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Intro
Udgives af et samvirke bestående af 
foreninger, menighedsråd og skolebestyrelse.

REDAKTØR
 Rikke Møller Antvorskov
rma_oedum@hotmail.com, tlf. 30 25 78 64

KASSERER
Irma Katholm
irmakatholm@gmail.com, tlf. 26 29 46 09

TEGNINGER
Per Tjørnild
ptjorn@gmail.com

GRAFISK DESIGN
Niels Bjarne Larsen
 NielsBjarneLarsen@gmail.com, tlf. 30 16 36 88

TRYK
 Buchs, tlf. 86 42 05 99

Udkommer hver måned – undtagen januar og juli – 
hver den 3. fredag i måneden og 3 dage frem. 
Deadline er første søndag i måneden.
Undtagelser er fremhævet.

  DEADLINE UDKOMMER
 August 13.8.2017 28.8.2017
 September 3.9.2017 18.9.2017
 Oktober 8.10.2017 25.10.2017
 November 5.11.2017 20.11.2017
 December 26.11.2017 11.12.2017

Materiale til HØST indleveres til 
Rikke Møller Antvorskov og Niels Bjarne Larsen

Er HØST ikke kommet? 
Så kontakt Rikke Møller Antvorskov tlf. 30 25 78 64

Rikke Møller 
Antvorskov
Redaktør

HØST IF
Gymnastikprogram, 
Stafet For Livet, 
Danmarks bedste lokale 10'er
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IDEAL-HØST
Hvad er din idealvægt? Dette her blad er på 
40 sider og vejer 73 gram.

Det er 21 cm højt, alt inklusiv. Om højde 
og vægt matcher skal jeg ikke kunne vurdere. 
Det kunne have været tyndere, slankere, 
mere trimmet – men dette HØST er lige 
som det skal være! Klar til sommer, klar til 
bikini eller korte bukser.

Det indeholder mange gode egenskaber: 
Fællesskab, mod på udfordringer, foretag-
somhed, initiativ, godt humør og begejstring.

Det ideelle ved dette blad er indholdet!
Dets ydre ligner sig selv, det ligger godt i 

hånden. Velkendt og behageligt.
Men indholdet er altid varieret og inspire-

rende. Til fælles glæde og begejstring. Tak for 
det!

God sommer!

INDHOLD
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Tak til alle de glade løbere og 
løbsarrangører, kaffedamer 
og pølsevendere, legetan-
ter, krolf-spillere, pianist og 
lydmand.

Tak til quiz-master for den 
hundesvære Grundlovsquiz, 
som i år blev vundet af Vagn 
Salling Poulsen og Mette 
Krabbe.

Tak til Inge Sørensen for en 
vedkommende og rørende 
tale.

Tak til Niels Fensby for 
afsløringen af plancher i 
skolegården – hvis du ikke 
allerede har set dem, så gå en 
tur forbi.

Tak!

Resultater af HØST Grundlovsløbet 2017
Vindere i hver klasse/distance.
2,5 km Børne- og Familie-løb
Piger Frida Bøje Glavind, HØST IF 13:40
Drenge Emil Bøje Glavind, HØST IF 13:44
5 kilometer
Damer Johanne Mikkelsen, Hadbjerg Tømrerfirma 25:25
Herrer Henrik Ehlers 16:56
10 kilometer
Damer Christina Mikkelsen, Hadbjerg Tømrerfirma 46:19
Herrer Hans Jørgen Frost 40:36

Se hele resultatlisten på www.høstif.dk.

GRUNDLOVSDAG
TAK FOR EN DEJLIG DAG!

HØST i va l

teserne
I 1983 var der i Ødum Præstegård indbudt til et foredrag 

om reformatoren Martin Luther. Det var den tidligere 
provst i Varde provsti, Lars Holm, der holdt et i øvrigt 

glimrende foredrag, som jeg husker det. Hvorfor vi dengang i 
1983 indbød til et foredrag om Martin Luther skyldtes, at det 
var 500-året for Luthers fødsel. Mere gjorde vi ikke dengang 
ud af dette særlige jubilæum.

Men jeg skal da ellers lige love for, at vi er kommet efter 
det, når det gælder om at markere Martin Luther. Her i 2017 
bliver der verden og landet over fejret reformationsjubilæum, 
og i Ødum-Hadbjerg ligger man bestemt ikke på den lade 
side, hvad det angår. Tværtimod. I slutningen af oktober i år 
markeres det med et samarbejde mellem skole, kirke og det 
lokale foreningsliv, at det er 500 år siden, at reformationen 
tog sin begyndelse i Wittenberg i Tyskland. Med film, fore-
drag, musical, middelaldermarked og fortællinger med basis i 
Hadbjerg Kirke vil det i den grad blive synligt, at der for 500 
år siden hændte noget i det tidligere Sachsen, der satte sig 

Af Ole Juul

FæLLesaRRaNgemeNt
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spor op gennem Europa, og som gjorde, at vi 
her i Danmark 19 år senere i 1536 indførte 
den lutherske reformation.

Men hvad var det, der bogstaveligt talt 
skete i Wittenberg i 1517? Ja, det var, at den 
unge augustinermunk, Martin Luther, på 
døren til kirken i Wittenberg opslog de nu 
så berømte 95 teser, hvor han – skønt i sit 
arbejde og kald trofast overfor den katolske 
kirke – tog kraftig afstand overfor en af de 
vigtigste og mest givtige indtægtskilder for 
den katolske kirke med hovedsædet dengang 
som nu i Rom.

Vi taler her om afladshandelen. I Rom 
havde man på snedig måde regnet ud, at flere 
af de personer, der tidligere var helgenkåret i 
kraft af deres gode gerninger for kirken og for 
folket, havde efterladt et overskud af disse 
gerninger. Kirken fungerede på den måde 
som en slags bank, hvori disse gerninger 
var indsat. Altså besad kirken en kapital af 
gerninger, som man udbød i fri handel, den 
såkaldte afladshandel. Ved køb af særlige 
afladsbreve kunne et menneske nedskrive 
den straf, som ifølge kirken skulle afsones i 
skærsilden efter døden. (Skærsild, den ren-
sende ild, er efter katolsk lære et sted, hvor 
den, der er død uden svære synder på samvit-
tigheden, renses som ved ild for den sidste 
syndeskyld, der måtte være tilbage inden 
mødet med Guds herlighed. Var der i middel-
alderen tale om alvorlige dødssynder, betød 
det en éngangsbillet til helvede, hvorfra man 
ikke slap ud). Skærsilden var altså i datidens 
katolske tankegang et sted, hvor man ved 
den rensende ild måtte lide for de mindre 
synder og ugerninger, man i levende live 
havde begået. Når man ikke i kraft af egen 
gode gerninger kunne gå lyde- og syndfri 

i døden, så var det til stor hjælp og betryg-
gelse, at andre havde gjort de gerninger, man 
ikke selv havde formået at gøre. Dem kunne 
man ved køb af særlige dokumenter tilegne 
sig selv eller sine nærmeste, så at der, hvis 
man ellers havde penge nok, ikke længere var 
’røde tal’ på bundlinjen. Hvorfor man så også 
slap for pinsel og rædsel i skærsilden. Det var 
en handelsmæssig genial tanke af kirken, der 
som sådan fungerede som en bank, og så var 
det dengang som nu (tænk blot på direktør 
Varnæs i Korsbæk Bank) altid godt at være 
på god fod med direktøren, paven i Rom. 
Leo X, som dengang var den katolske kirkes 
overhoved, udsendte en række af driftige og 
dygtige handelsmænd, der på kirkens vegne 
forhandlede disse særlige afladsbreve. En af 
de mest effektive, Johann Tetzel, som den 
unge augustinermunk i Wittenberg kendte 
og havde mødt, blev siden berømt for et af 
datidens virkelig effektive reklameslogans: 

”Når pengene i kisten klinger, straks sjælen ud 
af skærsilden springer”.

Luther selv, der som munk var trofast over-
for kirken, havde i grunden ikke noget imod 
afladen som sådan. I 1510 var han på besøg i 
Rom, udsendt af klosteret, og her køber han, 
hvad han har råd til af afladsbreve for sine 
afdøde slægtninge, og han skriver senere i 
sin dagbog, at han ærgrede sig over, at hans 
forældre stadig levede, for han ville så inderlig 
gerne også købe dem fri af skærsilden. Men 
der går ikke mange år før Luther i en tilbunds-
gående teologisk undersøgelse af hele tanken 
om afladshandel må tage kraftig afstand til 
fænomenet. Luther indså med klarhed, i hvor 
høj grad kirken blandede finansiel vinding og 
sjælesorg sammen. Hvor Luther i god tro med 
sin katolske opdragelse talte for, at der til afla-

den skulle følge bod og bedring, ja, at det var 
det vigtigste for et menneske, at man gjorde 
bod for sine synder og stræbte efter forbed-
ring her i livet, så affærdigede hele handelssy-
stemet med afladsbreve denne nødvendighed, 
og dermed gjorde man menneskers angst for 
straffen i skærsilden til en sikker indtægts-
kilde. Luther var rystet i sin grundvold over, at 
de mennesker, han som præst og sjælesørger 
skulle tage sig af, blev lokket væk fra den 
sande bod og dermed for Luther selv denne 
eneste sikre vej til frelse. Efterhånden var der 
gået så megen inflation i selve systemet, at 
et afladsbrev åbnede en bred vej til himlen, 
og det fortælles, at nogle prædikanter endda 
havde frækhed nok til at påstå, at man be-
væbnet med et afladsbrev roligt kunne give 
sig til at synde løs. Det var her Luther med et 
rungende Nej tog afstand fra Rom, og med 
de 95 teser, som han opslog på kirkedøren i 
Wittenberg, gjorde han borgerne i Wittenberg 
opmærksom på kirkens slåen plat på troendes 
menneskers angst og frygt, og i klare og vel-
formulerede vendinger lagde han i den grad 
afstand til paven og hans kumpaner.

Når disse teser fik den betydning, de 
gjorde, skyldtes det, at denne klare afstand-
tagen til simpel økonomisk vinding havde en 
bred klangbund, der gjorde, at man hurtigt 
begyndte at diskutere disse teser. Især 
blandt de dannede, gejstlige som lægfolk, var 
afladshandelen ikke længere så accepteret, 
som den tidligere havde været, og samtidig 
herskede der i den brede befolkning en 
voksende foragt for afladen. De fattige og 
mindre bemidlede havde således ikke adgang 
til denne handel, og vi ved eksempelvis, at 
Luthers egen far afskyede denne form for 
indtjening til kirken i Rom.

At de nu så berømte teser fik den enorme 
indflydelse, de gjorde, skyldtes, at med den 
nye bogtrykkerkunst blev en oprindelig 
teologisk kritik – henvendt til Luthers egne 
kolleger og folk i Wittenberg – med ét til et 
brændvarmt emne i datidens Tyskland, idet 
teserne blev kopieret, trykt og rundsendt i et 
tempo, som dengang var helt nyt for måden 
at kommunikere på. Luthers interne kritik 
og lokale oplysningskampagne med at opslå 
teserne på kirkedøren (som var datidens 
Facebook) blev i løbet af kort tid en offentlig 
begivenhed.

Nu var vejen banet for, at den hidtil kun 
lokalt kendte munk kunne træde ind på 
nationens og kristenhedens store scene. 
Det skete, som vi ved, og af samme grund 
blev Martin Luther også fordømt af kirkens 
overhoved i Rom som kætter. Og da først det 
skete, og Luther samtidig nægtede at trække 
noget som helst af det, han havde skrevet, 
tilbage, måtte det af simpel nødvendighed for 
kirkens og for Luthers vedkommende komme 
til et brud. Og herfra skabtes grobunden for 
reformatoren og grundlæggeren af den prote-
stantiske kirke. ”And the rest is history”.

Ja, og hvilken historie. Jeg skal ikke her 
komme nærmere ind på, hvad det kom til 
at betyde, det vil der blive skrevet om af 
andre. Men året 1517 er det afgørende år, da 
reformationen for alvor tog fart. Begyndende 
med tørre teologiske teser på en kirkedør i 
Wittenberg, der med ét som flammeskrift i 
sindet hos gejstlige som lægfolk, tændte en 
brand, der endnu ulmer – 500 år efter.

Ole Juul

FOLKEKIRKEN.DK OM DE 95 TESER
gUD tILgIveR sYNDeR gRatIs
Imod afladshandlen indvendte Luther, at Paven ikke kan sælge syndstilgivelse, for han har 
ikke magt til at tilgive synder. Det har kun Gud.

Tese 6   Paven kan ikke eftergive nogen skyld, men kan kun erklære og fastslå, at den er 
eftergivet af Gud.

Derfor mente Luther, at afladsbreve var unødvendige, for man kan ikke købe sig til Guds 
nåde. Den gives altid gratis:

Tese 36   Enhver kristen, som ret er knust, har fuld syndernes forladelse af straf og skyld, 
for den gives også uden afladsbreve.

En lille bid af en tysk udgave af de 95 teser.

HøstIvaL
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BORGERMØDE 
I SELLING
Borgermødet i Selling Forsamlingshus 
onsdag d. 3. maj havde kun et enkelt 
punkt på dagsordenen: Hvordan kan vi 
bruge de 10.000 kr. fra Landsbyrådet, 
så de bedst muligt kommer Selling til 
gavn?

Der kom mange forskellige og 
spændende forslag på bordet, og efter 
en livlig debat enedes vi om i år at give 
legepladsudvalget alle pengene; dels 
til betaling af en påbudt forsikring, 
dels til græsslåning på området. Samt 
fastlåse pengene svarene til forsikring 
de næste 3 år.

Selling Borgerforening og 
Selling Forsamlingshus

I løbet af de seneste måneder har arbejds-
gruppen for Det Grønne Område haft ry-
gende travlt. Fire fondsansøgninger er blevet 
sendt af sted, brugsretsaftalen er kommet i 
hus og der er ansøgt om bygge- samt land-
zonetilladelse. Det er os en stor fornøjelse at 
fortælle, at vi har modtaget positivt svar fra 

LAG Favrskov og Landbyrådet. Vi får svar på 
de sidste to ansøgninger til ELRO-fonden og 
LOA inden for få uger. Såfremt disse efter-
kommes er projektet fuldt finansieret og 
arbejdet kan påbegyndes så snart kommunen 
har givet tilsagn om bygge- og landzonetil-
ladelse.

"Projektet, vi har søgt finansiering til, 
kommer til at bestå af:

1) En multibane med mulighed for basket, 
fodbold, hockey, volley, yoga og dans – ja, 
kun fantasien sætter grænser.
2) En motorikbane med netvæg, klatrestige, 
balancebomme, rullestamme, balancebræd-
der, hængebro, balancereb og armhævnings-/
kolbøttestativ og imellem hver af disse 
elementer vil være stolper, så man kan lege 
‘jorden er giftig’.
3) En cykel-/scooterbane på ca. 60 meter, så 
børnene i trygge omgivelser kan blive små 
trafiksikre cyklister.
4) Et madpakkehus med bordebænkesæt til 
40 personer.
5) Legeelementer: to tipier, en båd, en lille 
hest og en totempæl i den lille skov og derud-
over et stort gyngestativ ved mappehuset og 
en stor rutsjebane på tumlebakken.”

Planlægning af etableringsprojektet er så 
småt gået i gang. I denne fase vil der være 
opgaver vores leverandør udfører men også 
opgaver vi selv får mulighed for at lege med.

Nærmere info om hvad/hvornår/hvordan 
vil blive slået op på Facebook.

Med venlig hilsen
Arbejdsgruppen

Selling 
Borgerforening

NYT VEDR. BYENS PLADS – DET GRØNNE OMRÅDE I SELLING

seLLINg
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SANKTHANS
Så er det tid til at vi skal have en hyggeaften 
i Ødum.

Fredag d. 23. juni 2017 kl. 19 
på det grønne område ved Oluf Rings Vej

Der bliver sat telte op, hvor der bliver et par 
salgsboder med kaffe/te/sodavand og øl, 
kage og vafler.

Bålet tændes kl. 19.30.
Vi håber at alle vil bakke op om dette arran-

gement og vise at vi kan stå sammen i Ødum.

SANKTHANSAFTEN D. 23. JUNI
Så skal heksen sendes til Bloksbjerg, og vi 
håber at I vil være med.

Traditionen tro afholder vi sankthans i 
Søparken, og i år er det heldigvis en fredag. 
Vi håber vejret er med os i år, så vi kan bruge 
endnu mere tid sammen.

Kl. 17.00 starter vi bål for børn. Her kan 
hvert barn få en portion snobrødsdej, pinde 
medbringer i selv.

Det store bål tændes kl. 19.00.
Her vil grillen også blive tændt, og der vil 

være mulighed for at købe lidt lækkert fra 
grillen og noget at slukke tørsten med.

Vi glæder os til at se jer!

”SKAL DER VÆRE FEST 
SÅ LAD DER VÆRE FEST!"
Sæt x i kalenderen d. 7. oktober, hvor der bli-
ver afholdt fest i forsamlingshuset. Nærmere 
info kommer senere.

Byforeningen for 
Ødum og omegn

HadBjerg 
Borgerforening

øDUm
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Af Martin Møller

Det er utrolig dejligt, når der er respons 
på de indlæg, jeg har med i HØST, 
og det, jeg skrev om Andelsmejeriet 

Godthåb i maj nummeret, har givet både 
kommentarer og flere oplysninger, som jeg 
her prøver at følge op på.

I artiklen omtaler jeg den mælkekusk, som 
kom hos mine forældre i Tobæk Mølle, som 
Anker Nielsen. Jeg har fået at vide, at det 
ikke er rigtigt, det er Anker Skovsen, som er 
det rigtige, hvad jeg ved nærmere eftertanke 
også godt vidste.

kONtROLassIsteNteNs aRBejDe
En forhenværende og en nuværende land-
mand har gjort mig opmærksom på, at det 
jeg skrev om kontrolassistenten, der kom på 
gårdene: ”for at sikre, at mælken, der kom ind 
på mejeriet, var i orden” ikke var rigtigt, men 
at kontrolassistenten udelukkende kom for at 
måle mælkeydelse og kvalitet, for at land-
manden kunne kende de enkelte køers ydelse 
og mælkens kvalitet.

Jeg har dyrket kontrolassistenten lidt, og 
har fundet følgende forklaringer:

I et opslag fra Bornholms Museum står 
følgende: En kontrolassistent var ansat af en 
kontrolforening. Kontrolforeningerne hænger 
sammen med andelsmejerierne og var, som 
disse, en dansk opfindelse. Verdens første 
kontrolforening blev stiftet i Vejen i 1894.

Foreningen ansatte en mand, der skulle 
tage sig af prøvevejning, kontrol og regn-
skabsføring af landmændenes kvægbesætnin-
ger. De skulle hjælpe med at finde frem til de 
køer, som gav den bedste mælkeydelse – og 

det var selvfølgelig de køer, man satsede på i 
sit avlsarbejde.

Fra Wikipedia oplyses følgende: "En kon-
trolassistent var tidligere en person uddan-
net på landbrugsskolerne til at kontrollere 
mælkekvaliteten på gårdene. Kontrolassisten-
ten rejste fra gård til gård og havde fri kost 
og logi. Hans primære opgave var at sikre, at 
den mælk der blev leveret til mejeriet, var 
sygdomsfri."

Og sidst i Lærebog For Kontrolassistenter, 
fra 1959 står der:
"De resultater, der fremkommer ved kontrol-

assistentens arbejde, skal være grundlæggen-
de for landmandens dispositioner i kvægavl 
og fodring.

Kontrolregnskabet skal tjene 3 hovedfor-
mål, nemlig:

Være grundlæggende for rationel fodring.
Være vejledende for avlsarbejdet.
Påvise de urentable køer."

Om mejeRIet
Fra en garvet historiefortæller, Kurt Villy 
Svendsen, har jeg modtaget en del nye op-
lysninger om Andelsmejeriet Godthaab, som 
kommer her:

Mejeriet blev oprettet i 1887, og i 1924 
blev det ombygget under medvirken af 
arkitekt E. V. Lind, Skive. Samtidig forsynes 
mejeriet med flere nye maskiner.

Den 1. februar 1912 omtales mejeriet 
rosende i Hadsten og Omegns Folkeblad, idet 

”Godthaab”
ved Mejeriudstillingen i Hobro bliver 

tilkendt sølvmedalje og ærespræmie for en 
skummetmælksost.

I 1912 blev der indvejet 3,92 millioner kg 
mælk på ”Godthaab”, og mejeriet produce-
rede 156.670 kg smør.

Kurt Villy Svendsen har også sendt føl-
gende foto:

OPFØLGNING PÅ

ANDELSMEJERIET GODTHAAB
OMTALT I HØST I MAJ

Her er kontrolassistenten i arbejde, med sin prøvespand og 
bismervægt. Billedet er fra Google

Her et postkort, afsendt 1908.

Mejeriet efter ombygningen.

Mejeriets stempel.

Kurt Villy Svendsen har yderligere tilføjet:
"Mejeriets formand i 1930 hed Jens Jensen 

Dalgaard, født 28. marts 1885 i Ry og gift 
med Gertrud.

Jens Jensen Dalgaard boede på ”Kirstens-
lund”, Selling pr. Hadsten (hvor ligger / lå den 
gård?)

Han var formand for Hesteforsikringen 
for Ødum Hadbjerg Kommune, formand for 
Kontrolforeningen, formand for Ødum Had-
bjerg Jagtforening, Vurderingsmand for Jydsk 
Brandforsikring for Bygninger samt medlem 
af Ødum-Hadbjerg Sogneråd og Menigheds-
rådet.

Mejeriet opnåede sølvmedalje og æres-
præmie for ost i både 1929 og 1930 med 
Hans Peter Ovesen som bestyrer, ansat på 

”Godthaab” i 1921. Ovesen var fynbo – født i 
Rønninge."

Tak til Kurt Villy for de mange nye oplys-
ninger.

Med ønsket om en god sommer, vil jeg lige gøre opmærk-
som på: husk penge til parkering i sommerlandet.

Det HIstORIske HjøRNe
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KIRKE I BØRNEHØJDE 
I EFTERÅRET 2017
Hadbjerg Kirke kl. 17.30
Onsdag den 13. september
Onsdag den 4. oktober 
(uddeling af billetter til koncert med Sigurd Barrett)
Onsdage den 15. november

Sogneudflugt går i år til Sostrup Slot ved 
Grenaa. Slottet og klostret er et fascinerende 
sted med en lang og farverig historie. Vi 
begynder med en rundvisning, hvor vi vil 
høre om de tidligste bedrifter, om slægternes 
storhed og fald, og om tiden frem til i dag. Vi 
vil blandt andet blive budt indenfor i slottets 
renoverede saloner, den smukke Maria Hjerte 
Kirke og klosterets imponerende pyramidesal. 
Derudover er det muligt at høre om den nu-
værende udvikling på slottet samt slotsfruens 
fremtidige visioner for stedet.

Efter rundvisningen er det tid til kaffe, som vi 
nyder i slottets restaurant. Efter kaffen kører vi 
en tur ud i den smukke natur omkring Gjerrild, 
og gør holdt på stranden, hvis vejret tillader det.

Program
Kl. 11.30 Afgang med bus fra Ødum (v. præstegården)
Kl. 11.35 Afgang fra Hadbjerg Kirke
Kl. 11.40 Afgang fra Selling Forsamlingshus
Kl. 12.45 Ankomst til Sostrup Slot
Kl. 13.00 Rundvisning
Kl. 14.30 Kaffe i restauranten
Senest kl. 15.30 kører vi fra slottet
Senest kl. 16.30 kører vi hjem 
og forventer at være hjemme kl. 17.30

Vi håber, at der er mange af jer, der synes, det 
lyder så spændende, at I vil deltage i turen.

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

Eller ring til Mette på tlf. 40 88 96 00.
Pris for denne oplevelsesrige dag: 50 kr.

På vegne af Ødum-Hadbjerg menighedsråd
Doris Svenstrup og Mette Krabbe

sOgNeUDFLUgt tIL sOstRUP sLOt
ONsDag DeN 27. sePtemBeR kL. 11.30

ALT OM LUTHER PÅ 60 MINUTTER
FAMILIEKONCERT MED SIGURD BARRETT

Sct. Pauls Kirke, lørdag den 4. november kl. 10.00 og 12.00

kIRke & meNIgHeD
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NY kIRkeFOLDeR:

”KIRKERNE I HADSTEN STORPASTORAT”

Menighedsrådene i 
storpastoratet er 
gået sammen og har 

fået lavet en ny pjece om 
alle vores kirker. Hadsten 
Storpastorat består af otte 
meget forskellige sogne 
med et rigt og mangfoldigt 
kirkeliv. Og som sognene er 
forskellige, er kirkerne det 
også, hvilket fremgår tydeligt 
af pjecen. Med lækre billeder 

og et flot layout præsenteres 
alle kirker med hver deres 
særkende. Margit Bagger og 
Hanne Bech fra Hadsten er 
ide-kvinderne bag pjecen og 
de har også forfattet teksten 
til alle kirker. Så hvis du vil 
blive klogere på vores lokale 
kirker og kirkerne i området, 
er du meget velkommen til at 
tage en pjece med hjem. De 
er gratis og ligger i kirkerne.

Ødum-Hadbjerg menighedsråd

kIRke & meNIgHeD
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Midt i maj holdt vi familiegudstjeneste i 
Ødum Kirke med ikoner malet af 3. klasserne 
på Hadbjerg Skole.

Efter gudstjenesten gik alle, både store og 
små, i præstegårdshaven, hvor menighedsrå-
det stod klar med grillmad og kage til kaffen.

Tak for en dejlig dag, hvor vejret endnu 
engang var med os.

Mette Krabbe

KONFIRMANDER
I ØDUM OG HADBJERG
2017

FAMILIEGUDSTJENESTE OG

FROKOST I HAVEN

kIRke & meNIgHeD
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KONFIRMANDER
I ØDUM OG HADBJERG 2017
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KIRKEVEJVISER
Sognepræst Mette Krabbe Præstegården, Ødumvej 32, tlf. 86 98 90 65, mekr@km.dk
Formand Doris Svenstrup Tåstrupvej 51, Selling,  tlf. 29 63 50 69, doris@kajkaalund.dk
Kirkeværge John Langdahl Gunderuplundvej 10, Astrup, tlf. 27 20 01 46, john@langdahl.dk

Kirkekontor  Kirkevej 5, Hadsten, Tlf. 86 98 04 25 
  Mandag til fredag kl. 9.30-13.00, Torsdage dog kl. 9.30-17.00
Graver, Ødum Niels Erik Thomsen Hadbjerg, tlf. 51 29 53 22, nielserikthomsen@gmail.com
Graver, Hadbjerg  Fie Larsen Hadbjerg, tlf. 51 89 10 57, hovhede24@live.dk

PRÆSTER
i pastoratet

MK
Mette Krabbe

MD
Majbrit Daugaard

AB
Anders Bonde

LTM
Lise Thorbøll Melchiorsen

AMKH
Anne Martiny Kaas Hansen

GUDSTJENESTER
juni  ødum kirke Hadbjerg kirke andre kirker
Torsdag d. 15. Plejehjemsgudstjeneste   kl. 15.00 Møllegården MK
Søndag d. 18. 1. søndag efter trinitatis  kl. 11.00 MK
Søndag d. 25. 2. søndag efter trinitatis  kl.   9.30 AMKH
juli  ødum kirke Hadbjerg kirke andre kirker
Søndag d. 2. 3. søndag efter trinitatis kl.   9.30 AMKH
Søndag d. 9. 4. søndag efter trinitatis  kl.   9.30 LTM. Afsked med Fie.
Søndag d. 16. 5. søndag efter trinitatis   kl. 11.00 Sct. Pauls AMKH
Søndag d. 23. 6. søndag efter trinitatis   kl. 11.00 Sct. Pauls MD
Søndag d. 30. 7. søndag efter trinitatis   kl. 11.00 Sct. Pauls MD
august  ødum kirke Hadbjerg kirke andre kirker
Søndag d. 8. 8. søndag efter trinitatis kl. 11.00 MK
Søndag d. 13. 9. søndag efter trinitatis  kl.   9.30 MK
Torsdag d. 17. Plejehjemsgudstjeneste   kl. 15.00 Møllegården MD
Søndag d. 20. 10. søndag efter trinitatis   kl. 11.00 Fællessgudtj. i Vissing
Søndag d. 27. 11. søndag efter trinitatis  kl. 11.00 MK
september  ødum kirke Hadbjerg kirke andre kirker
Søndag d. 3. 12. søndag efter trinitatis kl.   9.30 AMKH
Søndag d. 10. 13. søndag efter trinitatis  kl. 11.00 MK
Torsdag d. 14. Plejehjemsgudstjeneste   kl. 15.00 Møllegården LTM

  
Gudstjenesteliste for resten af året findes i ”Kirken. Kirkebla-
det for kirkerne i og omkring Hadsten”, som ligger i kirkerne.

KIRKEBIL
Har man behov for taxa til 
kirke eller arrangementer i 
præstegården og sognegår-
den, ringer man til Karins Taxi, 
tlf. 86 98 35 70.

NAVNENYT

HaDBjeRg kIRke
Bisatte og begravede
Gunna Agerholm, Hadsten
Rita Møhlenberg Skovsen, Hadsten

FERIE OG FRIDAGE
Jeg holder sommerferie i uge 
26-27-28-29.

Der henvises i denne perio-
de til min kollega i Hadsten:

Anne Martiny Kaas-Hansen 
tlf. 86 98 12 24.

Mette Krabbe

AFSKED MED FIE
Da Fie har valgt at gå på efterløn har hun 
sidste arbejdsdag i Hadbjerg Kirke søndag d. 
9. juli.

Det markeres efter gudstjenesten kl 9.30 
med bobler og sødt.
Vi håber mange vil være med til at sige farvel.

Ødum Hadbjerg Menighedsråd
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ReFORmatIONsgUDstjeNesteR
Søndag d. 29. oktober i følgende kirker:
Nr. Galten Kirke, kl. 11.00
Lyngå Kirke, kl. 11.00
Ødum Kirke, kl. 11.00 med deltagelse af ko-
ret Cecilie et Blasius fra Favrskov Middelalder 
og efterfølgende kirkefrokost

HØSTIvaL
Teatermusical og middelaldermarked
Hadbjerg Skole og Hadbjerg Kirke, 
tirsdag den 31. oktober, kl. 14.00-20.00

eN FOLkeLIg FORtæLLINg Om LUtHeR
Højskoletime i Lyngå v. Ole Juul
Lyngå Præstegård, 
torsdag den 2. november, kl. 11.00

aLt Om LUtHeR PÅ 60 mINUtteR
Familiekoncert med Sigurd Barrett
Sct. Pauls Kirke, 
lørdag den 4. november, kl. 10.00 og kl. 12.00

DUO aL DeNte Og jette ROseNDaL
Koncert i Lerbjerg Kirke
Lerbjerg Kirke, 
onsdag den 8. november, kl. 19.30

tIL BORDs meD DeN BRamFRI LUtHeR
v. Jakob Ørsted, 
forfatter til bogen ”Godbidder”
Hadsten Højskole, 
lørdag den 11. november, kl. 10.00

ReFORmatIONeN 2.0 FOReDRagskONCeRt 
FOR UNge kIRkegæNgeRe Om tRO, HÅB 
Og kæRLIgHeD
Med Kristian UFO Humaidan
Nr. Galten Kirke, 
onsdag den 22. november, kl. 19.00

reformationS
juBilæum
Meget mere om de øvrige arrangementer i 
anledning reformationsjubilæet i de kom-
mende numre af HØST:

HvORFOR taLeR vI DaNsk?
Reformationen og sproget 
v. Marita Akhøj Nielsen
Hadsten Højskole, 
lørdag den 23. september, kl. 10.00

saLmeR tIL FOLket
En Luther-koncert 
med Den Danske Salmeduo
Sct. Pauls Kirke, 
torsdag den 28. september, kl. 19.00

LUTHER – TIL KAMP MED ORDET
En levende fortælling ved Caspar Koch
Lyngå Kirke, 
tirsdag den 3. oktober, kl. 19.30

ReFORmatIONskONCeRt
Med Jette Rosendal og Steen Hansen
Sct. Pauls Kirke, 
søndag den 22. oktober, kl. 19.30

LUTHER – FILMAFTEN
Hadbjerg Skole, 
tirsdag den 24. oktober, kl. 19.00.

ReFORmatIONeN ROCkeR
Med Eskild Dohn & Bjarne Langhoff
Sct. Pauls Kirke, 
onsdag den 25. oktober, kl. 19.30

LUtHeRs INDFLYDeLse PÅ vORes samtID
Foredragsaften med Naser Khader
Skole, 
torsdag den 26. oktober, kl. 19.00.

REFORMATIONSFEJRING
LUTHER PÅ SPIL 

– VED FUSSINGØ SLOT
et HIstORIsk ROLLesPIL FOR 
kONFIRmaNDeRNe I FavRskOv PROvstI

Vi har brug for dig!
Hvorfor spille rollespil med konfirmanderne?

Den Danske Folkekirke er luthersk-evan-
gelisk. Men hvordan er det nu med Martin 
Luther? Hvem var han, og hvorfor var hans 
arbejde så vigtigt og revolutionerende? Det 
er spørgsmål, som de færreste konfirmander 
kan svare på. Derfor sendes alle konfirmander 
i Favrskov Provsti på dannelsesrejse tilbage 
til 1500-tallet til et Europa i brydningstid.

Konfirmanderne vil gennem rollespillet 
møde mange forskellige aktører, som hver 
for sig vil bidrage til at give dem et billede 
af, hvem Luther var, og hvad det var for en 
verden, han og hans samtidige levede i den-
gang. Og ikke mindst, hvad hans arbejde og 
tanker har betydet – også for os i dag. Dette 
rollespil er intet uden de mange rollespillere, 
statister og frivillige. Og vi skal bruge mange! 
Rollerne er vidt forskellige og ikke alle lige 
krævende, så alle kan være med. Der er både 
taleroller, musikroller, statister og ikke mindst 
er der brug for en masse praktiske hjælpere 
til opsætning, forplejning undervejs og meget 
andet.

Hvis du ikke allerede har meldt dig til, så 
skynd dig at kontakte sognepræst Anne 
Kaas-Hansen på tlf. 86 98 12 24 eller e-mail 
amka@km.dk. Det bliver en rigtig god dag – 
især hvis du er med! Fussingø Slot, lørdag den 
30. september kl. 8.00-16.00.

FÆLLESGUDSTJENESTE 
VED VISSING UDEALTER
Vissing Kirke, søndag d. 20. august, kl. 11.00
Søndag den 20. august 2017 kl. 11.00 
afvikles den første aktivitet i en perlerække 
af arrangementer, der gennemføres efteråret 
2017/ foråret 2018 i Hadsten Storpastorat.

Vissing Kirke udgør en fantastisk ramme for 
det første arrangement i Hadsten Storpasto-
rat i forbindelse med fejringen af Refor- mati-
onsjubilæet 2017.

Forstil dig en sommerdag, hvor solen står 
højt på himlen. Høsten er i hus og lærkens 
trillen høres stadigvæk fra den høje blå 
himmel. Du mødes af smukke blomster-
dekorationer og -opsatser ved udealteret i 
Vissing. Med denne kulisse afvikles kl. 11.00 
en udendørs musikgudstjeneste. Gudstjene-
sten vil blive efterfulgt af en fejring af 500 
året for Reformationen. Fejringen sker med 
endnu mere musik – denne gang vil det være 
jazzmusik spillet af ”All Time Jazz Band”. Mu-
sikken kan nydes sammen med mad og drikke. 
Der vil være gratis servering af lutter pølser 
samt udskænkning af sodavand/vand samt af 
en helt særlig Luther-øl, brygget af det lokale 
Vissing Bryggerlaug.

Alle er velkomne til gudstjenesten og det 
efterfølgende arrangement!

Vissing Menighedsråd
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2017-2018
I 2017 fejrer vi Reformationsjubilæet over 
hele verden. Det er 500 år siden, Luther slog 
sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg 
og indvarslede et opgør med den katolske 
kirke. Synet på både kirke og samfund æn-
drede sig radikalt og fik hurtigt betydning ud 
over Tysklands grænser og langt op i vor tid.

Overalt er man i fuld gang med at fejre 
jubilæet. Mange steder med den fornemme 
målsætning, at jubilæumsfejringen kan 
fremme forståelsen af Reformationens be-
tydning for det moderne menneske. Således 
også i Danmark.

Der forskes og debatteres og oplyses om 
Luther og hans tid og Reformationens aftryk 
dengang og nu. Reformationen fik en kolossal 
betydning for måden, hvorpå vi fik indrettet 
samfundet og den danske kirke. Helt frem til i 
dag har Reformationen sat tydelige aftryk på 
dansk identitet og bevidsthed.

I kirkehøjskolen afslutter vi i denne sæson 
et længere forløb, hvor vi gennem de sidste 
to sæsoner har sat fokus på Reformationen 
og dens betydning.

I dette efterår er det sproget vi beskæfti-
ger os med, dels det danske sprog og dels 

Luthers egen bramfrie tone, som den kom til 
udtryk omkring spisebordet.

Til sidst i sæsonen siger vi velbekomme og 
stiller spørgsmålet, hvad kan vi egentlig bruge 
Luther til i dag?

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

Vi starter i foredragssalen kl. 10.00 med fore-
drag og debat og spiser brunch i spisesalen kl. 
11.30. Arrangementet slutter kl. 12.30.

Der er tilmelding på Hadsten Kirkekontor, 
tlf. 86 98 04 25, senest kl. 12.00 torsdagen 
før.

Prisen for foredrag og brunch er 70 kr. pr. 
gang.

Læs mere på www.hadstensogne.dk.

kIRkeHøjskOLeN eR FOR aLLe
Kirkehøjskolen er et samarbejde mellem 
Ødum, Hadbjerg, Lyngå, Lerbjerg, Skjød, 
Voldum, Rud, Hadsten, Vissing og Nr. Galten 
Sogne.

HVORFOR TALER VI DANSK?

ReFORmatIONeN Og sPROget 
v. maRIta akHøj NIeLseN

Lørdag den 23. september, kl. 10.00
Selvfølgelig taler vi dansk i Danmark, hvad el-
lers – vil de fleste nok sige. Måske er vi bange 
for den engelske indflydelse, men for alvor 
tror vi ikke, at der kan tales andet end dansk 
i vores land. Men det er ingen selvfølge. For 
500 år siden var dansk ét blandt flere sprog 
i Danmark. I kirken og blandt de lærde var 
latin enerådende. Mange af landets indbyg-
gere havde slet ikke dansk som modersmål. 
De talte plattysk, norsk, islandsk eller færøsk. 
Plattysk stod meget stærkt. Det var handels-
sproget i hele Østersøområdet, og næsten 
alle danskere forstod plattysk. Så dansk var 
trængt. Men reformationen ændrede situa-
tionen. For Luther var alle kristne lige for Gud. 
Det var vigtigt, at alle kunne forstå, hvad 
kristendommen gik ud på. Derfor skulle bibe-
len oversættes til dansk, og der skulle synges 
danske salmer ved gudstjenesterne. På den 
måde blev Luthers 95 teser fra 1517 en af 
grundene til, at vi taler dansk i dag – selv om 
de var på latin og slet ikke handlede om sprog.

Marita Akhøj Nielsen er ledende redaktør 
i Det Danske Sprog og Litteraturselskab og 
redaktør for Det Kongelige Danske Viden-
skabernes Selskab. Hendes speciale er ældre 
dansk sprog og litteratur. Efter foredraget går 
vi i spisesalen til brunch og debat.

TIL BORDS 
MED DEN BRAMFRI LUTHER
v. jakOB øRsteD, 
FORFatteR tIL BOgeN ”gODBIDDeR”

Lørdag den 11. november, kl. 10.00
”Jeg spiser, hvad jeg kan lide, og alt efter hvor 
store smerter det giver, hvad jeg kan!” Med 
dette foredrag inviteres du til bords hos 
reformatoren Martin Luther. Hver aften sad 
30-40 mennesker bænket og enten talte med 
eller lyttede til reformatoren. Undervejs skrev 
de studerende Luthers ord ned, og der var en 
del! De er siden blevet samlet og kendt som 
Luthers bordtaler. Vi kender derfor en del til 
Luthers ord og tanker. Luther brændte for sin 
sag og talte uhæmmet med en intensitet, der 
kunne virke skræmmende, når han udgød 
sine bebrejdelser, indsigelser og spot mod 
sine modstandere. Paven er ikke bare Luthers 
modstander. Nej, han er også en ”skrigende 
so”, og munkene er ”rotter”.

På samme tid var Luther også et muntert 
og selskabeligt menneske, der med ironi be-
skrev sig selv og andre. ”Når man vil gifte sig, 
skal man ikke spørge til faren, men derimod 
til pigens mors rygte. For øl dufter i alminde-
lighed som det fad, det kommer fra.” Emnerne 
var mange og tæller bl.a. ægteskab, børn, 
undervisning, krig, død, staten og kirken. Det 
er interessant at se, hvor mange af Luthers 
tanker der ligger til grund for den måde, vi 
tænker på i dag. Foredraget vil derfor også 
trække en tråd fra dengang til nu. Efter fore-
draget går vi i spisesalen til brunch og debat.

500 ÅR MED LUTHER

KirKeHØjSKole 500 ÅR MED LUTHER

kIRke & meNIgHeD

HØST – JUNI 2017

26 kIRke & meNIgHeD 

HØST – JUNI 2017

27

http://www.hadstensogne.dk


”HVAD 
SKAL VI BRUGE LUTHER TIL I DAG”
v. aNNe maRIe PaHUUs

Lørdag den 3. februar, kl. 10.00
Reformationsårene for 500 år siden faldt i 
en tid, hvor der var stor angst for den dom, 
der kunne ramme én, når man syndede. Men 
hvad er vores situation i dag præget af? Er 
det stadig synden, der fylder eller er det den 
diffuse skyld eller snarere skammen?

Hvor konfronteres vi med os selv og vores 
egen samvittighed, når forholdet mellem 
privat og offentlig er blevet radikalt

anderledes med vores udbredte brug af de 
sociale medier? I foredraget tager vi et filoso-
fisk blik på de chancer vores moderne

samfund giver for at opnå modenhed og 
tillid, både som ung og som ældre.

Anne Marie Pahuus er filosof og prodekan 
ved Aarhus Universitet. I reformationsåret 
har hun sammen med teolog Henrik Grøndal 
Lund udgivet en debatbog med 95 nye teser 
på Aarhus Universitetsforlag.

Efter foredraget går vi i spisesalen til 
brunch og debat.

”SMAG PÅ REFORMATIONEN”

v. IDa gRavgaaRD

Lørdag den 3. marts, kl. 10.00
I sit foredrag vil Ida Gravgaard fortælle, hvor-
dan Luther har brugt måltidet, madens asso-
ciationer og praksis til at sprede sit budskab. 
Luther havde stor kærlighed til maden, øllet 
og måltidet. Det at spise, blev et værktøj der 
skabte rammerne for de kendte bordtaler, der 
fandt sted i hans bolig, det tidligere Augusti-
nerkloster. Martin Luthers hustru Katharina 
Von Bora, førte husholdning

med egen køkkenhave og bryggede eget øl. 
Middagene i hjemmet fik stor symbolværdi 
for den nye måde at forstå kristendommen. 
Med sin teologi og verdensanskuelse satte 
han sit aftryk på madkulturen og det at 
fortære mad i Luthers to regimenter, den ån-
delige og den verdslige. I dag bliver den pro-
testantiske madfilosofi skildret i kogekunsten 
og madpolitik i Danmark – hvor næsten alt er 
tilladt, til forskel fra andre store religioner.

Ida Gravgaard er madhistoriker og kogeko-
ne, hun har en universitetsbaggrund i historie 
og religionsvidenskab og arbejder i dag som 
kok og formidler af madhistorie.

Efter foredraget går vi i spisesalen til 
brunch og debat.

FøLgeNDe HOLD staRteR I HØST-HALLEN

Friske bedster og ”older”, 60+ (seniorer)
Mandag kl. 15.00-17.00, kontingent kr. 600

krudtuglerne – piger/drenge 3-4 år med mor/far
Mandag kl. 16.45-17.45, hal B, kontingent kr. 525

spillopperne – piger/drenge 5-6 år
Mandag kl. 16.45-17.45, hal A, kontingent kr. 525

Dansemus – piger/drenge 6-10 år
Mandag kl. 18.00-19.00, hal A, kontingent kr. 675

Zumba m/k – fra 16 år
Mandag kl. 19.00-20.15, hal A, kontingent kr. 750
Onsdag kl. 18.00-19.00, hal A

Crossgym m/k – 16 år+
Mandag kl. 20.15-21.30, hal A, kontingent kr. 700

Rytmekrukker – 18 år+
Tirsdag kl. 19.15-20.45, hal B, kontingent kr. 700

spring – 0.-2. klasse
Onsdag kl. 17.00-18.15, hal B, kontingent kr. 675

store springere – 5. klasse+
Onsdag kl. 18.30-20.00, hal B, kontingent kr. 675

spring – 3.-4. klasse
Torsdag kl. 17.00-18.30, hal B, kontingent kr. 675

Leg og bevægelse – piger/drenge 1-2 år + mor/far
Torsdag kl. 16.4517.45, hal A, kontingent kr. 525

I form & figur – 18+
Torsdag kl. 19.15-20.15, hal B, kontingent kr. 700

FøLgeNDe HOLD staRteR I seLLINg FORsamLINgsHUs
Første gang tirsdag d. 5. september 2017

Pilates – 18 år+
Tirsdag kl. 19.00-20.30, kontingent kr. 700

gymnaStiK

Se mere på HØST IF´s hjem-
meside under GYMNASTIK 
fra 1. august, i HØST i 
august nr. samt Facebook – 
høstifgymnastik.

Tilmelding/ betaling via 
hjemmeside fra 1. august.

Ret til ændringer forbehol-
des!

Spørgsmål: 
gunvor@oedumdamgaard.dk 

Vi ses – ikke?

Instruktører og udvalg
HØST IF Gymnastik500 ÅR MED LUTHER

kIRke & meNIgHeD
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Bad
minton
HØST-HALLEN 
SÆSON 2016-2017
Badmintonsæsonen 2016/2017 er nu slut.

Der vil blive slået nye tider op for 
2017/2018 i august.

Annoncering vil ske i august nummer af 
HØST.

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

VIL DU MED PÅ EN LØBETUR – 
MÅSKE EFTER DELTAGELSE VED 
GRUNDLOVSLØBET?
Har du fået mod på at løbe lidt mere fast og 
struktureret?

Måske har du et mål som du gerne vil nå?
Mød op til en fællestræning og prøv en 

løbetur med andre løbeglade mennesker i 
lokalområdet. Det er helt nemt og uforplig-
tende.

Tider for fællestræning
Tirsdag kl. 19.30
Torsdag kl. 19.30
Søndag kl. 9.00

Vi mødes ved HØST-Hallen.

Kommende aktiviteter 
i juni, august, september

11. juni Aarhus City Halvmaraton (21,1 km)
6. august Aarhus Half Marathon (21,1 km)

26.-27. august Stafet For Livet, Hadsten 
 (24 timers stafet)

10. september Clausholm Slotsløb 
 (2,4 km, 5 km, 10,3 km)

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

Deltag på vores hold: 
HØST-IF

For 3. år deltager HØST-IF 
i Stafet For Livet. Alle er vel-
komne til, at deltage på vores 
hold, store som små, unge 
som gamle. Du er velkom-
men til at gå eller løbe på den 
børnevenlige rute omkring 
Hadsten Idrætscenter. Deltag 
i den tid du kan og når du kan. 
Vi har telt på pladsen, hvor du 
kan drikke en kop kaffe, nyde 
stemningen eller blot være en 
del af stafetten. Tag dine børn, 
familie eller nabo med – for 
hvert skridt tæller.

Tilmeld dig vores hold her, 
www.stafetforlivet.dk. Kan 
du ikke selv deltage er du 
også velkommen til at blot at 
støtte vores hold eller tænde 
et lys. Løbende opdatering på 
Facebook ”HØST IF løb”.

Kontakt for yderli-
gere info: Rikke Nørager, 
rikkenorager@hotmail.com, 
tlf. 22 72 60 55 eller Bettina 
Sørensen, jhe@post.tele.dk, 
tlf. 22 86 07 47.

Krolf
KROLFTRÆNING
Vi spiller mandage kl. 19.00 og fredage kl. 
13.00 ved HØST-Hallen i Hadbjerg.

Kom og prøv at være med, – vi har det 
rigtig sjovt!

Du kan låne køller og kugler helt gratis.
Vi har det sjovt! Og der er altid kaffe bag-

efter!

Margit Jensen
Kontaktperson
Tlf. 22 76 57 78

lØB i HØSt if
STAFET FOR LIVET – 
et DøgN FOR LIvet
EN HOLDSTAFET I EGET TEMPO

STAFET FOR LIVET HADSTEN DEN 26.-27. AUGUST 2017 KL.11.00 TIL 11.00
Hadsten Idrætscenter, Skovvangsvej 20

Lysceremoni 2016, Hadsten

Stafet for livet 2016.

Høst IF
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BØRNE- & UNGDOMSHOLD
Forårssæsonen lakker mod enden. Der har 
været mange kampe og stævner i foråret for 
alle hold. Alle med stor vilje og gejst såvel til 
træning som i kampe. Engagerede spillere 
med stor forældreopbakning. Godt gået og 
tak for opbakningen!

Nu er vi i gang med tilmeldingerne til den 
nye turnering, som starter efter sommerfe-
rien og som løber frem til sommeren 2018.

U13
11-MANDSFODBOLD

HØST IF ungdomsafdeling har her i foråret 
haft 11-mands fodbold, hvilket er helt nyt for 
alle spillerne. Da det først blev besluttet ret 
sent, har holdet ikke spillet træningskampe. 
I betragtning af dette er de 9 kampe, der er 
spillet indtil nu, godkendt med deres 5 points 

– 1 vunden kamp samt 2 uafgjorte og en 
målscore på 12-24.

Vi glæder os allerede til efteråret, hvor vi 
kan starte på en frisk og med lidt mere erfa-
ring i hvordan man spiller 11-mands fodbold 
som et hold, hvor alle kender deres pladser 
og områder på banen.

Så der skal nok komme flere points på 
kontoen!

Se i øvrigt quick guide på side 36 og 
HØST IF hjemmeside www.høstif.dk/fodbold 
for træningstider / trænere etc.

DGI/HØST IF 
FODBOLDSKOLE I HADBJERG
UGE 26 – DEN 26. JUNI-30. JUNI

Husk tilmelding til Fodboldskolen i 
Hadbjerg første uge i skoleferien

I år har vi øget max. antal deltagere til 120 på 
baggrund af sidste års store tilmelding på i alt 
114 deltagere!  

Den 5. juni er der allerede tilmeldt 95 del-
tagere. Så I kan stadig nå det – så skynd jer at 
få jer meldt til. Det er lige om lidt!

Link til HØST IF tilmelding er: 
www.dgi.dk/arrangementer/201709406006.

Lars Olsen
Fodboldskoleleder

OB 40-HOLDET
OB 40-turneringen som startede august 
2016 nærmer sig sin afslutning.

I skrivende stund resterer der 3 kampe. 
OB 40-holdet ligger på en sikker 2. plads og 
kan med lidt held og en sejr over nummer 1 
Midtdjurs i en af de manglende kamp stadig 
nå 1. pladsen!

Holdet har opnået 35 point – 11 kampe 
vundet – 2 uafgjort og kun 2 nederlag og 
en målscore på 44-18. Godt gået af vores 

”gamle” OB 40-spillere!
Ny turnering starter i august.

Jacob Andersen
Holdleder
Tlf. 27 12 55 24
E-mail andersenjacob1980@gmail.com.

SERIE 3
Serie 3 er efter en lidt dårlig start på turnerin-
gen kommet i omdrejninger.

Her hvor der er spillet 12 kampe har holdet 
23 points – 7 vundne og 2 uafgjorte samt 2 
tabte kampe og er pt. på en andenplads, 3 
points efter førerholdet Østdjurs 91. En solid 
trænings- og holdindsats lægger til grund 
for den gode placering. Holdet er nu ved at 
være spillet godt sammen. Så det bliver nogle 
spændende sidste kampe i toppen af rækken 
frem til 17. juni, hvor forårssæsonen afsluttes.

SERIE 6
Serie 6, som er blevet efteranmeldt turne-
ringen, har nu spillet 7 kampe – har 14 point 
for 4 vundne – 2 uafgjorte samt 1 tabt kamp 
og målscore på 37-13. Det må siges at være 
godkendt. Der resterer 3 kampe og med lidt 
held og 3 sejre kan 1. pladsen stadig nås, da 
man skal møde de 2 andre tophold Grenå og 
Stenvad.

VH fodBold

NVUI/HØST IF SENIOR KLUBSAMARBEJDE – VH FODBOLD
VH Fodbold – er et klubsamarbejde med HØST IF og NVUI på seniorplan (ikke oldboys). Jan 
Sandholm Laursen fra Randers er træner. Der trænes på skift ugevis i Hadbjerg og Voldum. 
Hjemmekampe bliver ligeledes spillet på skift på Hadbjerg og Voldum Stadions. Serie 3 hjem-
mekampe er altid kl. 13.00 enten i Hadbjerg eller Voldum.

Turnerings-/resultatoversigt kan ses på dette link: 
Serie 3: www.dbu.dk/turneringer_og_resultater/resultatsoegning/position.aspx?poolid=246567

Der er fra 14-20 spillere til træning som vel må siges at være OK til et førstehold i Serie 3 
og et Serie 6 hold.

tRæNINgstIDeR
Tirsdage og torsdage kl. 19.00
Hadbjerg lige uger – Voldum ulige uger

Jan Sandholm Laursen
Træner
Tlf. 21 67 79 67

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

fodBold
Høst IF
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OK

Næste kampagnearrangement er lørdag den 
17. juni, hvor der kan købes vask til 1 kr., 
hvis man er hurtig!

Desuden et stykke lækkert OK kage kl. 
9.30–13.30 til de første 50, der tanker med 
OK kort, eller der tegner et kort.

OK Ødum er jo vores lokale indkøbsbutik i 
HØST området, hvor vi lige kan få det vi 
står og mangler. Der er et bredt sortiment i 
butikken, så det er nemt at smutte forbi, når 
der skal bruges det ene eller andet. Morgen-
brød kan også hentes her – både hverdage 
og weekender. Og så er er jo flere muligheder 
for at få stillet sulten, med flere menuer og 
andet varmt på menukortet, når man ikke lige 
selv vil stå ved kødgryderne. OK Plus Ødum 
er et godt lokalt sted at handle generelt og en 
rigtig god samarbejdspartner for HØST IF!

Ok aFtaLe
Du støtter ungdomsarbejdet i HØST IF med 6 
øre pr. liter, hver gang du tanker, når du har et 
OK benzinkort, der er tilknyttet HØST IF. En god 
og nem måde at støtte idrætten i lokalsamfun-
det. Og til stor glæde for ungdommen i HØST IF.

Bestil elektricitet via OK, så får HØST IF 
dobbelt op pr. liter tanket i tilskud. 

Er du interesseret i dette gode OK tilbud 
med støtte til HØST IF, så kontakt under-
tegnede på tlf. 30 75 22 12. Benyt evt. vores 
hjemmeside www.høstif.dk hvor det også 
er muligt at bestille OK kort. I klublokalet i 
HØST-Hallen er der brochurer etc. og det 
vil også være at finde på hjemmesiden.

Støt lokalsporten i HØST IF. Sponsorstøt-
ten fra OK går til ungdomsarbejdet i HØST IF.

Ok BetaLINgsaPP
Det er nu muligt at downloade en app, så 
man ikke skal bruge kort til betaling på tan-
ken, men betaler via OK-app.

Hvis der er nogen med OK-kort, der alle-
rede støtter HØST IF, er det meget vigtigt, at 
når i downloader app’en at man så vælger OK-
kort og indtaster kortnummeret denne ene 
gang. Så vil HØST IF stadig få de 6 øre pr. liter 
når I tanker. Man kan også vælge MobilePay, 
men så er der ingen støttekroner til HØST IF!

Ved nyoprettelser er man altså nødt til at få 
lavet et kort, da kortnummer skal bruges ved 
download af OK betalingsapp.

Hvis man stadig bruger kort i automaten 
ved tankning er der ingen ændringer.

Lars Olsen
HØST IF Sponsorudvalg

XL Byg har sammen med TV3 Sport 
lavet en landsdækkende konkur-
rence for at finde den bedste 10'er 

på fodboldbanen i de lokale klubber rundt om 
i Danmark, hvor der er XL Byg! Der har i alt 
været 200 nominerede på landsplan, og efter 
optælling af stemmer var der 89 nominerede 
tilbage – heriblandt Daniel Høgh Pedersen 
fra VH Fodbold, der fik 640 stemmer i den lo-
kale konkurrence, hvor der var 3 nominerede.

Overraskelsen var derfor stor, da underteg-
nede blev ringet op af direktør Carsten Ga-
deberg, XL Byg Hadsten, som kunne fortælle, 
at Daniel er kåret som XL Bygs bedste 10’er i 
Danmark. Stort!

Så i forbindelse med Serie 3 hjemme-
kampen den 5. juni mellem VH Fodbold og 
Christiansbjerg IF på Voldum Stadion fik vi 
arrangeret en lille præmieoverrækkelse, hvor 
begge hold inden kampstart tog opstilling. 
Lars Olsen bød velkommen og direktør Car-
sten Gadeberg, XL Byg Hadsten, holdt en kort 
lykønskningstale. Herefter overrakte Carsten 
Gadeberg præmien, et gavekort på kr. 10.000 
til en fodboldrejse til Daniel Høgh Pedersen. 
Ud over gavebeviset var der blomster, og der 
var XL Byg trøjer til alle trænere og ledere 
omkring Serie 3-holdet.

Et stort tillykke skal lyde fra HØST IF og 
Voldum fodboldafdelingerne til Daniel. Daniel 
har udover sine præstationer på banen som 
bedste 10’er også været en af drivkræfterne 
bag etablering af VH Fodbold.

I øvrigt blev kampen i Serie 3 vundet med 
3-1.

Lars Olsen
VH Fodbold

BEDSTE 10’
ER I HELE DANMARK

DANIEL HØGH PEDERSEN – VH FODBOLD

Daniel ser lidt be-
tænkelig ud inden 
overrækkelsen.

Han vidste intet – 
faktisk ville han 
den 2. juni have 
cyklet til Hadsten 
for at få den trøje 
han havde vundet 
ved den lokale XL 
byg – men det 
fik hans far talt 
ham fra, efter at 
han var blevet 
informeret af 
undertegnede.

Daniel og Carsten betragter præmiebevisetSponSorHjØrnet
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QuiCK
guide

TIL TRÆNINGSTIDER OG KONTAKTPERSONER

Fodbold
Fodboldformand: Lars Olsen, tlf. 30 75 22 12
Træningstider U6-U7 drenge, onsdag kl. 17.00-18.15
og trænere:  Nicolaj Kirkbak, tlf. 30 70 35 45
  Lars Olsen, tlf. 30 75 22 12
 U8-U9-U10 piger, torsdag kl. 17.15-18.15
  Elna Brandt Nielsen, tlf. 22 44 50 90
  Jacob Dalby, tlf. 26 81 19 79
 U8 drenge, onsdag kl. 17.30-18.20
  Jørgen Halgaard, tlf. 29 91 36 02
  Rikke Jul Særmark, tlf. 51 22 09 73
  Mathilde Juhl-Christensen, tlf. 20 72 21 17
 U9 drenge, fredag kl. 16.00-17.15
  Søren Søndergaard, tlf. 27 21 31 97
  Ruben Høgh, tlf. 51 74 20 50
  Dorte Vang, tlf. 51 86 14 44
  Ivan Knudsen, tlf. 28 12 62 18
 U10 drenge, tirsdag kl. 16.00-17.30
  Flemming Dahl Sørensen, tlf. 28 19 22 89
  Christina K. Dose, tlf. 41 89 30 16
  Rikke Juul Særmark, tlf. 51 22 09 73
 U11-U12 piger. Træner i Hadsten IC sammen med HSK
  Bue Moseholm Olsen, tlf. 30 27 14 53
 U11 drenge, onsdag kl. 18.20-19.15
  Rasmus Knage Thomsen, tlf. 21 84 16 41
  Marianne Langdahl, tlf. 27 20 01 47
 Dame senior, onsdag kl. 19.15-20.30
  Rune Fugl, tlf. 23 67 89 50
  Bent Engdal Nielsen, tlf. 22 25 01 74
 Herre senior, onsdag kl. 19.15-20.30
  Simon Olsen, tlf. 41 13 84 82
  Kurt Svejstrup, tlf. 29 93 00 58
  Brian Amdi, tlf. 30 70 33 37
  Kenneth B.Pedersen, tlf. 28 99 36 63
 Old Boys, træner ikke, kampdag onsdag kl. 20.30-22.00
  Kontaktperson: Jacob Andersen tlf. 27 12 55 24

Badminton
Kontaktperson: Gert Holdensgaard, tlf. 23 31 17 56, e-mail gertogsanna@skylinemail.dk
Bordtennis
Træningstider: Ungdom – tirsdag og torsdag kl. 18.00-19.15
 Senior – tirsdag og torsdag kl. 19.15-22.00
Kontaktperson Peter Thybo Christensen, tlf. 50 74 73 15, ptc@aabnet.dk
Gymnastik
Formand: Gunvor Bakkegaard, tlf. 22 22 23 85, e-mail gunvor@oedumdamgaard.dk
 Se efterårets og vinterens hold på side 29.
ju jitsu
Træningstider: Børn – 6-11 år (Tigerholdet), tirsdag kl. 17.00-18.00
 Voksne og teenagere – tirsdag kl. 18.00-19.15 + torsdag kl. 20.30-22.00
Kontaktperson: Thomas Langton, tlf. 41 11 15 85, e-mail hadbjerg.jujitsu@gmail.com
Web: jujitsu.langton.dk
krolf
Træningstider: Mandag kl. 19.00 og fredag kl. 13.00
Kontaktperson: Margit Jensen, tlf. 22 76 57 78, e-mail margit_schmidt_jensen@hotmail.com
Løb
Træningstider: Tirsdag kl. 19.30, torsdag kl. 19.30 og søndag kl. 9.00
Kontaktperson: Claus Glavind, tlf. 71 78 02 30, e-mail claus@glavind.net
Stavgang (Nordic Walking)
Træningstider: Lørdag kl. 9.30
Kontaktperson: Vagn Salling Poulsen, tlf. 72 20 24 56, e-mail vsphadbjerg@gmail.com
volleyball
Træningstider: Voksne mixhold – torsdage kl. 20.30-22.00
Kontaktperson: Kim Liholm, tlf. 22 78 77 70, e-mail kim@liholm.dk

Krolf-spillere mødes 
mandag og fredag 
ved HØST-hallen
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Bank / sparekasse
Nordea, Hadsten 70 33 33 33 
Østergade 21, Hadsten
Sparekassen Kronjylland 86 98 28 11 
Søndergade 8, Hadsten
vestjyskBANK 86 98 15 00 
Østergade 15, Hadsten
Bedemand
Kronjyllands Begravelsesforretning 86 98 39 00 
Gunnar Lauritsen 
Søndergade 7, Hadsten
Unik Begravelse 70 23 53 03 
Vestergade 15, Hadsten www.UnikBegravelse.dk
Benzin- og servicestationer 
OK 86 98 92 66 
Landevejen 203, Ødum

Blikkenslager  Se vvs
Bogtrykker
Buchs 86 42 05 99 
Kertemindevej 15, 8940 Randers SV 
By- / borgerforening
Byforeningen for Ødum & Omegn 
Lillian Lindberg 30 64 31 94 
 lilian.lindberg@hotmail.com
Hadbjerg Borgerforening 
Majbritt Hansen 23 84 90 23
Selling Borger- & Grundejerforening 
Steffen Espersen 28 68 40 38 
Tåstrupvej 7 Steffen@komis.dk
Cykler 
PedalPedersen 51 91 44 50 
Langskovvej 31 www.Pedalpedersen.dk
Ejendomsmægler
DanBolig Hadsten 87 61 31 80 
Østergade 21, Hadsten www.danbolig.dk 
Joan Pank joan.pank@danbolig.dk
elektriker
KE EL-Installation 86 98 95 11 
Gunderuplundvej 2, Ødum
entreprenør og kloakmester
Hadbjerg Mur og Beton 60 14 64 09 
v/Aut. kloakmester Morten Eriksen 
Hadbjergvej 136, Hadbjerg www.hadbjergmurogbeton.dk 
 info@hadbjergmurogbeton.dk
Forsamlingshus
Hadbjerg Forsamlingshus 
Udlejning: Tine og Michael Olesen 20 73 87 49
Selling Forsamlingshus 
Udlejning 86 91 45 85
Ødum Forsamlingshus 
Udlejning 30 64 31 94
Fotograf
Jette Schulz 29 88 50 86 
Smedebakken 24, Hadbjerg www.jetteschulz.dk
Frisør
Byens frisør 86 98 01 00 
Søndergade 14, Hadsten www.byensfrisoerhadsten.dk
KlippeHuset Hadbjerg 40 10 30 73 
Rikke Skorstengaard rikke@klippehuset.dk 
Rødkælkevej 18
galleri
Det lille Galleri 22 97 33 84 
Per Tjørnild www.det-lille-galleri.dk 
Ødumvej 30, Ødum detlillegalleri.oedum@gmail.com
Have- og parkmaskiner
Hadsten Have-Parkmaskiner 29 13 04 98 
Skanderborgvej 13, Hadsten

Hjemmepleje
Focus on Care 22 20 64 11 / 60 15 64 11 
V/Susanne Loft info@focusoncare.dk 
Østergade 2, Hadsten www.focusoncare.dk
Hårde hvidevarer
Aktiv Hvidevareservice 70 10 10 05 
V/Martin Simonsen www.ahs.dk 
Bavnehøjvej 115, Hadbjerg
kirkekontor
Hadsten kirkekontor 86 98 04 25 
Kirkevej 5, Hadsten
maler
H.A. Sørensen & Søn 21 68 39 19 
Ved J.E. Sørensen, St.St.Blichersvej 9, Selling
Præstegård
Ødum Præstegård 86 98 90 65 
Mette Krabbe, Ødumvej 32, Ødum mekr@km.dk
skole
Hadbjerg Skole, kontorerne 89 64 48 00 
Hadbjerg Skolefritidsordning 89 64 48 20
snedker
JC Møbler 30 53 21 11 
Jørgen Svenningsen, Ødum Torv 5
Sport og gymnastik
HØST IF www.høstif.dk 
Vivi Jensen, formand: 29 82 04 11 
Klublokalet: 86 91 42 46
tømrer
Hadbjerg Tømrerfirma Mikkelsen & Søn 86 91 41 90 
ved Claus Mikkelsen 
Baunehøjvej 160, Hadbjerg 24 65 63 83
Tømrerfirmaet, Kurt Jensen 86 91 45 78 
Ødumvej 6, Selling 40 21 49 50 
Tømrermester Hans Johnsen Hansen 86 98 90 99 
Mejlbyvej 21, Røved
Tømrermester Hans Peter Krogh 86 91 41 40 
Ådalen 11, Selling
Vandværk
Hadbjerg Vandværk I/S 87 61 33 16 
v/Jesper Wichmann, Vestergårdsvej 7
I/S Ødum Vandværk   
Formand Erik Poulsen 86 98 91 43 
Kasserer Jørgen Svenningsen 86 98 95 33
vinduespudsning
JK Polering 31 42 41 62 
v/Jonas Kristensen  Mail@jkpolering.dk 
Ødumvej 8, Selling
Vvs og blikkenslager
Byens VVS-Hadsten ApS 70 25 08 86 
Mågevej 20, Hadsten info@bovas.dk
VVS Installatør Flemming Sørensen 86 98 87 77 
Navervej 24, 8382 Hinnerup www.flemming-vvs.dk

akupunktør
Anna Grethe Strange 86 91 47 47 
Baunehøjvej 158, Hadbjerg
autoforhandler
HTC-biler – Autoriseret VW-Skoda 87 61 31 17 
Torben & Benno, Kirkevej 67, Hadsten www.htc-biler.dk
Autoværksted
KP Erhvervsbiler ApS 21 71 15 77 
AutoMester, service og skadescenter www.kp-e.dk 
Byvej 8a, Selling kim.petersen@os.dk
Bach – Hadsten service-, skade-, undervognscenter 
Over Hadstenvej 22, Hadsten  86 98 28 09
Hadbjerg Auto service 40 35 39 10 
Bredgårdsvej 9 hadbjergautoservice.dk
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http://www.UnikBegravelse.dk
mailto:lilian.lindberg%40hotmail.com?subject=H%C3%98ST%3A%20
mailto:Steffen%40komis.dk?subject=H%C3%98ST%3A%20
http://www.Pedalpedersen.dk
http://www.danbolig.dk
mailto:joan.pank%40danbolig.dk?subject=H%C3%98ST%3A%20
http://www.hadbjergmurogbeton.dk
mailto:info%40hadbjergmurogbeton.dk?subject=H%C3%98ST%3A%20
http://www.jetteschulz.dk
http://www.byensfrisoerhadsten.dk
mailto:rikke%40klippehuset.dk?subject=H%C3%98ST%3A%20
http://www.det-lille-galleri.dk
mailto:detlillegalleri.oedum%40gmail.com?subject=H%C3%98ST%3A%20
mailto:info%40focusoncare.dk?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
http://www.focusoncare.dk
http://www.ahs.dk
mailto:mekr%40km.dk?subject=H%C3%98ST%3A%20
http://www.høstif.dk
mailto:Mail%40jkpolering.dk?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
mailto:info%40bovas.dk?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
http://www.flemming-vvs.dk
http://www.htc-biler.dk
http://www.kp-e.dk
mailto:kim.petersen%40os.dk?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
http://www.hadbjergautoservice.dk
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