 17.00-18.00, voksne og teenagere: tirs-
dage kl. 18.00-19.15 og torsdage kl. 20.30-
22.00.

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

Thomas Langton 
Glentevej 10, Hadbjerg

LØB I HØST IF
SUCCESFULD STAFET I HADSTEN
18.085 kr. indsamlet af holdet fra HØST IF
Stafet For Livet blev i weekenden d. 26.-27. 
august afviklet for 3. gang ved NMT Arena i 
Hadsten. Arrangementet varer 24 timer, hvor 
man i et døgn sætter fokus på kræftsagen, 
kæmper sammen og fejrer livet. Det er en 

anledning til at mindes dem, vi 
har mistet, og give håb til dem, 
der kæmper. Stafet For Livet er 
fællesskab, oplysning og ind-
samling i kampen mod kræft.

HØST IF deltog med et 
åbent hold, hvor alle kunne 

deltage. Holdet var det største hold på flotte 
78 deltagere og nåede imponerende 2.120 
runder, hvilket omregnet giver i alt 1.272 
km (svarer til en tur til Paris). I løbet af de 24 
timer sørgede alle for at hold-stafetten hele 
tiden var i gang, ofte med mange deltage på 
banen samtidig.

Under hele arrangementet var der sørget 
for god forplejning, social hygge og livlig 
aktivitet i HØST IF lejrens telt.  
Der skal lyde en stor tak til alle der deltog, 
bakkede op og/eller donerede beløb til 
HØST IF’s indsamling:

Hadbjerg Tømrerfirma Mikkelsen & Søn A/S
KE El-Installation A/S
VVS installatør Flemming Sørensen
2M-auto Spørring
Fokus on Care
Rikke Skåning, Socialdemokratiet
Bents Køreskole

Claus 
HØST IF Løb

NAVNENYT

HaDbjeRG kIRke
Døbte
Lærke Bräuner Sørensen, Hadbjerg
Kirkelig Velsignelse
Gitte og Andreas Gylling Hammershøj Olesen, Tilst

øDuM kIRke
Viede
Inge-Margrethe Hansen og Torben Gunnar Lautrup, Hin-
nerup
Bisatte og begravede
Else Marie Brandt Fisker, Hinnerup
Ulla Anker Eyving, Selling

Samlet status for Stafet For Livet Hadsten 2017:
518 deltagere
17 hold
21 fightere (deltagere der har eller har haft kræft)
Mere en 120.000 kr. indsamlet 
 – det endelige beløb er ikke opgjort endnu.

HØST IF 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.
Og der er altid kaffe bagefter! Margit Jensen

Kontaktperson
Tlf. 22 76 57 78
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SPONSORHJØRNET
HØST IF har til stadighed brug for hjælp til 
forskellige behov – både fysisk og økono-
misk. Derfor er det dejligt når virksomheder 
og private giver tilsagn om at give en hånd 
med både til det materielle, der skal instal-
leres/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
HøSt IF / VH FODbOLD
Vi arbejde løbende på at få playersponsorater 
til vores VH Fodbold-spillere.

Første playersponsorat i VH Fodbold er 
tegnet. Det er Aktiv Hvidevareservice ved 
Martin Simonsen, Bavnehøjvej i Hadbjerg, 
der sponsorerer Jesper Søndermark Jepsen. 
Hvis du mangler hurtig assistance, så er her 
et link til hjemmesiden: www.ahs.dk – Aktiv 
Hvidevareservice – tlf. 70 10 10 05.

SPONSORUDVALG
DeLtaGeRe SøGeS StaDIG!
Har du lyst til at bidrage omkring vores 
sponsorer så sig endelig til. Jo flere vi er om 
opgaven jo bedre. Vi holder et månedligt 
møde, hvor vi uddelegerer arbejdet i ”mindre 
enheder” fra gang til gang! ”Alt sammen til 
gavn for at vores lokale forening og miljøet 
omkring HØST IF og HØST-Hallen kan få 
de bedst mulige betingelser; både aktivitets-
niveau og fysiske rammer.

Pt. har sponsorudvalget gang i flg. tiltag:
Reklameskilte på multibanens bander ud mod P-plads
Gennemgang af liste over potentielle HØST IF-sponsorer

Du kan kontakte sponsorudvalgets medlem-
mer, hvis du har spørgsmål eller er interesseret.

Lars Olsen
HØST IF Sponsorudvalg

OK Ødum er vores lokale indkøbsbutik i 
HØST-området, hvor vi lige kan få det vi står 
og mangler. Der er et bredt sortiment i butik-
ken, så det er nemt at smutte forbi, når der 
skal bruges det ene eller andet. OK Plus Ødum 
er godt lokalt sted at handle generelt og en 
rigtig god samarbejdspartner for HØST IF!

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 dobbelt op, altså 12 øre i tilskud pr. 
tanket liter brændstof.
Tilmelding: Er du interesseret i dette gode 
OK tilbud med støtte til HØST IF, så kontakt 
undertegnede. I klublokalet i HØST-Hallen 
er der brochurer etc. og det vil også kunne 
ses på hjemmesiden.

Støt lokalsporten i HØST IF. Sidste år fik 
ungdomsarbejdet i HØST IF over 34.000 kr. i 
sponsorstøtte af OK.

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 OK-kort og indtaster kortnum-
meret denne ene gang. Så vil HØST IF stadig 
få 6 eller 12 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 tank-
ning, er der ingen ændringer.

Lars Olsen
HØST IF Sponsorudvalg
Tlf. 30 75 22 12

HaDbjErG SKolE
På www.hadbjergskole.dk kan du læse alt om skolens aktiviteter, meddelelser m.m. – 
samt logge ind på Elev/Forældre-Intra, hvor der gives information til de enkelte klasser.

MK
Mette Krabbe

AMKH
Anne Martiny Kaas Hansen

JNF
Jannie Nedergård Fries

LTM
Lise Thorbøll Melchiorsen

AB
Anders Bonde

PRÆSTER
i pastoratet

KIRKEBIL
Har man behov for taxa til kirke eller arran-
gementer i præstegården og sognegården, 
ringer man til Byens Taxi, tlf. 86 98 27 11.

Giv taxaselskabet besked om, at turen skal 
faktureres til menighedsrådet.

FERIE OG FRIDAGE
JEG HOLDER EFTERåRSFERIE I UGE 42
Der henvises i denne periode til min kollega 
i Hadsten:

Lise Thorbøll Melchiorsen 86 98 24 24

Mette Krabbe

SOGN.DK
Husk at man altid kan finde relevante kon-
taktoplysninger på præster og menighedsråd 
samt gudstjenesteliste på sogn.dk.

Til smartphone kan man også gratis hente 
appen ”Kirkekalenderen”, som har de samme 
oplysninger. Her kan man tilføje sine favorit-
kirker og nemt få et overblik over hvornår der 
er gudstjeneste næste gang i vore sogne.

SPONSORHjøRNet
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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
kirke
Graver i Hadbjerg 
Stilling er ledig. Kontakt graver i Ødum
Graver i Ødum, Niels Erik Thomsen 51 29 53 22 
 nielserikthomsen@gmail.com
Kirkekontor 86 98 04 25 
Kirkevej 5, Hadsten
Kirkeværge John Langdahl 27 20 01 46 
Gunderuplundvej 10, Astrup john@langdahl.dk
Menighedsrådsformand Doris Svenstrup 29 63 50 69 
Tåstrupvej 51, Selling doris@kajkaalund.dk
Sognepræst Mette Krabbe 86 98 90 65 
Ødum Præstegård, Ødumvej 32 mekr@km.dk

maler
H.A. Sørensen & Søn 21 68 39 19 
Ved J.E. Sørensen, St.St.Blichersvej 9, Selling
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.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
Blikkenslager  Se vvs
bogtrykker
Buchs 86 42 05 99 
Kertemindevej 15, 8940 Randers SV 
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