December
2017
34. årgang

HØST
Hadbjerg Ødum Selling Tidende

11 FOREDRAG OM EN OPVÆKST PÅ FÆRØERNE
OG EN DRAMATISK REDNINGSAKTION
12 HUSK – OM HUKOMMELSENS MULIGHEDER
14 FÆLLESSPISNING MED FASAN
21 NY GRAVER OG KIRKESANGER

2

HØST – DECEMBER 2017

HØST – DECEMBER 2017

Indhold

Redaktøren har ordet

Intro
INDHOLD

04
08
19
22
28
30
32
33
34

Hadbjerg Ødum Selling Tidende

HØSTEN AF 2017

JULE OG
NYTÅRSHILSNER

Hen mod udgangen af 2017 kan HØST se
tilbage på et år fyldt af interessante arrangementer og begivenheder.
Foreningerne har berettet om fastelavnsog juletræsfester, fodboldkampe og -stævner,
bankospil og foredrag, fester for både voksne
og børn, musik, gudstjenester, grundlovsdag,
generalforsamlinger, byfest og idrætsaktiviteter for enhver smag.
Sikke et udbud!

DET SKER
I HØST-OMRÅDET

11 sider med arrangementer.

AKTUELT

Én lokal politiker blev valgt.
Graver og kirkesanger ansat.

HØST lever kun så længe foreningerne

beretter om alle disse arrangementer – tak
for det.
Tak til alle jer frivillige, som måned efter
måned leverer interessant og vedkommende
materiale til bladet.
Tak til omdelerne, der trodser vind og vejr
og bringer bladet til alle vore postkasser.
Tak til Irma for at holde styr på finanserne
og Niels Bjarne for at præsentere det hele
i den smukkeste indpakning hver eneste
måned.
Tak!

AKTIVITETER

Sæsonstart Løb i HØST IF

DET
HISTORISKE HJØRNE

Adventskransen
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TILBAGEBLIK

God HØST

Døbte, viede, velsignede,
bisatte og begravede.

SPONSORHJØRNET

Gode tilbud, som giver tilskud
til HØST IF

PRAKTISK INFO

Gymnastikkontingent
1. halvår 2018.

HER FINDER DU

Bladets støtter og andre
kontaktoplysninger

HØST

Rikke Møller
Antvorskov
Redaktør

19

Udgives af et samvirke bestående af
foreninger, menighedsråd og skolebestyrelse.
REDAKTØR
Rikke Møller Antvorskov
rma_oedum@hotmail.com, tlf. 30 25 78 64
KASSERER
Irma Katholm
irmakatholm@gmail.com, tlf. 26 29 46 09
TEGNINGER
Per Tjørnild, ptjorn@gmail.com
GRAFISK DESIGN
Niels Bjarne Larsen
NielsBjarneLarsen@gmail.com, tlf. 30 16 36 88
TRYK
Buchs, tlf. 86 42 05 99
Udkommer 9 gange i 2018.
1. halvår: Hver den 3. fredag i måneden og 3 dage frem
2. halvår: Omkring sidste søndag før månedsstart.
Deadline 1. halvår: Første søndag i måneden
Deadline 2. halvår: 2 søndage før udgivelse
		
Februar-marts		
Marts-april		
April-maj		
Maj-juni		
Juni-august		
September		
Oktober		
November		
December-januar

DEADLINE UDKOMMER
4.2.2018 15.-19.2.2018
4.3.2018 15.-19.3.2018
1.4.2018 12.-16.4.2018
6.5.2018 17.-21.5.2018
3.6.2018 14.-18.6.2018
12.8.2018 23.-27.8.2018
16.9.2018 27.9.-1.10.2018
14.10.2018 25.-29.10.2018
11.11.2018 22.-26.11.2018

Materiale til HØST indleveres til
Rikke Møller Antvorskov og Niels Bjarne Larsen
Er HØST ikke kommet?
Så kontakt Rikke Møller Antvorskov

tlf. 30 25 78 64
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TAK FOR ÅRET DER ER GÅET
Fra menighedsråd og sognepræst skal lyde en stor tak for et
begivenhedsrigt og travlt år i Ødum og Hadbjerg sogne

D

et nye råd, som trådte til 1. søndag i advent 2016,
er i den grad kommet i arbejdstøjet. Vi har det
første år taget afsked med to gode og trofaste
medarbejdere og i løbet af efteråret har vi fået ansat to nye
(se præsentation andet sted i bladet). Emilie og Emil er nu
godt i gang med at komme ind i arbejdet og vi glæder os til
samarbejdet. Undervejs har menighedsrødder stået bi, når
vi har manglet kirketjenere en søndag morgen og sørget for,
at græsset i præstegårdshaven ikke blev for langt. Det er et
alsidigt job at sidde i menighedsrådet.
Men det der har fyldt mest for både præst og menighedsrødder, er heldigvis alt det, vi laver sammen med menigheden. Vi glæder os over, at så mange bakker op om vores
gamle traditioner, som høstgudstjeneste med gårdbesøg og
sogneudflugten. Og det er en fornøjelse at nye traditioner
som ”Kirke i børnehøjde” stadig kan samle forældre, bedsteforældre og børn til en god stund i kirken med sang, fortælling og fællesspisning.
I år har samarbejdet med lokale institutioner og foreninger
fyldt ekstra meget, da det endnu en gang lykkedes lokalsamfundet at stable HØSTival på benene. Det har været en fornøjelse at være en del af, og jeg er ikke i tvivl om, at sådanne
projekter er til stor gavn for vores lokalsamfund. Jo mere vi
investerer i vores fælles liv, med det vi hver især kan bidrage
med, jo stærkere bliver fællesskabet på tværs af generationer
og foreninger, landsbyer og institutioner. Og med gode fællesskaber og i fælles ånd kan man få ting til at ske. Det har vi i
særdeleshed erfaret i år med HØSTival 2017.
Og et nyt projekt, som kan give flere udfoldelsesmuligheder
for lokalsamfundet, er allerede ved at tage sin begyndelse.
Menighedsrådet skal i gang med at bygge nye undervisningslokaler i Hadbjerg og vi håber,
at vi får bygget et hus, som kan
blive til størst mulig gavn for
lokalmiljøet.
Til slut skal lyde en stor tak
til medarbejdere, kulturudvalg,
lokale samarbejdsparter og
frivillige for godt samarbejde
året igennem.
I ønskes alle en glædelig jul
Mette Krabbe
og et godt nytår!
Sognepræst

og Ødum-Hadbjerg Menighedsråd

Med dette foto ønsker Byforeningen for Ødum & Omegn alle

en glædelig jul samt et godt nytår
Det flotte juletræ er sponsoreret af julemanden i Ødum:
J. P Have og parkservice.
Tusind tak til alle som har
været med at benytte Ødum
forsamlingshus i 2017.
Vi ser frem til flere glade
lejere af vores hus i år 2018.

På vegne af bestyrelsen
Lillian
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TAK FOR 2017
FRA HØST IF
F

ørst vil jeg
gerne takke alle,
som har haft sin
gang i HØST IF i 2017.
Stor tak til de mange
involverede personer
i foreningen, som har
den daglige kontakt
eller som har sørget
for, at der har været
de fornødne remedier. Med hver deres
arbejdsopgaver, har de
været med til at give alle
medlemmerne glæde og
lyst til at komme i HØST
IF.
Jeg vil også takke udvalgsformændene, som gør et kæmpe
stykke arbejde sammen med
deres udvalg, for at alle sportsudøvere og trænere får den
bedst mulige oplevelse af at
komme og deltage i HØST IF’s
aktiviteter.
Sponsorerne skal også have
hjertelig tak. Det betyder så
uendeligt meget, at I vil støtte
op omkring HØST IF.
Selvfølgelig en kæmpe tak til
bestyrelsen, bogføring og regnskabsassistancen, rengøringshjælpen, kioskpersonalet, udeprojektgruppen, revisorer og
webmastere. Og tak til alle dem, som på en eller anden
måde har givet en hånd med som opbakning til vores
allesammens lokale idrætsforening – HØST IF!
Vivi Jensen
Formand HØST IF

JULE- & NYTÅRSHILSEN FRA
HØST IF FODBOLDAFDELINGEN
Alle trænere, spillere,
ledere, forældre, tilskuere, fanklub, sponsorer,
Randers FC, naboklubber
– ja alle – der på den ene
eller anden måde har bidraget
til et helt fantastisk 2017 fodboldår i
HØST IF, ønskes sammen med deres
familier en rigtig glædelig jul og et
godt nytår. Tak for indsatsen i 2017.
Vi glæder os til at være sammen med
jer igen i 2018.
Fodboldudvalget

GYMNASTIKTANKER
VED ÅRSSKIFTET
I skrivende stund er der 4 dage til første kalenderlåge skal åbnes og julens glæder og hygge er lige om
hjørnet. Efter juleferien er gymnastikafdelingens
friske instruktører klar igen til at tage fat på
sidste halvdel af sæsonen. Vi glæder os til at
se jer alle igen og tag evt. også en nabo eller
ven med, det er altid nemmere at komme af
sted, når man følges ad.
Kryds af i kalenderen:
Gymnastikskole 6-12 år d. 26.-28. marts 2018.
Gymnastikopvisning lørdag d. 21. april 2018.
En tak til alle jer instruktører der yder en kæmpe
indsats igennem hele sæsonen.
I gør det fantastisk!
Rigtig glædelig jul samt et lykkebringende nytår til
alle aktive og forældre i HØST IF Gymnastik.
På gensyn til gymnastik i 2018
Instruktører og gymnastikudvalg

7

8

HØST – DECEMBER 2017

HØST – DECEMBER 2017

Det sker i HØST-området

Det sker i HØST-området

GUDSTJENESTER

December		Ødum Kirke
Hadbjerg Kirke	Andre kirker
Søndag d. 10.
2. søndag i advent		
kl. 9.30 JNF
Tirsdag d. 12.
Ældregudstjeneste			
kl. 11.00 Sct. Pauls LTM
					
kl. 10.00 Kaffe i sognegården
Søndag d. 17.
3. søndag i advent		
kl. 16.00 MK De Ni Læsninger
Torsdag d. 21.
Plejehjemsgudstjeneste			
kl. 15.00 Møllegården MK
Søndag d. 24.
Juleaften
kl. 16.00 MK
kl. 15.00 MK
kl. 14.00 Kollerup MK
Mandag d.25.
Juledag
kl. 11.00 MK		
Tirsdag d. 26.
2. juledag		
kl. 9.30 LTM
Januar		Ødum Kirke
Hadbjerg Kirke	Andre kirker
Mandag d. 1.
Nytårsdag
kl. 16.00 MK med bobler og kransekage i våbenhuset		
kl. 14.00 MK
Søndag d. 7.
1. søndag efter Hellig 3 Konger		
kl. 9.30 AMKH
Søndag d. 14.
2. søndag efter Hellig 3 Konger
kl. 11.00 MK		
Søndag d. 21.
Sidste søndag efter Hellig 3 Konger		
kl. 11.00 MK
Tirsdag d. 23.
Kirke i børnehøjde		
kl. 17.30 MK
Søndag d. 28.
Septuagesima
kl. 9.30 MHT		
Tirsdag d. 30.
Ældregudstjeneste			
kl. 11.00 Sct. Pauls MHT
					
kl. 10.00 Kaffe i sognegården
Februar		Ødum Kirke
Hadbjerg Kirke	Andre kirker
Søndag d. 4.
Seksagesima		
kl. 9.30 MK
kl. 11.00 Lyngå MK
Søndag d. 11.
Fastelavn
kl. 11.00 MK med kirkekaffe og fastelavnsboller i våbenhuset
Søndag d. 18.
1. søndag i fasten		
kl. 11.00 AB

Gudstjenesteliste frem til sommer 2018 findes i ”KiRKEN - kirkebladet for kirkerne i og omkring Hadsten”, som ligger i kirkerne.

JULEAFSLUTNING FOR
BØRNEHAVER OG DAGPLEJER

JULEAFSLUTNING FOR
HADBJERG SKOLE

Hadbjerg Kirke
Torsdag den 14. december kl. 10.00
Julegudstjeneste for børnehaverne i Hadbjerg
og Selling samt dagplejerne i området. Børnene fra Selling Børnehave laver rollespil over
”Et barn er født i Betlehem” og børnene fra
Hadbjerg Børnehave pynter kirken og bærer
lys ind under gudstjenesten. Vi glæder os til
denne særlige gudstjeneste for de mindste,
hvor alle selvfølgelig er velkomne.

Torsdag den 20. december
Kl. 8.00-8.30 Juleafslutning for indskolingen
Kl. 8.45-9.15 Juleafslutning for mellemtrinnet
Kl. 9.30-10.00 Juleafslutning for udskolingen
Kl. 10.30-11.00 Juleafslutning for Kanonen
Mette Krabbe

”DE NI LÆSNINGER”

Hadbjerg Kirke
Søndag den 17. december kl. 16.00
Julen nærmer sig nu med hastige skridt og
traditionen tro er der naturligvis ”De Ni
Læsninger” 4. søndag i advent i Hadbjerg
Kirke. Her vil man ud over selve læsningerne
få lejlighed til at høre nogle fremragende
sangere fra Århus, som sammen med undertegnede vil synge julen ind i bedste 4-stemmige motetstil. Kom og mærk den intense
julestemning sitre i hele kirken og hør disse
sangere synge Christmas carols og de bedste
danske julesalmer.
Vel mødt.
Anders Dohn
Organist
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EFTERMIDDAGSmøde I ØDUM PRÆSTEGÅRD

KIRKE I BØRNEHØJDE

EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING
Bestyrelsen i Selling Forsamlingshus indkalder til ekstraordinær generalforsamling
mandag den 8. januar 2018 kl. 20.
Emnet er skift af revisor, hvor planen er
at ændre fra Viby Torv til Hadsten afdeling,
dog stadig samme firma, Dansk Revision.
Vi kunne godt tænke os en mere lokal
forankring af revisorfunktionen.
På bestyrelsens vegne
Martin Bugge Kobberø

NU OM TIRSDAGEN!
Hadbjerg Kirke
Tirsdag den 23. januar kl. 17.30
Tag børnene med i kirke tirsdag aften en
gang om måneden. Sæt jer på kirkebænken og få et lille pusterum midt i en hektisk hverdag. Klokken ringer, orglet spiller,
vi synger salmer og åbner den gamle
fortællekasse for at se, hvilken historie vi
skal høre i dag. Bagefter spiser vi sammen i
våbenhuset inden vi alle kan gå glade hjem
og finde vores seng.
Minigudstjenesten varer ca. 20 minutter og menighedsrådet sørger for pizza,
grøntsager, vand og kaffe.
Tilmelding til Mette Krabbe på e-mail
mekr@km.dk eller sms 40 88 96 00 – hvis
man ikke når at tilmelde sig, møder man
bare op alligevel.
Alle er velkomne, også børn fra Ødum,
Selling, Langskov eller andre steder i
sognene.
Øvrige datoer for foråret: 20. februar,
13. marts, 17. april og 15. maj.
Mette Krabbe

FOREDRAG OM AT VOKSE OP PÅ FÆRØERNE, VÆRE UNG MATROS PÅ ET FISKESKIB
OG OM EN DRAMATISK REDNINGSAKTION AF ET RUSSISK CONTAINERSKIB I 1982
Tirsdag den 23. januar kl. 13.30-15.30 i Ødum Præstegård
Da Sigurfari efter flere måneder på havet
Foredrag v. Rógvi N. Johansen fra Selling
igen kom hjem til Færøerne, fik de en helteRógvi Johansen er fotograf og ansat som
modtagelse og modtog både hædersbevis fra
afdelingsleder på Moesgaard Museum
Klaksvíkar kommune, hædersbevis og meI 1982 kom et russisk containerskib i
dalje fra den russiske ambassade i Danmark.
alvorlige problemer ved New Foundlands
Rógvi Johansen var med som matros på
kyst. De udsendte SOS, men frabad sig hjælp
Sigurfari. Han har oversat og tekstet filmen
fra det færøske langlineskib Sigurfari, der lå
og han vil indlede med at fortælle lidt om sig
tæt på, russerne ville heller vente på hjælp
selv, hvordan det var at vokse op på en lille
fra et russisk fartøj, der lå længere væk. Da
containerskibet sank, sprang mandskabet på øgruppe i Atlanterhavet, hvor han blot som
37 mand overbord og Sigurafari bjærgede 16 17-årig drog afsted til New Foundland med
mand, men bl.a. turen i det iskolde vand, det skibet Sigurfari, sammen med et mandskab
dårlige vejr og at Sigurfari var et fiskeskib og på 26 unge mænd. Længden på disse ture
varierede fra 3-6 måneder.
ikke bygget som redningsskib, gjorde at kun
Filmen hedder: Hjælp vi synker
fem af dem overlevede.
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HUSK

Om Højskoleforeningen
for Hadsten & Omn
Højskoleforeningen for
Hadsten & Omegn ligger
på linje med grundtvigske
højskoles folkelige og kristelige tanker.
Betal kr. 60 pr. arrangement, eller støt foreningen
med et medlemskab på kr.
150 og kom gratis til alle
arrangementer i sæsonen
2017 / 2018.
Kaffe/te/kage koster kr.
20. Studerende har 50%
rabat på alle beløb.
Med mindre andet er
nævnt, foregår alle arrangementer i foredragssalen på
Hadsten Højskole.

med

mathias
obdrup
ET SJOVT OG
LÆRERIGT
FOREDRAG OM
HUKOMMELSENS
MULIGHEDER

Hadsten Højskole, onsdag den 24. januar kl. 19.30

G

SYWEEKEND
SELLING FORSAMLINGSHUS D. 26.-28. JANUAR 2018

Efter tidligere kæmpesuccesser med at
afholde sy-maraton-weekends, vil vi nu
igen invitere til en hyggelig og produktiv
sy-weekend i Selling Forsamlingshus. Vi
dækker op til 3 dage med syning, stofkøb/bytte, nye ideer, inspiration og
masser af snak.

Højskoleforeningens formand
Jacob Kjærsgaard Mortensen
Forstander

HØJSKOLEFORENINGEN I HADSTEN
lemmer du folks navne, og har du
svært ved at genkalde dig minder?
Fortvivl ikke – der er håb forude!
Mathias Obdrup har brugt mnemoteknikker i
over 5 år og kan bl.a. huske:
• Alle verdens hovedstæder
• Kongerækken
• Præsidentrækken
• Det periodiske system
• Alle danske medaljevindere ved OL gennem tiden
• Hvad han har lavet og spist hver dag
siden 1. januar 2012

KOM TIL

Alt dette har han lært ved hjælp af en
simpel teknik.
Din hukommelse kan meget mere end du
selv tror. Og når du først har oplevet, hvor
nemt mnemoteknikker fungerer, vil du ikke
kunne forstå, at du kunne leve uden. Vel
mødt til et foredrag, du garanteret aldrig
glemmer.
I samarbejde med Landboforeningen Kronjylland.

V

i begynder fredag
26. januar 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, strygejern og spejle findes.
Medbring egne symaterialer
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
velkomne, og du bestemmer
selv, hvad du vil sy.
Sypigerne i Selling
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FÆLLESSPISNING

I SELLING
Næste fællesspisning bliver
onsdag 31. januar 2018, hvor
Flintholm vil sørge for noget
lækkert med fasaner.
Tilmelding skal ske på
madiselling@gmail.com eller
ved Jonna tlf. 30 31 97 14
– senest søndag 28. januar
2018.
Prisen er uændret kr. 40
pr. voksen og kr. 20 pr. barn.
Der kan købes drikkevarer til
rigtig gode priser, og der er
altid vand på bordet.
De efterfølgende fællesspisninger er onsdag den
28. februar og 28. marts.
Vi glæder os til at se jer
De frivillige

AKTIVITETSMØDE I FODBOLD
ONSDAG DEN 31. JANUAR 2018 KL. 19.00 I KLUBLOKALET
Onsdag den 31. januar 2018
kl. 19.00 afholdes det årlige
aktivitetsmøde i fodboldafdelingen. Mødet er for alle aktive medlemmer af HØST IF,
og for børn & unges vedkommende også for forældrene.
DAGSORDEN

•

Her berettes der fra det
forgangne år samt tages hul
på den sæson, der lige står for
døren.
Det er vigtigt, at så mange
som muligt møder op denne
aften, så vi kan få input til at

få lagt de rigtige linjer for den
kommende sæson.
Mødet afsluttes med et lettere traktement som HØST IF
Fodboldafdeling er vært for.

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

HVAD SKAL VI BRUGE

LUTHER

TIL I DAG?

V. ANNE MARIE PAHUUS
Hadsten Højskole, lørdag den 3. februar, kl. 10.00
Reformationsårene for 500 år siden
faldt i en tid, hvor der var stor angst
for den dom, der kunne ramme én,
når man syndede. Men hvad er vores
situation i dag præget af? Er det stadig
synden, der fylder eller er det den
diffuse skyld eller snarere skammen?
Hvor konfronteres vi med os selv
og vores egen samvittighed, når forholdet mellem privat og
offentlig er blevet radikalt anderledes med vores udbredte
brug af de sociale medier? I foredraget tager vi et filosofisk
blik på de chancer vores moderne samfund giver for at opnå
modenhed og tillid, både som ung og som ældre.
Anne Marie Pahuus er filosof og prodekan ved Aarhus
Universitet.
I reformationsåret har hun sammen med teolog Henrik
Grøndal Lund udgivet en debatbog med 95 nye teser på
Aarhus Universitetsforlag.
Efter foredraget går vi i spisesalen til brunch og debat.

OM KIRKEHØJSKOLEN
Kirkehøjskolen holder til
på Hadsten Højskole, 2
lørdage henover vinteren
i tidsrummet kl. 10.0012.30.
Vi starter i foredragssalen
kl. 10.00 med foredrag og
debat og spiser brunch i
spisesalen 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.

GENERALFORSAMLING I HØST IF
HØST IF indkalder hermed til den årlige generalforsamling tirsdag d. 20. februar 2018.
Generalforsamlingen vil finde sted kl. 19.00 i
klublokalet i HØST-Hallen
Mejsevej 1, Hadbjerg
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
HØST IF vil være vært for en let anretning, kaffe og vin.
Med venlig hilsen
Vivi Jensen
Formand HØST IF
Tlf. 29 82 04 11
E-mail rudbjergvej13@gmail.com
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Det sker i HØST-området

Aktuelt

FLERE ARRANGEMENTER I KOMMENDE NUMRE AF HØST
KIRKE I BØRNEHØJDE
Tirsdag d. 20. feb. kl. 17.30
MK i Hadbjerg Kirke

DIE HERREN

GLÆDE OG FORDYBELSE –
KIRKEKONCERT
Torsdag d. 22. feb. kl. 19.00
Dørene åbner kl. 18.30

FAVRSKOVMESTERSKABER I
INDEFODBOLD
D. 23.-25. februar 2018
I weekenden den 23.-25
februar 2018 spilles der igen
om FavrskovMesterskabet
i Indefodbold i næsten alle
rækker. Dette er nu en fast
tilbagevendende begivenhed,
hvor fodboldhold fra alle
Favrskov Kommunes fodboldklubber dyster om at blive
FavrskovMester i Indefodbold
2018.
LØRDAGSDÅB
Lørdag d. 24. feb. kl. 11.00
MK i Hadbjerg Kirke
2. SØNDAG I FASTEN
Søndag d. 25. feb. kl. 11.00
MK i Ødum Kirke

Die Herren har siden 1991
turneret med U2´s musik og
spillet over 2.000 koncerter.
Og nu lægger de vejen forbi
Ødum Kirke med en koncertoplevelse for alle aldre;
bedsteforældre, forældre og
deres teenagebørn.
Hvad de færreste ved er, at
U2’s tekster og indhold altid
har været stærkt påvirket og
af tro og biblens ord. Det er
ingen hemmelighed, at deres
tekster generelt er funderet
i troen på Gud og mange af
sangene har direkte referencer til biblens ord.
Billetter kan hentes på
Kirkekontoret, Kirkevej 5,
Hadsten fra d. 1. februar.
Resterende billetter uddeles
ved indgangen.
Der er gratis entre.
Kulturudvalget
Ødum-Hadbjerg Menighedsråd

”TANKER OM TANG!”

SOM MAD, SOM
DYREFODER, SOM
ENERGIKILDE, OG TIL
FORDEL FOR HAVMILJØET
Tirsdag den 27. feb. kl. 10.00

3. SØNDAG I FASTEN
Søndag d. 4. marts kl. 9.30
AMKH i Hadbjerg Kirke
MIDFASTE
Søndag d. 11. marts kl. 11.00
MK i Ødum Kirke
Sogneindsamling
KIRKE I BØRNEHØJDE
Tirsdag d. 13. marts kl. 17.30
MK i Hadbjerg Kirke

HØST-HALLEN UDVIDELSE!

STATUS – INFORMATION FRA PROJEKTGRUPPEN
Projekt ”Akut udvidelse af Servicefaciliteter i HØST-Hallen 2012”

KOMMUNALVALG D. 21. NOVEMBER

BYRÅDET BLIVER DE KOMMENDE 4 ÅR
MED 1 LOKAL BYRÅDSPOLITIKER

PLEJEHJEMSGUDSTJENESTE
Torsdag d. 15. marts kl. 15.00
i Møllegården
MARIÆ BEBUDELSES DAG
Søndag d. 18. marts kl. 11.00
MHT i Hadbjerg Kirke
KAFFE I SOGNEGÅRDEN
Tirsdag d. 20. marts kl. 10.00
i Sct. Pauls Kirke
ÆLDREGUDSTJENESTE
Tirsdag d. 20. marts kl. 11.00
LTM i Sct. Pauls Kirke
UNGDOMSGUDSTJENESTE
Onsdag d. 21. marts kl. 19.00
MHT i Sct. Pauls Kirke
GYMNASTIKSKOLE I
PÅSKEUGEN – 6-12 ÅR
D. 26.-28. marts 2018 kl. 9-15
i HØST-Hallen
FÆLLESSPISNING I SELLING
Onsdag den 28. marts

Rikke Randrup Skåning blev valgt med
tredje flest stemmer
på Socialdemokratiets liste! Tillykke
til Rikke med valget.
Vi ved at du vil tage
godt vare på vores
lokale interesser, også
udover at det selvfølgelig er hele Favrskov
Kommune, der er dit
arbejdsområde.

Inge Gylling Sørensen,
Venstre, var så tæt
på genvalg, som man
kan komme. Inge og
Hanne Smedegaard
fra Voldum stod med
lige mange personlige
stemmer efter omtælling på Venstres liste.
Så der måtte således
trækkes lod, og den
faldt ud til fordel for
Hanne Smedegaard.
Så Inge må tage til
takke med at være 1.
suppleant på Venstres
liste. Tak Inge, for
godt arbejde for vores
lokalområde i mange,
mange år!

Simon Olsen, som
stillede op for Liberal
Alliance (LA), fik også
et godt personligt
valg, men der var desværre ikke stemmer
nok til LA, til at de
kunne komme i byrådet denne gang. Men
vi ved at Simon ikke
svigter de lokale interesser – og at Simon
nok skal udfordre det
siddende byråd med
spørgsmål og læserbreve, der vedrører
lokalområdet!

Hvis man kigger på
oversigten over de lokale stemmetal er der
rigtig mange, der har
stemt lokalt på vores
3 opstillede kandidater i HØST-området, og det er således
først og fremmest
jeres fortjeneste, at
HØST-området stadig er repræsenteret i
Favrskov Kommunes
byråd.

KIRKE I BØRNEHØJDE
Tirsdag d. 17. april kl. 17.30
MK i Hadbjerg Kirke

Foredrag v. Annette Bruhn,
seniorforsker ved Aarhus UniGYMNASTIKOPVISNING
versitet, Bioscience – Marin
Lørdag d. 21. april
økologi
FÆLLESSPISNING I SELLING
Onsdag d. 28. februar

KIRKE I BØRNEHØJDE
Tirsdag d. 15. maj kl. 17.30

Projektgruppen for akut udvidelse af HØST-Hallen 2012
Lars Olsen
Kontaktperson
Tlf. 30 75 22 12, e-mail lars.knud@ofir.dk
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Adventstid

Adventstid er forberedelsestid. Vi forbereder os på det,
der skal komme, alt imens vi
tænker tilbage på tiden, der
er gået. Vi sender julekort,
og fortæller om det, der har
fyldt i året, der er gået, både
glæder og sorger. Og mens vi
tænder lysene i adventskransen, ser vi med forventning
og håb frem mod det, der
skal komme. Måske holder vi
vejret lidt, for klarer vi nu de
mange forberedelser til jul?
Bliver det, som vi håber på?
Mange har travlt, ikke
mindst hvis der er børn i
familien. Andre ser travlheden
omkring dem. Det er en tid,
hvor skellene bliver tydelige,
skellene mellem de, der har
– om det så er penge, familie
eller overskud – og de, der
ikke har.
Adventstidens farve er
lilla – det ses på adventskransens bånd og på Luciapigernes bælter – og det
er ikke tilfældigt. Lilla er en
blandingsfarve, blandet af
farverne rød og blå. Rød for
kærlighed og lidelse og blå for
troen – tilsammen udgør de
kristendommens perspektiv
på livet. Adventstiden er en
blandingstid, hvor ængstelse
og forventninger forstærkes.
Men også i adventstiden,
kan vi krybe i skjul i kirken –
såvel de travle som de, der
føler, de kører i tomgang. Her
kommer vi, når vi har brug for
den lilla farves mange facetter af sorg, forventning og
tro. Eller udtrykt med ord af
digteren Søren Ulrik Thomsen
vi går i kirke for ”at holde en
våge åben i isen”.

MENIGHEDSRÅDETS ARBEJDE
OG PRÆSENTATION AF NYE MEDARBEJDERE
I år har vi i menighedsrådet
haft et godt og travlt år, der
har været fyldt af bl.a. Lutherforberedelser og afsked med
medarbejdere samt ansættelse af nye.
I sommer måtte vi desværre
sige farvel til vores graver i
Hadbjerg gennem flere år Fie
Larsen, der valgte at gå på
efterløn. Ligeledes måtte vi
sige farvel til vores kirkesanger, Anna Sofie Landert, der
har fået et fuldtidsjob som
psykolog og desværre ikke
kan finde tiden til kirkesangerjobbet længere.

VI HAR NU ANSAT EN NY GRAVER, EMIL,
OG EN NY KIRKESANGER, EMILIE
Emilie Ellesøe
Emil DalsgaNielsen er 20
ard Larsen er
år gammel og
32 år gammel
kommer fra
og bosat
Randers, men
i Hadsten
er for nylig
med sin
flyttet til Aarkæreste og
hus, hvor hun
deres datter
til dagligt læser gymnasiale
på 2½ år. Emil kommer fra
suppleringskurser og arbejder
et tidligere job i anlæg og
vedligeholdelse. Før dette har i Folkekirkens Nødhjælp. I
han haft sin gang i Forsvaret sin fritid dyrker hun yoga og
nyder at lave mad og læse
som sergent med tilhørende
udsendelse. Herefter har han bøger. Hun har sunget i kor,
brugt sine midler, som er op- siden hun var lille, og har
tjent ved tjeneste, til at gen- før arbejdet som korist og
kirkesanger i Randers. Hun
nemføre uddannelsen som
væksthusgartner i Beder. Emil glæder sig over at være en del
glæder sig meget til arbejdet af så aktive kirker som Ødum
og Hadbjerg, og ser frem til
i sit nye job som graver ved
samarbejdet.
Ødum og Hadbjerg Kirker.
Velkommen til jer begge.
Emil og Niels Erik Thomsen
vil sammen dække Ødum og
Hadbjerg kirkegårde.
Anne-Sophie Schjønning Eriksen

NYT FRA KIRKEGÅRDEN
Vi blev ikke født med vor gode vilje, og at dø giver ingen mening.
Det er helt overflødigt, men strengt nødvendigt
at holde en våge åben i isen,
at krybe i skjul og kysse hinanden.
Når vi kommer ud af kirkens
skjul, sker det med tilgivelse
og velsignelse i ryggen. Vi er
sat fri til at kysse livet, leve
i glad forventning, mens vi
venter på, at det bliver jul.
Glædelig jul!

Mette Krabbe

Kontaktperson

ÆNDRING AF GRANDÆKNING VED ØDUM OG HADBJERG KIRKER
Grandækningen er under forandring rundt
omkring på de danske kirkegårde og således
også her i Ødum og Hadbjerg. Det skyldes at
arbejdstilsynet har fokus på kirkegårdene og
på de arbejdsstillinger som graverne har, når
de udfører grandækning. Arbejdstilsynet vil
de nedslidende arbejdsstillinger til livs.
Derfor har vores gravere, med fuld opbakning fra menighedsrådet, taget nye
metoder i anvendelse, når der skal grandækkes. Arbejdsgangen ved grandækning er
blevet forenklet og nu laver graverne den
nye grandækning, stående ved en vogn. Her
laves grandekorationen på en træplade. Når
grandekorationen er færdig bæres den hen til
gravstedet og lægges tilrette.
Den nye form for grandækning træder i
kraft efteråret 2017.
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KROLF

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!

SÆSONOPSTART HØST IF LØB

SKAL DU MED?

Søndag den 14. januar kl. 10
ved HØST-Hallen

En ny sæson står for døren, tiden flyver
afsted og snart er det jul & nytår.
Et nyt år betyder opstart på en ny sæson
for løberne i HØST-området.

Efter turen byder vi på en forfriskning m.m.
og en snak om hvad vi kan tilbyde, ligesom
vi rigtig gerne vil høre hvilke forventninger/
ideer du fx måtte have til lokal løbemotion.

Vi starter op med åben løbemotion for
alle, som har løst til at løbe med andre
ligesindede motionister. Mød op til en frisk
løbetur for alle.

Nuværende tider for fællesløb
Tirsdag kl. 19.30
Torsdag kl. 20.00
Søndag kl. 9.00

BADMINTON

Margit Jensen
Kontaktperson
Tlf. 22 76 57 78

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

JU JITSU

Sæsonen er allerede mere end godt
i gang, men du kan sagtens stadig nå
at være med.
Nogle af banerne er allerede optaget. Men der er stadig enkelte ledige
tider. Forhør dig hos undertegnede!
Tiderne til badminton i HØSTHallen er oplyst på vores hjemmeside: www.høstif.dk.

ROYAL RUN ’18
Hans Kongelige Højhed Kronprinsen har i anledning af sin
50 års fødselsdag den 21. maj 2018, inviteret alle løbere i
Danmark til motionsløb i de 5 største byer.
HØST IF deltager ved løbet i Aarhus. Man kan deltage i 2
forskellige distancer, one mile (1,609 km) eller 10 km.
Der planlægges en række
lokale tiltag i samarbejde
med DGI. Mere info i det
kommende HØST og på
Facebook.
Du kan dog allerede nu
tilmelde dig løbet.
Læs mere om arrangementet og tilmeld på
www.royalrun.dk.
Claus Glavind
Motionsformand, Løb
E-mail claus@glavind.net
Tlf: 71 78 02 30

Sæsonen er i fuld gang med Ju Jitsu
i HØST-Hallen! Så det er nu I skal
finde en kammerat/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: tirsdage kl. 18.00-19.15
og torsdage kl. 20.30-22.00.

STAVGANG

www.facebook.com/hadbjergjujitsu
E-mail hadbjerg.jujitsu@gmail.com

DER ER STADIG STAVGANG
LØRDAG FORMIDDAG KL. 9.30

Thomas Langton
Glentevej 10, Hadbjerg

Vi går en times tid, og får derefter en
tår kaffe og en sludder.
Vi er færdige så vi kan nå at komme
til byen inden frokost.
Alle er velkomne. Husk, det er god
træning til skituren eller hærvejsmarchen.
Glædelig jul og godt nytår til alle
HØST’s læsere.
Vagn Salling Poulsen
Tlf. 86 91 43 76 / 23 25 19 89
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HØST IF VOLLEYBALL

HØST IF FODBOLD

VH FODBOLD

VI ER GANSKE FORSKELLIGE

BØRNE- & UNGDOMSHOLD

HØST IF SENIORFODBOLD

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
spændende 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 undervejs.
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
E-mail kim@liholm.dk
Tlf: 22 78 77 70

Det lakker mod jul nu
Juleafslutning for de enkelte hold afholdes
efter indendørs træning frem mod jul. Der vil
være julehygge og for nogle hold spisning i
klublokalet efter træningen.
Indendørs træning sidste dag inden jul er
fredag d. 22. december!
Første dag efter nytår for indendørs fodboldtræning er onsdag 3. januar!
Indendørs træningstider
Futsal uden bander!
Onsdage
kl. 15.00-17.00
Onsdage
kl. 21.00-22.00
Med bander
Fredage
kl. 15.00-17.00
Fredage
kl. 17.00-18.00
Fredage
kl. 18.00-19.00
Fredage
kl. 19.00-21.00

U10/U11/U12 DR
OB Herrer
U10 PI
U8 DR/PI
U9 DR
U13/U14 DR

De forskellige børne- & ungdomshold er
tilmeldt DBU’s indendørsturnering i vinterperioden, hvilket indebærer flere stævnedage.
Desuden vil nogle af holdene også deltage i
1-dages stævner.
Og så slutter vi som sædvanlig af med FavrskovMesterskaberne i Indefodbold den sidste
weekend i februar 2018.
Tak for 2017 til alle!
HØST IF BORDTENNIS

UNGDOM

Der er godt i gang battene tirsdage og
torsdage! Hvis du har lyst til at deltage, er
du meget velkommen, til at komme forbi og
prøve at være med til træningen.
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.

Fodboldudvalget

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

OB 40-HOLDET

OB 40-holdet træner indendørs i
HØST-Hallen hver onsdag kl. 21.00-22.00.
Så mød op og hold formen vedlige.
Jacob Andersen
Holdleder
Tlf. 27 12 55 24
e-mail andersenjacob1980@gmail.com

I december holder vi evalueringsmøde om det
første år for VH Fodbold. Et tilbageblik samt
hvad der skal ske fremadrettet.
Her primo december skal vi bl.a. have et
møde med vores træner i 2017 Jan Sandholm
Laursen om evt. forlængelse af kontrakten!
I næste nummer af HØST vil der være
mere om dette.
Træningsstart for Seniorer i 2018 meddeles
på VH Fodbolds Facebookside.
VH Fodbold er et klubsamarbejde med HØST
IF og NVUI på seniorplan (ikke oldboys).
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QUICKGUIDE

TIL AKTIVITETER OG KONTAKTPERSONER

Fodbold – HØST IF og VH 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, onsdag kl. 21.00-22.00
		
Kontaktperson Jacob Andersen, tlf. 27 12 55 24

HØST – DECEMBER 2017
Aktiviteter

Badminton – HØST IF
Kontaktperson:
Gert Holdensgaard, tlf. 23 31 17 56, e-mail gertogsanna@skylinemail.dk
Banko – Hadbjerg Forsamlingshus
		
Onsdag kl. 19.30
Bordtennis – HØST IF
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 – HØST IF
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
Micro springere
Piger og drenge 0.-2. klasse – onsdag kl. 17.00-18.15 i hal B
		
Steffen Espersen, Majken Holst-Jensen, Henning Espersen m.fl.
Mini springere
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.
Store springere
Piger og drenge fra 5. klasse – onsdag kl. 18.30-20.00 i hal B
		
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 i Selling Forssamlingshus
		
Sabine Mogensen & Sissel Pedersen
Friske bedste & older – 60+ (seniorer) – mandag kl. 15.00-17.00
		
Gunvor Bakkegaard
Ju Jitsu – HØST IF
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 – HØST IF
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 – HØST IF
Træningstider:
Tirsdag kl. 19.30, torsdag kl. 19.30 og søndag kl. 9.00
Kontaktperson:
Claus Glavind, tlf. 71 78 02 30, e-mail claus@glavind.net
Stavgang (Nordic Walking) – HØST IF
Træningstider:
Lørdag kl. 9.30
Kontaktperson:
Vagn Salling Poulsen, tlf. 72 20 24 56, e-mail vsphadbjerg@gmail.com
Volleyball – HØST IF
Træningstider:
Voksne mixhold – torsdage kl. 20.30-22.00
Kontaktperson:
Kim Liholm, tlf. 22 78 77 70, e-mail kim@liholm.dk
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Adventskransen
Det Historiske Hjørne

Det Historiske Hjørne

Af Martin Møller

Her ser vi et ark julemærker fra 1961, hvor adventskransen
hænger i toppen af arket, og herunder igen i 2014, hvor der
også var adventskranse på mærkerne.

Herover ser vi Bo Bedres forslag til at holde styr på advent.

J

ulen er ved at være tæt på, og flere
af os har fundet julepynten frem, og
adventskransen har vi nu haft i et par
uger og har haft ild i de første to lys.
Adventskransen har mange af os, fordi det
er en tradition, sådan har det altid været, og
traditioner laver man helst ikke om på.
Men hvorfor er det, vi har adventskransen.
De fleste ved, at ved advents begyndelse
er der fire søndage til jul, men adventstiden
markerer også det kirkelige nytår, og er oprindeligt en stille ventetid, hvor man fastede op
mod jul for at forberede sig til Jesu komme.
Første søndag i advent er begyndelsen på
det nye kirkeår, og derfor synges også, som
fast tradition i de fleste kirker, salmen: ”Vær
velkommen Herrens år”.
Men det med den stille ventetid op til jul,
og fasten, det har flertallet af os vist glemt alt

I dag er mange adventskranse blevet langt mere avancerede, mange står på bordet, på et fad eller i en skål, for det
meste med et stort pift af jul. Her er den mest traditionelle
adventskrans jeg kender.

om, og vi slås med at få dagene til at slå til.
Der er julegaver, der skal købes, og forretningerne er nødt til at holde længe åbent, nogen
døgnåbent. Mange af os skal helst nå flere
julefrokoster, der skal holdes adventshygge
med æbleskiver og julegløgg, og der købes
madvarer ind, som om der ikke var mulighed
igen før lang tid efter jul. Og når endelig
julen nås, og alle fire lys i adventskransen
er brændt ned, sænker freden sig vel for de
fleste i en dag eller to, inden det går løs igen.
Adventskransen stammer fra 1839, da den
tyske teolog Johan Heinrich Wichern introducerede den i sit missionsarbejde. Han brugte
et kasseret vognhjul, hvor han placerede sine
lys, som illustrerede, at året havde drejet en
omgang.
I 1920’erne og 1930’erne var det kun i de
sønderjyske egne, man brugte adventskransen, og det var først i 1939-40 adventskransen begyndte at slå igennem til resten af
landet, som jo dengang var besat af tyskerne.
Det fortælles, at de hvide lys og de røde bånd
og røde sløjfer var et bevis på danskheden.
Adventskransen har gennem tiden også
været præget på vores julemærker, som ses
herunder.
Der har været julemærker i handlen siden
1904, det var Postmester Einar Holbøll der i
1903 fik ideen til mærkerne, og dengang gik
pengene til syge børn. julemærket var med et
billede af Dronning Louise og kostede 2 øre.
I dag er det Danmarks fire Julemærkehjem,
der drives for midlerne. Prisen for et julemærke, her i 2017, er set til 70 kr. for et ark med
50 mærker, eller 10 stk. for 25 kr.

Julemærkerne fra 1946.
Bemærk, der er kun 3 bånd på adventskransen.

Mange husker jo nok også verdens største
adventskrans, der før har været skrevet om,
og som var ophængt i Hadsten 1989 og 1990.
Adventskransen var årets juleudsmykning
i Hadsten Handelsstandsforening, hvor Gitte
Rørbæk-Løcke fra Matas, sammen med en
anden lokal erhvervskvinde, stod bag ideen
om en stor adventskrans i Hadsten, og det
var Ødum Maskinfabrik som fik ordren på at
fremstille den. Adventskransen var i 1991 ophængt i Hobro, og var i Guinness Rekordbog i
både 1990 og 1991.

Det var også noget af et arbejde at fremstille adventskransen. Det tog omkring 300
arbejdstimer at valse og svejse stumperne
sammen.
Kransen blev fremstillet i flere dele, inden
de blev transporteret til Kollerup Gods, hvor
skoleelever fra 9. klasse på Østervangskolen
brugte uger på, at binde 1 ton gran på kransen, og derved tjene penge til en studietur,
inden delene blev kørt til bestemmelsesstedet
for at blive samlet og hængt op på en 15 m
høj søjle af et firkantet stålrør på 25 x 25 cm.
Her er lidt om adventskransen
Diameter 15 m
Omkreds godt 47 m
Grankransens højde/diameter 2,5 m
Samlet vægt 3,5 ton stål +1 ton gran + stålsøjlen
Til kransen gik der
1.000 m rundjern
200 m fladjern
150 m profilrør
5 kg svejsetråd
De fire lys
4 tyndvæggede stålrør, 6 m lange og 63 cm i diameter
I hvert lys var 4 stk. 500 watt projektører som flamme

Her ses adventskransen, ophængt ved Hadstencenteret.
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Tilbageblik

Tilbageblik

NAVNENYT

HADBJERG KIRKE

Bisatte og begravede
Grethe Poulsen, Hadbjerg

ØDUM KIRKE

Døbte
Jens Mosskov Batsberg, Ødum
Oline Alvilda Skov Pristed, Ødum
Bisatte og begravede
Aase Krogsgaard Ledet, Lille Ødum

Tegning: Per Tjørnild
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Sponsorhjørnet

Praktisk information

NY FORDEL
FOR NYE OK APP-BRUGERE

OK betalingsapp er blevet nemmere at tage i brug
for nye støtter af HØST IF
Nu kan man ved oprettelse i
appen vælge hvilken forening
man vil støtte med 6 øre pr.
liter ved tankning på en OK
tank. Så husk at tilvælge
HØST IF! Man behøver således ikke som tidligere først at
have et OK kort for at kunne
støtte HØST IF.
Kortholdere der både har
app og kort kan stadig anvende begge dele.
(Man kan også vælge
MobilePay, men så er der ingen støttekroner til HØST IF!)

SKILT I HØST-HALLEN
Vi har nu endelig fået sat skiltet fra vores sponsor Flemming Sørensen VVS Hinnerup
op i hallen. Tak til Kristoffer
for tålmodigheden og at du/I
vil støtte os lokalt.

OM SPONSORUDVALGET
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.
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.
Deltagere søges stadig!
Har du lyst til at bidrage
til vores sponsorer så sig
endelig til. Jo flere vi er om

Igangværende tiltag
Reklameskilte på multibanens bander
ud mod p-plads
Gennemgang af liste over potentielle
HØST IF sponsorer

Lars Olsen
Sponsorudvalget

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
fremover, både på aktivitetsniveau, men også de fysiske
rammer.
Du kan kontakte sponsorudvalgets medlemmer hvis
du har spørgsmål eller er
interesseret.

OK AFTALE
Brændstof: Du støtter
ungdomsarbejdet i HØST
IF med 6 øre pr. liter, hver
gang du tanker, når du
har et OK benzinkort eller
OK-app, 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 download OK appen
til iOS eller Android, eller
kontakt undertegnede for
et OK-kort.
I klublokalet i HØSTHallen 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
OK Ødum er din lokale
indkøbsbutik i HØSTområdet, hvor du kan få det
du lige står og mangler, da
der er et bredt sortiment i
butikken. Fx kan du hente
morgenbrød både hverdage
og weekender, og der er
flere muligheder for at få
stillet sulten med varme
menuer, når du ikke selv vil
stå ved kødgryderne. OK
Plus i Ødum er godt lokalt
sted at handle generelt og
en rigtig god samarbejdspartner for HØST IF!
Lars Olsen
HØST IF Sponsorudvalg

KIRKEBIL

Har man behov for taxa til kirke eller arrangementer i præstegården og sognegården,
ringer man til Karins Taxi, tlf. 86 98 35 70.
Giv taxa-selskabet besked om, at turen skal
faktureres til menighedsrådet.

HØST IF GYMNASTIK

Kontingenter gældende fra 1. januar 2018,
hvis du er ny gymnast

Leg & bevægelse
0-2 år med far/mor – torsdag kl. 16.45-17.45 i hal A
Kontingent kr. 450
Krudtuglerne
Piger og drenge 3-4 år med far/mor – man. kl. 16.45-17.45
Kontingent kr. 350
Spillopperne
Piger og drenge 5-6 år – mandag kl. 16.45-17.45 i hal A
Kontingent kr. 350
Micro springere
Piger og drenge 0.-2. klasse – onsdag kl. 17.00-18.15
Kontingent kr. 450
Mini springere
Piger og drenge fra 3.-4. klasse – torsdag kl. 17.00-18.30
Kontingent kr. 450
Store springere
Piger og drenge fra 5. klasse – onsdag kl. 18.30-20.00
Kontingent kr. 450
Crossgym M/K
Fra 16 år – mandag kl. 20.15-21.30 i hal A
Kontingent kr. 500
I form og figur
Fra 16 år – torsdag kl. 19.15-20.15 i hal B
Kontingent kr. 500
Rytmekrukker
Fra 18 år – tirsdag kl. 19.15-20.45 i hal B
Kontingent kr. 500
Zumba M/K
Voksne – Mandag kl. 19.00-20.15. Onsdag kl. 18.00-19.00
Kontingent kr. 500
Pilates
Fra 18 år – tirsdag kl. 19.00-20.30 i Selling Forsamlingshus
Kontingent kr. 500
Friske bedste & older
60+ (seniorer)– mandag kl. 15.00-17.00
Kontingent kr. 400

Spørgsmål kan sendes til Gunvor:
gunvor@oedumdamgaard.dk.
Ret til ændringer forbeholdes! Vi ses – ikke?
Instruktører og udvalg
HØST IF Gymnastik

PRÆSTER
i pastoratet
MK

Mette Krabbe

AMKH

Anne Martiny Kaas Hansen

JNF

Jannie Nedergård Fries

LTM

Lise Thorbøll Melchiorsen

MHT

Marie Hedegaard Thomsen
P.t. på barsel

AB

Anders Bonde
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Her finder du

Her finder du
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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

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
Kirkegårde
Kirkegårdsleder Emil Dalsgaard Larsen
20 36 31 77
nothinginline@gmail.com
Graver 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
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Nytårsdag
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Aktivitetsmøde,
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Fællesspisning

Fastelavnsgudstjeneste, Ødum Kirke
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Kirke i Børnehøjde

Foredragsaften

Skolejul

ONSDAG
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FREDAG

Gudstjeneste, Hadbjerg Kirke
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Juleafslutninger
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Kirkehøjskole

Syweekend,
Selling
Forsamlingshus

LØRDAG
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HØST udkommer

Gudstjeneste,
Hadbjerg Kirke

HØST deadline

Syweekend,
Selling Forsaml.
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Ødum Kirke

Gudstjeneste,
Hadbjerg Kirke

Gudstjeneste,
Ødum Kirke

Gudstjeneste,
Hadbjerg Kirke

Nytårsaften

Julegudstjenester

Juleaften
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Hadbjerg Kirke
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9

1
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8
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Selling
Forsamlingshus
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Ødum Kirke

p

Gudstjeneste,
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Gudstjeneste,
Ødum Kirke
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Ældregudstjeneste

TIRSDAG
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