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Når du får HØST i hånden denne måned 
står vi midt i den festlige fejring af reformati-
onsjubilæet – og de frivillige i HØST-områ-
det er gået all in.

Man begynder i det små – gode folk med 
gode ideer sætter i fællesskab et kryds i 
kalenderen et stykke ud i fremtiden.

Der er knap 2 år til. Det er masser af tid. 
Ideerne rystes ud af ærmet. Gejsten er høj og 
moralen ikke mindre.

Som tiden nærmer sig de markerede datoer 
intensiveres mødestrømmen, mailstrømmen 
og ikke mindst antallet af frivillige timer. Men 
gejsten er stadig høj, man bliver stædig. For 
det er nu, det gælder! Ideerne er ført ud i 
livet. Der er hentet, bragt og båret. Klippet, 
skåret og syet. Stegt og kogt, øvet og øvet.

Hvor er det dog fantastisk, at man kan gøre 
så meget med så mange.

Og som nævnt tidligere: Hvis ikke man 
allerede er begyndt at glæde sig, så er det på 
høje tid!
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HØST i v a l

Fra tirsdag d. 24. oktober til torsdag d. 2. november 
er HØST-området centrum for HØSTival, hvor vi 
markerer 500-året for Luthers 95 teser, der blev slået 

op på kirkedøren i Wittenberg.
Tirsdag d. 31. oktober kulminerer det hele i et stort middelal-

dermarked i Hadbjerg.
HØSTival arrangeres og støttes af foreningerne bag 

HØST og en masse andre frivillige.
Skulle du nu sidde og tænke ”Øv! Jeg glemte at melde mig 

som frivillige – det lyder sjovt!”, så kan du nå det endnu.
Ring til Rikke på tlf. 30 25 78 64, så finder vi også en opgave 

til dig.
Vi har samlet informationerne på de næste 5 sider – men 

hold også øje med Facebook-siden ”Høstival 2017”, hvor der 
løbende kommer nyt.

FEJRINGEN AF 
REFORMATIONSJUBILÆET 
STÅR FOR DØREN

– JA, VI ER NÆRMEST LIGE MIDT I DET

RefORmatIONsjubILæum
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LUTHER – FILMAFTEN
Tirsdag den 24. oktober, kl. 19.00
Hadbjerg Skoles aula
Få styr på historien, når vi viser den tysk-
amerikanske film ”Luther”. Aftenen begynder 
med en kort introduktion om det politiske 
spil i det tyske kejserdømme v. Mikael Kai 
Henriksen.  
Kulturudvalget er vært for 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
Naser Khader fortæller om sin sympati for 
Luthers tanker, med grundlæggende friheds-
værdier, demokrati og den individuelle frihed 
til at bestemme over eget liv.

Skolens madhold bager lækre 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.

TIRSDAG DEN 31. OKTOBER, KL. 1420
HaDbjeRG skOLe, HØST-HALLEN OG HADBJERG KIRKE

masseR af aktIVIteteR
 ե Lys Lue optræder
 ե Ramashang underholder
 ե Teatermusical
 ե Luthers bordtaler
 ե Helstegt pattegris
 ե Græskarsuppe
 ե Stemning
 ե Musik
 ե Flagdans

HØST i v a l

Teatermusical OG 

Middelaldermarked

RefORmatIONsjubILæum
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Middelaldermarked
Markedspladsen, der strækker sig fra 
HØST-Hallen til den nye skolegård foran 
aulaen og rundt på en del af skolen, åbner 
allerede kl. 14.00 med boder, både elever-
nes kreative boder og inviterede stade-
holdere, der bl.a. forhandler dram, oste og 
håndarbejde.

Man kan få indblik i middelalderens hånd-
værk og alsidige underholdning.

Den smukt pyntede markedsplads vil 
emme af middelalderstemning med musik og 
dans samt indslag af Lys Lue (kendt fra Den 
gamle By) og middelaldergruppen Ramas-
hang, der spille op til skæg og ballade.

På pladsen kan købes græskarsuppe i 
løbet af dagen, ligesom der vil være boder 
med lagkage, pandekager og lignende.

Og fra ca. kl. 18 sælges helstegt pattegris 
med kålsalat for ganske få Luther-mark.

Musical
I HØST-Hallen vises ”Luther Konflikt og Kærlighed”, en 
musical om Martin Luthers liv, hvor knap 100 elever delta-
ger i opsætningen. Musicalen er opsat i samarbejde mellem 
Elisabeth Clark og Jens Jødal, Kirketeateret.

Der spilles 3 forestillinger, hvortil der kan købes billetter:
Tirsdag den 31. oktober kl. 16.45 URPREMIERE
Onsdag den 1. november kl. 12.15 Forestilling
Torsdag den 2. november kl. 10.00 Forestilling

Billetsalget er åbnet og de kan købes på nettet: 
flexbillet.dk/hadbjerg-skole samt hos Irma Katholm, Smede-
bakken 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 ven-
ner og elever om sine holdninger til sex og ægteskab, kvinder 
og børn, musik og djævelen mens han nyder et godt krus øl 

– det kommer ikke til at gå stille af.
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.

Luther-tavler

Fra d. 23. oktober til d. 6. 
november er der opstillet 
Luther-tavler ved HØST-
Hallen.

Her kan man gå på opda-
gelse og blive klogere på Lu-
thers liv og hvilken betydning 
han har for os i dag.

Praktiske 
informationer
Luther-mark
På markedspladsen kan du 
kun betale med Luther-mark.

Har man ikke lige Luther-
mark liggende fra middelalde-
ren, har skolebestyrelsen en 
bod, hvor man kan få vekslet. 
Der modtages kontanter og 
MobilePay.

Parkering
Da parkeringspladsen ved 
HØST-Hallen er optaget af 
pagodetelt og en masse glade 
mennesker, skal man parkerer 
andre steder; fx skolegården 
med indkørsel fra Bavne-
højvej, langs Drosselvej, ved 
kirkens graverhus på Bavne-
højvej og på plænen mellem 
Bavnehøjvej og Mejsevej.

Se hele programmet på side 10
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Program
Reformationsjubilæum

KLASSISK REFORMATIONSKONCERT
meD jette ROseNDaL OG steeN HaNseN
Sct. Pauls Kirke, søndag den 22. oktober, kl. 19.30

500-året for reformationen var en 
begivenhed, der fik en enorm be-
tydning for den musikalske udvikling 
i de følgende århundreder. Luthers 
vægt på salmesangen betød f.eks. 
fremvæksten af et stort repertoire af 
koralbearbejdelser for orgel. Et andet 
eksempel er J. S. Bachs kantater, der 

er snævert forbundet med evange-
lisk-luthersk teologi. Jette Rosendal 
(sopran/violin) og Steen Hansen (or-
gel) har sammensat et program med 
musik, der på forskellig vis knytter an 
til reformationen.

Fri entré.

Mandag d. 23. oktober
  Luther-tavlerne opstilles ved HØST-Hallen

Tirsdag d. 24. oktober
Kl. 9.00 Filmaften, Hadbjerg Skoles aula

Torsdag d. 26. oktober
Kl. 19.00 Foredragsaften med Naser Khader, Hadbjerg Skoles aula

Søndag d. 29. oktober
Kl. 11.00 Reformationsgudstjeneste med kirkefrokost, Ødum Kirke

Mandag d. 30. oktober
Kl. 12.15 Teatermusical, prøveforestilling, HØST-Hallen

Tirsdag d. 31. oktober
Kl. 8.00 Morgensang, Hadbjerg Kirke
Kl. 8.45 Morgensang, Hadbjerg Kirke
Kl. 9.30 Morgensang, Hadbjerg Kirke
Kl. 9.45 Teatermusical for skolens elever, HØST-Hallen
Kl. 14.00 Markedspladsen, Hadbjerg Skole
Kl. 14.30 Ramashang underholder på markedspladsen
Kl. 16.00 Fortællehus, Hadbjerg Kirke
Kl. 16.45 Teatermusical – urpremiere, HØST-Hallen
Kl. 16.45 Ramashang underholder på markedspladsen
Kl. 18.00 Lys Lue underholder på pladsen
Kl. 18.30 Fortællehus, Hadbjerg Kirke
Kl. 19.00 Lys Lue underholder på pladsen
Kl. 19.30 Fortællehus, Hadbjerg Kirke
Kl. 20.00 Fælles afslutning med stort fyrværkeri på markedspladsen 

Onsdag d. 1. november
Kl. 12.15 Teatermusical, HØST-Hallen

Torsdag d. 2. november
Kl. 10.00 Teatermusical, HØST-Hallen

HØST i v a l I resten af Hadsten Storpastorat fejrer vi 
også reformationsjubilæet med foredrag 
og koncerter for enhver smag. 
Se omtalen de næste 7 sider. 
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Det må du ikke gå glip af! 

REFORMATIONEN ROCKER
meD eskILD DOHN & bjaRNe LaNGHOff
Sct. Pauls Kirke, onsdag den 25. oktober, kl. 19.30

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 rytmer? 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 Reformatio-
nens musik og historie.

Eskild tager udgangspunkt i musik-
ken, som Luther kalder en “kærlig-
hedsgave fra Gud”. Ved at nytænke 
Reformationens salmer – både musi-
kalsk og tekstmæssigt – og samtidig 

knytte an til den verdslige folkemusik 
i perioden, kommer Eskild ind på 
emner som individ, gudsforhold, 
samvittighed, aflad, bogtrykkerkunst, 
sociale spændinger og renæssance.

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

EN FOLKELIG FORTÆLLING OM LUTHER
HøjskOLetIme I LYNGÅ V. OLe juuL
Lyngå Præstegård, torsdag den 2. november, kl. 11.00

Tidligere sognepræst i Ødum-Had-
bjerg, Ole Juul, vil denne formiddag 
fortælle om manden bag det navn, 
som vi her i året for reformationsjubi-
læet hører igen og igen: Luther.

I sit folkelige foredrag om refor-
matoren Martin Luther fortæller 
Ole Juul om den fattige tiggermunk, 
der fra en ukendt og uanselig 
tilværelse i klosteret i Wittenberg 
bryder igennem i offentligheden i 
sin indædte kamp mod pavedøm-
met om den sande kristentro og 
lære. En kamp, der som en lavine 
satte skred i en række kirkelige og 
folkelige begivenheder og rørelser, 
der forandrede verden på en så 

omfattende måde, at vi stadig 500 
år senere kan fornemme efterdøn-
ningerne.

Fortællingen om Luther er ligele-
des en fortælling om, hvor stærk en 
drivkraft troen kan være.

Om det er suppe eller brunkål med 
flæsk, der går bedst til et reformati-
onsforedrag, vides endnu ikke, men 
Nis Boesdal laver Luther-mad og Else 
Jensen bager Luther-småkager til 
kaffen.

Tilmelding senest d. 27. oktober til 
Kisser Andersen på tlf. 61 27 42 07. 
Pris 50 kr.

RefORmatIONsjubILæum
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ALT OM LUTHER PÅ 60 MINUTTER
famILIekONCeRt meD sIGuRD baRRett
Sct. Pauls Kirke, lørdag den 4. november, kl. 10.00 og kl. 12.00

Familiekoncert med Sigurd Barrett og 
tøjdyret Snapper.

Med fortælling, sang, musik og tea-
ter formidles fortællingen om Martin 
Luther i børnehøjde.

Billetter kan hentes på kirkekon-
toret, Kirkevej 5, Hadsten - og det er 
ganske gratis!

DUO AL DENTE OG JETTE ROSENDAL
kONCeRt I LeRbjeRG kIRke
Lerbjerg Kirke, onsdag den 8. november, kl. 19.30

Med afsæt i tiden fra Reformationen 
inviterer vi til en liflig koncert med 
sopran Jette Rosendahl og Duo al 
Dente, som består af Kirsten Lund 
Jensen på blokfløjte og Per Weile 
Bak på lut. martin Luther blev kaldt 
Nattergalen fra Wittenberg, men ved 
denne koncert er det Nattergalen fra 
Hadsten, vi får at høre – idet Jette 
Rosendahl er kirkesanger fra Hadsten.

På programmet vil være renæs-
sancemusik fra 1500-tallet med 
afstikkere frem i tiden.

Musikkens betydning for men-
neskets sind og velbefindende optog 
Martin Luther hele livet. Han havde 
som ung mand modtaget musikun-
dervisning og kunne spille lut og 
fløjte. Blot det at høre musik mente 
Luther var gavnligt for sjælen.

I dag betragter vi det som en selv-
følge, at menigheden synger salmer 
ved gudstjenesten, men i 1500-tallet 
var det revolutionerende nyt. Ved 
koncerten i Lerbjerg Kirke vil der også 
være menighedssang akkompagneret 
af lut.

Alle er velkomne. Der er gratis 
entre.

RefORmatIONsjubILæum
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Kirkehøjskolen

TIL BORDS MED DEN BRAMFRI LUTHER
V. jaCOb øRsteD, fORfatteR tIL bOGeN ”GODbIDDeR”
Lørdag d. 11. november kl. 10.00, Hadsten Højskole

”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 30-40 menne-
sker 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 bordta-
ler. 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 mod-
stander. Nej, han er også en ”skrigen-
de so”, og munkene er ”rotter”.

På samme tid var Luther også et 
muntert og selskabeligt menneske, der 
med ironi beskrev sig selv og andre.
”Når man vil gifte sig, skal man ikke 

spørge til faren, men derimod til pi-
gens mors rygte. For øl dufter i almin-
delighed som det fad, det kommer fra.”

Emnerne var mange og tæller bl.a. 
ægteskab, børn, undervisning, krig, 
død, staten og kirken. Det er interes-
sant 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.

Kirkehøjskolen holder til på Had-
sten Højskole, 4 lørdage hen over 
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 spisesalen kl. 11.30. Arran-
gementet slutter kl. 12.30.

Der er tilmelding på Hadsten Kir-
kekontor, 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, Ler-
bjerg, Skjød, Voldum, Rud, Hadsten, 
Vissing og Nr. Galten Sogne.

NæRmeRe OmtaLe Om øVRIGe 
DatOeR I kIRkeHøjskOLeN I 
kOmmeNDe HØST
3. februar: ”Hvad skal vi bruge Luther til i dag”  
  v. Anne Marie Pahuus
3. marts: ”Smag på reformationen” 
  v. Ida Gravgaard

I 2017 laver Kristian UFO Humaidan 
en særlig foredragskoncert i an-
ledning af reformationsjubilæet og 
spørger med udgangspunkt i reforma-
tionen, hvad tro og religion betyder 
for unge mennesker i dag, og om der 
i vores samfund overhovedet er plads 
til at have en tro på noget større end 
os selv. Hvordan kan vi formidle og 
italesætte Gud i en dagligdag med høj 
fart, smartphones, kvantemekanik og 
missioner til Mars?

Hvordan kan samfundet indrettes 
for at give den enkelte mulighed for frit 
at vælge en åndelig dimension til, og 
hvordan kan kirken imødekomme det 
samfund, som lige nu mangler retning, 
håb og mening? Kristian diskuterer, 
hvordan vi finder et fælles sprog, og 
kommer samlet videre ind i fremtiden 
med troen intakt? Han spørger: ”Står vi 
mon overfor en ny reformation, og taler 
for og imod set med de unges øjne?”

I løbet af den en time lange optræ-
den spiller Kristian UFO Humaidan 
salmer og sange, som han selv har 
komponeret, og han vil være til stede 
til at besvare spørgsmål efterfølgende.

Rapper og sangskriver Kristian Hu-
maidan, f. 1981, har siden tiden i den 
populære rap-duo “UFO Yepha” været 
vidt omkring på det, han selv kalder en 
musikalsk pilgrimsrejse. Hans seneste 
album “Stjernesprog” tager favntag 
med nogle af de helt store spørgsmål i 
livet, og formidler et budskab om kær-
lighed og fællesskab; selvransagelse, 
tilgivelse og troen på noget guddom-
meligt. Kristian UFO Humaidan har p.t. 
adskillige bidrag med i opløbet til Kir-
kesangbogen (udkommer på Det Kgl. 
Vajsenhus’ Forlag i 2017), ligesom han i 
samarbejde med organist og historiker 
Karsten Hermannsen, Ærø, arbejder på 
en nyfortolkning af Bjergprædikenen 
formidlet bl.a. igennem rap. Fri entré.

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
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Det er vel ikke gået manges opmærksomhed 
forbi, at vi i år fejrer 500 året for Reforma-
tionen og Martin Luthers betydning herfor, 
da han den 31. oktober 1517 sømmede sine 
teser, tanker han havde skrevet ned, op på 
kirkedøren i Wittenberg i Tyskland.

Luther sømmer sine teser op på kirkedøren.

Luther var dengang 34 år, og var ud af en 
søskendeflok på 9, og har jo nok klaret sig godt 
i skolen, så godt at han ville studere jura, og 
som 22-årig blev han sendt på universitetet af 
forældrene, Hans og Hanna Luther, der tjente 
godt, da hans far var medejer af en mine, og så-
ledes havde muligheden derfor. Martin Luther 
var ikke helt tilfreds med det glade studenterliv 
i Erfurt, som han senere beskrev, som ”et hore-
hus og en ølstue.”

Samme år besluttede Martin Luther, på trods 
af faderens bebrejdelser, at gå i kloster for at 
finde sjælefred efter en træls oplevelse, hvilket 
han slet ikke fik, og et sted skriver Luther ”I 
klosteret mistede jeg både min sjæls og min 
krops helse.”

Sideløbende med det slidsomme liv i 
klosteret, begyndt han at spekulere over, om 
den katolske kirke nu også havde det patent 
på Gud, som de selv mente. Luther var blevet 
rasende over, at den katolske kirkes overho-
veder og paven prædikede nøjsomhed, når de 
smed fattige bønder ud af kirken, hvis de ikke 
kunne betale deres skyhøje kirkeskatter, imens 
overhovederne selv levede i sus og dus.

I 1510 blev Luther af munkeordenen sendt til 
Rom, og her så han hvordan høje gejstlige holdt 

sig elskerinder, som de overdængede med guld 
og ædelsten.

I foråret 1517 fik en hændelse Luther til at 
koge over, da Johann Tetzel, en lille rund domi-
nikanermunk, blev udpeget af selveste paven til 
at rejse rundt fra by til by og sælge afladsbreve 
til borgerne, og folk købte dem gladeligt i dyre 
domme, da dokumentet lovede fuldkommen 
tilgivelse og direkte adgang til himlen, på tros 
af alle de synder man havde samlet sammen. 
Pengene fra salget gik i høj grad til at finansiere 
overhovedernes ekstravagante livsførelse.

Luther havde læst bibelen grundigt, og her 
fandt han hverken passager om skærsilden, 
eller om muligheden for at købe sig til en plads 
i himlen, så derfor skrev han teserne, som blev 
sendt rundt til lærde i hele Tyskland, og ingen 
var i tvivl om, at det var religiøst sprængstof, 
og overalt stimlede folk sammen for at høre 
Luther.

Samtidig var der også en smed, der utilfreds 
med tingene, ville lave sin egen revolution.

I en artikel i Jyllands-Posten i 2000 skriver 
avisen ”Af lutter tak døde smedens kat” og at 
talemåden går tilbage til første halvdel af 1500 
tallet, hvor Luther også lavede oprør iflg. den 
tyske fabeldigter Burkard Waldis.
”En smed overlod det til kunderne at bestem-

me, hvad de ville betale for udført arbejde. Da 
mange nøjedes med at sige tak, bandt smeden 
sin kat i smedjen, og når nogen nøjedes med 
at sige ”tak”, sagde smeden til katten: ”Den 
giver jeg til dig.” Katten døde af sult og smeden 
fastsatte herefter selv sin pris. ”Ja, også hos 
smeden blev det nye tider.”

Martin Luther og hans kone, Katharina, født von Bora

På et tidspunkt smed Luther munkekutten 
og anlagde fuldskæg, står der i historiebo-
gen, og kom rigtig i gang med at udvikle sine 
tanker om at reformere kirken, han blev også 
gift med Katharina, som var tidligere nonne, 
og som sammen med 11 andre var flygtet fra 
et kloster.

Tilsammen fik de 6 børn. Luther blev 63 år, 
og døde 18. februar 1546.

Teserne/reformationen bredte sig i hele 
Europa, og i 1536 bestemte Kong Christian 
den tredje, som var tilhænger af Luther, at 
reformationen blev til lov i Danmark, og at 
katolske klostre og kirker skulle lukkes, og 
kongen begynder at lægge beslag på den Ka-
tolske Kirkes ejendom og klostre, og dermed 
1/3 af hele landets jord.

Danmark var dengang et bondeland, og 
samtidig et godsland, da de fleste bønder 
ikke ejede deres gårde selv, men var fæste-
bønder under en godsejer. Et stykke over 80 
% af Danmarks befolkning boede på landet 
og i landsbyerne, og i de større byer boede 
så husmænd, som var jordløse og måtte klare 
sig som daglejere, købmænd og håndværkere 
og andet godtfolk, og udgjorde en 12-13%. 
Danmarks befolkning blev dengang anslået til 
at være 6-800.000 indbyggere.

Fæstebønderne var dårligt stillede, og var 
underlagt godsejeren, bøndernes herskab, 
og det betød, at godsejeren havde såkaldt 
hals- og håndsret (politi- og straffemyndig-
hed) over sine bønder, hvad mange måtte lide 
under, hvis de ikke levede op til godsejerens 
forventninger.

Reformationen forløb, iflg. historien, stort 
set uden problemer, og for den enkelte var de 
vigtigste ændringer, at man nu kunne forstå, 
hvad præsten sagde i kirken, da der ikke læn-
gere blev talt på latin, at man ikke længere 
kunne købe sig til frelse, og ikke længere få 
lægehjælp af munkene, i klostrene.

Om det var her, hekserierne kom på banen, 
ved jeg ikke, men hvis en person, oftest en 
kvinde, fik et dårligt omdømme, og fik skyl-
den for at nogen blev syge eller døde, eller 
naboens dyr blev syge og døde, eller måske 
kunne kurere sygdomme osv., så kunne 
rygterne hurtigt opstå. Historierne voksede, 
og ofte endte det med, at hun blev hængt ud 

som heks, og derved senere 
dømt som heks.

Godt nok skulle der 
afgives vidneforklaringer 
fra naboer og andre, og 
et kirkenævn på 15 skulle 
komme med en udtalelse 
inden dommen var endelig. 
Under hele processen blev 
den mistænkte pint og plaget, og der var 
mange eksempler på, at
”heksen” døde, inden sagen blev afgjort, 

skyldig eller uskyldig. Det var i øvrigt meget 
svært at klare frisag.

Den første ”heks” der blev brændt i Dan-
mark var i Stege, i 1540, og i perioden frem 
til den sidste, som blev brændt den 4. april 
1693, mistede omkring 1.000, hovedsageligt 
kvinder, livet på bålet.

Efter 1576 kunne en dødsdom af en heks 
appelleres til landstinget, og da var der allere-
de sket et kraftigt fald i heksebrændinger, og 
i perioden frem til den sidste heksebrænding, 
blev kun 255 personer anklaget for hekseri i 
Danmark, og heraf blev 114 frifundet. Et sort 
kapitel i Danmarkshistorien.

Til sankthans brænder vi stadig hekse af, 
men heldigvis lavet af halm og gamle klude.

Oprindelig lavede man bålet for at jage 
onde ånder væk, og det var først i 1920’erne 
at man begyndte at sætte hekse på bålet, 
efter en gammel skik fra Tyskland, hvor de 
sendte heksene til Bloksbjerg, og sagn fortæl-
ler, at her ventede djævelen på dem, for at 
høre, hvor slemt de havde opført sig.

Der står også, at hvis han ikke var tilfreds, 
fik de med stokken.

Hekseafbrænding på sankthansbålet, i dag, heldigvis nu en 
tradition og en folkefest, til glæde for voksne og børn.

Af 
Martin Møller

LutHeR, smeDeNs kat  OG HekseNe
Det HIstORIske HjøRNe
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GUDSTJENESTER
Oktober  Ødum kirke Hadbjerg kirke andre kirker
Søndag d. 22. 19. søndag efter trinitatis  kl.   9.30 AB

Søndag d. 29. 20. søndag efter trinitatis kl. 11.00 MK
 Reformationsgudstjeneste 

    med efterfølg. 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 m. Sigurd Barrett   kl. 10.00 og 12.00 Sct. Pauls Kirke
Søndag d. 5. Allehelgenssøndag kl. 11.00 MK Musikgudstjeneste m. lystænding kl.   9.30 MK
Søndag d. 12. 22. søndag efter trinitatis  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
Søndag d. 19. 23. søndag efter trinitatis kl.   9.30 AMKH
Søndag d. 26. Sidste søndag efter trinitatis  kl. 11.00 MK
December  ødum kirke Hadbjerg kirke andre kirker
Søndag d. 3. 1. søndag i advent kl. 14.00 MK

Tirsdag d. 5. Ældregudstjeneste   kl. 13.45
 Sundhedscentret AMKH 

      med efterfølgende kaffe
Torsdag d. 7. Kirkens korshærsgudstjeneste   kl. 14.00 Sct. Pauls JNF
Søndag d. 10. 2. søndag i advent  kl.   9.30 MD kl. 11.00 Sct. Pauls MD

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

FÆLLESSPISNING I SELLING
ONSDAG D. 25. OKTOBER SERVERES FORLOREN HARE

ONSDAG D. 29. NOVEMBER ER DET AND OG RISALAMANDE
EFTER SPISNING ER DER UNDERHOLDNING I FORM AF EN CABARET, 
DER HEDDER ”ET SMIL OG EN SANG”, SOM ER MED I PRISEN
Tilmelding skal ske senest lørdag den 24. november.

Prisen er uændret 40 kr. pr. voksen og 20 kr. pr. barn. 
Drikkevarer kan købes til rigtig gode priser, og der er altid 
vand på bordet.

Tilmelding kan ske på madiselling@gmail.com eller ved 
Jonna, tlf. 30 31 97 14 efter kl. 16.00.

Vi glæder os til at se jer til fællesspisning.

DEt sKER I HØst-OmRåDEt
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FORMIDDAGSMØDE I PRÆSTEGÅRDEN

”kVINDe I eN maNDeVeRDeN”
Tirsdag den 14. november kl. 10.00 i Ødum Præstegård
fOReDRaG V. bIRGItte jakObseN

Hun blev ansat i politiet i 1996 og har siden 
da arbejdet i beredskabet, efterforsknin-
gen, personaleafdelingen, vagtcentralen og 
forebyggelsesafdelingen. Hun har medvirket 
i flere TV-programmer bl.a. Station 2 og DR 
Dokumentaren ”Et splitsekund”.

Vi begynder kl. 10.00 med kaffe og boller. 
Kl. 10.30 begynder foredraget.

Kaffen koster 20 kr.

HALLOWEEN
FEST
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.

Et foredrag om livet som kvindelig politi-
betjent i en mandsdomineret verden, hvor 
kvinderne først kom i uniform og blev ansat 
på lige fod med mændene for knap 40 år 
siden. Hvordan er det at være kvinde på en 
mandsdomineret arbejdsplads, hvor jargon og 
opførsel ofte er ført an af mændene?

Hvad får en kvinde til at vælge et job, 
hvor vold, ulykker og død ofte er en del af 
hverdagen? Hvordan forbereder man sig på 
det værste, og hvordan kommer man helt 
igennem som menneske på den anden side af 
opgaven?

Tilhørerne bliver inviteret med på en ”hver-
dagspatrulje”, hvor de får indblik i, hvad rigtigt 
politiarbejde går ud på, og finder måske ud 
af, at det ikke helt er, som TV-programmerne 
ofte udstiller det. Der fortælles levende og 
ærligt om både barske og sjove oplevelser fra 
den virkelige politiverden.

Birgitte Jakobsen er politiassistent i 
Østjyllands Politi, hvor hun fungerer som 
uddannelsesleder for de politistuderende. 

KIRKE I BØRNEHØJDE
Hadbjerg Kirke
Onsdag den 15. november. 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 e-mail 

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

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

Mette Krabbe

Husk OGsÅ famILIekONCeRt meD sIGuRt 
BARREtt D. 4. NOVEmBER I sCt. PAULs KIRKE – 
se NæRmeRe Om tIDsPuNkt OG bILLetteR sIDe 14

DEt sKER I HØst-OmRåDEt
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FÆLLESSPISNING
Sidste fællesspisning i år er d. 30. november. 
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.

Hadbjerg Borgerforening

“Et stigende antal danskere 
tager i disse år på retræte. 
Men hvad er retræte, hvor 
stammer det fra og hvordan 
foregår en retræte? Ordet 
retræte betyder tilbagetræk-
ning og stammer oprindeligt 
fra den militære verden, hvor 
det tilkendegav, at soldaterne 
skulle trække sig tilbage. I dag 
er ordet primært forbundet 
med en religiøs aktivitet, hvor 
man i en kortere eller længere 
periode trækker sig væk fra 
det daglige liv for at være 
stille og fordyber sig i troen.

Retræte har rødder i Bibe-
len. Kristen retræte bygger på 
lang en tradition og har sine 
rødder i de bibelske histo-
rier. Evangelierne fortæller, 
at Jesus ofte tog væk for at 
søge stilhed og ensomhed. 
Det skete for eksempel, da 
han trak sig tilbage i ørkenen 
i fyrre dage efter sin dåb i 
Jordenfloden.” Sådan skriver 
kristendom.dk.

ADVENTSRETRÆTE
Tema: Fordybelse – Forventning – Fødsel – Stilhed – Hjertevarme
Adventstiden er pragtfuld – og kan være stressende. Aldrig 
er mørket smukkere end i advents- og juletiden herhjemme, 
fordi forventningen om Jesu fødsel tænder lys overalt. Vi vil 
fordybe os i decembers mulm og mørke og i lysets fødsel – i 
vore hjerter. Helt konkret og symbolsk.

Lad os nære vore sjæle og vore sanser i retrætens fred-
fyldte ro.

Mandag den 4. dec. kl. 11 – onsdag den 6. dec. kl. 16
på retrætestedet ”Ådalen” ved Fussingø, Randers

Pris for deltagelse: 1.400 kr.

RETRÆTE

Nu er der igen mulighed 
for at komme på retræte på 
Ådalen Retrætested, Fussingø 
ved Randers. 

Tilmelding og yderligere 
oplysninger sker til underteg-
nede på: 
anne-mariedd@hotmail.com 
eller tlf. 30 28 83 70.

Anne-Marie Damsgaard Ditlev
Retræteleder og tidl. sognepræst i 
Voldum og Rud

”JULESTUE” I ØDUM PRÆSTEGÅRD
V/ aNDeRs DOHN, emILIe eLLesøe NIeLseN OG mette kRabbe
Tirsdag den 5. december kl. 13.30-15.30

Det er en god tradition at synge julen ind. 
Det vil vi gøre i julestuen i præstegården, 
hvor vores organist Anders Dohn og vores 
nye kirkesanger Emilie Ellesøe Nielsen vil 
synge for og med os. Præsten læser julehisto-
rie, vi indtager et godt julekaffebord. Under-
vejs synger vi kendte julesange og -salmer og 
laver selvfølgelig også julepynt.

Kaffen koster 20 kr.

Mette Krabbe

DEt sKER I HØst-OmRåDEt
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MINIKONFIRMANDER, FOR BØRN I 3. KLASSE
Ødum Præstegård

Fra uge 44 og til og med 
uge 48 tilbydes elever i 3.B 
på Hadbjerg Skole minikon-
firmandundervisning hver 
torsdag eftermiddag efter 
skoletid.

Undervisningen foregår kl. 
14.30-16 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.B modta-
ger et brev i efterårsferien. 
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

Så blev budget 2018 vedtaget 
efter 2. behandling d. 10. oktober 2017
Så fakta er som skrevet, at vores udvidelse af 
HØST-Hallen nu er endelig planlagt til 2019. 
Så det må vi så arbejde og planlægge efter.

Jeg vil dog sige at undertegnede efter 
bedste evne både på budgetborgermøde i 
Hinnerup samt via høringssvar forsøgte at 
overbevise de nuværende byrådspolitikere 
om, at vi gerne ville i gang allerede i 2018, 
da vi jo allerede havde kr. 600.000 samt en 
tilbudt egen restfinansiering. Der blev udtrykt 
positiv tilkendegivelse på borgermødet, at 
man ville kigge på det igen, hvis der kom et 
høringssvar fra HØST IF. Det gjorde der så, 
men det ændrede altså ikke tingenes tilstand.

Forvaltningen har reelt rykket en tiltrængt 
kuststofgræsbane fra 2019 til budget 2018. 
Og da det er valgår, må vi erkende, at et til-
skud til en udvidelse af HØST-Hallen i Had-
bjerg, og at vi selv bidrager med kr. 600.000, 
som allerede har stået klar på kontoen i et par 
år nu, ikke kan måle sig med det.

Det er positivt at vi får et større beløb, kr. 
740.000 mod ansøgt kr. 370.000, og dermed 
mindre egenfinansiering af projektet.

Desuden vil det længe ventede ventilati-
onsanlæg i HØST-Hallen blive etableret 
i 2018. Der er afsat kr. 1,4 mio. til dette 

projekt. Det er rart, at vi så kan tilbyde vores 
brugere frisk luft i hallen i stedet for at skulle 
åbne døre og andet, når der er aktiviteter. 
Det er meget tiltrængt!

Uanset hvad, er det vigtigt, at vi stadig er 
lokalt repræsenteret i det kommende byråd, 
som vælges d. 21. november. Derfor er vores 
anbefaling, at stemme på en af de lokale 
kandidater. Vores lokale kandidater er 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

HØST-HALLEN UDVIDELsE!
stAtUs – INFORmAtION FRA PROJEKtGRUPPEN
Projekt ”Akut udvidelse af Servicefaciliteter i HØST-Hallen 2012”

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."

aktueLt
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BANKO
Der er banko i Hadbjerg 
Forsamlingshus hver onsdag 
kl. 19.30. Medlemskort ko-
ster kun 20 kr. og gælder til 
1. juni næste år. Spilleplader 
koster 10 kr. pr. stk.

Så kan du lide et røgfrit 
miljø, og kan tallene mellem 1 
og 90, er der gode præmier at 
vinde hver onsdag.

Hadbjerg Borgerforening

HØST IF MOTION STAVGANG
HVeR LøRDaG kL. 9.30
Sommersæsonen er nu slut for stavgang

Det betyder at fra nu, til 
sommertiden indføres 
igen, mødes vi om lørdagen 
kl. 9.30 ved HØST-Hallen 
til en rask travetur med efter-
følgende kaffe i klublokalet. 
Derefter kan du bruge resten 
af lørdagen, som du vil.

Vi vil organisere et par 
udflugter til fjernere gå-
ture i løbet af vinteren. Her 
forventer vi, at vi skal have 
noget af eftermiddagen med 
til en hyggelig miniudflugt.

Har du brug for lidt forbe-
redende træning til skituren, 
er stavgang vældig godt.

Vel mødt til en god sæson.

Vagn Salling Poulsen
Tlf. 86 91 43 76 / 23 25 19 89

KROLFTRÆNING
Vi spiller mandage og fredage kl. 13.00 ved 
HØST-Hallen i Hadbjerg.
Kom og prøv at være med!
Du kan låne køller og kugler helt gratis.
Vi har det sjovt! Og der er altid kaffe bagefter!

LØB I HØST IF
HØST IF Løb er en motionsafdeling i HØST IF, 
hvor vi løber sammen, laver klubture, træner 
mod fælles mål og tager til små/store moti-
onsløb. Der er plads til alle på vores løbeture, 
da tempo afstemmes, eller der laves opsam-
ling, så vi følges ad.

Har du fået lyst til at løbe sammen med os, 
så skriv gerne en besked og aftal en tur.

Faste træningstider, fra HØST-Hallen
Tirsdag kl. 19.30
Torsdag kl. 19.30
Søndag kl. 9.00

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

Margit Jensen
Kontaktperson
Tlf. 22 76 57 78
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BØRNE- & UNGDOmsHOLD HØst IF
Så synger udendørssæsonen på sidste vers. 
Et par meget regnfulde måneder kan nu af-
sluttes og erstattes med indendørs aktiviteter.

Tak til alle – spillere, trænere, holdledere, 
hjælpere i øvrigt samt forældre (og bedstefor-
ældre) for en fantastisk sæson i al slags vejr 
kan man vist rolig sige. Men I har alle klaret 
det trods vanskelige forhold ind i mellem. I 
har desuden repræsenteret HØST IF Fodbold 
på bedst mulig vis til turneringer og stævner. 
Godt gået!

Enkelte hold fortsætter dog udendørs 
træning på træningsbanen/multibanen, hvor 
der er muligheder for begge steder at få lys 
på banen i vinterperioden.

Indendørs træningstider
U10/U11/U12 DR Onsdage kl. 15.00-17.00
OB Herre  Onsdage kl. 21.00-22.00
U10 PI  Fredage kl. 15.00-17.00
U8 DR/PI  Fredage kl. 17.00-18.00
U9 DR  Fredage kl. 18.00-19.00
U13/U14 DR Fredage kl. 19.00-21.00

Da HØST-Hallen her i oktober er optaget 
af skolearrangementer om Luther, vil første 
mulige træningsdato indendørs være fredag 
den 3. november!

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

De forskellige børne- & ungdomshold er 
tilmeldt DGI’s indendørsturnering i vinterpe-
rioden, hvilket indebærer flere stævnedage. 
Desuden vil nogle af holdene også deltage i 
endagsstævner i området.

Og så slutter vi som sædvanlig af med 
Favrskov Mesterskaberne i Indefodbold den 
sidste weekend i februar.

Fodboldudvalget

OB 40-HOLDEt
OB 40 er i pulje med flg. hold fra efterårs-
start:

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

Sæsonstart var d. 16. august og der er si-
den spillet 6 kampe. Det er blevet til 2 points 
for 2 uafgjorte kampe. Der mangler en udsat 
kamp mod Søften (udsat pga. vand på banen). 
Ellers går OB-holdet over til indendørs aktivi-
tet fra uge 45, onsdag den 8. november.

Jacob Andersen er holdleder.
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

seRIe 3
Det går stadig ikke alt for godt – til trods for 
holdets første sejr i efteråret over Kristrup i 
den seneste kamp.

Med lidt held kunne vi vel godt have haft 
6-7 points mere. Serie 3-holdet har 4 kampe 
tilbage, som reelt alle skal vindes, hvis ned-
rykning til Serie 4 skal undgås!

I forhold til foråret er vi nu ramt af spillere, 
der ikke er til rådighed pga. rejser, arbejde 
og andet. Så kommer der samtidig en del 
skader, som stiller store krav til vores relativ 
smalle trup. Det vil uundgåeligt kunne ses på 
resultaterne, som det 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
8 ud af 10 kampe er spillet med 24 point 
(maksimum) til følge. Målscore på 38-12! Det 
vores Serie 3 mangler kan vores Serie 6: lave 
mål. Men klart, at når Serie 3 mangler spillere 
er det Serie 6-holdet, der skal levere. Så vi 
håber, at vi stadig kan blive ved med at samle 
hold, så den succesfulde start på efterårssæ-
sonen kan fortsætte de sidste 2 kampe!

VH fODbOLD

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 hjemme-
kampe blive spillet på 
skift på Hadbjerg og Vol-
dum stadions med start 
kl. 13.00.

Der er fra 14-20 spil-
lere til træning, som vel 
må siges at være OK til 

to hold – et i Serie 3 og 
et Serie 6.

Serie 3 er i efterårs-
sæson 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 sædvan-
lige hold.

Serie 6 er her i efterårs-
sæson 2017 i flg. pulje: 
Vellev, Ådalen, 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

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

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, 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. Indendørs fra 3. nov.: fredag kl. 17.00-18.00
  Træner Nicolaj Kirkbak, tlf. 30 70 35 45
  Træner Allan Nielsen, tlf. 23 31 01 33
 U9 drenge, fredag kl. 16.00-17.15. Indendørs fra 3. nov.: fredag kl. 18.00-19.00
  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. 
  Indendørs fra 3. nov.: fredag kl. 15.00-17.00
  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. Indendørs fra 8. nov.: onsdag kl. 15.00-17.00
  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. Indendørs fra 8. nov.: onsdag kl. 15.00-17.00
  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. Indendørs fra 8. nov.: onsdag kl. 15.00-17.00
  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. Indendørs fra 3. nov.: fredag kl. 19.00-21.00
  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. Indendørs fra 8. nov.: onsdag kl. 21.00-22.00
  Kontaktperson Jacob Andersen, tlf. 27 12 55 24

badminton
Kontaktperson: Gert Holdensgaard, tlf. 23 31 17 56, e-mail gertogsanna@skylinemail.dk
bordtennis
Træningstider: Ungdom – tirsdag og torsdag kl. 18.00-19.30
 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. 13.00 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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NAVNENYT
HaDbjeRG kIRke
Døbte
Freja Boy Maarslet, Hadbjerg
Bisatte og begravede
Edith Solveig Mikkelsen, Hammel

øDum kIRke
Bisatte og begravede
Harry Egon Laursen, Selling

sOGNeuDfLuGt tIL sOstRuP sLOt 
I bILLeDeR
Tak for en dejlig tur til Sostrup slot og Gjerrild Nordstrand!
Fotograf Folmer Ramsing.

   
Doris Svenstrup og Mette Krabbe
Menighedsrådet

tILbaGebLIk
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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

SPONSORHJØRNET
HØST IF har til stadighed brug for hjælp– 
både fysisk og økonomisk. Derfor er det 
dejligt når virksomheder og private giver 
tilsagn om at give en hånd med både 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 HØST IF/VH FODBOLD
Vi arbejde løbende på at få playersponsorater 
til vores VH-fodboldspillere.

Her i efteråret har vi tegnet playersponso-
rat i VH Fodbold med Aktiv Hvidevareservice 
ved Martin Simonsen, Bavnehøjvej i Hadbjerg, 
der sponsorer Jesper Søndermark Jepsen.

OK
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 
butikken, 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

KIRKEBIL
Har man behov for taxa til 
kirke eller arrangementer i 
præstegården og sognegår-
den, ringer man til Byens Taxi, 
tlf. 86 98 27 11.

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

SOGN.DK
Husk at man altid kan finde 
relevante kontaktoplysninger 
på præster og menighedsråd 
samt gudstjenesteliste på 
Sogn.dk.

Til smartphone kan man 
også gratis hente appen 

”Kirkekalenderen”, som har de 
samme oplysninger. Her kan 
man tilføje sine favoritkirker 
og nemt få et overblik over 
hvornår der er gudstjeneste 
næste gang i vore sogne.
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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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