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GLÆDELIG DECEMBER –
GLÆDELIG JUL
Jeg glæder mig i denne tid,
nu falder julesneen hvid,
så ved jeg, julen kommer.
Min far hver dag i byen går,
og når han kommer hjem, jeg står,
og ser hans store lommer.

DET SKER I HØST-OMRÅDET

Julearrangementer, kirkehøjskoledag, DrengeDrøn og
fællesspisning.
AKTUELT

Runde fødselsdage,
julens gudstjenester og
generalforsamlinger.
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AKTIVITETER

Fra januar kan du synge
gospel hver uge i Ødum Kirke.
Oprykning til Serie 3.
DET HISTORISKE HJØRNE

Jenny var organist i Ødum
og Hadbjerg kirker i mere
end 60 år.
TILBAGEBLIK
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En stor dag for Malthe J.

SPONSORHJØRNET

Gode tilbud, som giver tilskud
til HØST IF.
PRAKTISK INFORMATION

Ferie
Kirkebil og sogn.dk
Præster
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Sådan er det i Peters jul, som Johan Krohn
skrev i 1870.
Peter ser på, at de voksne og ældre
søskende forbereder julen med at klippe
flag, sy og hækle gaver og slagte gåsen til
juleaften. Der er ingen tvivl om, at han går en
festlig højtid i møde.
Forventningerne var store – dengang som
nu. Og alle børn fortjener en god jul.
For en del familier kan det være en kamp
at skrabe penge sammen til en julegave eller
til selve julemiddagen. Det går værst ud over
børnene, når forældrene ikke har råd til at
holde jul.
Heldigvis kan man mange steder søge
julehjælp, så der bliver mulighed for at give
børnene en god jul.
Lad os hjælpe hinanden med at huske, hvad
julen også er: Tid til at flette hjerter og tænde
lys. Tid til at besøge familie og venner. Tid til
sammen at være sammen.

HER FINDER DU

Bladets støtter og andre
kontaktoplysninger.
Niels Bjarne
Larsen
Grafisk design

Rikke Møller
Antvorskov
Redaktør
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GUDSTJENESTER

Gudstjenester

December		
Ødum Kirke
Hadbjerg Kirke
Søndag d. 1.
1. søndag i advent
kl. 14.00 MK Familiegudstjeneste		
Tirsdag d.
3.
Koncert
kl. 17.30 med Spirekoret og Kantoriet
Søndag d. 8.
2. søndag i advent
kl. 11.00 MK
Søndag d. 15.
3. søndag i advent
kl. 11.00 Ole Juul		
Torsdag d. 19.
Plejehjemsgudstjeneste
		
Søndag d. 22.
4. søndag i advent
kl. 16.00 MK Musikgudstjeneste
Mandag d 23.
Juleaftensgudstjeneste
kl. 16.00 MK
Tirsdag d. 24.
Juleaften
kl. 15.00 MK
kl. 13.00 MK
Onsdag d. 25.
Juledag
kl. 11.00 MK		
Torsdag d. 26.
2. juledag
		
Søndag d. 29.
Julesøndag Liturgisk gudstjeneste med julesalmer, vi endnu ikke har fået sunget
Tirsdag d. 31.
Nytårsaftensdag
		
Januar		
Ødum Kirke
Hadbjerg Kirke
Onsdag d. 1.
Nytårsdag
kl. 16.00 MK
Søndag d. 5.
Helligtrekonger
kl. 9.30 MHT		
Søndag d. 12.
1. søndag efter helligtrekonger
kl. 11.00 MK
Torsdag d. 16.
Plejehjemsgudstjeneste
		
Søndag d. 19.
2. søndag efter helligtrekonger
kl. 11.00 MK		
Søndag d. 26.
3. søndag efter helligtrekonger
kl. 9.30 AMKH
Februar		
Ødum Kirke
Hadbjerg Kirke
Søndag d. 2.
Sidste søndag efter helligtrekonger
kl. 11.00 MK		
Tirsdag d.
4.
Kirke i Børnehøjde
kl. 17.30 MK
Torsdag d. 6.
Tænkepause-gudstjeneste
kl. 19.30 MK		

Gudstjenesterne i de enkelte
kirker kan også ses på sogn.dk,
www.hadstenstorpastorat.dk,
eller ved hjælp af appen
”Kirkekalenderen”.
Eller snup et eksemplar
af ”KiRKEN – kirkebladet for
kirkerne i og omkring Hadsten”,
som ligger i våbenhuset.

Andre kirker

kl. 15.00 Møllegården MK

kl. 14.00 Kollerup MK
kl. 11.00 AMKH
kl. 11.00 Sct. Pauls Kirke MK
kl. 13.30 AMKH Sct. Pauls Kirke
Andre kirker

Præster
MK
Mette Krabbe
KUK
Kristoffer Uhre Knattrup
LTM
Lise Thorbøll Melchiorsen
AMKH
Anne Martiny Kaas-Hansen

kl. 15.00 Møllegården LTM

Andre kirker

MHT
Marie Hedegaard Thomsen
AB
Anders Bonde

FAMILIE
GUDSTJENESTE

JULESTUE
I PRÆSTEGÅRDEN

Ødum Kirke 1. søndag i advent,
den 1. december kl. 14.00

V/ Anders Dohn, Emilie Ellesøe
Nielsen og Mette Krabbe

Vi indleder julemåneden med
familiegudstjeneste i
Ødum Kirke, hvor vi
også holder afslutning
for minikonfirmanderne fra 3. B på
Hadbjerg Skole.
Minikonfirmanderne
skal være med til at
lave gudstjeneste
og måske luciaoptog,

og konfirmanderne
fra 7. B hjælper til.
Efter gudstjenesten
kører vi til Selling
Forsamlingshus, hvor
der vil være juletræstænding med
æbleskiver, julemand
og godteposer. Alle er
meget velkomne.
Mette Krabbe

Tirsdag den 3. december kl. 14.00-16.00
Det er en god tradition at synge julen
ind. Det vil vi gøre i
julestuen i præstegården, hvor vores
organist Anders Dohn
og vores nye kirkesanger Emilie Ellesøe
Nielsen vil synge for
og med os. Præsten

læser julehistorie, vi
indtager et godt julekaffebord. Undervejs
synger vi kendte
julesange og -salmer
og laver selvfølgelig
også julepynt.
Kaffen koster 20 kr.
Mette Krabbe
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JULEKONCERT

MED HADSTEN STORPASTORATS SPIREKOR OG KANTORI
Hadbjerg Kirke, tirsdag den 3. december kl. 17.30

Kom til julekoncert med
Hadsten Storpastorats to
børnekor; Spirekoret, der
består af børn i alderen 6-9
år, og Kantoriet med piger på
7-13 år.
Julekoncerten vil bestå af
kendte og mindre kendte
julesange for børn og barnlige
sjæle. Både salmer og danske

julesange og filmmusik og
julekalenderhits, klassiske
og mere rytmiske julehits.
Der vil naturligvis også være
mulighed for selv at røre
stemmebåndene til en dejlig
julesalme og måske skal vi
også danse lidt i kirken.
Ønsker du at komme i rigtig
julestemning i selskab med

børnekorene, så kom med til
koncerten. Vi glæder os til
at se jer!
Koncerten er gratis og varer
ca. 30 minutter.
Vi slutter af med æbleskiver
og gløgg i våbenhuset.

DE NI LÆSNINGER
Hadbjerg Kirke, søndag den 22. december kl. 16.00
sammen med undertegnede,
Traditionen tro er der naturvil synge julen ind i bedste
ligvis De Ni Læsninger 4.
4-stemmig motetstil. Kom og
søndag i advent i Hadbjerg
mærk den intense julestemKirke. Her vil man ud over
selve læsningerne få lejlighed ning sitre i hele kirken og hør
til at høre nogle fremragende disse sangere synge christmas
sangere fra Århus, som

carols og de
bedste danske
julesalmer.
Vel mødt.
Anders Dohn
Organist

Tegning: Per Tjørnild
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Kirkehøjskoledag

FÆLLESSANG – STÆRKT (VANE)DANNENDE
Hadsten Højskole, lørdag den 25. januar 2020, kl. 10.00-16.00

V

ores kirkehøjskole har efterhånden eksisteret i
mange år, og vi har sat os for at kigge på, om den
måske skal have en ny form, så vi stadig kan blive
ved at tilbyde gode, gedigne foredrag i samarbejde med
Hadsten Højskole. Imens vi tænker, har vi derfor besluttet at slå efterårets og forårets foredrag sammen til én hel
Kirkehøjskoledag, og så håber vi, at rigtig mange har lyst at
komme og være med.
Program
10.00 Kaffe og velkomst
10.30 Foredrag ved Jørgen Carlsen: Digte, der virker
12.00 Frokost
13.00 Foredrag ved Phillip Faber: Sangen i sin urform
14.30 Kaffe
15.00 Fællessang fra Højskolesangbogen med organist
Anders Dohn ved klaveret
15.45 Tak for i dag

Kirkehøjskolen holder til på
Hadsten Højskole.
Kirkehøjskolen er et samarbejde mellem Ødum, Hadbjerg,
Lyngå, Lerbjerg, Skjød, Voldum,
Rud, Hadsten, Vissing og
Nr. Galten Sogne.

Tilmelding

Tilmelding skal ske, senest
d. 20. januar 2020, til
Hadsten Kirkekontor på
tlf. 86 98 04 25 eller på mail
kirkekontoret@hadstensogne.dk.
Pris for hele dagen med
forplejning er 200 kr., som betales på dagen.
Kirkehøjskolen er for alle.

Foredrag ved Jørgen Carlsen: Digte, der virker
Det vidunderlige ved en god reality-booster. Den skaber
nærvær og opmærksomhøjskolesang er, at man kan
hed ved at fortælle os, at
spejle sit liv i den. Den er en
virkeligheden ikke er noget,
bevidsthedsudvidelse med
ord og toner som tryllemiddel man skal finde ud af. Den er
– et virkelighedsrum, der invi- noget, man skal leve sig ind
terer én inden for. Sangen er i. Det gælder, hvad enten vi
synger om de lyse nætter,
en opmærksomhedskur, der
om kyndelmisse, der slår sin
på én og samme tid rummer
knude eller om at elske den
en lovsang og en protest.
Lovsangen gælder henvendt- brogede verden.
Jørgen Carlsen, født 1949.,
heden på alt det, der fylder
én med glæde og taknemme- idéhistoriker og forstander på
lighed, livets underforståede Testrup Højskole 1986-2017.
Medlem af Etisk Råd
under, som det åbenbarer sig
i årstiderne, landskabet, spro- 2011-2016. Medredaktør
af Højskolesangbogen og
get, historien, kærligheden,
formand for det udvalg, der
fællesskabet og tilværelsen
redigerer den kommende
i det hele taget. Protesten
gælder alt det, som tenderer højskolesangbog. Jørgen
mod at nedskrive og ligegyl- Carlsen er også samfundsdebattør og klummeskribent i
diggøre livets betydning.
Kristeligt Dagblad.
Sagt på mere moderne
dansk er højskolesangen en
Foredrag ved Phillip Faber: Sangen i sin urform
Phillip Faber er komponist og har sangen en funktion, der
chefdirigent for DR PigeKoret rækker dybt ind i ønsket om
at høre til og være en del af
og skriver om sit foredrag:
– om fodboldsange og godnat- et fællesskab.
Kom med om bag kulissange, der binder os sammen,
om dur og mol på samme tid serne, når DR PigeKoret
indspiller Superligaens
og om at turde give slip og
give sig hen til fællessangen. slagsange, når nytårssangene
Alle de steder, hvor sangen skal indspilles på ny, og når
alting pludselig handler om,
eksisterer i sin urform, er
at der er noget, der er større
den enormt interessant – i
og vigtigere end én selv.
børneværelset, på stadion,
om bålet, om juletræet. Her
Fællessang fra Højskolesangbogen
med organist Anders Dohn ved klaveret
Når vi nu har brugt en hel dag af med at synge sammen fra
Højskolesangbogen.
på at tale om fællessangen,
er det oplagt at runde dagen
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FÆLLESSPISNING
I SELLING

I HADBJERG

Onsdag d. 29. januar 2020 kl. 18.00
Der bliver serveret stegt flæsk med persillesovs denne vinteraften i januar. Kom og vær
med til en hyggelig aften.
Tilmelding skal som vanligt ske pr. mail til
madiselling@gmail.com senest søndag d. 26.
januar 2020 kl. 16.00.
Vi glæder os til at se jer.

Torsdag d. 30. januar 2020
Vi glæder os rigtig meget til at se jer igen i
det nye år.
Ring eller skriv en sms til Tine og Michael
på tlf. 20 73 87 49. Tilmeldelsen er først
gældende, når I får bekræftelse fra Tine og
Michael.

Madholdet i Selling

Hadbjerg Borgerforening
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FOROMTALE AF ARRANGEMENTER I KOMMENDE MÅNEDER

FOROMTALE AF ARRANGEMENTER I KOMMENDE MÅNEDER
Tænkepause-gudstjeneste i Ødum Kirke med cello

Formiddagsmøde i præstegården

Kærlighed

GENFORENINGENS KVINDESKIKKELSER
– DE SATTE PRÆG PÅ 1920’ERNE
Foredrag om genforeningens kvindeskikkelser ved Lisbeth Weitemeyer

Ødum Kirke, torsdag den 6. februar kl. 19.30

Tirsdag den 4. februar kl. 10.00 i Ødum Præstegård

Lisbeth Weitemayer

Er født i 1950, uddannet cand.
mag i dramaturgi, formidling
og dansk fra Århus Universitet
i 2000 og voksenpædagogisk
uddannelse fra Århus Seminarium
i 1998. Videreuddannet
dramapædagog og fortæller
samt efteruddannelse indenfor
instruktion, skuespilteknik og
stemme. Hun har udgivet 4 bøger
– to om danmarkshistorie og to
nye bøger for børn illustreret af
lokal billedkunstner. Er ansat på
Museet på Koldinghus på 12. år,
hvor hun er dramaturg, tilrettelægger, fortæller og guide. Bor
til daglig på Mols.

Da Christian X red over
den slettede grænse ved
Frederikshøj Kro ved Tarps
den 10. juli 1920 på hesten
Malgre Touts og løftede
den lille Johanne op på
hesten, var det den endelige
markering af et genforenet
Danmark. Dagen efter
samledes henved 50.000
mennesker ved Dybbøl
Banke til folkefest. Det
var lykkelige dage, hvor
Dannebrog igen vejrede
over det land, vi havde
tabt i 1864.
I foredraget skal vi høre
om nogle af tidens markante,
danske kvindeskikkelsers
påvirkninger indenfor bl.a.
kunst og kultur. Hvem var
tidens idealer, hvem var
toneangivende og bærende
af nye strømninger og,
hvordan var deres kamp for
at udøve deres kunst og få
taletid i et mandsdomineret
samfund, hvor kvinderne
kun fem år tidligere havde
fået stemmeret, hvor tiderne
skiftede, og også højskolerne for alvor fik betydning
for den almendannede og
faglige dygtiggørelse af unge
kvinder i slipstrømmen af
Det Moderne Gennembrud,

hvor Ibsen og Brandes var
foregangsmænd for kvindernes frigørelse?
I foredraget møder vi bl.a.
filmdivaen Asta Nielsen,
kunstnerne Anna Marie
Carl-Nielsen, Thit Jensen og
Agnes Henningsen, Alhed
Larsen, Anna Ancher og
Agnes Slot Møller. Kvinder,
der var påvirket af tiden og
lod den tale gennem deres
kunst. Den genvundne frihed
gav sig i høj grad udslag i
det levede liv og kvindens
rolle. Her kom ikke mindst
de unge kvinders ophold
på højskoler til at spille en
vigtig rolle. Vi skal også se
på moden, der blev løsere og
friere, da kvinderne slap ud
af korsetterne og kjolerne
krøb op over anklerne.

FOROMTALE AF ARRANGEMENTER I KOMMENDE MÅNEDER

Gymnastikskole i påsken for børn i alderen 6-12 år – reserver allerede nu

Inspireret af 1. verdenskrig
skabte Carl Nielsen i 1920
sin opera ”Moderen” og
i 1921 sit store korværk,
”Fynsk Forår”.
1. verdenskrig var forbi.
For mange blev dens rædsler
glemt og visket ud til tonerne
af ny musik, latter i teatersalen og glæden over den
nyvundne sejr. Men mange
glemte aldrig bragene fra
granaterne og skrigene fra
de lemlæstede og døende
kammerater. Nogle kom hjem,
andre kom aldrig hjem, og
mange kom hjem med ar på
sjæl og krop, der gjorde livet
ulideligt både for dem selv
og deres familier. Hvem var
Hanne, Birgit og Ellen? En
kone, kæreste eller en datter?
De er her ikke mere, men
vi har deres breve og deres
historier. Derfor er de også
med i fortællingen om genforeningens kvindeskikkelser.
Velkommen til foredrag
om genforeningen i Ødum
Præstegård.
Vi begynder kl. 10.00 med
kaffe og boller. Kl. 10.30
begynder foredraget.
Kaffen koster 20 kr.

Valentinsdag nærmer sig,
så hvad er mere passende
end at bruge en aften på
kærligheden. Torsdag den 6.
februar lader vi os inspirere
af Tænkepausen ”Kærlighed”,
som er skrevet af filosof Anne
Marie Pahuus. Undervejs vil
vi lytte til skøn cellomusik
leveret af Henrik Brendstrup,
cellist og professor ved Det
Jyske Musikkonservatorium,
og ved orglet sidder Anders
Dohn. Og så skal vi selvfølgelig høre uddrag af Salomon og
Salomits kærlighedssange fra
Det Gamle Testamente, som
er en lovprisning af den lidenskabelige erotiske kærlighed
mellem to mennesker.
Tænkepause-gudstjenester
er korte musikgudstjenester,
hvor vi undervejs synger
salmer, lytter til musik, ord og
bønner og giver os tid til at
reflektere over livet. Temaet
for refleksionerne kan være
forskellige, men alle tager de
udgangspunkt i en af bøgerne
fra Århus Universitets serie
Tænkepauser.

Mette Krabbe

Om Århus Universitets
serie Tænkepauser
Tænkepauser er små bøger
med store tanker. På kun
60 sider formidler forskere
fra Aarhus Universitet deres
viden om netop det, de ved
mest om. Tag en pause og bliv
klogere på alt fra tro, håb og
kærlighed til myrer, monstre
og skurke. Idéen med serien
er at kanalisere forskningen
ud til nye målgrupper og ind i
hverdagens pauser.

FOROMTALE AF ARRANGEMENTER I KOMMENDE MÅNEDER
de tre hverdage i påsken

– 6.-8. april 2020.		

HØST IF Gymnastik
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ØHG / HØST IF æresmedlemmer

FØDSELARER
To af ØHG/HØST IF’s æresmedlemmer fyldte rundt i november
Det er Ruth Bugtrup, der fyldte 75 år den 20. november, og
Ole Juul, der fyldte 70 år den 27. november.

Både Ruth og Ole har været store støtter
for ØHG/HØST IF i mange år.
Ruth Bugtrup på håndboldfronten, hvor
hun selv som aktiv var en rigtig god spiller
og samtidig/derefter en inspiration, som
leder og træner for næste generation med
datteren Anne Mette i spidsen for et rigtig
godt ØHG-hold helt fra ungdomsrækkerne
op i divisionen. ”Mor Ruth” blev helt fortjent
udnævnt til æresmedlem i 2010 i forbindelse
med udvidelse af HØST-Hallen. Ruth har
også de senere år altid været der, når vi har
manglet en hjælpende hånd til arrangementer
og lignende i HØST IF.

Ole Juul som mangeårig præst her i lokalområdet, udnævnt til æresmedlem ifm. sin
50-års fødselsdag. Som fodboldtræner for
nogle af drengene i 80’erne. Og som bindeleddet, der skabte bladet HØST, som reelt
var det, der bragte forening, kirke og skole
tæt sammen. Kittet kalder vi det. Kittet var
det, der bragte os i mål med HØST-Hallen
for 10 år siden, og som stadig er der, hvilket
blandt andet ses i projektet om udvidelse
ved HØST-Hallen, hvor HØST-Hallentilbygning og konfirmandhus bliver lavet i
fællesskab netop mellem forening, kirke og
skole. Ole er også her en del af projektgruppen, som ser ud til at nå i mål med dette helt
specielle projekt, hvor kirke, forening og skole
reelt nu også skal ”bo sammen”.

Tak til jer begge for jeres indsatser for ØHG/HØST IF gennem
tiden. Og kæmpe stort tillykke med jeres fødselsdage.
Lars Olsen
HØST IF

Julens gudstjenester
I ØDUM OG HADBJERG KIRKER
Drej kun Universet helt omkring,
Vend kun op og ned paa alle Ting,
Jorden med, thi den er falsk og hul,
Rör blot ikke ved min gamle Jul.
Sådan udtrykker Peter
Faber sig i 1850 i sangen
Julestemning; en sang der i
dag nok er mere
kendt under
navnet Sikken
voldsom trængsel
og alarm.
Men mon ikke de fleste
af os stadig har det på samme
måde som Peter Faber: Rør
blot ikke ved min gamle jul!
For julen er traditionernes
holdeplads. Der er et eller
andet beroligende ved
traditioner. Jo mere verden
omkring os forandres, desto
mere er det en lise for
sind og sjæl at gribe fat i
velkendte traditioner. Der
må helst ikke ændres noget.
Julen skal være, som den
altid har været. Den er
vores lys midt i en mørk
og kold tid.
Alligevel vover vi i år at lave
nogle få ændringer, når det
gælder årets julegudstjenester. Ja, egentlig begyndte
vi jo allerede sidste år, hvor
vi rykkede tidspunkterne en
time, hvilket vi holder fast
ved i år.
Den 24. december begynder vi med julegudstjeneste

i Hadbjerg Kirke kl. 13.00, kl.
14.00 forsætter vi på Kollerup
og kl. 15.00 er der julegudstjeneste i Ødum Kirke. Det
nye er, at der i år holdes
en ekstra julegudstjeneste.
Den 23. december kl. 16.00
holder vi julegudstjeneste i
Hadbjerg Kirke for alle dem,
der synes at pladsen er alt for
trang i Hadbjerg Kirke den
24. december, eller ikke har
tid til at komme i kirke den
dag, eller af familiemæssige
årsager holder jul den 23.
december. Alle er velkomne
og vi synger både „Et barn er
født i Betlehem“, hører juleevangeliet og holder premiere
på juleprædiken. Vel mødt til
julegudstjeneste den 23. eller
24. december.
Den 25. december, Juledag,
er alt, som det plejer at
være. Julefreden har sænket
sig over vores sogne, og vi
holder en fredfyldt juledagsgudstjeneste i Ødum Kirke
kl. 11.00 og synger selvfølgelig „Velkommen igen, Guds
engle små“.
Glædelig jul!
Ødum-Hadbjerg menighedsråd

15

16

HØST – Dec. – Jan. 2019-20

HØST – Dec. – Jan. 2019-20

Aktuelt

Julehilsen

sammen på det hele, og er
uundværlig.
Men alle disse arrangementer ville ikke være mulige
uden medlemmer af borgerforeningen. For alt koster
Endnu et år er gået med rigtig frivillige. I gør et fantastisk
penge, og de penge får vi
stykke arbejde.
mange frivillige hænder.
ind fra bl.a. medlemmerne
Noget særligt ved vores
Vi er så glade for alle de
og sponsorerne. Vi er meget
forsamlingshus er også
mennesker der har lyst og
taknemmelige for vores
vores fællesspisninger i
tid til at hjælpe til i vores
sponsorer og medlemmer. Tak
løbet af året. Her er igen en
lokalsamfund.
fordi I bliver ved med at holde
god håndfuld frivillige, der
Året har budt på flere
glædeligt står og laver lækker liv i borgerforeningen. Det er
hyggelige arrangementer,
mad. Det er så skønt, at I har meget vigtigt, at I bliver ved
hvor der altid er gæster og
med at være medlem.
hjælpende hænder til alt det lyst til at stå og lave mad til
Vi ønsker jer alle en glædealle tilmeldte. Alle må være
praktiske. Det er så dejligt
lig jul og et rigtigt godt Nytår.
med, det gælder bare om at
at holde disse traditionelle
Vores sponsorer kan ses
tilmelde sig. På den måde kan
arrangementer, når der
på tavlen i forsamlingshuset,
kommer så mange med, som vi komme hinanden lidt ved
det er også den der er et
og snakke om stort og småt.
der har gjort i år. Vi har i år
billede af her.
Tusinde tak.
haft besøg af ”Maddysten” i
Men uden Tine og Michael
forsamlingshuset – det fik os
på landkortet, da programmet ville vi ikke have et rent
forsamlingshus. Og uden
er et DR-program. Det var
forsamlingshuset ville vi
en sjov og spændende aften
ikke kunne afholde nogen
med mange grin og flere
arrangementer, og vi ville ikke
forskellige slags frikadeller
kunne udleje huset. Tusinde
med kartoffelsalat.
tak til jer fordi I sørger for
Vi er så heldige at have
forsamlingshuset, udlejning
nogle helt særlige frivillige
og mere.
i vores forening, det er især
Gitte Nielsen hun er vores
bankoholdet. Bankoholdet
stiller op hver eneste onsdag i kassere. Det er Gitte, der ofte
husker, hvad der skal huskes.
løbet af året, med få undtaDet er Gitte, der holder styr
gelser. Det er fantastisk, at
de bruger deres tid på denne på alle regnskaberne. Gitte
du er et skønt menneske, og
dag og aften. Der er rigtig
vi er meget heldige at have
mange gæster til banko om
dig i foreningen. Du holder
onsdagen og det er vi rigtig
Hadbjerg Borgerforening
glade for. Mange tak til jer

Aktuelt

HØST IF GYMNASTIK

Vi syntes næsten, at vi lige er startet på sæson
2019/2020, men når I læser denne udgave af HØST,
er julen lige om hjørnet. Mht. hvornår der sluttes på de
enkelte hold, så er der jeres instruktør der beslutter
den sidste gang inden jul – men holdene starter igen
for fuldt tryk i uge 2.
Husk vores gymnastikopvisning er lørdag d. 28.
marts 2020. Nærmere info kommer senere.
Og Gymnastikskole i påskeugen d. 6.-8. april.
Tak til alle jer der har givet en hånd med i
løbet af 2019 og til alle jer dejlige frivillige
instruktører – I er nogle fantastiske instruktører, som gør os stolte i HØST IF Gymnastik
og som samler en kæmpe flok af udøvere,
der suser rundt i timerne og får
sved på panden.
Alle gymnaster, forældre og frivillige ønskes
en rigtig glædelig jul og et
godt nytår og på et fantastisk gensyn i 2020.
HØST IF Gymnastik

VÆR MED TIL AT
FORME VORES BY

Vi håber, at alle har haft en dejlig sommer?
Efteråret er over os, og vi har været ude at
købe hundredvis af forårsblomsterløg, som vi
skal have plantet inden frosten kommer.
hadbjergborgerforening.dk
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Aktuelt

GENERALFORSAMLINGER

HØST IF INDKALDER
HERMED TIL DEN ÅRLIGE
GENERALFORSAMLING

HADBJERG
BORGERFORENING

Tirsdag d. 18. februar 2020 kl. 19.00
Tirsdag d. 25. februar 2020 kl. 19.00
Generalforsamlingen vil finde sted i:
Dagsorden
HØST-Hallens klublokale
Mejsevej 1, Hadbjerg
1. Valg af dirigent
8370 Hadsten
2. Formandens beretning
Dagsorden ifølge vedtægterne.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
Indkomne forslag skal være besty4. Fremlæggelse af budget for indeværelsen i hænde senest 10 dage før
rende år, fastsættelse af kontingent
generalforsamlingen.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og
HØST IF vil efter generalforsamlingen være
bestyrelsessuppleanter
vært for en let anretning, kaffe og vin.
Der vælges tre bestyrelsesmedlemmer:
Gitte Nielsen, Tine Olesen og Michelle
E. Bihl er på valg
Med venlig hilsen
Der vælges to bestyrelsessuppleanter:
Ulrik Kristensen er på valg + ny
6. Valg af en suppleant til Favrskov
Landsbyråd
Poul Aggerholm er på valg
7. Valg af en revisor
Henning Møller er på valg
Valg af en revisorsuppleant:
Ole Petersen er på valg
Claus Glavind
8. Behandling af indkomne forslag
Formand, HØST IF
9. Eventuelt
Mobil 71 78 02 30
claus@glavind.net

Forslag skal være formanden (Poul Kragh,
Glentevej 18) i hænde senest 7 dage før
generalforsamlingens afholdelse.
Bestyrelsen
Hadbjerg Borgerforening

HØST-HALLEN UDVIDELSE
Status medio november - information fra projektgruppen
Som nævnt i sidste nummer
af HØST ligger der nu
færdige tegninger af projektet
med økonomiske beregninger,
som vi arbejder ud efter. Da
projektet jo har udviklet sig
til økonomisk at blive dyrere
end forventet, har vi naturligt
nok kigget på finansieringen, så tingene kan hænge
sammen, henholdsvis kirkens
del og HØST IF’s del. Vi har
samlet meddelt kommunen,
at vi kan finansiere projektet,
som det ser ud nu.
Finansieringen kan være via
egne midler, men vi ansøger
diverse fonde for at minimere
den del. HØST IF har holdt
møde med ELRO Fonden,
der har givet et tilsagn af
en vis økonomisk størrelse,
som afhænger af hvor meget
der kommer ind fra andre
fonde. ELRO Fonden har
faktisk afsat en konsulent,
som hjælper os med også at
søge andre fonde, så vi kan
få endnu mere for pengene.
Fondsansøgningsarbejdet er
i gang og skal være afsluttet

inden udgangen af november.
Ligeledes arbejder kirken/
menighedsrådet på at afsøge
muligheder for at søge fonde
og lignende, så også deres
investeringer kan reduceres
mest muligt. Så jo der er helt
klar lys forude!
Vi har bedt kommunen om
at indkalde til et møde, hvor
vi går tingene igennem og
får lagt en endelig tidsplan
for projektet. Vi håber i den
forbindelse, at projektet
hedder 2020.
I næste nummer af HØST
i februar 2020 opdaterer vi
jer lidt mere konkret med
tegninger.

Lars Olsen
Kontaktperson i projektgruppen
Tlf. 23 81 01 21
lars.knud@godmail.dk

Favrskov Kommune:
Budget 2018

A-608ny Udvidelse af
Aktivitetsareal i HØST-Hallen
Der afsættes 740.000 kr. til
udvidelse af servicefaciliteterne
i HØST-Hallen i 2019. Den
samlede anlægssum og afledt
drift vurderes i forbindelse med
budget 2019-2022. I den forbindelse skal der tages stilling til
finansieringsmodellen, herunder
HØST IF’s medfinansiering og
et eventuelt lån med tilhørende
kommunegaranti.

Konfirmandhus

Sammen med udvidelse af
servicefaciliteterne i HØSTHallen er projekt ”Kirkens
Konfirmandhus” kommet til.
Konfirmandhuset kan med
fordel for alle placeres i tilknytning til HØST-Hallens udvidelse,
og derfor indgå sammen med
udvidelse af servicefaciliteterne i
forvaltningens fortsatte arbejde.
Man ser på om det er muligt
og i givet fald hvordan det kan
håndteres. Spændende! Og godt
set af menighedsrådet!
Ny opdatering i kommende
numre af HØST

PENSIONISTHJÆLPERE TIL HØST IF
Som noget nyt er vi tre pensionister, som
syntes det kunne være rigtig godt for alle
parter – HØST IF og os – at mødes en gang
om ugen – torsdag kl. 9.30 – til en kop kaffe
og en snak om hvad der nu rører sig. Samtidig
vil vi bruge en times tid på nogen af de
mange mindre forefaldende opgaver, som der
altid er i en forening som HØST IF.
Små reparationer og oprydning i boldrum,
container, skabe, klublokale, hallen og på
udenomsarealerne – ja alt hvad man nu kan
tænke sig, for at få det hele til at se godt ud.
Vi tre pensionister, der er indtil nu gerne vil
være med, er Bent Engdal, Henning Hansen

(tidligere pedel) og undertegnede Lars Olsen.
Det er helt uforpligtende.
Man møder op de torsdage
man kan kl. 9.30, og så aftaler
vi fra gang til gang over kaffen, hvilke opgaver
vi skal have løst. Vil du være med, så mød op
torsdage kl. 9.30 i klublokalet i HØSTHallen
eller ring til mig. Det er win-win for alle parter.
Lars Olsen
HØST IF
Tlf. 23 81 01 21
lars.knud@godmail.dk
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Aktiviteter

NU FÅR VI ENDELIG
ET GOSPELKOR I
ØDUM KIRKE!

Aktiviteter

KIRKE
I BØRNEHØJDE

Hadbjerg Kirke
Tirsdag den 4. februar 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
mail eller sms 40 88 96 00.
Alle er velkomne, også børn fra
Ødum, Selling, Langskov og andre
steder i sognene.

Igennem en årrække har flere ytret ønske
om at synge gospel i kirken. Menighedsråd
og kirke har været positive overfor idéen,
og arrangerede også en weekend, hvor
man kunne komme og synge gospel.
Efterfølgende var interessen for gospel
stigende. Udfordringen har været at finde
en korleder, men det er nu endelig lykkes.
Menighedsrådet har besluttet at støtte
projektet økonomisk i 2 år. Mange tak for det.
Der bliver dermed en mindre egenbetaling.
Praktisk info
•
Der er ingen optagelsesprøve – alle er
velkomne.
•
Vi mødes hver tirsdag
i Ødum kirke kl. 16.30-18.00
•
Første gang bliver tirsdag d. 7. januar
•
Der bliver en lille kaffepause midtvejs

•
•
•
•
•
•

Vi synger i perioden: september-juni
Deltagerbetaling: 100 kr. pr. måned
(dvs. 25 kr. pr. gang)
På Facebook-gruppen ”Gospel i Ødum
Kirke” informeres der løbende.
Efter aftale med Mette Krabbe, kan der
afholdes koncerter i kirken
Korleder: Maria Norby Gjødsbøl
Tilmelding og betaling: Anja Dissing, tlf.
20 85 64 63 eller Facebook-gruppen

Udover at det er skønt, at synge gospel, så
kan det give nye venner, livsglæde samt god
træning af muskler og vejrtrækning. En aktivitet som gospel, binder landsbyerne i HØST
sammen på en ny måde. På gensyn til rigtigt
mange sanglystne borgere.
Anja Dissing

KROLF

Efteråret er over os, men 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!
Margit Jensen
Kontaktperson
Tlf. 22 76 57 78

HØST IF MOTION
STAVGANG

Så er efteråret tydeligt kommet, og mørket
har sænket sig over landet. Heldigvis ikke
i overført betydning, så den største konsekvens i denne forbindelse er, at:
stavgang nu foregår om lørdagen, og starter
kl. 9.30 fra HØST-Hallen.
Vi går den sædvanlige times tid, og får en
kop kaffe og en sludder bag efter.
Der er plads til flere på holdet, så mød
gerne op.

Vagn Salling Poulsen
tlf. 86 91 43 76 / 23 25 19 89
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JU JITSU

Ju jitsu-grupperne tager imod nye medlemmer – både børn og voksne! Vi beholder de
træningstider som vi kender, og kører videre
for fuld skrue.
Træningstider
Børn: tirsdage kl. 17.00-18.00
Ungdom og voksne:
tirsdage kl. 18.00-19.15 og torsdage kl. 20.00-21.30
Sted
HØST-Hallen, Mejsevej 1, Hadbjerg
Yderligere information og kontakt
www.facebook.com/hadbjergjujitsu/

HØST IF LØB –
DET ER MØRKT
DERUDE
Opfordring til alle om lige at
huske reflekser eller lys
Det bliver nu mørkt allerede ud på eftermiddagen, så denne gang endnu en lille
opfordring til alle om lige at huske refleksvesten og evt. diodelys når man enten løber,
lufter hund, går tur eller cykler.
Glæden ved at løbe med andre blive dog
ikke mindre, når vi sammen løber i mørket
– det er faktisk lidt sjovere og nemmere at
komme afsted, så lav en aftale for at holde
dig i gang trods kulde/regn/mørke.
Der er som altid plads til alle på vores
løbeture, da tempo afstemmes eller der laves
opsamling, så vi følges ad meget af tiden.
Mød op og løb med – du kommer ikke til at
fortryde.
Faste træningstider, fra HØST-Hallen
Tirsdag kl. 19.30
Torsdag kl. 17.00
Søndag kl. 9.00

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

Thomas Langton
Glentevej 10, Hadbjerg
hadbjerg.jujitsu@gmail.com

BORDTENNIS

Bordtennissæsonen er i gang med masser af
kampe og stævner.
Vi har masser af plads til nye spillere, så
hvis du kunne tænke dig at prøve at spille
bordtennis, er du velkommen til at kikke forbi
HØST-Hallen, eller kontakte undertegnede.
OBS: Kig forbi vores efter STORE HØST IF
Bordtennisstævne søndag den 1. december
hen over hele dagen. Masser af kampe i alle
aldre og alle niveauer. Vi ses!
Vi træner
Begynder/let øvede:
Tirsdag kl. 18.00-19.15 og torsdag kl. 18.00-19.00
Øvede:
Tirsdag kl. 19.00-20.15 og torsdag kl. 19.00-20.00

Peter Thybo Christensen.
Tlf. 50 74 73 15
ptc@aabnet.dk

BADMINTON
Ledige baner i HØST-Hallen
Badminton sæsonen er kommet godt i gang
– der er dog stadig ledige baner at få til dem
der måtte være interesseret.
Dag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Torsdag

Klokken
Antal ledige baner
19.00-20.00
3
16.00-17.00
1
20.45-22.00
3
16.00-17.00
5
17.00-18.00
1
18.00-19.00
1
20.00-21.00
1
16.00-17.00
5

		

Gert Holdensgaard
Badmintonformand
Tlf. 23 31 17 56
gertogsanna@skylinemail.dk

VOLLEYBALL
Volley voksne mixhold. Torsdage 20.00-22.00

HØST IF Volley søger nye spillere
Da vi desværre har haft en del frafald her på
det sidste, søger vi nye spillere til vores HØST
IF volleyhold.
Snakken går nu på at investere i rigtigt
Vi er et voksen-mixhold og vi spiller hver
målmandsudstyr (ligner ishockey til forvekstorsdag fra 20.00 til ca. 22.00.
ling) for så at deltage i turnering. Så det
Niveaumæssigt og aldersmæssigt er vi
arbejder vi videre på. Men ellers:
Spillet er for både M og K om end der ”kun” meget forskellige, men vi finder sammen til
har været et par K et par gange sidste sæson. nogle sjove og hyggelige timer med spænMen alle er velkomne. Om ikke andet så kom dende kampe hver torsdag aften.
Har du lyst til at prøve at være med, skal
og prøv – du bliver garanteret bidt af det. Og
du være meget velkommen. Det er helt frit
du kommer garanteret til at svede. Så husk
og gratis at være med nogle gange indtil du
drikkedunk så væskebalancen kan opretfinder ud af om det er noget for dig.
holdes. Vi har ekstra stave så du skal bare
Du møder bare op i HØST-Hallen torsdag
møde op!
Faste træningstider er mandage kl.
kl. 20.00.
20.00 – 22.00
Giv gerne en melding først på min mobil:
Vi ses
22 78 77 70, hvor du også er velkommen til
at stille spørgsmål.
Har du spørgsmål er du velkommen til at
Lars Olsen
henvende dig til:
Kontaktperson Floorball

FLOORBALL

Tlf. 23 81 01 21
lars.knud@godmail.dk

Kim Liholm
Tlf. 22 78 77 70
kim@liholm.dk
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Fribilletter til Randers FC
hjemmekampe i Superligaen
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.
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 få dem reserveret til dig.
Billetterne kan være afsat til
anden side allerede.
Henvendelse til
Lars Olsen
Tlf. 23 81 01 21
lars.knud@godmail.dk

Aktiviteter

HØST IF

NVUI/HØST IF seniorklubsamarbejde

FODBOLD

VH FODBOLD

Børne- & ungdomshold
Så er de fleste hold gået over til indendørs fodbold i
HØST-Hallen fra uge 43. Enkelte hold fortsætter dog
udendørstræningen på vores lystræningsbane. U13 DR og
U13 PI, som har spillet 8 mands i ligaen i efteråret, er tilmeldt
udendørs vinterturnering for 11 mands hold, som har været
spillet i oktober november. Både U13 DR og U13 PI er blevet
udfordret med 11-mands, da ingen af holdene har prøvet
det før. U13 DR har tabt 2 tætte kampe og senest vundet en
kamp med 5-1 over Ommersyssel. Godt gået. U13 PI var lidt
mere udfordret, da de mødte liga 2 hold, hvor HØST IF er liga
4. Så det er blevet til nederlag i alle kampe. Men det skal nok
komme. Man skal lige lære at stå rigtigt på banen og finde
de rigtige løbemønstre. Men spændende udfordring her i de
kolde mørke vinteraftener.
Indendørs træningstiderne er fordelt med de muligheder,
der nu har været. Fredag i HØST-Hallen udgør rammen
for de fleste. Derudover er U13 DR og U13 PI sendt
til i Voldumhallen. Så alt ser ud til at være gået op mht.
indendørsfodboldtiderne.
Udover træningen deltager holdene i 4-5 DBU-stævner i
weekenderne frem til foråret, ligesom flere hold er tilmeldt
nogen af de mange tilbud om endagsstævner, der er i
hallerne rundt omkring.
Favrskov Mesterskaberne 2020 er d. 22.-24. februar 2020,
hvor alle HØST IF-hold er tilmeldt pr. automatik.
Jo, der er gang i ungdomsafdelingen i alle årgange.
Indendørs træningstider kan ses i quickguiden på side 26.

Så sluttede efterårssæsonen for vores Serie 4-hold
14 spillede kampe – 39 point, målscore 75-15. Det rakte
dog kun til 2. pladsen i puljen, da Ørsted var bedre med
samme pointantal og bedre målscore i de indbyrdes kampe,
hvor hvert hold havde vundet en kamp hver. Men suverænt
bedste 2’er i Jylland og derfor også oprykning til Serie 3.
GODT GÅET af jer gutter her i efteråret.
Denne gang skal vi bide os fast i Serie 3, og der snakkes
allerede planer og træningslejre etc. fra foråret 2020. Træner
Lars Bækgaard fortsætter som træner for seniorspillerne.

Fodboldudvalget

OB 40-holdet
Som tidligere nævnt er det en meget svær vinderrække,
HØST IF er kommet i. Indtil nu 1 point i syv kampe.
Turneringen fortsætter til foråret. Den sidste kamp mod Ry
blev udsat til foråret.
OB 40 er i pulje med følgende hold: Ry, Odder, HOG,
Åbyhøj, HEI, Ugelbølle, Lyseng, Skødstrup og Brabrand
I vinterperioden spilles der indendørs futsal i HØSTHallen hver onsdag aften kl. 21.00-22.30.
Spørgsmål eller andet ved OB 40-holdet kan stiles til:
Jacob Andersen
Holdleder
tlf. 27 12 55 24
andersenjacob1980@gmail.com

Serie 6
Serie 6 sluttede med at tabe den afgørende kamp til
DGL2000 med 3-2.
Så det hedder stadig Serie 6 til foråret.
Udendørstræningen fortsætter lidt endnu, men ellers er der
indendørstræning hver fredag kl. 20.00-22.00 i Voldumhallen.

Lars Olsen
HØST IF – VH Fodbold ansvarlig
Tlf. 23 81 01 21

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!
Indendørstræning fredag kl.
20.00-22.00 i Voldum-Hallen
Hjemmekampe spilles på skift i
Hadbjerg og Voldum.
Pulje Serie 4: VH Fodbold,
Værum, Ørsted, HSK Hadsten,
Vivild, Vorup, Kristrup, Helsted
Pulje Serie 6: VH Fodbold, Sabro,
VRI 2, DGL2000 og Virup IF
Lars Bækgaard, Langå
Træner
Tlf. 40 36 84 97
Lars Olsen
HØST IF – VH Fodbold ansvarlig
Tlf. 23 81 01 21
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Aktiviteter

QUICKGUIDE

Aktiviteter



til aktiviteter og kontaktpersoner

Hvor intet andet er nævnt, foregår aktiviteten i eller starter fra HØST-Hallen.
Badminton
HØST IF
Kontaktperson:
Gert Holdensgaard, tlf. 23 31 17 56, gertogsanna@skylinemail.dk
Banko
Hadbjerg Forsamlingshus
			
Onsdag kl. 19.30 i Hadbjerg Forsamlingshus
Bordtennis
HØST IF
Kontaktperson
Peter Thybo Christensen, tlf. 50 74 73 15, ptc@aabnet.dk
Begynder/let øvede		
Tirsdag kl. 18.00-19.15 og torsdag kl. 18.00-19.00
Øvede			
Tirsdag kl. 19.00-20.15 og torsdag kl. 19.00-20.00
Fodbold indendørs
HØST IF
Fodboldformand Lars Olsen, tlf. 23 81 01 21, lars.knud@godmail.dk
Ungdomskoordinator Rasmus Knage Thomsen, tlf. 21 84 16 41
U6+U7 drenge+piger, fredag kl. 15.00-16.45
Træner Nikolaj Hald, tlf. 20 63 74 95
U8+U9 drenge+piger, fredag kl. 16.45-17.45
Træner Henrik Frydensberg Hvass, tlf. 42 22 48 44
			
Træner Søren Fog Fogsgaard, tlf. 26 87 52 40
U10 piger, fredag kl. 17.45-18.45		
Træner Heidi Knudsen, tlf. 28 74 75 22
			
Træner Ruben Høgh, tlf. 51 74 20 50
U10 drenge, fredag kl. 18.45-19.45		
Træner Nicolaj Kirkbak, tlf. 30 70 35 45
			
Træner Allan Nielsen, tlf. 23 31 01 33
			
Holdleder Yvonn Simonsen, tlf. 20 95 39 30
U11 drenge, fredag kl. 19.45-21.00		
Træner Jesper Søndermark Jepsen, tlf. 25 18 75 18
			
Træner Henrik Carstensen, tlf. 21 48 07 64
			
Træner 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
U12 drenge, tirsdag og torsdag kl. 16.00-18.00
Træner Søren Søndergaard, tlf. 27 21 31 97
			
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
U13 piger, tirsdag kl. 19.30-20.30 i Voldum-Hallen
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
U13 drenge, lørdag kl. 10.00-12.00 i Voldum-Hallen
Træner Thomas Fangaard, tlf. 30 29 39 23
			
Træner Morten Hjeds, tlf. 30 78 13 34
			
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
U15-U16, fredag kl. 21.00-22.30		
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
Oldboys, futsal onsdag kl. 21.00-22.30		
Holdleder Jakob Andersen, tlf. 27 12 55 24

Fodbold indendørs
VH Fodbold
Herre senior, fredag kl. 20.00-22.00 i Voldum-Hallen
Træner Lars Bækgaard, tlf. 40 36 84 97
			
Holdleder Serie 3 Kurt Svejstrup, tlf. 29 93 00 58
			
Holdleder serie 6 Rasmus Martens, tlf. 31 44 30 10
Gymnastik
HØST IF
Formand:
Gunvor Bakkegaard, tlf. 22 22 23 85, 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		
Tirsdag kl. 20.15-21.30 i hal A
			
Instruktør: Thejs Jakobsen
Zumba M/K fra 16 år		
Mandag (hal A) og torsdag (hal B) kl. 19.00-20.00
			
Instruktør: Louise Rasmussen
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
Kontaktperson:
Thomas Langton, tlf. 41 11 15 85, hadbjerg.jujitsu@gmail.com, jujitsu.langton.dk
Børn 6-11 år – Tigerholdet		
Tirsdag kl. 17.00-18.00
Voksne og teenagere		
Tirsdag kl. 18.00-19.15 og torsdag kl. 20.30-22.00
Krolf
HØST IF
Kontaktperson:
Margit Jensen, tlf. 22 76 57 78, margit_schmidt_jensen@hotmail.com
			
Mandag kl. 13.00 og fredag kl. 13.00
Løb
HØST IF
Kontaktperson:
Claus Glavind, tlf. 71 78 02 30, claus@glavind.net
			
Tirsdag kl. 19.30, torsdag kl. 17.00 og søndag kl. 9.00
Stavgang (Nordic Walking)
HØST IF
Kontaktperson:
Vagn Salling Poulsen, tlf. 72 20 24 56, vsphadbjerg@gmail.com
			
Lørdag kl. 9.30
Volleyball
HØST IF
Kontaktperson:
Kim Liholm, tlf. 22 78 77 70, kim@liholm.dk
Voksne mixhold			
Torsdage kl. 20.30-22.00
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Det Historiske Hjørne

Det Historiske Hjørne

Lucia ogJenny
en 13. december er det Luciadag,
som oprindelig er en fest for den
katolske helgen Santa Lucia, hvis
navn betyder lys. Her i Danmark blev traditionen med lys og sang en del af adventstiden
i 1928, og hvert år siden har børn gået
Luciaoptog i skoler, børnehaver, på plejehjem
og mange andre steder.
Historien fortæller, at Lucia var en ung
kristen kvinde, der levede i 300-tallet på
Sicilien, hvor hun led martyrdøden og blev
herefter gjort til helgen.
Herunder er det elever på Hadbjerg Skole,
der i 1982 gik Luciaoptog, og her er i gang
med flere af julens sange.

D

Her var Jenny muligvis også med på sidelinjen.

Af Martin Møller

Og hvem var Jenny?
Jenny var organist i Ødum og Hadbjerg kirker
i mere end 60 år.
Jenny blev organist som helt ung og havde
60-års jubilæum i kirkerne i juli 1980, og var
kendt af alle i sognet.
Ud over at passe jobbet som organist,
brugte Jenny de sidste mange, mange år af
sit virke på at undervise i musik, og prøvede
at lære mange håbefulde forældres børn at
spille, og vi voksne lærte også at spille ved
Jenny, inkl. mig selv, og jeg må sige, at det
ikke var Jennys skyld, at jeg ikke er blevet en
virtuos.
I kirkerne var det Jenny, der ledede kirkekoret, og som hun på et tidspunkt har sagt, var
det efterhånden blevet til næste generations
kor hun ledede, og mange af øvetimerne
foregik hjemme hos Jenny privat.
Jenny boede på overetagen på Ødumvej 29.
Det var også Jenny, der sørgede for luciaoptog hvert år, hvor nytilkomne piger skulle
lære at gå med lyset, og samtidig også skulle
kunne luciasangen. Jenny havde bestillinger
på luciaoptog lang tid forud flere steder
i sognet.
Jenny Pedersen døde i oktober 1986.

Rigtig glædelig jul og godt nytår
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Tilbageblik

Tilbageblik

Randers FC Klubfællesskabet

STOR OPLEVELSE FOR MALTHE J, HØST IF U10 DR
Fredag den 8. november mødte Randers FC AaB i Superligaen
Til denne kamp havde
Randers FC klubfælHØST IF fået til opgave at
leskabet indbyder til alle
finde en af vores ungdomssine hjemmekampe en
spillere. Valget faldt på
af samarbejdsklubbernes
ungdomsspillere til at deltage Malthe Brændgaard Johansen
i ”indgangsseancen” sammen (Malthe J) fra vores U10
DR-hold. Malthe J er inkarmed dommere og spillere.
neret Randers FC-fan, så et

”Det blev en super god oplevelse for os alle,
og ikke mindst for Malthe.
Vi blev taget rigtig godt imod af Bjarne fra
Randers FC, og fik både rundtur i den mere
aflukkede del af stadion, og en masse historier om spillerne og stadion. Imens vi ventede
på kampstart, stod vi midt i presseområdet,
hvilket var en ret spændende oplevelse at stå
der imellem alle kameraerne og kommentatorerne, som vi normalt ser på TV.
Malthe var fuldstændig betaget af det hele,
og det var så stor en oplevelse, at han næsten
tabte mælet op til han skulle på banen.

perfekt match her. Forældre
og søskende til Malthe J var
indbudt til også at overvære kampen.
Vi har modtaget flg. rapport
og billeder fra Malthes mor,
Mette, fra deltagelsen:

Men det var en super stolt dreng, der
meget koncentreret gik på banen imellem de
tre dommere, som havde taget rigtig godt
imod ham, og forklaret ham, hvad der skulle
ske, når de løb ind. Heldigvis klarede Malthe
det til UG, da han stolt og koncentreret tog
bolden på standeren og løb på banen, hvor
han også fik lov til at kaste mønten inden
kampstart.
Efter en veloverstået opstart fik Malthe
frit valg på tribunen, og valgte det sted, han
synes var det allerbedste sted at se kampen.

Tæt på os sad de engagerede Randers fans,
som var med til at skabe en super stemning
igennem hele kampen. Trommerne gungrede,
og de kampklare fans var helt klar på opmuntring til Randersspillerne.
Det var en spændende kamp, hvor der var
gang i den fra første minut.
Men selvom kampen var spændende, var
der naturligvis også tid til en stadionpølse, og
indkøb i fanshoppen i halvlegen.
Det hele var en super god oplevelse for
både Malthe og os forældre.”

Kampen blev en målrig
affære. Den endte 3-3 efter
en intens og spændende
kamp. stor tak til Randers
FC Klubfællesskabet og især
Bjarne Lauridsen for at I giver
vores unge spillere disse
oplevelser.
Lars Olsen
Tlf. 23 81 01 21
lars.knud@godmail.dk
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Sponsorhjørnet

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

5 øre
5 øre
5 øre
5 øre
20 øre pr. liter

Deltagere søges stadig!

Har du lyst til at bidrage til
vores sponsorer, så sig endelig til.
Jo flere vi er om opgaven jo bedre.
Vi holder et månedligt måde, hvor
vi uddelegerer arbejdet i ”mindre
enheder” fra gang til gang. Alt
sammen til gavn for vores lokale
forening, miljøet omkring HØST
IF og HØST-Hallen.
Vi forsøger stadig at få gang
i sponsorudvalget, men det er
ikke nemt, da vi der deltager også
har mange andre jern i ilden. Så
derfor er det også ekstra vigtigt
for os, at der kommer nogen med
i udvalget, der ikke i forvejen
er belastet af andre frivillige
arbejdsopgaver i HØST IF. Så giv
lyd hvis du kan og vil bidrage med
din arbejdsindsats – erfaren eller
uerfaren, lige meget. Opgaverne i
udvalget bliver snakket igennem
og fordelt så alt passer til den
enkeltes muligheder for indsats.
HØST IF har brug for netop dig til
denne spændende opgave!
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
• Playersponsorater i VH Fodbold
• 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

Praktisk information

De aftaler jeg har på el og mobil
er gode aftaler på rimelige vilkår.
For mig er det vigtigste, at jeg kan
bidrage med 20 øre pr. liter til
HØST IF.
Det er blot et eksempel, som
andre med OK benzinkort, der vil
støtte HØST IF’s ungdomsarbejde,
også kan bruge.
Så ring til OK, tlf. 70 10 20 33,
og få din aftale opdateret med de

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.

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.

tjenester du måtte have behov for.
Husk at sige at HØST IF sponsoraftale 558640 skal tilknyttes.
Så støtter du HØST IF yderligere.
Lars Olsen
OK sponsorudvalg
Mail Lars.knud@godmail.dk
Tlf. 23 81 01 21.

I klublokalet i HØST-Hallen er
der brochurer etc. og det vil også
kunne ses på hjemmesiden.
Støt lokalsporten i HØST IF.
Sidste år fik ungdomsarbejdet i
HØST IF over 34.000 kr. i sponsorstøtte af OK.

OK 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
Mail Lars.knud@godmail.dk
Tlf. 23 81 01 21

PRÆSTER
i pastoratet

Jeg holder ferie i uge 50

MK
Mette
Krabbe

MHT
Marie
Hedegaard
Thomsen

AMKH
Anne
Martiny
Kaas-Hansen

KUK
Kristoffer
Uhre
Knattrup

LTM
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.

FERIE OG
FRIDAGE

Lise
Thorbøll
Melchiorsen

AB
Anders
Bonde

Jeg henviser i ferie og
friweekender til mine
kollegaer i Hadsten:
Lise Thorbøll Melchiorsen
tlf. 86 98 24 24
Anne Martiny Kaas-Hansen
tlf. 86 98 12 24
Hadsten Kirkekontor
tlf. 86 98 04 25

Mette Krabbe

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.

Sogn.dk

Husk at man altid kan finde
relevante kontaktoplysninger på
præster og menighedsråd samt
gudstjenesteliste på sogn.dk.
Til smartphone kan man
også gratis hente appen
”Kirkekalenderen”, som har de
samme oplysninger. Her kan man
tilføje sine favoritkirker og nemt
få et overblik over hvornår der er
gudstjeneste næste gang i vore
sogne.

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

Hadbjerg Skole

Plejehjemsgudstjenester

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.
Gudstjenesterne er åbne for alle.

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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Her finder du

Her finder du

KALE
DE LO ØST
T
Ø
T
S
TER H
TØT

DER S

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
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
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
86 42 05 99
Kertemindevej 15, 8940 Randers SV
buchs@buchs.dk
buchs.dk

By- / borgerforening
Byforeningen for Ødum & Omegn
30 64 31 94
Lillian Lindberg
oedum-by.dk
Hadbjerg Borgerforening
hadbjergborgerforening.dk
hadbjergborgerforening@gmail.com
Poul Kragh
22 91 66 33
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
Udlejning: Tine og Michael Olesen
20 73 87 49
Selling Forsamlingshus
www.8370.dk
Udlejning
21 86 11 12
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
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MANDAG

W

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

HØST december

LØRDAG

SØNDAG

HØST IF på OK,
kl. 12.00-16.00

udkommer
Julestue, kl. 14.00
Koncert, børnekoret,
kl. 17.30
2

FREDAG

3

4

Gudstjeneste,
Hadbjerg Kirke,
kl. 11.00

5

6

7

8
Gudstjeneste,
Ødum Kirke, kl. 11.00

10

11

Ældregudstjeneste,
Sct. Pauls Kirke,
kl. 11.00

16
Juleaftens
gudstjeneste,
Hadbjerg Kirke,
kl. 16.00

17
Juleaftensgudstjenester
Hadbjerg Kirke, kl. 13.00
Kollerup Kapel, kl. 14.00
Ødum Kirke, kl. 15.00

23

JANUAR
2020

18
p Juledag

14

25

19

20

21

2. juledag
Gudstjeneste,
Sct. Pauls Kirke,
kl. 11.00

22
Liturgisk gudstjeneste, Sct. Pauls Kirke,
kl. 11.00

26

27

28

Nytårsdag
Nytårsgudstjeneste,
Hadbjerg Kirke,
kl. 16.00

Deadline til HØST februar
Gudstjeneste, Hadbjerg Kirke, kl. 11.00
Plejehjemsgudstjeneste, kl. 15.00
Gudstjeneste, Ødum Kirke, kl. 11.00
Kirkehøjskoledag, kl. 10,00

15
Musikgudstjeneste,
Hadbjerg Kirke,
kl. 16.00

29
Gudstjeneste,
Ødum Kirke, kl. 9.30

p

31
11.
12.
16.
19.
25.

13

p

Gudstjeneste,
Ødum Kirke, kl. 11.00

24
Nytårsgudstjeneste,
Sct. Pauls Kirke,
kl. 13.30

30

12
Plejehjems
gudstjeneste,
kl. 15.00

1

2
26. Gudstjeneste, Hadbjerg Kirke, kl. 9.30
		DrengeDrøn, kl. 10.00
28. HØST februar udkommer
29. Fællesspisning, kl. 18.00
30. Fællesspisning, kl. 18.00

3

4

5

DECEMBER  2019

9

