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INTRO
HØST I NYE SOMMERKLÆDER

Vi kender det godt. Tøjet bliver lidt 
forvasket og formløst med tiden. Der 
trænger til at blive ryddet ud bagest i 

skabet og støvsuget lidt i krogene. Sådan er 
det også gået med HØST.

Derfor har Niels Bjarne gennem det sidste 
halve år arbejdet på en ny designlinje, og 
her i juni-nummeret har vi fornøjelsen at 
kunne præsentere resultatet – lige rettidigt til 
HØST's 33 års jubilæum.

Der er blevet strammet lidt hist og justeret 
lidt pist. Der er blevet arbejdet med bag-
grund, teksttyper, hoved og fod. Kort sagt: 
HØST har fået et nyt snit.

For redaktionen har det samtidig været 
vigtigt at bevare genkendeligheden – når du 
tømmer postkassen, skal du ikke være i tvivl 
om, at HØST endelig er kommet igen. Der-
for er det bl.a. også Erik Berthelsens smukke 
kort over området, der stadig pryder forsiden.

God HØST! Vi håber, du kan lide det.

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
pjorn@hotmail.com

GRAFISK DESIGN
Niels Bjarne Larsen
 NielsBjarneLarsen@gmail.com

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 14.8.2016 29.8.2016
 September 4.9.2016 19.9.2016
 Oktober 25.9.2016 10.10.2016
 November 6.11.2016 21.11.2016
 December 27.11.2016 12.12.2016

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

Er HØST ikke kommet? Så kontakt: 
Peter Møller  tlf. 23 86 38 54 
Inge-Lise Rathje  tlf. 60 63 73 30

Rikke Møller 
Antvorskov
Redaktør
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SIKKE EN SKØN DAG VI HAVDE 
TIL OVERDRAGELSEN AF 
HADBJERG SKOV
Det var rigtig dejligt at se så mange borgere 
komme til den officielle åbning af skoven.

Hermed sendes også en stor tak ud til alle 
I frivillige, der har ydet en indsats til dette 
projekt.

FONDEN 
FØNIKS

Hadbjerg 
borgerforening

SANKTHANSAFTEN
Vi glæder os rigtig meget til at se jer alle og 
jeres naboer til en dejlig sankthansaften i 
Søparken.

kl. 16.30 tændes de små bål til snobrød 
og kl. 19.00 vil Inger Sørensen holde båltale, 
hvorefter vi synger midsommervisen og tæn-
der det store bål.

Grillen er tændt, så I kan købe pølser med 
brød, frikadeller og kartoffelsalat. samt soda-
vand og øl (I må gerne komme med grene til 
at lave det store bål).

Vi ønsker jer alle en rigtig god sommer!

Hadbjerg Borgerforening

1 år er gået på Smedebakken 50. Vi vil 
gerne takke lokalsamfundet i Hadbjerg 
for opbakning og tålmodigheden om-

kring vores sted.
Det kræver en indsats fra alle i samfundet 

at tage hånd om de udsatte børn og unge. 
Det bidrager I også til igennem samarbejde, 
hjælp med praktikpladser og positiv og kon-
struktiv dialog.

Vi har haft unge boende, der har udfordret 
vores rammer. De er nu flyttet igen, men 
vigtigst har været, at I er kommet med kon-
struktiv feedback, der har hjulpet os i vores 
arbejde. Det håber vi fortsætter.

Vi er glade for at I kontakter os, hvad enten 
det er en bekymring eller bare god nabokon-
takt/hjælp, såsom børnehaven der kunne 
bruge noget, som vi ville smide ud.

Anders Lassen-Struck
Adm. leder, Fonden Føniks

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

HaDbjeRg
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Selling 
forSamlingSHuS

SANKTHANSAFTEN 
I SELLING
tORSDag D. 23. jUNI
I år holder vi picnic omkring 
bålet ca. fra kl. 17.30.

Medbring tæppe, mad og 
drikke, og kom og nyd det i 
selskab med naboer, heste og 
fugle.

Ca. kl. 18.30 tænder vi 
bålet.

Selling Forsamlingshus

HaDbjeRg
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byforeningen for Ødum og omegn

GRUNDLOVSDAG I ØDUM
Tusind tak til de få som mødte op til vores 
børnefest i haven. Det var super sjovt, 
meeennn vi kunne godt have været lidt 
flere. Det kommer, håber jeg. Børn 
og voksne morede sig med de 
planlagte lege og alle fik 
et godt grin.

SANKTHANSFEST I ØDUM

Torsdag d. 23. juni kl. 17.30
Byforeningen inviterer til fællesspisning i børnenes tegn, så 
alle kan være med. Der serveres pasta og kødsovs med grøn 
salat og flutes til en pris a 30 kr. Børn under 5 er gratis. Drik-
kevarer kan købes til en favorabel pris.

Byforeningen udlodder en præmie til den, som har lavet 
den flotteste kage til desserten, så kom i gang og vis, hvad du 
kan. Byforeningen giver kaffe.

Som noget nyt i år, vil der blive et fakkeloptog hen 
til bålet, som tændes kl. 19.30. Dem der vil være 
med mødes ved forsamlingshuset kl. 19, hvor der 
uddeles fakler.

Er der ikke nogen som melder sig 
frivilligt til at lave en heks til bålet?

Tilmelding til spisning på 
tlf. 30 64 31 94 eller e-mail 
odumforsamlingshus@gmail.com 
inden d. 20 juni.

Lillian Lindberg

øDUm
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For mig har grundlovsdag i Hadbjerg i 
en del år været en god, tilbagevendende 
begivenhed. Sådan var og blev det også i år.

kIRkeFROkOSt
Da d. 5. juni faldt på en søndag, havde 
menighedsrådet og kulturudvalget valgt at 
holde gudstjeneste i Hadbjerg Kirke med 
en efterfølgende kirkefrokost. Da jeg kom 
til kirken så jeg, at en af de glade mødre, 
der skulle bære sit barn til dåb, var Malene, 
som jeg selv har døbt for mere end 30 år 
siden. Så er man ligesom ”hjemme igen”. 
Det blev en god, bekræftende gudstje-
neste med dåb og gode salmer, og Mette 
holdt en særdeles vedkommende prædi-
ken. Da vejret var noget af det bedste, vi 
har haft i Hadbjerg en grundlovsdag, var 
kirkefrokosten henlagt til græsarealet 
foran indgangen til våbenhuset. Her sad vi 
så en snes stykker og nød Gunvors lækre 
frikadeller og fik snakket om løst og fast 

”siden sidst”. Og pludselig var klokken nær 
ved 14.00, hvor det officielle arrangement 
foran HØST-Hallen skulle begynde.

eN gOD Og geDIgeN gRUNDLOVStaLe
Her havde de gode folk i foreningerne 
linet op med stole foran hallen og gjort 
de nødvendige forberedelser. Som det sig 
hører til ved en ordentlig grundlovsfest 
sang vi en af sommersangene fra Højsko-
lesangbogen, Mette bød velkommen med 
en særlig velkomst til årets taler, Mikael 
Kai Henriksen, historie- og religionslærer 
på Hadbjerg Skole, og så gik mødet for 
alvor i gang.

Mikael tog udgangspunkt i den demo-
kratiske styreform, vi hylder og fejrer en 
grundlovsdag. Men i modsætning til man-
ge af de taler, som blev holdt andre steder, 
hvor folketingspolitikere var indbudte, og 

lige demokrati, som vi en sådan dag hylder. 
En app – eller applikation, som det rettelig 
hedder – er oprindeligt en udsmykning 
på et klædningsstykke, et påsyet stykke, 
der fremhæver klædningens ynde. Og så-
danne apps, der fremhæver demokratiets 
ynde og styrke, er tilgængelige og mulige 
at hente ned og opdatere, hvis vi ellers 
gør os den mentale anstrengelse, det er at 
finde ud af, hvor stærk og suveræn vores 
demokrati og styreform er. Jeg skal ikke 
her røbe, hvilke apps Mikael især fremhæ-
vede. Det kan I læse i augustnummeret 
af HØST, hvor talen vil blive trykt i sin 
helhed. (af redaktionelle grunde kan den 
ikke nå at komme med i dette nummer).

kaFFe, Løb Og QUIZ
Efter Mikaels tale sang vi H. C. Andersens 

”I Danmark er jeg født”, som hører til en 
sådan festdag, og så var vi, der ikke skulle 
ud at løbe, klar til kaffen og Borgerforenin-
gens bagværk og Niels Bjarnes obligatori-
ske quiz. Den bestod i år af de spørgsmål, 
som man skal svare på ved prøven om 
statsborgerskab i Danmark. Og mens 
vi ”gamle” så de løbere, som Claus havde 
sendt ud på forskellige løberuter, vende 
svedige hjem, kunne vi glæde os over, at 
vi alle bestod testen. Med det i tankerne 
og glæden ved at være sammen med gode 
folk fra Hadbjerg og omegn sluttede en 
god grundlovsdag.

 Ole Juul

grundlovsdag i Hadbjerg

som jeg hørte refereret senere på dagen, 
gik Mikael i sin analyse noget dybere. 
Her var ingen billige udfald mod politiske 
modstandere eller frygtsomme ord om 
flygtninge og immigranter. Nej, vi fik som 
tilhørere til en god og gedigen grundlovs-
tale en indføring i, hvad det er, der i positiv 
forstand i Vesten og de vestlige demokra-
tier adskiller os fra andre styreformer og 
samfund i verden. Mikael tog udgangs-
punkt i det, vi efterhånden alle kender til 

– de mange apps, som vi kan downloade 
på vore mobiltelefoner. Der er åbenbart 
nogle helt nødvendige apps, som vi skal 
hente ned og løbende opdatere, hvis vi vil 
fastholde det velfærdssamfund og folke-

Foto
Rógvi N. Johansen
Rikke Møller Antvorskov
Niels Bjarne Larsen
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Sol & sommer til årets grundlovsløb
Endnu en udgave af det lokale motionsløb blev afviklet i 
forbindelse med grundlovsdag arrangementet ved HØST-
Hallen. I år viste vejret sig fra den varme side med høj sol og 
kun svag vind – så det var vigtigt at få noget væske før, under 
og efter løbet. Omkring 80 deltagere havde tilmeldt sig for 
enten at gennemføre 2,5 km motionsløb rundt i Hadbjerg 

eller de lidt længere 5 eller 10 km ruter.
Muligheden for at løbe 10 km var et nyt tiltag i år, 

hvilket 10 deltagere benyttede sig af. Der blev 
løbet rigtig flot af alle, hvad enten man selv 

kunne spurte af sted eller fulgtes sam-
men med sin familie og venner, de 
mindste i løbe-, klap- eller barne-
vogn.

Placering på hver distance og 
klasse kan ses på 

www.høstif.dk.

Skulle man have fået mod på mere løb, er man velkom-
men til at en af vores faste fællestræninger på tirsdage og 
torsdage kl. 19.30 eller søndage kl. 9.00.

Vi mødes ved HØST-Hallen.
Der skal lyde en stor tak til alle dem som bakker op om 

arrangementet.

Claus Glavind
HØST IF, Løb

Foto
Rógvi N. Johansen

Vinder af 2,5 km 1 Frida Bøje Glavind
Vinder af 5 km 107 Freja Jørgensen
Vinder af 10 km 154 Charlotte Alexandersen

Vinder af 2,5 km 9 Daniel Pedersen
Vinder af 5 km 112 Per Bjerg
Vinder af 10 km 157 Bo Juul Pedersen

FæLLeSaRRaNgemeNteR

HØST – JUNI 2016

12 FæLLeSaRRaNgemeNteR 

HØST – JUNI 2016

13

http://www.høstif.dk


Nu har nogen af os, lørdag efter lørdag, 
fulgt genudsendelsen af Krøniken, 
hvor Kaj Holger og sønnen Erik i de 

første afsnit har meget forskellige holdninger 
til, om der kommer fjernsyn i Danmark, og 
om det er noget, danskerne vil bruge penge 
på. Og vi må vel sige, at Kaj Holger tog fejl. 
Fjernsyn i hjemmene bredte sig hurtigt, og 
her er det så, at jeg tænker tilbage. Hvordan 
var det nu lige det var, da vi selv fik fjernsyn…

I ’50-erne var fjernsyn ikke noget vi hørte 
om, og jeg husker ikke, hvornår jeg hørte om 
fjernsyn for første gang. Der var ikke nogen 
i vores omgangskreds, der havde fjernsyn, 
og det var vel heller ikke noget vi savnede, 
da vi ikke dengang, som nu, blev præget af 
reklamer. Nok har der også dengang været 
reklamer i aviserne, men i mere beskedent 
omfang.

De handlende gjorde åbenbart noget for 
at udbrede fænomenet, da der en aften blev 
demonstreret fjernsyn i skolens gymnastiksal, 
som også var byens forsamlingshus, og jeg 
husker også, at vi børn ikke måtte komme 
med – det var kun for de voksne, fik vi at 
vide!

Om det var Emil Pedersen fra Hadsten 
Radio, eller det var elektriker Egestad i Had-
sten, som også solgte fjernsyn, der her gjorde 
salgsfremstød og sørgede for fremvisningen i 
forsamlingshuset, ved jeg ikke. Folk på landet 
kom jo ikke sådan til byen for at se på butiks-
vinduer, og så måtte butikkerne jo komme 
til folk, og det har nu nok også gjort et vist 
indtryk at se en så nymodens ting.

Min onkel på Ågård (ejendommen tidligere 
beliggende Ågårdsvej 6, Ødum. Red.) var den 
første, vi kendte, der fik fjernsyn, og jeg hu-

sker, at det stod i ”den pæne stue”. Sådan en 
investering, havde man ikke i dagligstuen.

Jeg husker, at min familie og vores naboer 
skulle på Ågård for at se fjernsyn. Gummivog-
nen, forsynet med havebænk, blev spændt 
efter traktoren, og alle drog af sted over 
markvejen, der gik direkte fra Tobæk Mølle til 
Ågård. Så vidt jeg husker, var det TV-teateret, 
der viste et stykke med Frits Helmuth og 
Anne Mette Svendsen, og alle sad bænket 
omkring det nye fjernsyn. Det skete mere 
end en gang, at vi tog turen over markerne 
for at se noget spændende.

Og så pludselig en eftermiddag i 1959 rul-
lede Egestad ind i gården med en stor kasse. 
Da den blev båret ind i stuen, og min bror og 
jeg så det var et fjernsyn, blev vi ellevilde – så 
vilde at den kurv med æg, som vores tjene-
stepige samtidig kom ind gennem stuen med, 
fik et puf, og en del af æggene gik i stykker.

Jeg er ret sikker på, at det, der blev sendt 
den første aften vi havde fjernsyn, var en 

håndboldkamp, og at elektrikeren en stor 
del af aftenen kravlede rundt på loftet, for at 
rette antennen ind til det rigtige billede.

I Ødum var det teglværksarbejder Jep-
sen, der først havde tv, og her blev der 
også forsamling af byens børn omkring det 
nymodens fjernsynsapparat, men hvad der 
ellers blev vist, og hvad vi så de første år, står 
noget uklart hen. Jeg har læst, at der i 1961 
blev sendt hele 25 timers tv om ugen, og de 
udsendelser, jeg især husker fra dengang, er 
Dr. Lieberkind, som fortalte om dyr, og Cirkus 
Buster med Buster Larsen og klovnen Viggo, 
som altid fik flødeskumslagkager kastet i 
hovedet.

Jeg husker også, at vi nogle gange så på en 
tekst, ofte i flere minutter af gangen, på tværs 
af skærmen: TEKNISK UHELD, VI BEKLAGER.

Der var jo også pausefiskene, men det var 
først i 1981 de kom på skærmen, jo, da fik 
man ikke stress af at se fjernsyn, og var ikke 
uenige om hvad man skulle se, for der var kun 
én kanal at vælge imellem.

Når man går lidt tilbage i arkiverne, kan 
man se, at der blev sendt regelmæssige 
udsendelser helt tilbage i oktober 1951, hvor 
tv-speakerpigen Lilly Broberg, for første gang 
sagde ”Goddag, her er fjernsynet”, men da var 
der ikke mange der kunne se med. I 1955 var 
der 3.500 fjernsynsseere i Danmark. Så kom 
det til at gå hurtigt, og i 1960 var der hele 
388.000.

Der findes ikke mange husstande, som ikke 
har fjernsyn i dag og de fleste endda flere af 
slagsen.

Med alle de tv-pakker og tv-løsninger der 
er i dag, må vi nok sige, at Erik fik ret, fjernsy-
net kom til Danmark.

Fra den første udsendelse i 1951

HER ER FJERNSYNET

Af Martin Møller

Det FORHIStORISke HjøRNe
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KONFIRMANDUNDERVISNING 
2016/17
Så er planen for næste skoleårs 
konfirmandundervisning på plads.

Undervisningen kommer til at foregå ons-
dag eftermiddag kl. 13.30-16.00 i Ødum 
Præstegård.

7.A skal gå til undervisning i de lige uger 
og 7.B i de ulige uger indtil efterårsferien, 
hvorefter der byttes.

7.A begynder den 7. september og 7.B 
begynder den 14. september.

Begyndelsestidspunkterne vil altid passe 
med skolebusserne fra Hadbjerg Skole til 
Ødum præstegård; men der er også tid til 
at cykle eller løbe J.

Inden sommerferien vil alle elever i 7. 
årgang på Hadbjerg Skole modtage et 
brev med oplysninger om indskrivning til 
konfirmandundervisning.

Ønsker man konfirmation i en af sogne-
nes kirker, men følger undervisning hos en 
anden præst, kan man rette henvendelse 
til mig på tlf. 40 88 96 00.

Mette Krabbe

KONFIRMANDER 2016

KÆRE KONFIRMANDER

Tak for de dejlige stunder vi har haft sammen 
i præstegården og i kirken. Det har været en 
fornøjelse at lære jer at kende.

Dans I nu trygt ud i livet med Guds ja i ryg-
gen, som lød over døbefonten den dag I blev 
døbt og igen på jeres konfirmationsdag – ja, 
faktisk sendes vi hver eneste gang vi er til 
gudstjeneste ud af kirken med Guds ja i rygge, 
når præsten lyser velsignelse.

Husk på det JA, som fortæller at I er Guds 
børn ligegyldig hvordan jeres liv former sig.

Tillykke med konfirmationen og god vind fremover.
Mette Krabbe

MINIKONFIRMANDER, 
FOR BØRN I 3. KLASSE 2016/17
Ødum præstegård
Efter sommerferien inviteres alle børn 
på 3. årgang til minikonfirmandundervis-
ning i Ødum Præstegård. I begyndelsen 
af august vil børnene eller forældrene 
modtage et brev med information om bl.a. 
ugedag/tidspunkt og en tilmeldingsblan-
ket. Undervisningen foregår efter skoletid, 
hvor vi sammen tager skolebussen til 
Ødum.

Skulle der være nogen, der ikke modta-
ger et brev eller som ikke går på Hadbjerg 
Skole, men alligevel gerne vil deltage, så 
ret endelig henvendelse til mig på tlf. 
40 88 96 00.

Mette Krabbe

kIRke & meNIgHeD
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3. Kære linedanser, ser du 
livet er et net, 
øjeblikke tro blot ikke 
dansen kun er let. 
 
Og en dag gør livet ondt 
det ved jeg, at det vil. 
For livet er et liv på trods 
smerten hører til. 
 
Ud af sorgen vokser lykken, 
og livet i påskens evige fest. 
De stærkeste rødder har træ’r i blæst. 

4. Linedanser - vælge livet 
hvilken er din vej? 
Følge hjertet uforfærdet. 
Sige ja og nej. 
 
Verden spørger tit hvordan 
og alt for lidt hvorfor. 
Der er så mange ting man kan 

- stå for det DU tror! 
 
Gid du aldrig mister modet, 
og lader det onde uimodsagt. 
Når viljen befries, - da faldet magt.

Vers 3-4 af ”Kære linedanser” skrevet af Per Krøis Kjærsgård 1998

kIRke & meNIgHeD
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GUDSTJENESTER
juni  ødum kirke Hadbjerg kirke 
Søndag d. 19. 4. søndag e. trinitatis kl. 11.00 MK m. frokost i præstegårdshaven  
Søndag d. 26. 5. søndag e. trinitatis  kl.   9.30 BNJ 
Juli  Ødum Kirke Hadbjerg Kirke Sct. Pauls Kirke
Søndag d. 3. 6. søndag e. trinitatis  kl. 11.00 AMKH 
Søndag d. 10. 7. søndag e. trinitatis kl.   9.30 MK  
Søndag d. 17. 8. søndag e. trinitatis  kl. 11.00 MK 
Søndag d. 24. 9. søndag e. trinitatis   kl. 11.00 MK
Søndag d. 31. 10. søndag e. trinitatis   kl. 11.00 MHT
August  Ødum Kirke Hadbjerg Kirke Sct. Pauls Kirke Andre kirker
Søndag d. 7. 11. søndag e. trinitatis kl.   9.30 MHT  
Søndag d. 14. 12. søndag e. trinitatis  kl.   9.30 MHT 
Torsdag d. 18. Plejehjemsgudstj.    kl. 14.30 Møllegården BNJ
Lørdag d. 20. Lørdagsdåb   kl. 11.00  MK
Søndag d. 21. 13. søndag e. trinitatis kl. 11.00 MK  
Søndag d. 28.  14. søndag e. trinitatis  kl. 11.00 AMKH 

Gudstjenesteliste indtil august findes i "Kirken. Kirkebladet for kirkerne i og omkring Hadsten”, som ligger i kirkerne.

PRÆSTER
i pastoratet

MK
Mette	Krabbe

MHT
Marie Hedegaard Thomsen

AB
Anders Bonde

BNJ
Birgith Nørlund Jensen

AMKH
Anne	Martiny	Kaas	Hansen
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FERIE OG FRIDAGE

jeg HOLDeR FeRIe 
I UGE 26 SAMT UGE 30-32

Der henvises i denne periode til mine 
kolleger i Hadsten:
Birgith Nørlund Jensen, tlf. 86 98 24 24 eller
Marie Hedegaard Thomsen, tlf. 86 98 08 09

Mette Krabbe

I EFTERÅRET 2016 
ER DET IGEN TID TIL 
MENIGHEDSRÅDS VALG
Sæt allerede nu kryds i kalenderen til:

ORIENTERINGSMØDE
i Ødum præstegård

tirsdag	d.	13.	september	kl.	19.00

KIRKEVEJVISER
Sognepræst Mette Krabbe, Præstegården, Ødumvej 32, Tlf. 86 98 90 65
Formand Ruth Bugtrup, Glentevej 17, Hadbjerg, Tlf. 86 91 49 13, ruth.bugtrup@skolekom.dk
Kirkeværge John Langdahl, Gunderuplundvej 10, Astrup, Tlf. 27 20 01 46

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
Graver, Hadbjerg  Fie Larsen, Vissing, Tlf. 51 89 10 57

SOGNEUDFLUGT

Sæt kryds i kalenderen
onsdag	den	21.	september	2016

Turen går til Horsens Statsfængsel 
og Sondrup bakker.

Læs mere i næste nummer af 
HØST.

Ruth Bugtrup og Doris Svenstrup
Ødum-Hadbjerg menighedsråd

NAVNENYT

Hadbjerg	Kirke
Døbte
Emil John Kamp Dohm, Erslev
Mads Buus Lund, Hadsten
Lillie Barner Boje, Røved

Kollerup
Døbte
Benedicte Christiane Selchau-Mark, Kollerup
Victor Emanuel Selchau-Mark, Kollerup

Ødum Kirke
Døbte
Jeppe Asferg Rasmussen, Voldum
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HØST-HALLEN	UDVIDELSE!

INFORMATION FRA PROJEKTGRUPPEN
Projekt ”Akut udvidelse af Servicefaciliteter i 
HØST-Hallen 2012”
Projektgruppen afventer respons på det 
genfremsendte budgetforslag fra 2016 med 
diverse opdateringer til budget 2017. Op-
mærksomheden bør henledes på at vi stadig 
selv er i stand til at levere et betydeligt beløb 
kr. 500.000 til finansieringen!

Løbende opdatering i kommende numre af 
HØST om hvad der sker!

Kontaktperson i projektgruppen er Lars Olsen
Tlf. 30 75 22 12, e-mail lars.knud@ofir.dk

FREDAGSKLUB

FOR MELLEM- OG UDSKOLINGSELEVER
Der møder mellem 50-60 børn og unge op 
hver fredag aften fra kl. 19-22 og de hygger 
sig gevaldigt.

Det er en forældregruppe, der sammen 
med HØST IF, kører dette projekt. Der ar-
bejdes i øjeblikket på at arrangere aktiviteter 

”ud af huset”.
Alle interesserede forældre er velkomne 

til at melde sig ind på Facebook ”Klubaften 
Forældrehjælp”, da det er lidt svært at nå alle 
på de lokale facebook-sider.

”De frivillige forældre”

HØST IF MOTION

STAVGANG –
hver torsdag kl. 19.00 også i sommerferien

Som sædvanlig er der en ugentlig travetur 
torsdag kl. 19.00, også selv om det er som-
merferie for mange andre. For det meste på 
de hjemlige arealer, men ind imellem også på 

“udebane”. Vi går en tur på 4-5 km, næsten 
uafhængigt af vejret.

Vi slutter af i klublokalet med en kop kaffe.
Vel mødt.

Vagn Salling Poulsen
tlf. 86 91 43 76 / 72 20 24 56

BADMINTON

HØST-HALLEN SÆSON 2015-2016
Badminton sæsonen er nu slut.

Vi ses igen til en ny sæson til august, når vi 
igen har nye badminton-tider.

Se HØST i august for information om time-
tildeling!

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

DIN LOKALE TRIVSELS- OG IDRÆTSFORENING

HøSt IF
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FORÆLDREOPBAKNING
–	ELLER	MANGEL	PÅ	SAMME

Forleden – en tirsdag 
aften, hvor jeg spiller 
badminton med gamle 
venner fra Ødum og 
omegn – traf jeg en af 
de lokale ledere i HØST 
IF, en af disse kulturbæ-
rere og frivillige, der er 
med til at sikre, at man i 
Hadbjerg kan blive ved 
med at have en så god 
idrætsforening, som 
HØST IF er, og hvor me-
get af ”ånden” fra ØHG 
og GYMO er ført med 
over i. Men det kommer 
jo ikke af sig selv, og 
noget af det, som denne 
leder bekymrede sig om 
var, at forældreopbak-
ningen var for nedadgå-
ende.

Jeg har selv for nogle 
årtier tilbage trænet 
fodbold og håndbold i 
ØHG, så jeg ved, hvor 
vigtigt det er, at der bag 
det arbejde, som frivil-
lige udfører, er en stærk 
opbakning fra de for-
ældre, hvis børn dagligt 
nyder godt af, at der en 
så god idrætsforening i 
Hadbjerg. Hvis man som 
frivillig leder, der bruger 
en del af sin sparsomme 
fritid på foreningsarbej-
de, oplever, at foræl-
drene ikke interesserer 

sig synderligt for det, 
der sker i klubben og på 
holdet, og ikke er særlig 
vilde med at yde deres, 
når det kommer til 
kørselsordning og hjælp 
til særlige arrangemen-
ter, så kan man meget 
let miste lysten til 
dette arbejde. Hvis man 
derimod møder forældre, 
der har interesse i, hvad 
der sker i klubben og på 
holdet og gerne byder 
ind med hjælp, når det 
er nødvendigt, så får 
man ny mental energi 
til at give den en ekstra 
skalle på træningsbanen 
og ved arrangementerne. 
For så er det et fælles 
projekt, der kommer 
børnene til gode.

En idrætsforenings 
styrke kendes ikke kun 
på de resultater som 
toppen ved særlige 
stævner og turneringer 
kan skaffe. Nej, den 
kendes på det daglige 
arbejde og slid som 
bredden laver under 
kyndig ledelse af dygti-
ge frivillige, som bakkes 
op af en stærk foræl-
drekreds. Det sidste er 
måske ikke så synligt, 
men det er motoren i en 
forening.

For mig som ”gammel” 
foreningsmand er det 
bedrøveligt at møde en 
frivillig leder, som er ved 
at miste pusten og tabe 
lysten, fordi flertallet af 
de forældre, hvis børns 
trivsel han arbejder 
frivilligt for at styrke, 
ikke vil se i øjnene, hvor 
vigtigt det er, at de også 
bakker dette arbejde 
op. HØST IF lever af, 
at der er frivillige, der 
tager en lederopgave 
på sig. Så enkelt er det. 
Foreningen dør, hvis 
ikke de samme ledere 
fra forældrene møder 
anerkendelse i form af 
hjælp og støtte, når det 
er nødvendigt.

Ole Juul

fodbold
UNgDOmSaFDeLINgeN

BØRNE-	&	UNGDOMSHOLD
Så er vi ved at være færdig med første halvdel 
af fodboldsæsonen. Der har været mas-
ser af aktivitet og stævner på banerne ved 
HØST-Hallen. Og også kampe og stævner 
på udebane. Nu afslutter de forskellige hold 
træningen og holder sommerferie. Nogen 
skal på Fodboldskole – andre skal på andre 
skoler eller bare holde ferie.

Opstart efter sommerferie aftales/informe-
res for de enkelte hold.

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

Fodboldudvalget

U16 DRENGE
Turneringskampene er i godt gang og afslut-
tet når dette nummer af HØST udkommer. 
Der er tre andre hold i puljen: TRIF, HEI og 
ÅHF. Disse hold møder vi 3 gange, så der 
er 9 kampe i alt. Der er den 5. juni spillet 7 
kampe: 3 vundne, 1 uafgjort og 3 tabte. Så 
det er godkendt – især 2-2 mod rækkens 
tophold TRIF på hjemmebane var opløftende. 
Godkendt forårssæson for U16!

Træning før og efter sommerferie aftales på 
holdet.

Udover kampene på U16-holdet supplerer 
nogle af U16-spillerne på bedste vis også på 
Serie 6-seniorholdet. Her går det rigtig godt 
og spillerne får prøvet det lidt mere fysiske 
spil, som skal gøre dem klar til større opga-
ver på seniorholdet de kommende år.

Efter sommerferien skal flere af spil-
lerne på efterskole og lignende. Det 
betyder, at det antageligt vil være 
umuligt at stille et 11-mandshold. 
Der vil så blive tilmeldt 8-mands 
hold – de der er fyldt 16 år, kan spille 
med på Senior 11-mandsholdet.

Rasmus Knage Thomsen
U16-træner
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fodbold
SeNIOR

VI	HAR	FÅET	SAT	HØST	IF	PÅ	LANDKORTET SERIE 6
Serie 6-holdet er i skrivende stund en del af 
oprykningskampen, men ender nok med at 
måtte strække gevær i sidste ende. Man har 
blot tabt en enkelt kamp 3-2, men desværre 
har man lige spillet en uafgjort for meget, 
som gør, at to hold er løbet fra dem.

Heldigvis har målet ikke været oprykning 
uanset, men at man skulle få nogle sejre og få 
bygget bro mellem U16 og senior. I løbet af 
foråret er flere af U16-spillerne kommet ind 
omkring seniorholdet og det har været med 
dem som målscorer og næstsidste fod på 
målene rigtig mange gange.

Der er helt sikkert fremtid for de unge gut-
ter, som om 1-2 år skal være med i stammen 
på HØST IF’s bedste seniorhold.

 Simon Olsen
 Cheftræner Serie 3

OB40-HOLDET
OB-holdet er næsten færdig med 
forårssæsonen.

Der er i skrivende stund spillet otte kampe 
og der resterer en kamp: 4 vundet, 1 uafgjort 
og 3 tabt. Men meget tætte kampe, som er 
vundet/tabt med 1 mål. Det er godt gået og 
en godkendt forårssæson for OB40-holdet!

Holdleder for holdet er Jacob Andersen.
Spørgsmål eller andet ved OB40-holdet 

kan stilles til Jacob på
tlf. 27 12 55 24 eller e-mail 

andersenjacob1980@gmail.com

Det ser ud til at Vorup bliver oprykker fra 
puljen, yderst fortjent. Det er selvom jeg dog 
mener det bedst spillende hold i rækken har 
været Hadsten. Svært at argumentere for, når 
de er en del af bundstriden, men de har sim-
pelthen manglet selvtillid i den første del af 
turneringen, som bl.a. viste sig i Hadbjerg, da 
vi møghamrendes ufortjent får 2-2 med fra 
en kamp, hvor de stordominerer hele kampen.

Hvis man går ud fra at vi overlever, så bliver 
det igen et yderst spændende efterår, hvor 
vi bl.a. kommer til at miste en af de bærende 
kræfter i Rasmus Rungø, mens rækkens 
bedste keeper, Rasmus Martens er væk i 
halvdelen af sæsonen. Det bliver hårde tab 
for holdet. Men kan Jesper Jepsen og Daniel 
Pedersen, holde deres tårnhøje niveau, med 
11 mål i 11 kampe indtil nu fra Jesper og 13 
assists i 11 kampe fra Daniel, så har vi i hvert 
fald en stærk offensiv.

Simon Olsen
Cheftræner Serie 3

Sæsonen er ved at være ved vejs ende, altså 
forårssæsonen. Det har været en yderst inte-
ressant halvsæson, hvor vi må indrømme, at 
vi er havnet i en decideret dynamitpulje.

En fast gænger til vores hjemmekampe, 
med tidligere erfaring fra højt trænerniveau, 
har nævnt, at netop denne pulje har niveau 
som flere Serie 2-, måske bunden af Serie 
1-puljer i Aarhus, som normalvis anses som 
de stærkeste puljer, netop i Aarhus.

I skrivende stund er turneringen ikke 
afsluttet, vi mangler stadig tre kampe. Men vi 
har bragt os selv i en situation, hvor vi har 3 
matchbolde og skal bruge 3 point i de sidste 
3 kampe, for at overleve. Det vil være en hi-
storisk god placering for klubben, som aldrig 
har overlevet en sæson i Serie 3.

Når det nu er det sidste nummer af HØST 
inden sommerferien, er det et godt tidspunkt 
at gøre status på.

Vi fik ikke ligefrem den bedste start på 
sæsonen, med fire nederlag i de første 
fire kampe. Men vi kom stærkt tilbage og 
hentede derpå 7 point i 3 kampe, mod HLIF, 
Hadsten og Ådalen.

Vi måtte strække gevær mod nummer 1 og 
2, Vorup og Langå, inden vi d. 21. maj drog til 
Voldum, for at revanchere fadæsen på 0-5 i 
Hadbjerg.

Vi fik vores revanche i en opvisning i 
overfaldsfodbold, hvor vi simpelthen over-
raskede Voldum ved at gå op i et voldsomt 
helbanepres. Holdene gik dog til pausen med 
0-0. 2. halvleg blev så absolut ”Årets Halvleg” 
i seriefodbolden, da den bød på hele 8 mål, 
2 straffespark, flere udvisninger og ja… ren 
indianerfodbold. Vi kommer hurtigt foran 3-1, 
kommer i overtal, men tre minutter senere 
stod der 3-3. Vi får dog afgjort det til sidst, 
hvor Jesper Jepsen viser klasse og fuldender 
sit hattrick til 5-3, som blev kampens resultat.

Så skulle vi sådan set ”bare” slå puljens 
absolut svageste hold, Alliancen. Men som 
sådanne kampe går, så er vi efter 20 minutter 

bagud 0-2, efter vi har brændt 2-3 direktører. 
Vi formår dog at lave et vildt comeback, og 
da dommeren står med fløjten i munden i det 
95. minut, får Rasmus Rungø headet bolden i 
mål til 2-2.

Så før de sidste 3 kampe, står vi med 11 
point og skal bruge 3 mere for at sikre overle-
velsen. Vi har spillet lige op med alle holdene 
i rækken. Vi taber 2-1 og 0-1 til Langå, der 
var nedrykker fra Serie 2, hvor vi brænder 
straffespark i overtiden i den ene kamp. 
Vorup udspiller vi taktisk i den første kamp, 
men er uheldige med at tabe 2-1. Voldum fik 
vi en rundtur af i første kamp, men får flot 
revanche i den anden kamp.

Så vi har vist, at vi kan spille op med alle 
holdene i rækken, og nu skal vi så bevise det 
i de sidste 3 kampe, hvor bl.a. bundproppen 
HLIF er en af modstanderne. Så hvis vi ikke 
formår at sikre overlevelsen med den situa-
tion vi har sat os i nu, så er vi heller ikke gode 
nok til at blive i Serie 3… Fra denne pulje i 
hvert fald.

Daniel Pedersen Jesper Jepsen
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SponSorHjØrnet
OK	PLUS	SPONSORTILTAG	FORTSÆTTER	FOR	FULD	STYRKE	I	2016

OK Plus tester nyt tiltag til 
alle klubber og foreninger, der 
har en sponsoraftale med OK. 
Det nye tiltag går ud på flg.:
• for hver solgt ½ liters 

Plus vand
• for hver solgt kop kaffe 

fra OK Plus’ kaffeauto-
mat

fra OK Ødum, bidrager OK 
Ødum med 60 øre til HØST 
IF’s klubkasse. Det vil sige, at 
alle kunder, der køber disse 
produkter hos netop OK 
Ødum, automatisk støtter 
HØST IF. Ideen er selvfølgelig 
at gøre opmærksom på OK’s 
produkter og samtidig styrke 
samarbejdet mellem OK og 
HØST IF.

Denne sponsoraktivitet til 
gavn for HØST IF startede i 
foråret 2015 og fortsætter nu 
på andet år.

Tak for støtten til OK og 
tak til jer der handler kaffe og 
vand hos OK Ødum!

Lokale	indkøb
OK Ødum er vores lokale 
indkøbsbutik i HØST-områ-
det, hvor vi kan få det vi står 
og mangler. Der er et bredt 
sortiment i butikken, så det er 
nemt at smutte forbi, når du 
mangler det ene eller andet. 

Du kan hente morgenbrød 
både hverdage og weekender. 
Og så er er flere muligheder 
for at få stillet sulten, med 
noget varmt fra menukortet, 
når man ikke selv vil stå ved 
kødgryderne. OK Plus Ødum 
er et godt lokalt sted at 
handle og en rigtig god sam-
arbejdspartner for HØST IF.

OK-aftale	i	øvrigt
Et benzinkort til OK med 
HØST IF-aftale støtter HØST 
IF hver gang der tankes.
Du skal huske at 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 
lokalsamfundet. Og til stor 
glæde for ungdommen i 
HØST IF.

Tilbud: Hvis du laver en el-
aftale hos OK, får HØST IF nu 
12 øre pr. tanket liter benzin i 
sponsorstøtte på de benzin-
kort der er tilknyttet HØST IF.

Bestil el via OK, så får 
HØST IF dobbelt up i tilskud 
pr. tanket liter.

Så er du interesseret i dette 
gode OK-tilbud med støtte til 
HØST IF, så kontakt under-

tegnede på tlf. 30 75 22 12 
eller mød op på tanken på 
en af kampagnedatoerne. I 
klublokalet i HØST-Hallen 
er der brochurer etc. og det 
vil også være at finde på 
hjemmesiden.

Kampagner
Kampagnearrangementer 
er kombineret onsdage og 
fredage kl. 12.00-16.00 og 
lørdage kl. 10.00-14.00. 
Benyt også vores hjemmeside 
www.høstif.dk, hvor det også 
er muligt at bestille OK kort.

Støt lokalsporten i HØST 
IF. Køb vand, kaffe, benzin og 
el igennem OK. Så støtter du 
din lokale forening.

Sponsorstøtten fra OK går 
til ungdomsarbejdet i HØST 
IF.

Lars Olsen
HØST IF Sponsorudvalg
Tlf. 30 75 22 12
E-mail lars.knud@ofir.dk

PLAYERSPONSORATER	I	HØST	IF

Simon Olsen – Rema1000	Skanderborg	v.	Martin	Kruse
Jakob Rungø – KE-EL	Installation	Ødum
Rasmus Rungø – John	Frandsen	Hadsten	v.	Thomas	Kjærgaard
Rasmus Martens – John	Frandsen	Hadsten	v.	Thomas	Kjærgaard
Søren Rasmussen – Murermester	Kristian	S.	Hardam
Jesper Jepsen – Aktiv	Hvidevarerservice	v.	martin	Simonsen
Rune Fugl – Hadbjerg	Blikkenslager	Forretning	v.	Poul	Jensen
Jonas Kristensen – Midtjyllands	Sommerhusudlejning	v.	Nina	Thomsen
Rasmus ”TK” Thomsen – Midtjyllands	Sommerhusudlejning	v.	Nina	Thomsen
Jonas Bøgeskov – Autoservice	Hadsten	v.	Søren	Bøgeskov
Daniel Høgh Pedersen – P4AGroup

Skulle der være interesse fra andre virksomheder for player-
sponsorater til seniorholdet, så skal man være mere end vel-
kommen til at kontakte Simon Buus Olsen på tlf. 41 13 84 82 
eller simonbuusolsen@gmail.com.

Simon Olsen
Playersponsoransvarlig

BREAKING
HØST.      ÅRETS SPONSORCHECK FOR BENZIN, EL OG GAS KR. 30.703,15     Se mere i næste nummer af HØST.      ÅRETS SPONSORCHECK
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QuiCk-guide
Fodbold
Fodboldudvalg: Fodboldformand Lars Olsen, tlf. 30 75 22 12, e-mail lars.knud@ofir.dk
Træningstider:
 OB40: Kontaktperson: Carlo Nielsen, tlf. 61 60 30 65, e-mail carlo.nielsen@hotmail.com
 U8 piger, tirsdag og torsdag kl. 16.30-17.30
  Per Møller Zanchetta, tlf. 40 59 68 04
  Christina Mikkelsen, tlf. 20 91 26 14
 U9-10-11	piger, mandag og onsdag kl. 17.00-18.15
  Svend Aage Vinther, tlf. 26 31 80 04
  Bue Moseholm Olsen, tlf. 30 27 14 53
  Elna Brandt Nielsen, tlf. 22 44 50 90
 U7 drenge, onsdag kl. 16.30-17.30
  Jørgen Halgaard, tlf. 29 91 36 02
  Mathilde Juhl-Christensen, tlf. 20 72 21 17
 U8 drenge, tirsdag og torsdag kl. 17.00-18.00
  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
 U9	drenge, tirsdag og torsdag kl. 16.00-17.30
  Fabian Fog Wichmann, tlf. 61 28 88 47
  Flemming Dahl Sørensen4, tlf. 28 19 22 89
  Pia Larsen, tlf. 22 87 29 97
 U10 drenge, mandag og onsdag kl. 16.15-17.30
  Rasmus Knage Thomsen, tlf. 21 84 16 41
  Marianne Langdahl, tlf. 27 20 01 47
 U11-12 drenge, mandag og onsdag kl. 16.45-18.00
  Bo Jørgensen, tlf. 81 11 83 06
  Kristoffer Sørensen, tlf. 20 22 23 71
  Hans Bille Sørensen, tlf. 60 18 64 20
  Martin Skåning, tlf. 23 96 34 59
  Mogens Krogh, tlf. 26 79 67 14
  Kristian Hardam, tlf. 23 27 00 55
  Nicklas Hardam, tlf. 28 96 14 32
  Tina Bille, tlf. 60 18 64 20
 U16 drenge, mandag og onsdag kl. 18.00-19.30
  Rasmus K. Thomsen, tlf. 21 84 16 41
  Malene Buhl Jensen, tlf. 60 48 20 20
  Per Kamman Jensen, tlf. 28 26 90 41
 Dame senior, mandag kl. 19.00-21.00
  Rune Fugl, tlf. 23 67 89 50
  Bent Engdal Nielsen, tlf. 22 25 01 74
 Herre senior, tirsdag og torsdag kl. 19.00-21.00
  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

Basketball
Træningsstart: Tirsdag d. 18 august.
Træningstider: Børn 8-16 år: tirsdage kl. 15.00-17.00
Kontaktperson: Allan Thomsen, tlf. 27 84 78 81, e-mail allanthomsen@postkasse.net
Håndbold
Træningstider: Serie 4 Damer: onsdage kl. 19.30-21.00
Kontaktperson: Vivi Jensen, tlf. 29 82 04 11, e-mail rudbjergvej13@gmail.com
Ju-jitsu
Træningstider:
 Børn 6-11 år (Tigerholdet): tirsdage kl. 17.00-18.00
 Børn 12-15 år (Drageholdet): tirsdage kl. 18.00-19.15 + torsdage kl. 20.30-22.00
 Seniorer: tirsdage kl. 18.00-19.30 + torsdage kl. 20.30-22.00
Kontaktperson: Thomas Langton, tlf. 41 11 15 85, e-mail hadbjerg.jujitsu@gmail.com
Web: jujitsu.langton.dk, www.facebook.com/Hadbjerg-Ju-Jitsu
krolf
Træningstider: mandage kl. 19.00 og fredage kl. 13.00
Kontaktperson: Margit Jensen, tlf. 22 76 57 78, e-mail margit_schmidt_jensen@hotmail.com
Løb
Træningstider: tirsdage kl. 19.30 + torsdage kl. 19.30 + søndage kl. 9.00
Kontaktperson: Claus Glavind, tlf. 71 78 02 30, e-mail claus@glavind.net
Stavgang (nordic walking)
Træningstider: torsdage kl. 19.00
Kontaktperson: Vagn Salling Poulsen, tlf. 72 20 24 56, e-mail vsphadbjerg@gmail.com 
Volleyball
Træningstider: Mixhold voksne: torsdage kl. 20.30-23.00
Kontaktperson: Kim Liholm, tlf. 22 78 77 70, e-mail kim@liholm.dk
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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 
 gunte.lindberg@gmail.com
Hadbjerg	Borgerforening 
Kurt Rasmussen 24 43 35 63
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 26 59 32 12
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

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 86 91 45 40 
Ved J.E. Sørensen, St.St.Blichersvej 9, Sel.
Præstegård
Ødum	Præstegård 86 98 90 65 
Mette, Krabbe, Ødumvej 32, Ødum mekr@km.dk
Rådgivende ingeniør
CECP	Cortez	Engineering 70 20 22 03 
Ådalen 19, Selling www.cortez.dk 
 cecp@cortez.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	Oliefyr	&	V.V.S.	Service 86 98 08 86 
Mågevej 20, Hadsten
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 
Mekonomen Autoteknik www.kp-e.dk 
Byvej 8, Selling
Bach	–	Hadsten	service-,	skade-,	undervognscenter 
Over Hadstenvej 22, Hadsten  86 98 28 09
Hadbjerg	Auto	service 40 35 39 10 
Bredgårdsvej 9 hadbjergautoservice.dk

HeR FINDeR DU

HØST – JUNI 2016

34 HeR FINDeR DU 

HØST – JUNI 2016

35

http://www.UnikBegravelse.dk
mailto:gunte.lindberg%40gmail.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
http://www.ahs.dk
mailto:mekr%40km.dk?subject=H%C3%98ST%3A%20
http://www.cortez.dk
mailto:cecp%40cortez.dk?subject=H%C3%98ST%3A%20
http://www.høstif.dk
http://www.flemming-vvs.dk
http://www.htc-biler.dk
http://www.kp-e.dk
http://www.hadbjergautoservice.dk


13
14

15
16

17
18

19

20
21

22
23

24
25

26

27
28

29
30

1
2

3

4
5

6
7

8
9

10

11
12

13
14

15
16

17

18
19

20
21

22
23

24

25
26

27
28

29
30

31

1
2

3
4

5
6

7

m
aN

Da
g

tI
RS

Da
g

O
N

SD
ag

tO
RS

Da
g

FR
eD

ag
Lø

RD
ag

Sø
N

Da
g

Ø
du

m
, k

l. 
11

.0
0

Ki
rk

ef
ro

ko
st

H
Ø

S
T

 u
dk

om
m

er
Sa

nk
th

an
sa

ft
en

H
ad

bj
er

g,
 k

l. 
9.

30

Fo
db

ol
ds

ko
le

Fo
db

ol
ds

ko
le

Fo
db

ol
ds

ko
le

Fo
db

ol
ds

ko
le

Fo
db

ol
ds

ko
le

H
ad

bj
er

g,
 k

l. 
11

.0
0

Ø
du

m
, k

l. 
9.

30

H
ad

bj
er

g,
 k

l. 
11

.0
0

Sc
t. 

Pa
ul

s, 
kl

. 1
1.

00

Sc
t. 

Pa
ul

s, 
kl

. 1
1.

00

Ø
du

m
, k

l. 
9.

30

 JUNI JULI HØST 
Hadbjerg Ødum Selling Tidende

Sø
nd

ag
 d

en
 1

4.
 a

ug
us

t: 
H

Ø
S

T
 d

ea
dl

in
e

M
an

da
g 

de
n 

29
. a

ug
us

t: 
H

Ø
S

T
 u

dk
om

m
er


