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Du kan også deltage i Stafet for Livet
Årets sogneudflugt går til Jelling
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Nedrykning til Serie 4 til efteråret

24 Sommerferie er lig med en tur i baljen
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Udkommer sidste lørdag i måneden og tre dage frem
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Deadline 3. sidste lørdag i måneden.
		 DEADLINE
UDKOMMER
September		
17.8.2019
31.8-3.9.2019
Oktober		
14.9.2019 28.9.-1.10.2019
November		
12.10.2019
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Er HØST ikke kommet?
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tlf. 30 25 78 64
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VITAMINER
TIL HØST
Sommeren er over os.
Hastigheden daler, trafikken
stilner af – det er ferietid.
Sankthans er vel overstået
og børnene har fået ferie fra
skole og fritidsaktiviteter.
Det er nu vi samler vitaminer
til den kommende vinters
mange aktiviteter.
Som med de sprøde, friske
grøntsager, der syltes, saltes
og fryses, for at opmagasinere vitaminer, kan vi komme
gode minder om glade
sommerfester og grundlovsdagsfejringer på glas.
Måske fik du en god ide til
et arrangement, en aktivitet
der skal afprøves, et menneske der skal inviteres, en sang
der skal læres? Alt det kan
tages frem fra lageret, når vi
skal i gang igen efter ferien.

DET SKER I HØST-OMRÅDET

Tupperware party.
Stafet for livet.
Sogneudflugt til Jelling.

		 AKTUELT

Skole OL-finale i bowling
Ny graver.
Tjørn og punkterede bolde
AKTIVITETER

Næste sæsons gymnastikhold.
En 2. plads i OB 40 og nedrygning til Serie 4
DET HISTORISKE HJØRNE

Sommerferie er lig med en tur
i baljen

		 TILBAGEBLIK

 rundlovsdag med grundlovsG
tale. Grundlovsløbet.
6. årgang på Bornholm.

God vitaminHØST

PRAKTISK INFORMATION

Hadbjerg Skole
Kirkebil og sogn.dk
Præster

SPONSORHJØRNET

Årets sponsorbidrag fra OK
er kommet.

HER FINDER DU

Niels Bjarne
Larsen
Grafisk design

Bladets støtter og andre
kontaktoplysninger

Tegning: Per Tjørnild

Rikke Møller
Antvorskov
Redaktør
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GUDSTJENESTER
Juni		
Torsdag d. 27.
Musikgudstjeneste
Søndag d. 30.
2. søndag efter trinitatis
Juli		
Søndag d. 7.
3. søndag efter trinitatis
Søndag d. 14.
4. søndag efter trinitatis
Søndag d. 21.
5. søndag efter trinitatis
Søndag d. 28.
6. søndag efter trinitatis
August		
Søndag d. 4.
7. søndag efter trinitatis
Søndag d. 11.
8. søndag efter trinitatis
Torsdag d. 15.
Plejehjemsgudstjeneste
Søndag d. 18.
9. søndag efter trinitatis
Søndag d. 25.
10. søndag efter trinitatis
September		
Søndag d. 1.
11. søndag efter trinitatis
Tirsdag d.
3.
Kirke i børnehøjde
Søndag d. 8.
12. søndag efter trinitatis
Søndag d. 15.
13. søndag efter trinitatis

Ødum Kirke
Hadbjerg Kirke
kl. 19.30 MK m/klassisk guitar		
		
Ødum Kirke
Hadbjerg Kirke
kl. 9.30 MK		
		
		
		
Ødum Kirke
Hadbjerg Kirke
		
kl. 9.30 KUK		
		
kl. 11.00 MK
kl. 11.00 MK		
Ødum Kirke
Hadbjerg Kirke
kl. 11.00
kl. 17.30 MK
kl. 9.30 MK		
9.30 LTM

Andre kirker
kl. 11.00 KUK Nr. Galten, kirkekaffe
Andre kirker
kl. 11.00 MK Skjød
kl. 11.00 MK Nr. Galten m/kirkekaffe
kl. 11.00 LTM Nr. Galten m/kirkekaffe
kl. 11.00 KUK Nr. Galten, kirkekaffe
Andre kirker
kl. 11.00 MHT Nr. Galten, kirkekaffe
kl. 15.00 MK Møllegården

Andre kirker

I ugerne 32 og 33 holder vi Danmarks største Tupperware Party
i 25 forskellige byer. I samarbejde med Selling Forsamlingshus
inviterer vi derfor til Danmarks største Tupperware Party
Onsdag den 14. august kl. 19.00 i Selling Forsamlingshus.

Gudstjenesterne i de enkelte
kirker kan også ses på
www.hadstenstorpastorat.dk,
sogn.dk eller ved hjælp af appen
”Kirkekalenderen”.

Præster

MK
KUK
LTM
MHT
AB

Mette Krabbe
Kristoffer Uhre Knattrup
Lise Thorbøll Melchiorsen
Marie Hedegaard Thomsen
Anders Bonde

kl. 11.00 MK Lerbjerg kirke

H

INDBYDELSE

Gudstjenesteliste frem til
efteråret 2019 er nu at finde
i ”KiRKEN – kirkebladet for
kirkerne i og omkring Hadsten”,
som ligger i kirkerne.

vis du ønsker at deltage, vil vi meget gerne have
din tilmelding.
Det bliver et helt unikt arrangement med lidt
Tupperwarehistorie, og du vil kunne se og røre ved alle
produkter fra magasinet.
Du vil også kunne se mange af de populære produkter i
brug, og der vil være smagsprøver, på det vi laver.
Der vil være goodiebag til alle, gode tilbud og
lodtrækninger.
Du kan komme som almindelig gæst, eller du kan komme
med minimum syv gæster og være værtinde, med det der nu
følger med af gaver og små opgaver.
Tilmeld dig gerne til følgende:
Lene Bilde Knudsen, tlf. 40 80 26 99, mail
lenebilde.k@gmail.com eller
Gitte Schmidt, tlf. 28 51 98 07, mail
Gitte.schmidt@webspeed.dk.
Du er også meget velkommen til at melde dig ind i gruppen på Facebook, der hedder “Danmarks største Tupperware
party i Hadsten”, hvor du får løbende informationer.
Kom med og få en helt speciel aften, måske er vi så heldige
at chefen kommer, og at vi kan afsløre lidt af sensommerens /
efterårets program.
Venlig hilsen
Lene Bilde Knudsen
Gitte Schmidt
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Det sker i HØST-området

SOGNEUDFLUGT
Torsdag den 29. august

STAFET FOR LIVET I HADSTEN
Støt kampen mod kræft

Om du vælger at give
støttebeløb, købe lys eller
HØST IF deltager for 5. år ved Stafet For Livet i Hadsten
blot deltager i et par timer
og løber/går nogle omgange
D. 24.-25. august 2019, lørdag kl. 11.00 til søndag kl. 11.00
på ruten, er op til dig. Det
Hadsten Idrætscenter, Skovvangsvej 20
vigtigste er, at du vil være
med og støtte på den ene
Alle de penge, der bliver
Stafet For Livet er en
24-timers stafet, der sætter samlet ind til Stafet For Livet, eller anden måde.
Tilmeld eller støt HØST
går til Kræftens Bekæmpelses
fokus på kræftsagen.
livsvigtige arbejde med forsk- IF-holdet:
Deltag på holdet HØST
www.stafetforlivet.dk/
ning, forebyggelse og støtte
IF, vær med til en fantastisk
stafet/hadsten/
til patienter og pårørende.
oplevelse og støt den gode
Her kan du også læse mere
Der etableres en HØST
sag. Alle er velkomne til at
om Stafet For Livet.
IF-lejr med et stort fælles
deltage på vores hold, store
Kontakt for yderligere info:
telt, som vil være samlingssom små, unge som gamle.
Claus Glavind,
sted for holddeltagere,
Du er velkommen til at gå
claus@glavind.net, tlf.
familier og venner. Her
eller løbe på den børneven71 78 02 30
vil der være mulighed for
lige rute omkring Hadsten
Håber vi ses til et fantaIdrætscenter. Deltag i den tid ophold, forplejning, afslapstisk døgn.uu
du kan, og når du kan. Tag dine ning og overnatning i det
børn, familie eller nabo med – døgn stafetten varer. Du kan
drikke en kop kaffe, nyde
for hvert skridt tæller.
HØST IF
Du kan også støtte holdets stemningen eller blot være en
indsamling med et støttebe- del af stafetten Man kan evt.
løb eller købe lys, der tændes medbringe mindre telte til
overnatning.
når mørket falder på.

Menighedsrådets sogneudflugt går i år til
Jelling. Vi skal i Jelling Kirke, gå rundt mellem
de store gravhøje og Jellingestenene og høre
om Jellings fantastiske fortid. Efter rundvisning og foredrag tager vi på Skovdal kro for at
nyde kaffe og kage og den skønne udsigt over
Fårup sø.
Pris 50 kr. pr. person.
Program
Kl. 11.00
Kl. 11.05
Kl. 11.10
Kl. 12.30-13.00

Afgang med bus fra Hadbjerg Kirke
Afgang fra Selling Forsamlingshus
Afgang fra Ødum torv
Vi spiser en sandwich i det grønne inden
vi tager på rundvisning
Kl. 13.00-13.30 Rundvisning i Jelling kirke
Kl. 13.30-14.00 Går rundt på egen hånd i monumentområdet mellem høje, runesten,
skibssætning og palisade.
Kl. 14.00-14.40 Foredrag om Kongernes Jelling i foredragssalen på museet.
Kl. 15.00
Kaffe på Skovdal kro
Kl. 16.00
Vi kører hjem
Forventet hjemkomst kl. 17.15

Tilmelding til turen: Send en mail til
mekr@km.dk eller ring på tlf.: 40 88 96 00
S.U. 1. august.
Mette krabbe og
Ødum-Hadbjerg menighedsråd
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NYT FRA
MENIGHEDSRÅDET
Foto: Lars Møller
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7.A OG 7.B FRA
HADBJERG SKOLE
KÆMPER OM OL-GULD
7.a og 7.b fra Hadbjerg Skole har kæmpet sig hele vejen
til Skole OL’s finale i bowling – nu går de efter guldet!
Skole OL-finalen finder sted den 18.-21. juni 2019 på Ceres
Park og Arena i Aarhus, hvor 11.000 elever deltager. Den 21.
juni er 7. årgang fra Hadbjerg Skole klar til at give den hele
armen, når de kæmper om OL-guldet i bowling.
”Vi glæder os rigtig meget til Skole OL-finalen. Vi er sikre
på, at det bliver rigtig sjovt. Vi har forberedt os godt, så det
bliver spændende at se, hvor langt vi kommer,” siger Homasa
Shino, idrætslærer fra Hadbjerg Skole
Fællesskab, færdighed og fairplay
Skole OL er baseret på de tre børneolympiske værdier:
fællesskab, færdighed og fairplay. Det betyder, at 7.a og 7.b
fra Hadbjerg Skole står sammen og kæmper som et hold.
Deres fælles mål er der ingen tvivl om: at komme hjem med
medalje, trofæ og titlen som skoleolympisk mester i bowling.

Fakta om Skole OL
Danmarks Idrætsforbund
(DIF) og Dansk Atletik
Forbund (DAF) står bag
Skole OL, som støttes af
TrygFonden og Nordeafonden. Finalen afholdes i
samarbejde og med støtte
fra Aarhus Kommune.
Finalen afholdes den
18.-21. juni på Ceres Park
og Arena i Aarhus, hvor
11.000 elever deltager.
I Skole OL konkurrerer
eleverne i atletik, bordtennis, bowling, bueskydning,
crossløb, orienteringsløb,
roning, svømning og
parasport.
Skole OL afholdes for
børn i 4.-7. klassetrin fra
hele landet.
Skole OL er baseret
på de tre børneolympiske værdier: fællesskab,
færdighed og fairplay.
Læs mere på
www.skoleol.dk

Niels Erik Thomsen stopper som graver
Efter 24 års tro tjeneste ved vores kirker og
kirkegårde har Niels Erik Thomsen valgt at
sige sin stilling som graver op. Vi takker for
de mange år, det er blevet til og for det gode
samarbejde.
Vores nye gravermedhjælper hedder Anne
Marie Kjær. Vi byder hende et stort velkommen og ser frem til at skulle arbejde sammen
med Anne Marie. Hun er ansat 16 timer pr.
uge. og vil fremover være at finde på vores
kirkegårde og i kirkerne.
Ny konstitution i menighedsrådet
I forbindelse med at Kenneth Linnebjerg er
indtrådt som nyt medlem i Ødum-Hadbjerg
menighedsråd, har menighedsrådet omkonstitueret sig.
Mia Ridtland Jensen er valgt som ny
formand og Trine Bugge Kobberø er valgt som
ny næstformand.
Menighedsrådet

Jeg hedder Anne Marie Kjær og har den
ære at starte som gravermedhjælper og
kirketjener ved Ødum og Hadbjerg kirker.
Arbejdet på kirkegård og i kirke er jeg
bekendt med og tryg ved, da jeg har gjort
det siden 2004.
Oprindeligt er jeg vendelbo men
kærlighed fik mig til at flytte til Århus
for et par år siden, da mine to børn var
blevet voksne og fløjet fra reden. Min søn
er blevet i Vendsyssel og er lige blevet
tømmersvend. Min datter flyttede til Århus
for at fortsætte på handelsgymnasiet her.
Nu fortsætter jeg så med at arbejde i det
grønne og i kirken, hvor jeg trives og er
klar til at møde liv og død, sorg og glæde i
Ødum og Hadbjerg sogne.
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HADBJERG STADION – BANER OG UDENOMSAREALER

B

anerne og udenomsarealerne ved
HØST-Hallen er en del af det,
Favrskov Kommune skal vedligeholde. Aftalen om dette er udliciteret til
firmaet OK Nygaard. De udfører arbejdet
efter de anvisninger, de har fra Favrskov
Kommune, og det er os som brugere, der
laver kvalitetsmåling.
Vi har ikke umiddelbart haft noget at
indvende, selvom der – når græsset ikke
bliver slået 2 gange om ugen og slås igen –
ligger en stor mængde restgræs, som gør det
meget svært at spille fodbold på banerne.
Det har vi påpeget og OK Nygaard har så
fået samlet dette op og samtidig i år lavet
vertikalskæring, så vores bane lige nu står
meget fint. Tak for hurtig handling, da vi bad
om assistance.
Banerne er klar til DGI/HØST IF
Fodboldskole i Hadbjerg i uge 27, hvis blot de
vedligeholdes ved slåning tirsdage og fredage
iflg. aftalt klippeplan.
Udenomsarealerne er noget for sig. Vi har
i en årrække kæmpet med tjørnebuske og
træer med lange torne, ligesom brændenælder på skråningen ved træningsbanen er en
stor gene, når der skal hentes bolde.
Tidligere år har vi fået løst noget af dette
spontant efter henvendelse til Favrskov
Kommune og OK Nygaard.
Det seneste år er problemet med tjørn
eskaleret så meget, at vi den 31. marts måtte
kassere hele 50 bolde – de fleste punkterede
– nogle enkelt pga. slitage. Men størsteparten affødt af tjørn omkring træningsbanerne
især. Derfor var det et kærkomment besøg fra
Favrskov Kommune og OK Nygaard vi havde
1. april. Her fortalte jeg om problemerne og
anviste hvad vi kunne tænke os at få gjort ved
det. Der blev lyttet – argumentet med tjørn
i nærheden af fodboldbaner vandt gehør, og
det blev aftalt, at der skulle igangsættes et
projekt, da denne leverance fra OK Nygaard
ikke er en del af kontrakten, men en del af det
årlige budget til vedligeholdelse af boldbaner
og udenomsarealer i alle Favrskov Kommunes
foreninger.
Vi fik en aftale i stand og der skulle leveres
hurtigt, da problemet med punkterede bolde

jo er en stor økonomisk byrde for vores
fodboldafdeling.
Men der skete faktisk ikke noget, udover
man meldte tilbage, at der var et projekt i
gang med beregning af omkostninger etc.
Da vi nåede 1. maj – og der i kassen med
kasserede bolde pga. punktering igen var
20 bolde på 1 måned, så var en handling
nødvendig. Da det tilsyneladende lod vente
på sig fra kommunens side, måtte jeg selv
tage affære. Så undertegnede gik selv i gang
på skråningen ved træningsbanen, hvor vi
ved, at problemet er størst. Det tog en dag
at beskære tjørnebuskene – en kommunal
opgave, men hvad gør man ikke for at få løst
problemet. Og samtidig lægge lidt pres på for
at få gang i sagerne.

løse problemet her og nu. Jeg har foreslået
rodfræsning af alle de beskårne træer og
buske, men det er der ikke penge til nu. Så
om 1-2 år står vi med nye tjørneskud, som
kommunen så må i gang med beskæring
af. Desværre er det kommunale system og
bureaukrati bygget op på den måde. Alle
kan godt se, at det ville være smart med
rodfræsning, men der skal også være til
andre boldbaner og udenomsarealer end i
Hadbjerg. men vi er glade her og nu – så må vi
se tiden an.

Som I kan se på billederne og den tekst hun
har sendt, har de fået deres andet liv, og det
ser faktisk ret godt ud.
Karina Schwartz skrev dette:
HØST IF blev tagget på Facebook, da
Karina Schwartz søgte punkterede bolde til et
kreativt projekt.
Så hun og Lars Olsen fik hurtigt lavet en
aftale omkring afhentning af de bolde, som
var blevet ødelagt at tjørne.
Boldene blev efterfølgende fyldt med stolpebeton, og malet og lakeret – da tanken var
at det skulle ligne store glaskugler i solen.
Vi har i HØST IF modtaget billeder og ‘tak’
fra Karina, der nu nyder synet i sin forhave.
Dejligt når tingene ikke er helt spildt.

Det sidste afklip køres væk.

Det kom der så om end lidt forsinket. Men
den 11.-15. juni er der blevet beskåret buske
og træer omkring træningsbanen samt det
øverste areal, hvor træer med de meget
lange tjørne nu er fældet. Det vil givetvis

Men hvad med de punkterede bolde?
De punkterede bolde – 50 stk. – blev i marts
smidt i containeren hos Favrskov Forsyning
i Hadsten. Men så blev HØST IF tagget i et
opslag på Facebook Hadsten, hvor Karina
Schwartz efterlyste brugte og punkterede
bolde til brug for et projekt hun var ved at
skulle udføre i sin have. Jeg tænkte straks, at
vi havde jo 20 bolde hun kunne få.

Lars Olsen
HØST IF
Efter OK Nygaards beskæring.
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INDSKRIVNING TIL KONFIRMATION 2020
OG
KONFIRMANDUNDERVISNING 2019-2020

MEDLEMSKAB
AF HADBJERG
BORGERFORENING

Vi vil gerne ønske jer alle en rigtig god
sommer, vi håber det bliver en rigtig skøn
sommer i år, så vi kan mødes ude i vejret, og
mødes på vores skønne fælles arealer.
Tak til alle frivillige, der igen har hjulpet
med skoven, banko, fællesspisning, og så
meget andet. Tak til Tine og Michael, der
sørger for at forsamlingshuset altid er klar til
udlejning, både til privatarrangementer og til
legestue, dans, banko og andet.
Tak til bestyrelsen, fordi den er med til at
sørge for byens arrangementer og fælles
områder, samt skabe nye ideer og måder
hvorpå vi kan gøre det bedste for vores by.
Tak til byens borgere for at være medlem af
borgerforeningen. Det er så fantastisk, at I vil
støtte op om vores arbejde og vores by, vores
sammenhold, som vi alle skal værne om.

SÅ ER DET VED AT VÆRE
TID TIL KONTINGENT
INDBETALING FOR 2019/20
– Enlige kr. 125
– Familier kr. 250
Indbetal til:
Sparekassen Kronjylland, Hadsten Afd.
Reg. nr.: 9326
Konto nr.: 0011549748
Eller MobilePay: 36575

Husk at skrive adresse på overførslen!
Ved at betale et årligt kontingent, har du
mulighed for at støtte op om borgerforeningens arbejde. Ved betaling af kontingentet
bliver du medlem af foreningen, og får
mulighed for at deltage i foreningens arrangementer, at leje forsamlingshus og service til
fordelagtige priser.
Senest betaling d. 1. juni 2019.
Hadbjerg Borgerforening

Hvis I ønsker at indskrive
jer til konfirmation og/eller
konfirmandundervisning i
Ødum og Hadbjerg, men ikke
har nået at få fat i en indskrivningsseddel på Skoleintra,
kan det rekvireres på mail
mekr@km.dk.
Er der elever, der ikke går
på Hadbjerg Skole, men
som ønsker at følge undervisning i Ødum Præstegård
eller ønsker konfirmation i
en af sognenes kirker efter
at have fulgt undervisning
hos en anden præst, kan
man henvende sig til mig på
tlf. 40 88 96 00 eller mail
mekr@km.dk.
Mette Krabbe

Konfirmationsdatoer
indtil 2022
Konfirmation 2020
Ødum Kirke:
8. maj
Hadbjerg Kirke:
9. maj
Hadbjerg Kirke: 10. maj
Konfirmation 2021
Hadbjerg Kirke: 30. april
Hadbjerg Kirke:
1. maj
Ødum Kirke:
2. maj
Konfirmation 2022
Ødum Kirke:
13. maj
Hadbjerg Kirke: 14. maj
Hadbjerg Kirke: 15. maj
Tegning: Per Tjørnild
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Aktiviteter

GYMNASTIK
I SÆSONEN 2019/2020

Følgende hold starter i HØST-Hallen
Leg & bevægelse – 0 -2 år

Torsdag kl. 17.00-18.00 i hal A

Start torsdag den 29. august. Kontingent kr. 525. Tilmelding inden start via hjemmesiden.

Sammen med mor/far skal vi trille, rulle, rim og remser og gå balance. Redskabersbaner m.m.
Vi skal grine og le, klappe og hoppe sammen med far/mor. Forældrene er aktive sammen
med barnet.
Max. 25 deltagere m. 1 forældre hver – først til mølle-princippet.
Instruktør: Vicki Espersen & Gunvor Bakkegaard

Krudtuglerne – piger/drenge 3-4 år med far/morMandag kl. 17.00-18.00 i hal B
Start mandag den 26. august. Kontingent kr. 525. Tilmelding inden start via hjemmesiden.

Vi skal bevæge os og ha’ det sjovt – sammen med mor/far eller bedstemor/bedstefar!
Vi styrker vores sanser og motorik og laver sjov gymnastik. Vi leger og synger, kravler og
løber, hopper og springer, slår kolbøtter og går balance. Vi leger med faldskærm og hulahopringe, lagner og ærteposer. Vi tømmer redskabsrummet og udfordrer os selv på forskellige
redskabsbaner.
Kom og vær med!
Max. 30 børn+1 forældre hver – først til mølle-princippet, herefter venteliste.
Instruktører: Blia Solgaard & Heidi Jensen

Spillopperne – piger/drenge 5 år-0. klasseMandag kl. 17.00-18.00 i hal A
Start mandag den 26. august. Kontingent kr. 525. Tilmelding inden start via hjemmesiden.

Vi skal hoppe, vi skal løbe, vi skal lege og lave meget andet sjovt. Både på redskaber og uden
redskaber, der bliver fart over feltet, så kom og vær med!
Til vores opvisning i foråret viser vi, hvad vi har lært i løbet af vinteren.
Husk bare tæer eller strømper med gummidutter, så du ikke glider.
Du skal være fyldt 5 år inden jul, og være klar til at lave gymnastik på egen hånd.
Instruktør: Henning Espersen & Michelle Lauritsen m.fl.

Aktiviteter

HØST IF GYMNASTIK
Så er vi klar med nyt program. Følgende hold tilbydes i HØST-Hallen og i
Selling Forsamlingshus. Vi glæder os til at se nye og tidligere gymnaster.
Husk! Du er kun tilmeldt,
der står som deltager og
Alle børneholdene starter i
uge 35 – altså fra 26. august. hvis du har betalt kontingent forældre som tilmelder.
Vel mødt!
Se starttidspunkt af voksen via HØST IF’s hjemmeside
– www.høstif.dk – og betalinOBS! Ret til ændringer på
hold ved beskrivelse af
gen er gennemført.
de enkelte hold forbeholdes!
holdet!
Det er super vigtigt, når det
Kontingentet gælder fra
starttidspunkt aug-sep 2019 er børn, der skal tilmeldes et På gensyn til en fantastik sæson
til d. 31. marts 2020.
hold, at det er barnets navn,
Instruktører og gymnastikudvalget
Micro springere – piger/drenge 1.-2. klasseOnsdag kl. 17.00-18.15 i hal B
Start onsdag den 28. august. Kontingent kr. 675. Tilmelding inden start via hjemmesiden.

Har du lyst til at være aktiv? Kan du lide og være ham eller hende, der klatrer i ribber og leger
med og på redskaberne? Gemmer der sig måske en gymnast i dig? Hvis det er tilfældet, kan
dette hold være noget for dig.
Vores træning er bygget op om grundelementer til gymnastikken og spring generelt, og er
stilet til drenge og piger, der har mod på at prøve kræfter med gymnastikken.
Vi har brug for, at I forældre giver en hånd med, og der er også flere træninger i løbet af
året, hvor familien er velkomne.
Max 25 deltagere! Først til mølle-princippet.
Instruktør: Steffen Espersen & Henning Espersen m.fl.

Mini springere – piger/drenge 3.-4. klasse

Torsdag kl. 17.00-18.30 i hal B

Start torsdag den 29. august. Kontingent kr. 675. Tilmelding inden start via hjemmesiden.

Vi er et hold, hvor gymnasten er i centrum, så uanset om du er ny inden for gymnastik eller
erfaren springer, er du velkommen. Vi vil prøve og udfordre dig på dit niveau, samtidig med at
have det sjovt, og det er tilladt og grine af instruktørerne og med instruktørerne. Bare vi har
det sjovt og bliver udfordret, så skal vi nok få det sjovt. Lyder det som noget for dig, så kom
og prøv dig selv af – vi er klar, hvis du er. Der vil være træninger undervejs i sæsonen, hvor
familien er velkomne og prøve gymnastikken på egen krop og sind.
Vi forbeholder os retten til at tilpasse tidspunkterne, og flytte gymnaster efter
kvalifikationer.
Instruktør: Steffen Espersen & Henning Espersen m.fl.

Store springere – piger/drenge fra 5. klasseOnsdag kl. 18.30-20.00 i hal B
Start onsdag den 28. august. Kontingent kr. 675. Tilmelding inden start via hjemmesiden.

Vi er et hold, hvor vi skal have det rigtig sjovt, grine af hinanden og med hinanden, yde noget
på hver vores niveau og have sved på panden. Vi kommer til at øve en masse forskellige
spring, så vi kan forbedre os, vi kommer til at springe vejrmøller, araber, kraftspring m.m. Det
er sjovt, men kræver styrke, samarbejde og lyst. Vi vil arbejde med, at gymnasterne kommer
til at udfordre sig selv, arbejde med deres råstyrke, koncentration og selvfølgelig samarbejde
og tillid til hinanden og instruktøren. Så hvis det lyder som noget for dig, så kom og prøv.
Det kan være du kan lide det. Der vil være træninger undervejs i sæsonen, hvor familien er
velkomne til at prøve gymnastikken på egen krop og sind.
Instruktør: Steffen Espersen & Henning Espersen m.fl.

15

16

HØST – Juli-august 2019

HØST – Juli-august 2019

Aktiviteter

Aktiviteter

Crossgym – M/K fra 16 årMandag kl. 20.15-21.30 i hal A

Friske bedster & older – fra 60 årMandag kl. 15.00-17.00

HØST IF’s eget crossfitinspirerede hold for dig, som ønsker en alsidig og effektiv træning, der
virker, og sikrer at du kommer i bedre form på en sjov og naturlig måde.
Træningen tager udgangspunkt i crossfitprincipperne, som er bygget op om forholdsvist
korte men højintensitetsprogrammer (WOD’s), hvor øvelserne er konstant varierende og
funktionelle og kombinerer styrke- og konditionstræning. Vi bruger primært egen kropsvægt,
hvorfor alle kan være med, men tager også kettelbells, mukkerter, traktordæk og vanddunke
til hjælp. Du opnår udholdenhed, styrke, hastighed, koordination og ømme muskler. En
træning hvor vi giver alt hvad vi har i os, – hver gang. Crossgym er for alle!

Du kan li’ at røre dig og holde dig i form!
Så derfor – vi mødes mandag kl. 15 lige præcis – i
HØST-Hallen til gymnastik med musik du ka’ li’,
fællesskab, sang og latter,
spil, hockey, ”bold” der batter,
til slut en sang og kaffetår.

Start mandag d. 12. august. Kontingent kr. 700. Tilmelding inden start via hjemmesiden.

Start mandag d. 2. september. Kontingent kr. 600. Tilmelding inden start via hjemmesiden.

Instruktør: Gunvor Bakkegaard

Instruktør: Thejs Jakobsen

Zumba – M/K fra 16 årMandag kl. 19.00-20.00 i hal A og torsdag kl. 19.00-20.00 i hal B

Følgende hold er i Selling Forsamlingshus

Zumba er en sjov, glædesfyldt, dejlig skør og effektiv motionsform.
Zumba er inspireret af latinamerikanske danse og rytmer og ikke mindst god musik.
Zumba baseret på stilarter som bl.a. Salsa, merengue, reaggaton, cubia og mange flere.
Zumba er en fitness, hvor du får motion på en sjov måde, du får pulsen op og forbrænder
kalorier, og så får du trænet alle musklerne i kroppen og du kommer i bedre form.

Pilates – fra 18 år

Start mandag d. 12. august. Kontingent kr. 750. Tilmelding inden start via hjemmesiden.

Instruktør: Louise Rasmussen

Rytmekrukker – fra 18 år

Tirsdag kl. 19.15-20.45 i hal B

Start tirsdag d. 3. september. Kontingent kr. 700. Tilmelding inden start via hjemmesiden.

Rytmegymnastik for dig, der ønsker lidt flere udfordringer og samspil mellem gymnastik
og musik.
Prøve kræfter med seriesammensætninger – og gerne et håndredskab. Konditionstræning
vil også indgå i træningen, samt en træningsweekend i januar 2020. Vi lægger vægt på at
have det sjovt til træningen samtidig med at vi er parate til at træne seriøst.
Holdet deltager i min. 3 opvisninger – HØST IF, Nvui samt DGI Østjylland.
Instruktør: Gunvor Bakkegaard & Benedicte S. Larsen

Tirsdag kl. 19.00-20.30 i Selling Forsamlingshus

Start tirsdag d. 3. september. Kontingent kr. 700. Tilmelding inden start via hjemmesiden.

”In ten sessions you will feel the difference, in twenty you will see the difference and in thirty
you will have a whole new body” – det er med disse ord, Joseph Pilates beskriver den funktionelle træningsform han udviklede.
Pilates er funktionel træning, hvor man ved hjælp af øvelser aktiverer muskelkæderne
gennem kroppen. Centrum for alle øvelser er brugen af vores åndedræt og en stærk
korsetmuskulatur.
Vi vil øge sværhedsgraden af disse øvelser, som vi bliver stærkere, ved hjælp af mere udfordrende stillinger og redskaber, fx redondobold.
Hvis du har lyst til at styrke din krop, og gøre dette i fællesskab, er pilates sikkert noget for
dig. Vi glæder os til at se dig!
Instruktør: Sabine Mogensen & Elisabeth Gonge

17

18

HØST – Juli-august 2019

HØST – Juli-august 2019

Aktiviteter

HØST IF Motion

STAVGANG
Sommeren er helt over os nu. Vi går
derfor tur om torsdagene kl. 19.00.
Alt starter ved HØST-Hallen,
og slutter med en tår kaffe
samme sted.
Der er plads til flere på holdet, så
mød gerne op.
God sommer til jer alle.
Vagn Salling Poulsen
tlf. 86 91 43 76 / 23 25 19 89

Aktiviteter

KROLF

BADMINTON
Sæson 2019/2020 tider

Nu er sommeren over os – og du
kan stadig gå til den på krolfbanen
ved HØST-Hallen.
Vi spiller mandage og fredage
kl. 13.00 ved HØST-Hallen i
Hadbjerg.
Kom og prøv at være med, – vi
har det rigtig sjovt!
Du kan låne køller og kugler
helt gratis.
Og der er altid kaffe bagefter!

Tildeling til den kommende sæson
kan ske primo september 2019.
I septembernummeret af HØST,
der udkommer 31. august, informerer vi om tidspunkt for hvornår
man kan rekvirere spilletider i den
kommende sæson 2019/2020.
Badminton Formand
Gert Holdensgaard

Margit Jensen
Kontaktperson
Tlf. 22 76 57 78

JU JITSU
Børneholdene
holder sommerferie
Voksenholdet
fortsætter træningen
På HØST IF Jujitsu Facebookgruppe: @hadbjergjujitsu kan du
finde yderligere information.
Træningstider
Tigerholdet (6-11 år) tirsdage kl. 17.00-18.00
Drageholdet (12-15 år) tirsdage kl. 17.00-18.00
tirsdage kl. 18.00-19.15
Voksenholdet (16+ år)
torsdage kl. 20.30-22.00

Vil du prøve? Du har kun brug for
t-shirt og (lange) træningsbukser,
samt en drikkedunk! Så mød bare
op. Vi tager godt imod dig!
Thomas Langton
hadbjerg.jujitsu@gmail.com

FLOORBALL
Floorball i HØST IF holder sommerferie efter en rigtig god første
sæson med 25 -30 forskellige
spillere og også nogen der lige har
været forbi for at prøve spillet.
Efterårssæsonen bliver anderledes i den forstand, at der nu
kan spilles på HEL BANE, hvilket svarer til en håndboldbane i
HØST-Hallen.
Træningstiden er stadig den
samme: mandage kl. 20.00-22.00.
Første træningsaften på HEL
BANE i HØST-Hallen er
Mandag d. 2. september kl.
20.00-22.00.
God sommerferie til alle.
Lars Olsen
Kontaktperson
Tlf. 23 81 01 21

LØB I HØST IF
Har du fået mod på en
fælles løbetur?
Mød op til en fællestræning og
prøv en løbetur med andre løbeglade mennesker i lokalområdet.
Det er helt nemt og uforpligtende.
Tempoet ligger fra 7 til 5 min/km –
der er altså plads til alle.

STØT KAMPEN MOD KRÆFT
HØST IF deltager for 5. år ved
Stafet For Livet i Hadsten
Selvom du ikke er medlem
af HØST IF kan du også
være med. Se side 6.

Træningstider, fra HØST-Hallen
Tirsdag kl. 19.30
Torsdag kl. 17.00
Søndag kl. 9.00

Kontingentbetaling
Kontingent for en hel sæson
er 200 kr. Tilmelding på
www.høstif.dk/loeb
Kommende aktiviteter
24.-25. august Stafet For Livet, Hadsten
(24-timers holdstafet)

Claus Glavind
Mail claus@glavind.net
Tlf. 71 78 02 30
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FODBOLD

VH FODBOLD

Ungdomsafdelingen

OB 40-holdet

Børne- & ungdomshold HØST IF

OB 40 forårssæsonen er nu slut

Så er endnu en fantastisk forårssæson med
masser af træning, stævner, turneringskampe
og andet fodbold er overstået.
Nogen deltager som det sidste til HSK CUP
d. 29.-30. juni. U10+U12 DR tager afsted til
Sønderjydske Cup d. 28.-30. juni. Og nogen
af jer er klar på DGI/HØST IF Fodboldskole
i Hadbjerg i uge 27. I uge 32 sender vi U14
drengene til Ramsing CUP – et stævne de har
deltaget i de sidste mange år.
God sommerferie til spillere, trænere,
holdledere og forældre. Vi ser frem til mere
fodbold i efterårssæsonen i HØST IF.
NB! Opstart efter sommerferien aftales på
de enkelte hold.

HØST IF OB 40 har haft et godt
forår og slutter på 2. pladsen i
den sæson der hedder efterår 2018
– forår 2019.
34 points i 14 kampe.
10 vundne, 2 uafgjorte og 2 tabte kampe.
Målscore 46-31
Så nu er der sommerferie.
Efterårsturneringen starter medio august.
Spørgsmål eller andet ved OB 40-holdet
kan stilles til

Fodboldudvalget

Jacob Andersen
Holdleder
Tlf. 27 12 55 24
Mail andersenjacob1980@gmail.com

DGI/HØST IF FODBOLDSKOLE
I HADBJERG UGE 27, DEN 1.-5. JULI
Tilmeldingen er slut. Der er tilmeldt 100 deltagere til DGI
/ HØST IF Fodboldskole i Hadbjerg. Vi trænere og ledere
glæder os meget til at modtage jer alle mandag den 1. juli
kl. 9.00 ved HØST-Hallen.
Vi ses til en ny fantastisk fodboldskoleuge i Hadbjerg.
Lars Olsen
Fodboldskoleleder

Randers FC
klubfælleskabet
HØST IF er en del af Randers
FC klubfællesskabet sammen
med 47 andre klubber omkring
Randers og på Djursland. HØST IF
har flere fordele heraf. En af dem
er fire fribilletter til alle Randers
FC’s hjemmekampe i Superligaen.
Fribilletter til Randers FC
hjemmekampe i Superligaen
Hvis du er interesseret i disse
billetter til en af kampene i
Superligaen, skal du ringe eller
skrive en mail til undertegnede
med antal. Jeg vil så, via den
kodede adgang jeg har til vores
fire billetter, få dem reserveret
til dig/jer.
Der skal tages det forbehold
at billetterne kan være afsat til
anden side allerede.
Henvendelse til
Lars Olsen
Mail lars.knud@godmail.dk
Tlf. 23 81 01 21

Hjemmekampe
2. april
13. april
4. maj
25. maj
1. juni
8. juni
21. juni

VH Fodbold – Ådalen IF
VH Fodbold – Midtdjurs
VH Fodbold – TRIF
VH Fodbold – Nørager B
VH Fodbold – Norddjurs GF
VH Fodbold – Ebeltoft
VH Fodbold – Åstrup/Hammelev

2-6
3-2
0-5
2-5
2-4
2-6
Voldum Stadion

Som I kan se af hjemmekampsresultaterne, er det ikke blevet
til ret mange points her. Det samme gør sig gældende i
udekampene. Så vi må før den sidste kamp konstatere, at vi
er rykket ned i Serie 4. Det er nok også der, vi spillemæssigt
hører hjemme, med den spillertrup vi har nu. Så vi glæder
os til sommerferien, og er klar til at tørne ud i Serie 4 til
efteråret.
Serie 6 har været ramt af mangel på spillere til et par af
kampene, og af dem der er spillet, er det blevet til en enkelt
uafgjort kamp. Det er ikke optimalt, så vi må kigge på, om
vi skal trække Serie 6-holdet, og så spille 8-mands seniorfodbold i stedet for. Men det er en overvejelse, der lige skal
aftales på spillermøde i forbindelse med Serie 3’s sidste
hjemmekamp den 21. juni. Her er der også afslutningsfest for
forårssæsonen.
Opstart efter sommerferien meddeles via Facebookgruppen
@vhfodbold til alle spillerne.
HØST IF – VH Fodbold ansvarlig
Lars Olsen
Tlf. 23 81 01 21

NVUI/HØST IF
seniorklubsamarbejde

VH Fodbold
VH Fodbold er et klubsamarbejde
mellem HØST IF og NVUI på
seniorplan (ikke OB).
Træning tirsdage og torsdage kl.
19.00-21.00. Hadbjerg lige uger –
Voldum ulige uger!
Hjemmekampe spilles på skift i
Hadbjerg og Voldum.
Pulje Serie 3: AC Norddhurs/
GBIF, Ebeltoft IF, IF Midtdjurs,
Nørager B, TRIF, Ådalen IF,
Åstrup/Hammelev
Pulje Serie 6: ST70, Sabro,
Lisbjerg, VRI(2) og ACFC/AKF
Lars Bækgaard, Langå
Træner
Tlf. 40 36 84 97
Rasmus Knage Thomsen
Kontaktperson
21 84 16 41
Lars Olsen
HØST IF – VH Fodbold ansvarlig
Tlf. 23 81 01 21
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til aktiviteter og kontaktpersoner

Fodbold 
HØST IF
Fodboldformand Lars Olsen, tlf. 23 81 01 21, mail lars.knud@godmail.dk
Ungdomskoordinator Rasmus Knage Thomsen, tlf. 21 84 16 41
Træningstider
U6 drenge+piger, tordag kl. 16.30-17.30
og trænere			
Træner Nikolaj Hald, tlf. 20 63 74 95
U7+U8 drenge+piger, onsdag kl. 16.45-18.00
			
Træner Henrik Frydensberg Hvass, tlf. 42 22 48 44
U9 piger, mandag og onsdag kl. 16.45-18.00
			
Træner Heidi Knudsen, tlf. 28 74 75 22
			
Holdleder Bonnie Kristensen, tlf. 22 27 83 31
U9 drenge, mandag og onsdag kl. 16.45-18.00
			
Træner Nicolaj Kirkbak, tlf. 30 70 35 45
			
Træner Allan Nielsen, tlf. 23 31 01 33
			
Holdleder Yvonn Simonsen, tlf. 20 95 39 30
U10 drenge, mandag kl. 17.00-18.15 og onsdag kl. 16.30-17.45
			
Træner Jesper Søndermark Jepsen, tlf. 25 18 75 18
			
Trænerassistent Henrik Carstensen, tlf. 21 48 07 64
			
Trænerassistent Juan Martin de Elizalde, tlf. 28 11 86 12
			
Holdleder Lykke Hansen, tlf. 20 26 55 64
			
Holdleder Tina Fastrup, tlf. 30 60 86 79
U11 piger, tirsdag og torsdag kl. 17.45-19.00
			
Træner Jacob Dalby, tlf. 26 81 19 79
			
Træner Sune Lauritsen, tlf. 41 29 92 99
			
Træner Arne Lundfold Bjerring, tlf. 26 71 44 00
			
Træner Jesper Thomsen, tlf. 22 99 89 29
			
Træner Thomas Jørgensen, tlf. 40 63 57 37
			
Holdleder Trine G. Lauritsen, tlf. 40 62 10 05
U11 drenge, tirsdag og torsdag kl. 16.00-18.00
			
Træner Søren Søndergaard, tlf. 27 21 31 97
			
Træner Ruben Høgh, tlf. 51 74 20 50
			
Træner Marc Steensgaard, tlf. 29 24 77 31
			
Holdleder Christina K. Dose, tlf. 41 89 30 16
			
Holdleder Rikke Juul Særmark, tlf. 51 22 09 73
U12 drenge, tirsdag og torsdag kl. 16.00-18.00
			
Træner Thomas Fangaard, tlf. 30 29 39 23
			
Træner Flemming Dahl Sørensen , tlf. 28 19 22 89
			
Holdleder Christina K. Dose, tlf. 41 89 30 16
			
Holdleder Rikke Juul Særmark, tlf. 51 22 09 73
U14-U15 drenge, onsdag kl. 17.00-18.30
			
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
			
Holdleder Tina Bille, tlf. 60 18 64 20
U16 piger, mandag og onsdag kl. 19.00-21.00
			
Træner Michael Andersen, tlf. 23 93 48 65
			
Træner Nikolaj Nymann Kristjansen, tlf. 30 27 41 47
			
Holdleder Annemette Andersen, tlf. 23 74 73 76
Oldboys, kampdag onsdag
Holdleder Jakob Andersen, tlf. 27 12 55 24

Badminton
Kontaktperson:
Banko

HØST IF
Gert Holdensgaard, tlf. 23 31 17 56, e-mail gertogsanna@skylinemail.dk
Hadbjerg Forsamlingshus
Onsdag kl. 19.30 i Hadbjerg Forsamlingshus

Bordtennis
Kontaktperson
Gymnastik
Formand:

HØST IF
Peter Thybo Christensen, tlf. 50 74 73 15, ptc@aabnet.dk

HØST IF
Gunvor Bakkegaard, tlf. 22 22 23 85, e-mail gunvor@oedumdamgaard.dk
Leg & bevægelse 0 -2 år			
Torsdag kl. 17.00-18.00 i hal A
		
Instruktør: Vicki Espersen & Gunvor Bakkegaard
Krudtuglerne
piger/drenge 3-4 år med far/mor
Mandag kl. 17.00-18.00 i hal B
		
Instruktører: Blia Solgaard & Heidi Jensen
Spillopperne
piger/drenge 5 år-0. klasse		
Mandag kl. 17.00-18.00 i hal A
		
Instruktør: Henning Espersen & Michelle Lauritsen m.fl.
Micro springere
piger/drenge 1.-2. klasse		
Onsdag kl. 17.00-18.15 i hal B
		
Instruktør: Steffen Espersen & Henning Espersen m.fl.
Mini springere
piger/drenge 3.-4. klasse		
Torsdag kl. 17.00-18.30 i hal B
		
Instruktør: Steffen Espersen & Henning Espersen m.fl.
Store springere
piger/drenge fra 5. klasse		
Onsdag kl. 18.30-20.00 i hal B
		
Instruktør: Steffen Espersen & Henning Espersen m.fl.
Crossgym
M/K fra 16 år			
Mandag kl. 20.15-21.30 i hal A
		
Instruktør: Thejs Jakobsen
Zumba
M/K fra 16 år			
Mandag kl. 19.00-20.00 i hal A og 		
		
Instruktør: Louise Rasmussen		
Torsdag kl. 19.00-20.00 i hal B
Rytmekrukker
fra 18 år			
Tirsdag kl. 19.15-20.45 i hal B
		
Instruktør: Gunvor Bakkegaard & Benedicte S. Larsen
Pilates
fra 18 år i Selling Forsamlingshus
Tirsdag kl. 19.00-20.30
		
Instruktør: Sabine Mogensen & Elisabeth Gonge
Friske bedster & older – fra 60 år			
Mandag kl. 15.00-17.00
		
Instruktør: 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. 13.00 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. 17.00 og søndag kl. 9.00
Kontaktperson:
Claus Glavind, tlf. 71 78 02 30, e-mail claus@glavind.net
Stavgang (Nordic Walking)
HØST IF
Træningstider:
Torsdag kl. 19.00
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
FodboldVH Fodbold
Herre senior, tirsdag og torsdag kl. 19.00-21.00, lige uger i Hadbjerg, ulige uger i Voldum
			
Træner Lars Bækgaard, tlf. 40 36 84 97
			
Holdleder Rasmus Martens, tlf. 31 44 30 10
			
Kontaktperson Rasmus Knage Thomsen, tlf. 21 84 16 41

Hvor intet andet er nævnt, foregår aktiviteten i eller starter fra HØST-Hallen.
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EN TUR I BALJEN
Dengang kendte vi ikke de flotte baderinge og badedyr,
der findes nu om dage.

Af Martin Møller

N

u er det snart sommerferie, og det
er for mange også ensbetydende
med en tur til stranden og en tur

i vandet.
Da jeg var barn på Tobæk Mølle, var der
ikke rigtig noget der hed sommerferie, landbruget og kreaturerne skulle passes, også når
det var sommer, så det blev til en tur i baljen.
Jeg husker, at da jeg blev ældre, blev det
sådan, at én gang årligt tog vi i familien til
stranden i Ebeltoft, sammen med min onkel
og familie på Ågård, det kunne også være
Vosnæs Pynt, hvor vi børn så pjaskede løs
i vandet, mens de voksne blev på stranden
med kaffe og sommerhat, og når det var helt
vildt, smøgede min far buksebenene op til
knæene, så! var det sommer.
På vores ture, var det altid vognmand
Leth fra Hadbjerg, eller vognmand Gissel
fra Hadsten, der kørte, da der ikke var bil,
hverken på Ågård eller i Tobæk, men det
gik fint med Leth eller Gissel, som vist nok
skiftedes til.
Madpakker, kaffe, de gule citronsodavand,
håndklæder og badetøj blev pakket, og så
drog vi afsted, vel sidst på formiddagen,
vognmanden blev også ved vandet hele
dagen, inden alle skulle hjem inden fem, der
skulle jo fodres og malkes, men det var alligevel en dag vi så frem til, år efter år.
De sommerdage, vi ville bade, og turen
ikke gik med taxa til Ebeltoft, foregik i åen,
Spørring Å, som bekendt løber forbi nede i
lavningen mellem Ødum og Tåstrup.
Børn og voksne fra Ågård, Tobæk og Ødum
drog ned over markerne, oppe fra Ågård og
ned til åen, hvor der i et sving var et godt sted
at bade, og det blev flittigt benyttet.
Helt godt var det, når man fik sig
skaffet en gammel slange til et
bilhjul eller vognhjul til badering.

Her er det sommer og
badedag vel omkring 1950 i
Tobæk Mølle

Her Ebeltoft strand ca. 1955

Børn og voksne på badetur til åen i 50’erne.
Min onkel Niels Møller
og min far Laurits Møller
og Leths Taxa

Her et billede af friluftsbadet fra midten af halvtredserne,
venligst leveret af Hadsten Lokalarkiv.

Da vi blev ældre, begyndte jeg og min
bror at gå til svømmeundervisning i Hadsten
Friluftsbad, og det var fragtmand Schmidt
Christensen, der var underviser. Jeg husker,
at vi skulle ligge på fliserne og lave svømmeøvelser, inden vi fik lov at komme i vandet,
og jeg husker, at det var meget koldt. Efter
badeturen kunne man tage et brusebad, også
i koldt vand.
Det må havde været omkring 1957-59,
vi gik til svømning i friluftsbadet, og senere,
da vi blev ældre, var det der man tog ned,
når der skulle bades, så det var håndklæde
og badebukser på bagagebærerne, op på
cyklerne og afsted.
Friluftsbadet blev løbende renoveret, og
der var himmelvid forskel fra friluftsbadet
blev gravet ud i 1937-38 og indviet i 1939, til
de sidste år, inden det lukkede.
År 2000 blev det besluttet at lukke badet,
som i dag er fyldt op, og der ligger huse på
stedet, så nu må man ud af byen eller en tur i
åen, for at komme ud at bade.
Rigtig god badesommer.
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HØST
Hadbjerg Ødum Selling Tidende

GRUNDLOVSDAG

Sikke en dag! Sikke et arrangement!

Mange frivillige hænder var
i gang med forberedelserne
til fejring af grundlovsdag på
Hadbjerg Skole.
Solen stod højt på himlen,
smilene var brede, benene
varme, og mens vi fejrede
denne demokratiets dag, blev
der stemt til folketingsvalget i
HØST-Hallen.
I udskolingsgården var det
ikke egentlig folkevalgte, der
var i arbejdstøjet, men derimod folk, som ikke kan lade
være med at tage et lille nap
for fællesskabet – tak for det!
Nick Pedersen holdt en
vedkommende og oplysende

tale, som vi har fået lov at
bringe her i bladet.
Og vi var så heldige at
Hadsten Storpastorats
Børnekor havde tid til at
optræde for os denne dag –
de er bare gode!
Løbet blev fløjtet i
gang, og mens løberne
svedte på ruterne 2,5, 5
eller 10 km, svedte andre
over Den Hundesvære
Grundlovsquiz, som i anledning af Grundlovsjubilæet var
ekstra svær.
På HØST-redaktionens vegne
Rikke Møller Antvorskov

Fotos: Rikke Møller Antvorskov og Niels Bjarne Larsen
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RESULTATER FRA HØST GRUNDLOVSLØBET
Tak til alle for den fine opbakning til en
hyggelig grundlovsdag i HØST.
Igen i år var der en flot deltagelse ved årets
Grundlovsløb med 75 deltagere.

2,5 KM

Placeringer og tider for de tre første i hver
klasse – hele resultatlisten kan findes på
www.høstif.dk.

Børne- og Familieløb – piger
Placering Navn	Klub/hold/firma
1.
Alvilde Smærup Ehlers		
2.
Sofie Mikkelsen
HADBJERG TØMRERFIRMA
		
MIKKELESEN & SØN A/S
3.
Ella Eskildsen
Aarhus 1900

Tid
0:13:29
0:15:35
0:16:51

Børne- og Familieløb – drenge
Placering
1.
2.
3.

5 KM

Navn	Klub/hold/firma
Mathias Carstensen		
Andreas Lykkebo
Tahhan Lykkebo
August Skåning
HØST IF

Tid
0:12:14
0:16:15
0:16:29

Navn	Klub/hold/firma
Amalie Hald		
Frida Bøje Glavind
HØST IF
Lærke Jensen		

Tid
0:27:55
0:28:39
0:31:16

Piger
Placering
1.
2.
3.

Kvinder
Placering Navn	Klub/hold/firma
1.
Elisabeth Lindrup		
2.
Johanne Mikkelsen
HADBJERG TØMRERFIRMA
		
MIKKELESEN & SØN A/S
3.
Julie Christiansen		

Tid
0:20:14
0:26:20
0:29:29

Drenge
Placering
1.
2.
3.

Navn	Klub/hold/firma
Jonas Jul Særmark
HØST IF
Bror Dahl Larsen
HØST IF
Asbjørn Jørgensen		

Tid
0:22:53
0:23:20
0:25:14

Navn	Klub/hold/firma
Henrik Ehlers		
Flemming Olesen
60+
Jens Dose		

Tid
0:18:28
0:20:40
0:25:02

Mænd
Placering
1.
2.
3.

10 KM

Mænd
Placering Navn	Klub/hold/firma
1.
Hans Børsen
HADBJERG TØMRERFIRMA
		
MIKKELESEN & SØN A/S
2.
Esben Mærsk
HADBJERG TØMRERFIRMA
		
MIKKELESEN & SØN A/S
3.
Mathias Mærsk
HADBJERG TØMRERFIRMA
		
MIKKELESEN & SØN A/S

Tid
0:45:36
0:51:46
0:52:04

GRUNDLOVSTALEN 2019
v. Nick Pedersen

Kære alle
Tak fordi I er mødt frem på denne dejlige
grundlovsdag og tak til arrangørerne i HØST
for at give mig mulighed for at tale til jer i dag.
I dag er grundlovsdag helt ekstraordinær
festlig, fordi vi ikke bare fejrer vores demokrati, men fordi vi rent faktisk også stemmer
til folketingsvalget. Jeg har selv været nede
og stemme her til formiddag og lige som så
mange andre, tog jeg min søn med ned på
den lokale skole, for at han kunne opleve
valghandlingen. Lasse er 10 år, og ganske
som forventet, kom vi til at snakke en hel
masse om, hvorfor vi overhovedet stemmer,
hvem jeg stemmer på og hvorfor jeg stemmer på den ene og ikke den anden. Det er
svært når man er 10 år, at forstå hvordan et
demokrati virker. Og man kan godt blive lidt
udfordret som forældre, når man skal forklare
en 10-årig det store billede. På et tidspunkt
bliver hans blik da også lidt langt og koncentrationen flakker et andet sted hen. Men jeg
tror alligevel på, at oplevelsen sætter sig små
spor, der på et andet tidspunkt vil vække hans
nysgerrighed og skubbe ham i retning af at
forstå vores samfund og få ham til at værdsætte og deltage i vores demokrati.

For mig er grundlovsdag en fejring af demokratiet og en fejring af de værdier, vores
fællesskab bygger på. Det er en fejring af
både det store landsfællesskab og en fejring
af alle de mindre demokratiske fællesskaber,
der er overalt i Danmark. Det gennemsyrer
foreningslivet, menighedsrådene, dagtilbud
og skolen her, hvor forældre og medarbejdere på demokratisk vis er valgt ind i vores
skolebestyrelse.
Som skolemand, da ligger det mig netop på
sinde at tale om den del af vores demokratiske fællesskab, der ligger i folkeskolen. For
hvor meget fylder det i skolen? Er det kun
noget vi ser glimtvis, når skolebestyrelsen
holder møder eller når elevrådet vælges?
Hvor meget fylder skolens fokus egentlig på
demokrati? Her i Hadbjerg? I Danmark i det
hele taget? Gør vi det egentlig godt nok, når
valgdeltagelsen blandt unge år efter år er lav?
Er vi gode nok til at indføre vores børn og
unge i demokrati? Tage dem i hånden og med
ind i valgboksen for at gøre dem nysgerrige?
Vi voksne kan godt være bekymrede for
vores demokrati og de unges engagement i
det. Men spørgsmålet er, hvor bekymrede vi
har grund til at være?
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For nogle år siden tog jeg med skolens
elevråd på kursus. Dansk Ungdoms Fællesråd
stod for kurset og mens eleverne lærte om
elevrådsarbejdet holdt DUF et foredrag for
os skoleledere og lærere, der var taget med
vores elevråd på kursus. Her præsenterede
de os for en demokratiundersøgelse blandt
de unge, der netop var lavet på baggrund af
den faldende valgdeltagelse. Undersøgelsen
viste et spændende billede.
Aldrig har en generation af unge været
mere interesserede i samfundsforhold. De
unge har en kæmpe viden. De har stærke
holdninger og de har lyst til at fremføre dem.
De er væsentligt mere vidende og interesserede i samfundsforhold end min egen
generation. De er med andre ord alt andet
end ligeglade og tilbagelænede.
Problemet er bare, at de ikke omsætter
deres holdninger til konkret at møde op og
sætte deres kryds i stemmeboksen eller
melde sig ind i traditionelle politiske foreninger – og det er et problem. Men det er vigtigt
at understrege, at det IKKE er et problem
at de er uvidende eller uinteresserede i
samfundsforhold. Se bare på ungdommens
opbakning til de klimademonstrationer, der
har fundet sted det seneste år. De møder
massivt frem, bekymrer sig og engagerer sig.
Vi har bare en kæmpestor og vigtig opgave
i at få dem op af sofaen og hen og stemme i
den gammeldags traditionelle stemmeboks.

Tilbageblik

boksen. Tal med dem om hvor vigtigt demokratiet er, for hvad er alternativet? Svaret
er en eller anden form for ikke-demokrati,
som uanset hvordan det stykkes sammen vil
betyde tab af indflydelse, rettigheder og den
demokratiske beskyttelse som vores nuværende grundlov er en garanti for.

Jeg er skolemand. Jeg elsker folkeskolen højt.
Og det gør jeg fordi det er i folkeskolen, vi
skal forberede børnene til at indgå i vores
demokratiske samfund. I formålsparagraffen
står der direkte at:
Folkeskolen skal forberede eleverne til
deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i
et samfund med frihed og folkestyre. Skolens
virke skal derfor være præget af åndsfrihed,
ligeværd og demokrati.
Og gør vi så det ved kun at deltage i skolevalg og sørge for at skolen har et elevråd?
Nej. Vi gør det i høj grad i hverdagen fra
0. – 9. klasse hver eneste dag, igen og igen og
hele tiden.
Lærerne og pædagogerne gør det hver
gang, der er en uenighed. De insisterer på
at børnene skal lytte til hinanden, vente på
at det bliver deres tur, ved at lære dem at
se tingene fra andres synspunkter og ved at
lære dem at have respekt for andres holdninger, selv om de ikke er enige. Når vi løser
konflikter, søger vi at lære børnene at indgå
kompromisser, hvor ingen bliver tabere. Vi
insisterer på at konflikter og uenigheder
bliver løst efter demokratiske spilleregler, dvs.
Og hvordan gør vi så det?
via dialogens vej, med blik for ALLES bedste
På Hadbjerg Skole afsatte vi her i vinterog ikke kun mig selv. Det er det, som skaber
perioden en uge til at deltage i skolevalg. Vi
havde paneldebatter, hvor de unge lærte om, grundlaget for at indgå i de fantastiske små
og store demokratiske fællesskaber, som vi
talte om og drøftede politiske holdninger og
netop fejrer her i dag.
det hele kulminerede i, at eleverne deltog i
Vores folkeskole kan noget helt unikt i
det landsdækkende skolevalg, hvor de stemte
forhold til at danne selvstændige, kritisk
i de samme valgbokse, som vi bruger i dag.
tænkende mennesker. I de senere år har
Jeg tror, vi alle bliver nødt til at gøre en
der været et massivt fokus på, at skolen
ekstra indsats. Det er vigtigt. Undersøgelser
ikke er god nok. Børnene lærer ikke nok,
viser, at hvis man ikke deltager i valghandog vi halter bagud efter andre lande. Siden
linger som ung, så er sandsynligheden
de første PISA-undersøgelser er der blevet
for at man bliver sofavælger senere i livet
iværksat en masse tiltag, der har flyttet
meget større.
Det er en opgave, som skolen og ungdoms- rigtigt meget fagligt. Der er med andre ord
kommet et massivt fagligt fokus, hvor bedre
uddannelserne har, men i høj grad også en
opgave for forældre, bedsteforældre, naboer, faglige undervisningsmetoder, men også
fodboldtrænere – ja, for alle der har relationer faglige test og prøver er kommet til at fylde
meget. Danske skolefolk har kigget mod New
til unge mennesker. Prik nu til dem! Hjælp
dem nu med at komme op af sofaen og hen i Zealand, Finland og Canada, for at lære af de

skolesystemer, som er dygtigere end os til
at hæve elevernes faglige niveau, og det har
hjulpet.

nu behøver du i mange situationer ikke
kunne læse, skrive eller tale fremmedsprog,
fordi computere kan hjælpe og tage over.
En person, jeg talte med for nyligt, fortalte
at hun havde set en asiatisk turist tage sin
mobiltelefon frem og tage et billede af menukortet på en restaurant, hvorefter telefonen
oversatte det hele til kinesisk for hende. Og
i skolen har vi allerede i en del år hjulpet
ordblinde elever, med kunstig oplæsning af
tekster, ligesom vi kan indtale tekst, som
computeren omdanner til skrift.
Men det som computerne ikke kan hjælpe
os med, er kritisk tænkning. At gennemskue
om det man læser på Facebook, nu er ægte
eller er ”fake news”. Computerne kan heller
ikke løse konflikter for os, eller hjælpe os til at
finde ud af, hvordan man får et godt liv eller
fortælle os, hvad der er værdifuldt og hvad
der er smukt.
Derfor skal vi dyrke disse sider af undervisningen i skolen, og jeg kan høre og se i
undervisningsverdenen, at det er en strøm
der begynder at rulle.
Det er nemlig det, der er baggrunden for
at vi også fremadrettet kan bevare det gode
samfund vi har, og passe på det fantastiske
fællesskab som vi har her i vores lille smørhul.

Men i hele denne faglige bevægelse har man
måske lidt glemt den del af folkeskolens
formål, som jeg læste op før. Den dannelsesmæssige del, der handler om at blive
dannet som et kritisk tænkende, demokratisk
menneske. For danske børn er nogle af de
allerdygtigste til lige netop det. Og af den
grund kommer skolefolk fra f.eks. Sydkorea til
Danmark, fordi de mangler den selvstændighed, som danskere udøver i deres arbejde. Vi
er rigtigt gode til selv-ledelse, hvor vi arbejder
tillidsbaseret og med frihed under ansvar.
Den selvstændighed savner de. De kommer
hertil for at lære af vores skolesystem. De
kommer hertil, fordi det danske samfund
kan noget helt særligt i forhold til at danne
mennesker, så de kan handle uden hver gang
at skulle spørge deres chef. Det blev f.eks.
tydeligt da danske soldater begyndte at blive
udsendt på internationale missioner. Lige
pludselig fik vores engelske og amerikanske
allierede øjnene op for, at de danske soldater
kunne noget helt særligt i forhold til at handle
både selvstændigt og til den fælles missions
bedste. Måske er det nogle af disse elemenTak fordi I lyttede
ter, vi skal dyrke og værdsætte meget mere
og fortsat god grundlovsdag.
fremover. Og måske er det netop også disse
dyder, vi bliver nødt til at dyrke meget mere
i den danske skole fremadrettet. Allerede
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6. ÅRGANG PÅ BORNHOLM
Mandag
Mandag den 6. maj 2019 mødtes vi kl. 10.50
ved Hadsten togstation. Kl. 11.10 tog vi med
toget til Aarhus, hvor vi kom på et andet
tog til Korsør. Derfra skulle vi køre i ca. 2 en
halv time. I toget på vej derover spiste vi slik
og spillede lidt forskellige spil. Da vi ankom,
skulle vi med bus fra Korsør til Ystad, som
også tog to en halv time. Da vi var kommet til
Ystad, skulle vi med færgen til Rønne Havn,
som ligger på Bornholm. Da vi var ankommet til Rønne Havn, skulle vi med en bus til
Gudhjem, og det tog ca. en halv time. Da vi
var ankommet, fik vi fordelt vores værelser,
hvor vi allesammen skyndte os op, for at
kunne slappe af i vores senge. Kl. 22.30 gik
vi så i seng for at være friske og udhvilede til
om tirsdagen.
På skibet spillede vi spil, og nogle købte
sodavand og chips til turen. Vi måtte have
250 kr. med til turen.
Tirsdag
Dagen startede med, at vi spiste morgenmad
ca. kl. 7.15.

Da vi kom hjem fra at spise morgenmad,
hentede vi cykler.
Vi cyklede 14 kilometer i bakket landskab.
Det første stop vi havde, var ved et smukt
vandfald, hvor der var mange klipper.
Der hyggede vi os med at gå på sten
og klatre.
Derefter cyklede vi videre hen til Østerlars
Kirke, hvor der var en munk (Broder Jørgen),
der fortalte os om kirkens historie.
Østerlars Kirke er en rundkirkeborg, der er
bygget i 1100-tallet.
Vi var helt oppe i toppen af kirken, og der
fortalte han om, hvordan folk søgte hen til
Østerlars Kirke, når der kom krig.
Efter vi havde været ved Østerlars
Rundkirke, cyklede vi videre til Bornholms
Middelaldercenter, hvor vi fik lov til at gå
rundt på egen hånd.
På middelaldercentret kunne man både
prøve at skrive runer, skyde med bue og pil,
prøve rustning, se en kanon blive affyret og
meget andet.
Derefter cyklede vi hjem til Gudhjem
Vandrerhjem og spiste aftensmad ca. kl. 17.00.

En del af os gik op til Spar og købte slik til
resten af ugen.
Om aftenen hyggede vi os med at snakke
og spille kort på værelserne.
Onsdag
Vi startede dagen med at blive vækket 7 og
skulle spise morgenmad.
Bussen til Opalsøen kom ca. kl. 9
og hentede os ved vandrehjemmet.
Buschaufføren hed Rudolf, og fortalte lidt om
Bornholms historie. Da vi ankom til Opalsøen
efter ca. 45 minutter, satte han os af. Så gik vi
en tur rundt om Opalsøen, inden vi skulle til
Hammershus. Ved Opalsøen kunne man tage
en svævebane ned fra toppen og man kunne
også klatre og rappelle på klipperne. Det
gjorde vi ikke, men det var meget flot. Ved
Opalsøen spiste vi også madpakker. Efter at
vi havde spist madpakker, havde vi noget tid
til at lege, og så tog vi også et gruppebillede.
Bagefter begyndte vi at gå derover. Lærerne
havde nogle problemer med at finde vej, men
til sidst ankom vi til Hammershus.
Da vi kom derover, var der to udklædte
personer, der tog imod os.
De gav os nogle dragter og skumgummisværd, og så skulle vi kæmpe som
bornholmere og svenskere. Vi startede lidt

væk fra borgen med en prøvekamp for at
lære reglerne at kende. Bornholmerne tog
én vej op til borgen og svenskerne en anden.
Bornholmerne startede i borgen og svenskerne startede lidt udenfor borgen.
Svenskerne skulle gå op ad 283 trappetrin
for at komme ind i borgen. De gik igennem
en nødudgang for bornholmerne. Kampen
foregik i borgen, bornholmerne vandt
begge kampe.
Torsdag
Torsdag vågnede vi op til regn og blæst.
Meningen var egentlig, at vi skulle sejle ud til
Helligdomsklipperne, men fordi det blæste og
regnede så meget, fik vi valget mellem at tage
med på sejlturen eller at gå en tur. Den båd
vi skulle sejle med, var åben, og det regnede
virkelig meget. Bølgerne var store, men der
var næsten ingen, der blev søsyge. Båden, vi
sejlede med, hed Thor, og der var en guide
ombord, der fortalte om tingene, vi så på
vejen. Guiden fortalte, at der i den 60 meter
lange “Sorte Gryde”, som er en grotte, lever n
bornholmsk grotteedderkop.
Kl. fire gik vi ned på et røgeri og hentede
røgede sild. Der var nogle, der blev valgt til
at se, hvordan man tager benene fra silden.
Efter vi havde været på røgeriet, gik vi tilbage
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Praktisk information

FERIE OG
FRIDAGE
Jeg holder sommerferie i
uge 30-32.
Der henvises i ferien til
mine kollegaer i Hadsten:
Marie Hedegaard Thomsen,
tlf. 86 98 08 09
Lise Thorbøll Melchiorsen,
tlf. 86 98 24 24
Kirkekontoret, tlf. 86 98 04 25

Mette Krabbe

Plejehjemsgudstjenester

til vandrehjemmet, og dem, der var blevet
guidet i, hvordan man tager benene fra
silden, skulle lære os andre det. De fleste
endte med godt at kunne lide røget sild.
Vi havde spist i et køkken på vandrehjemmet, og dagen efter kunne man stadig godt
lugte det.
Kl. 19.30 mødtes vi, og gik op til Gudhjem
Svømmehal, vi havde svømmehallen for os
selv. Der var en vandrutsjebane og to vipper,
en enmetervippe og en tremetervippe. Kl. 21
var vores tid slut, og vi gik tilbage til vandrehjemmet, hvor vi havde vores telefontid.
Vi besøgte meget hinanden på værelserne
og spillede spil sammen. Om aftenen var der
også nogle, som gik tur eller var med lærerne
ude på klipperne, der var lige udenfor
vandrehjemmet.
Fredag
Fredag morgen stod den på oprydning helt
fra morgenstunden af, og kl. 7.15 gik vi
allesammen op og fik morgenmad og smurte
madpakker til hjemturen. Efter morgenmaden havde vi ca. en time, til at vi skulle
mødes ude på vandrerhjemmets gårdsplads,
hvor vores bus ville hente os og fragte os
til Rønne Havn, da vores færge til Ystad gik
kl. 10.30. Vi kom alle ombord forholdsvis

hurtigt uden problemer. Ligesom turen til
Bornholm ville det tage omkring 1 time og
20 minutter, men da vi havde sejlet i 20
minutter, rystede færgen, og vi hørte en høj
lyd. Vi var allesammen i chok og kunne ikke
forstå, hvad der var sket. Vi får at vide, at vi
var stødt sammen med en fiskerbåd, hvor der
var røget en mand ud fra båden og brækket
et ribben. Fra det skete, og til vi blev ført
til en anden færge, gik der over tre timer.
Vi kom endelig afsted og landede i Ystad kl.
17.15. Meningen var, at turen hjem skulle
have været med bus, færge og tog, men
tiden blev ændret på grund af uheldet på den
første færge, så DSB fik busser til at hente
os. Den første bustur, på et par timer, gik fra
Ystad til Slagelse kl. 18.00. Da vi var landet i
Slagelse, var der en anden bus, der tog imod
os. Denne bustur var den sidste, længste og
mest hyggelige. Vi havde bestilt pastasalat
og brød fra REMA 1000 til aftensmad, og
til snack var der frugt, slik og kakao. Vi kom
hjem kl. 23, hvor vores dejlige forældre,
som vi ikke havde set i fem dage, tog godt
imod os.
Vi har haft den allerfedeste klassetur til
Bornholm, og jeg tror, jeg taler for alle, når
jeg siger, at vi er taknemmelige for, at vi fik
denne mulighed.

Når vi eller vore pårørende
flytter i beskyttet bolig eller på
plejehjem, er det vigtigt, at kirken
flytter med. Der er selvfølgelig
altid mulighed for at køre med
kirkebil for den, der ikke kan
fragte sig selv i kirke, men måske
bliver det at gå til gudstjeneste i
kirken for uoverskueligt. Derfor
kommer kirken ud på plejehjemmet for at holde gudstjeneste der.
Alle er velkomne ved gudstjenesterne på plejehjemmene.

Ældregudstjenester

Et samarbejde mellem
Sundhedscenter Hadsten,
præsterne og menighedsrådet i
Hadsten har betydet særlige hverdagsgudstjenester i Sct. Pauls
Kirke, der begynder kl. 10 med
formiddagskaffe i Sognegården.
Dørene er åbne fra kl. 9.30.
Disse ældregudstjenester er
selvfølgelig også åbne for alle.

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 taxaselskabet besked
om, at turen skal faktureres til
menighedsrådet.

Sorggruppe for voksne

Når man har mistet, kan det være
svært at komme videre efter den
første tid. Da kan det være en
støtte at tale med mennesker,
som har oplevet det samme som
en selv. Det kan være mennesker,
man kender, eller det kan være
i en sorggruppe. Formålet med
sorggruppen er at skabe et rum,
hvor man sammen med ligestillede har tid og plads til at tale om
det, der er svært. Gruppen er for
alle, der har mistet en ægtefælle/
partner, et voksent barn eller en
nær slægtning.
Efter aftale mødes vi 1-2 timer
ad gangen. Møderne finder sted i
Sognegården, Kirkevej 5, Hadsten.
Vi får en kop kaffe/te undervejs.
Når man henvender sig, vil man
få tilbudt en samtale, før man
kommer til det første møde. Her
kan man fortælle om sin situation,
og vi finder i fællesskab ud af, om
sorggruppen kan være en hjælp.
Gruppen ledes af sognepræst
Mette Krabbe, tlf. 86 98 90 65

Samtale med en præst

Præsterne står altid til rådighed
for en samtale. Det kan foregå
i hjemmet, i sognegården eller i
præstegården.
Man kan henvende sig, når
man har behov for at tale med
et andet menneske i fortrolighed. Præster har tavshedspligt,
hvilket betyder, at det, der bliver
en præst betroet, ikke fortælles
videre. Samtalen kan handle om
tro og tvivl, sorg og savn, ensomhed, svære valg i livet.
Man skal ikke være bange for
at ”tage præstens tid”, for det er
faktisk præstens arbejde at tage
ud og tale med folk, der har brug
for det.
Ring eller få en anden til det –
vi kommer gerne!

Hadbjerg Skole

PRÆSTER
i pastoratet

MK
Mette
Krabbe

MHT
Marie
Hedegaard
Thomsen

KUK
Kristoffer
Uhre
Knattrup

LTM
Lise
Thorbøll
Melchiorsen

AB
Anders
Bonde

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

Sponsorhjørnet
Vi har netop modtaget afregningen for det forgangne år.

HØST IF HAR NETOP MODTAGET OK SPONSORBIDRAG FOR DET FORGANGNE ÅR

MIT

TILSKUD FRA
for 1. maj 2018 – 30. april 2019

Tilskud til HØST IF pr. liter når jeg tanker:
OK Benzinkort
OK El
OK Gas
OK Mobil Lars
OK Mobil Bente
I alt

Årets sponsorbidrag fra OK til HØST IF lyder på

kr. 25.626,25

5 øre
5 øre
5 øre
5 øre
5 øre
25 øre pr. liter hver gang jeg tanker

Lars Olsen
OK sponsoransvarlig

Tak til OK for dette uundværlige sponsorbidrag til
HØST IF’s ungdomsarbejde. Og ikke mindst tak til alle
jer, der tanker med OK benzinkort tilknyttet HØST IF.
Lars Olsen
OK sponsoransvarlig

Deltagere søges!

KOMMENDE ARRANGEMENTER

VED OK I ØDUM
Fredag den 19. juli
Fredag den 15. august

kl. 12.00-16.00
kl. 12.00-16.00

Mød medlemmer af HØST IF ved OK i Ødum, og hør hvad
tilskudet fra OK betyder for ungdomsarbejdet i HØST IF. Hør
også hvordan du nemt kan gøre tilskudet større – uden at det
koster dig noget.
Få en konto oprettet på stedet, og få råd og vejledning i
brug af OK app og/eller OK benzinkort.

De aftaler jeg har på el, gas og mobil er gode
aftaler på rimelige vilkår. For mig er det vigtigste, at jeg kan bidrage med 25 øre pr. liter til
HØST IF.
Blot et eksempel som andre med OK
benzinkort, der vil støtte HØST IF’s ungdomsarbejde, også kunne bruge.
Så ring til OK, tlf. 70 10 20 33, og få din
aftale opdateret med de tjenester du måtte
have behov for. Husk at sige at HØST IF
sponsoraftale 558640 skal tilknyttes. Så støtter du også HØST IF yderligere.

Om sponsorudvalget

HØST IF har til stadighed brug
for fysisk og økonomisk hjælp.
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.

Playersponsorater

Der er fra både NVUI og HØST
IF opbakning til at sætte gang i
playersponsorater. De sponsorer,
der tidligere har haft årligt playersponsorat, vil blive kontaktet
for nytegning. Desuden er nye
sponsorer både i NVUI og HØST
IF velkomne. Så arbejdet er sat i
gang i VH samarbejdsudvalg samt
ved spillerne selv.

Har du lyst til at bidrage så sig
endelig til. Jo flere vi er om opgaven jo bedre.
Vi holder et månedligt møde,
hvor vi deler arbejdet i ”mindre
enheder”, så HØST IF og HØSTHallen kan få de bedst mulige
betingelser fremover, både på
aktivitetsniveau, og de fysiske rammer.
Du kan kontakte sponsorudvalgets medlemmer hvis du har
spørgsmål eller er interesseret.
Pt. har sponsorudvalget gang i
flg. tiltag:
• Reklameskilte på multibanens
bander ud mod P-plads
• Gennemgang af liste over
potentielle HØST IF-sponsorer
• Status og opsamling af eksisterende sponsoraftaler
• Nye aktiviteter
Du kan kontakte sponsorudvalgets medlemmer, hvis du har
spørgsmål eller er interesseret!
Lars Olsen
Mail Lars.knud@godmail.dk
Majken Holst Jensen
Mail majkenjen@hotmail.com

OK

OK Ødum er din lokale indkøbsbutik i HØST-området, 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 og en rigtig god samarbejdspartner for HØST IF!

OK aftale

Brændstof: Du støtter ungdomsarbejdet i HØST IF med 5 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 10 øre i tilskud pr. tanket
liter brændstof. Flere af vores
korthavere (inkl. undertegnede) har
benyttet sig af dette gode tilbud
om elaftale.
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 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 25.000 kr. i sponsorstøtte af OK.

OK app

Det er nu muligt at downloade en
app til både Android og iOS, så man
ikke skal bruge kort til betaling på
tanken, men betale via OK-app.
Det er vigtigt under opsætningen at angive den forening man vil
støtte – så husk at tilvælge HØST
IF! Så vil HØST IF stadig få 5 eller
10 øre pr. liter når I tanker. Man kan
også vælge MobilePay, men så er
der ingen støttekroner til HØST IF!
Hvis man bruger betalingskort i
automaten, er der ingen ændringer.
Kortholdere, der både har app og
kort, kan anvende begge dele.
Lars Olsen
HØST IF Sponsorudvalg
E-mail Lars.knud@godmail.dk
Tlf. 23 81 01 21
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Her finder du

Her finder du

KALE
DE LO ØST
T
Ø
T
S
TER H
TØT

DER S

Akupunktør
Anna Grethe Strange
86 91 47 47
Baunehøjvej 158, Hadbjerg www.akupunktur-hadsten.dk
Autoforhandler
HTC-biler – Autoriseret VW-Skoda
86 98 24 55
Kirkevej 67, Hadsten
f514tf@smc.dk
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 40 20 47 09 / 86 98 28 09
www.bach-hadsten.dk
bachhadsten@privat.dk
Hadbjerg Autoservice
40 35 39 10
Bredgårdsvej 9
hadbjergautoservice@gmail.com
www.facebook.com/hadbjergautoservice
Bank / sparekasse
Nordea, Hadsten
70 33 33 33
Østergade 21, Hadsten
www.nordea.dk
Sparekassen Kronjylland
86 98 28 11
Søndergade 8, Hadsten
hadsten@sparkron.dk
www.sparkron.dk
vestjyskBANK
86 98 15 00
Østergade 15, Hadsten
hadsten@vestjyskbank.dk
www.vestjyskbank.dk/alle-afdelinger/hadsten
Bedemand
Kronjyllands Begravelsesforretning
86 98 39 00
Gunnar Lauritsen, Søndergade 7, Hadsten kronjyllands.dk
gl@kronjyllands.dk
Unik Begravelse
70 23 53 03
Vestergade 15, Hadsten
info@unikbegravelse.dk
www.UnikBegravelse.dk
Benzin- og servicestationer
OK
86 98 92 66
Landevejen 203, Ødum
ok@ok.dk
www.ok.dk
Blikkenslager Se vvs

Bogtrykker
Buchs
Kertemindevej 15, 8940 Randers SV

86 42 05 99
buchs@buchs.dk
buchs.dk

By- / borgerforening
Byforeningen for Ødum & Omegn
30 64 31 94
Lillian Lindberg
odumbyforening.dk
Hadbjerg Borgerforening
hadbjergborgerforening.dk
hadbjergborgerforening@gmail.com
Majbritt Hansen
23 84 90 23
Selling Borger- & Grundejerforening
Steffen Espersen
28 68 40 38
Tåstrupvej 7
Steffen@komis.dk
Cykler og cykelreparation
CykelMøller
23 86 38 54
Glentevej 2, Hadbjerg
glentevej2@msn.com
www.cykelmøller.dk
Ejendomsmægler
DanBolig Hadsten
87 61 31 80
Østergade 21, Hadsten
www.danbolig.dk
Joan Pank
joan.pank@danbolig.dk
EDC Huset Hadsten & Hinnerup
86 98 36 00
Søndergade 3
837@edc.dk
8370 Hadsten
www.edc.dk
Elektriker
KE EL-Installation
86 98 95 11
Gunderuplundvej 2, Ødum
ke-el@ke-el.dk
www.ke-el.dk
Entreprenør og kloakmester
Hadbjerg Mur og Beton
60 14 64 09
v/Aut. kloakmester Morten Eriksen
www.hmbaps.dk
Hadbjergvej 135, Hadbjerg
info@hmbaps.dk
Forsamlingshus
Hadbjerg Forsamlingshus
hadbjergborgerforening.dk/?page_id=23
Udlejning: Tine og Michael Olesen
20 73 87 49
Selling Forsamlingshus
www.8370.dk
Udlejning
86 91 45 85
Ødum Forsamlingshus odumforsamlingshus@gmail.com
Udlejning
30 64 31 94

Frisør
Byens Frisør
86 98 01 00
Søndergade 14, Hadsten bente@byensfrisoerhadsten.dk
www.byensfrisoerhadsten.dk
Galleri
Det lille Galleri
22 97 33 84
Per Tjørnild
detlillegalleri.oedum@gmail.com
Ødumvej 30, Ødum
www.det-lille-galleri.dk
Hårde hvidevarer – service og reparation
Aktiv Hvidevareservice
70 10 10 05
ved Martin Simonsen
www.ahs.dk
Bavnehøjvej 115, Hadbjerg
Kirke
Kirkegårdsleder Emil Dalsgaard Larsen
23 81 87 17
nothinginline@gmail.com
Kirkekontor
86 98 04 25
Kirkevej 5, Hadsten
kirkekontoret@hadstensogne.dk
Kirkeværge John Langdahl
27 20 01 46
Gunderuplundvej 10, Astrup
john@langdahl.dk
Menighedsrådsformand Mia Ridtland Jensen51 86 55 03
Rødkælkevej 22, Hadbjerg
8147@sogn.dk
Sognepræst Mette Krabbe
86 98 90 65
Ødum Præstegård, Ødumvej 32
mekr@km.dk
Maler
H.A. Sørensen & Søn
86 91 45 40
Ved J.E. Sørensen, St.St.Blichersvej 9, Selling 21 68 39 19
mal@has-mal.dk
Murer
Murermester Kristian S. Hardam
23 27 00 55
Sellinghedevej 4
Kristian.hardam@mksh.dk
8370 Hadsten
www.mksh.dk
Skole
Hadbjerg Skole
hadbjergskole.skoleporten.dk
hsk@favrskov.dk
Kontorerne
89 64 48 00
Hadbjerg Skolefritidsordning
89 64 48 20

Sport og gymnastik
HØST IF
www.høstif.dk
Claus Glavind, formand
71 78 02 30

claus@glavind.net
Klublokalet
86 91 42 46
Tømrer
Hadbjerg Tømrerfirma Mikkelsen & Søn
86 91 41 90
Baunehøjvej 160
info@hadbjergtomrerfirma.dk
www.hadbjergtomrerfirma.dk
ved Claus Mikkelsen
24 65 63 83
Tømrerfirmaet, Kurt Jensen
86 91 45 78
Ødumvej 6, Selling
40 21 49 50
www.tomrerfirmaetkj.dk
kj@kurtjensen.biz
Tømrermester Hans Peter Krogh
86 91 41 40
Ådalen 11, Selling
Vandværk
Hadbjerg Vandværk I/S
25 56 35 86
v/Chris Heltborg Oxholm, Mejsevej 12 hadbjergvand.dk
hadbjergvand@hadbjergvand.dk
odumvandvaerk@outlook.dk
I/S Ødum Vandværk
Formand Erik Poulsen
86 98 91 43
Kasserer Torben Holm Knudsen
20 93 41 37
Vvs og blikkenslager
Byens VVS-Hadsten ApS
70 25 08 86
Mågevej 20, Hadsten
www.vvs-byens.dk
info@bovas.dk
VVS Installatør Flemming Sørensen
86 98 87 77
Navervej 24, 8382 Hinnerup
vvs@flemming-vvs.dk
www.flemming-vvs.dk
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MANDAG


TIRSDAG

JULI

 2.
7.
14.
19.
21.
28.

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG

SØNDAG

HØST udkommer 

Gudstjeneste,
Nr. Galten Kirke
kl. 11.00, kirkekaffe

Gudstjeneste, Ødum Kirke, kl. 9.30
Gudstjeneste, Nr. Galten Kirke, kl. 11.00,
HØST IF på OK, kl. 12-16
Gudstjeneste, Nr. Galten Kirke, kl. 11.00
Gudstjeneste, Nr. Galten Kirke, kl. 11.00

1

3

2

4
Gudstjeneste,
Ødum Kirke, kl. 9.30

6

7
Tupperwareaften,
kl. 19.00

12

13

8

14

10

9

Plejehjems
gudstjeneste,
Møllegården,
kl. 15.00

15

17

16
Stafet for Livet,
kl. 11.00

19

20

21

Gymnastiksæsonen
begynder

22

23

SEPT

27
3.
		
8.
15.
19.

HØST udkommer

Kirke i Børnehøjde, kl. 17.30
Gudstjeneste, Ødum Kirke, kl. 9.30
Gudstjeneste, Hadbjerg Kirke kl. 9.30
Plejehjemsgudstjeneste, sognegården

28

18
Stafet for Livet
Gudstjeneste,
Ødum Kirke, kl. 11.00

24

Sogneudflugt

26

11
Gudstjeneste,
Hadbjerg Kirke,
kl. 11.00

HØST IF på OK,
kl. 12-16
HØST deadline

25
Gudstjeneste,
Hadbjerg Kirke,
kl. 11.00

29
22. Gudstjeneste, Ødum Kirke, kl. 9.30
29. Høstgudstjeneste med kirkekaffe,
		 Hadbjerg Kirke, kl. 11.00

30

31

1

AUGUST  2019

5
De første gymnastikhold starter

