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HØST
Hadbjerg Ødum Selling Tidende

ØDUM
Kurt kommer forbi, og der 
indbydes til generalforsamling  
og fællesspisning

HADBJERG
Vinsmagning, fastelavnsfest, 
generalforsamling og fælles-
spisning

SELLING
Har du en ide til et åbent ar-
rangement i forsamlingshuset 
som fx sy-maraton?

FORHISTORISK 
HJØRNE
Da der var sne og kulde om 
vinteren 

HØST IF
Årets fest og discofester. Ge-
neralforsamling, indefodbold 
og alle de andre sportsgrene
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INDHOLD

Niels Bjarne 
Larsen
Grafisk design

Intro
Danmarksindsamling, Kræftens Bekæmpelse, 
Røde Kors, Julemærkefonden, Dyrenes Be-
skyttelse – vi samler ind til Gud og hver mand, 
og til hvilken nytte, kan man tænke. Men 
selv det mindste bidrag kan gøre nytte. Her 
gælder nemlig ordsproget: Mange bække små, 
gør en stor å.

Nu er det tid til sogneindsamling
Og det nytter virkelig. Ved at bruge 3 timer 
en søndag eftermiddag får du, ud over frisk 
luft, motion og hyggeligt samvær, også mu-
lighed for at samle penge til mad til 30 børn 
i Etiopien i en måned, skaffe penge til varme 
tæpper til otte flygtning i Syrien eller sikre ni 
familier i Etiopien rent drikkevand.

Sogneindsamlingen lægger vægt på at yde 
hjælp til selvhjælp. Folkekirkens Nødhjælp 
skriver selv, at selv om deres logo er en fisk, 
så skaffer de ikke kun en sulten mand en fisk, 
men også en fiskestang og retten til at fiske i 
søen, han bor ved.

Således er der også både mad nok og 
overskud til at sælge varer og spare op, når 
landbrugsproduktionen har fået et løft.

Dermed stiger levestandarden og børnene 
kommer i skole.

Det nytter!
Læs meget mere på side 24-27, og reserver 

d. 12. marts i din kalender. Skal vi følges?

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@gmail.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
 Marts 5.3.2017 20.3.2017
 April 2.4.2017 20.4.2017
 Maj 30.4.2017 15.5.2017
 Juni 4.6.2017 19.6.2017
 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

KIRKE & MENIGHED
Sogneindsamling, formid-
dagsmøder om dødsstraf og 
Luther, medlemmerne i det 
nye menighedsråd.
Kunne du tænke dig at præge 
kulturtilbudene?
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Kalder alle superhelte, superskurke, Pippi 
Langstrømper, heste, køleskabe, potteplanter, 
klovne og Elsa’er!

SøNDaG D. 26. FeBRUaR kL.10

slår vi katten af tønden 
i Hadbjerg Forsamlingshus

Så træk i udklædnin-
gen og få far & mor til 
at tilmelde jer enten på 
opslaget på Facebook el-
ler til Kristine Jensen, tlf. 
53 38 18 88 så hurtigt 
du kan – tilmeldingsfri-
sten er overskredet.

Så sørger vi for fa-
stelavnsboller, saft og 
kaffe/te til alle – og må-
ske noget inde i tønden?

Gratis for alle børn (20 kr. 
pr. voksen).

BYFORENINGEN 
FOR ØDUM & 
OMEGN
GENERALFORSAMLING
Så er det ved at være tid til årets general-
forsamling i Ødum forsamlingshus. Sæt alle-
rede nu kryds i din kalender, så din stemme 
kan være med i fællesskabet.

tIRSDaG D. 21. MaRtS 2017 kL. 19.00

Dagsorden vil være ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsens formand
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Fastsættelse af næste års kontingent
5. Indkomne forslag, SU d. 14. marts
6. Valg af medlemmer og suppleanter til 

bestyrelsen
7. Eventuelt

Er man interesseret i fællesspisning – 
samme dag kl. 17.30 – melder man sig til 
på hjemmesiden odumbyforening.dk under 
arrangement tilmelding.

S.u. d. 19. marts 2017.

HaDBjERG BORGERFORENING

VINAFTEN
D. 28. april kl. 19.30 bliver der afholdt vin-
aften, hvor Peter fra Skjold Burne i Hadsten 
kommer og fortæller om vin fra Italien, 
nærmere betegnet Sicilien. Han har vin med, 
som vi kan nyde sammen med ostebord fra 
Lading Ost. Der bliver mulighed for at købe 
aftenens vine til en god pris, og få en god 
vinsnak med Peter. Pris 150 kr.

For tilmelding til dette velsmagende arran-
gement kan I kontakte Gitte Nielsen på tlf. 
41 60 20 85 efter kl. 15.30. Her kan i også 
afhente og betale billetter: Bavnehøjvej 124.

S.u. d. 16. april 2017.

GENERALFORSAMLING
Hadbjerg Borgerforening afholder general-
forsamling i forsamlingshuset

tIRSDaG D. 28. FeBRUaR 2017 kL. 19.00

Generalforsamlingen afholdes ifølge vedtæg-
terne.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Fremlæggelse af budget for indevæ-

rende år, fastsættelse af kontingent
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 På valg:
 Kristine Jensen (modtager genvalg)
 Ditte Vuholm (modtager genvalg)
6. Valg af 2 bestyrelses suppleanter
7. Valg af 1 Repræsentant til Favrskov 

Landsbyråd
 På valg:
 Vagn S. Poulsen
8. Valg af 1 Repræsentant suppleant til 

Favrskov Landsbyråd
9. Valg af 1 Revisor
 På valg:
 Irma Katholm (modtager genvalg)
10. Valg af 1 Revisor suppleant
11. Behandling af indkomne forslag
12. Evt.

Tidsfrist for aflevering af forslag er overskre-
det.

FÆLLESSPISNING
D. 30 marts kl. 18.00 er der igen fællesspisning.

Det Fantastiske Madhold stiller op med en dejlig middag. 
Lige så snart skiltet kommer ud at stå henne ved forsamlings-
huset, så skynd jer at ringe til Ida og Egon for tilmelding på tlf. 
86 91 49 80.

Næste fællesspisning er d. 27 april.

En legende på slap line

"KURT KOMMER FORBI"
og besøger Ødum Forsamlingshus d. 5. april 2017 kl. 19
hvor han vil fortælle om almindelige menneskers ualmindelige historier

Det bliver et foredrag med et 
væld af fantastiske og pud-
sige oplevelser om nogle af 
de mennesker, han har lavet 
udsendelser med: Anders 
og Julius, Luftkaptajn Stefan 
Rasmussen, Lis Sørensen, 
Ole Olsen, Mogens Amdi 
Pedersen, Cassius Clay og en 
masse andre.

Kurt Leth har lovet at han 
vil give den gas, så I får lyst til 
at komme i dialog med ham, 

da spørgelysten altid er stor, 
når Kurt er på scenen.

Han fortæller levende om 
egne oplevelser i sit journa-
listliv gennem 50 år og om 
hvordan han producerer tv. 
Hvordan han får ideerne, og 
hvad han lægger vægt på i 
redigeringen.

Foredraget vil tage knap 2 
timer afbrudt af en kaffepau-
se, hvor der vil blive serveret 
hjemmebagt brød til 25 kr.

Foredraget 
er en gave fra 
byforeningen 
til jer som vil 
komme og lytte. Pladserne 
fordeles efter først til mølle-
princippet. 

Tilmelding via 
www.odumbyforening.dk 
senest d. 30 marts.

På byforeningen vegne
Lillian

øDUM
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TIL ALLE BORGERE 
I SELLING OG OMEGN
Husk at man altid kan låne 
forsamlingshuset gratis, hvis 
man kunne tænke sig at lave 
et arrangement, hvor alle er 
velkomne. Det kunne f.eks. 
være: Sport på storskærm 
(projektor), MGP, børnefest, 
øl-, vin-, whiskey-smagning, 
frimærkebytning, hoppe-
event, kaffe-møde eller noget 
helt andet… kun fantasien 
sætter grænserne!

Kalenderen på forsiden af 
www.8370.dk er altid opda-
teret, så det er nemt at få et 
overblik over hvilke dage der 
er ledige til en ny aktivitet.

SEllING
FORSaMlINGSHUS

Der blev udvekslet tip og 
ideer, og mange lånte møn-
stre af hinanden. Der blev 
syet tøj på livet løs, og alle 
kunne få en hjælpende hånd 
eller et godt råd, hvis man var 
gået i stå i skaber-processen. 
Der blev serveret mad, og 

man kunne købe hinandens 
overskydende stof til billige 
penge. Hele forsamlingshuset 
summede af god stemning og 
lyden af symaskiner.

Alle deltagerne var helt 
enige om at det var en stor 
succes, og arrangørerne har 
da også lovet at ’Sy-maraton 

SY 
MARATON

I SELLING

I weekenden 20.-22. januar 
var knap 50 damer i alle aldre 
samlet i Selling Forsamlingshus 
for at sy!

i Selling’ vil blive en fast 
tradition et par gange om 
året fremover. Næste gang 
bliver en gang til efteråret, 
når der er plads i forsam-
lingshusets kalender.

Tusind tak for opbakningen til 
alle deltagere fra
Jane og Jette

SeLLING
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DENGANG DER VAR KOLDT

Ambolt

Ovnen kunne ikke fyldes op, når den først 
var i gang, for lukkede vi låget til ovnen op 
stod flammerne ud af den, så når den gik 
ud, var det slut med varmen for den dag, og 
sådan var det.

Om vinteren sad vi og spiste madpakkerne 
på nogle sække under varmtvandsbeholde-
ren i stuehusets kælder, og her var en dejlig 
varme. Varmen fik vi også hver eftermiddag, 
når fru Inge kaldte ind til eftermiddagskaffe, 
som vi fik hver dag, et af goderne fra dengang 
den gamle smedje fungerede.

blev der hyret en arbejdsmand ind, det blev 
Bernhard Bagger, ude fra Bette Ødum, vi 
kaldte ham altid kun Bagger, så Bagger og jeg 
drog af sted i den gamle Ford Transit og gik i 
gang med at samle stålspær, og hold fast hvor 
var der koldt, og flere gange måtte vi starte 
dagen med at skovle materialerne fri for sne, 
og hold fast hvor vi frøs, så for at få varmen 
måtte vi starte bilen, ofte flere gange om da-
gen, hvor vi så satte os ind for at blive tøet op.

Da stålbuerne var samlet og rejst, skulle 
de beklædes med stålplader, og dem kunne 
Bagger og jeg overhovedet ikke håndtere 
alene, så Gunnar skaffede 2 arbejdsmænd 
mere, som vi samlede op ude i Damkær, og 
jeg husker, at når vi kom tidlig morgen af de 
små veje, havde sneploven ikke altid været 
der, og det samme når det gik hjemad, og vi 
sad fast utallige gange og bilen måtte skub-
bes og graves fri.

Skurvognen var kun noget vi drømte om, 
vi sad på nogle kasser bag i varevognen og 
spiste madpakken, og kasserne blev også 
brugt som ekstra sæder på turen frem og 
tilbage til Randers, der var jo ikke plads til fire 
på forsæderne!

Nej, den gik ikke i dag.
I 1967 blev værkstedet, som vi kender i 

dag så bygget, og her var ingen esse og ingen 
rygende spildolieovn, men både centralvarme, 
der var et toilet, og i kælderen var et lille spi-
serum ved siden af fyrrummet, sikken en svir.

Senere er bygningen med kontorer, frokost-
stue og bade- og toiletforhold og omklæd-
ningsrum kommet til.

Nu er vi kommet godt ind i 
vinteren, og i den skrivende 
stund, uden kulde og sne.

Jeg tænker tit tilbage på 
dengang i 60’erne, hvor jeg 
var smedelærling i den gamle 
smedje i Ødum, det var før 
nutidens goder, og på et sme-
deværksted, som der vist ikke 

er mange tilbage af i dag, ikke fordi jeg var 
ked af det, som det var, jeg elskede at komme 
på arbejde, og man kendte ikke til andet den-
gang. Værkstedet var uopvarmet, så det var 
med at have ekstra trøjer, lange underbukser 
og tykke hjemmestrikkede sokker på, og ud 
over varmen fra essen, som der var tændt op 
i hver dag, måtte vi arbejde os til varmen.

OG SNE OM VINTEREN

Her er der tændt op i essen.

Varmen fik vi så ved at tynde plovskær; når 
landmændenes plovskær var blevet ned-
slidte, kom ploven til smeden, plovskærene 
blev pillet af, varmet op og smedet tynde, så 
spidserne igen kunne gå i jorden. Det var det 
samme med harvespidser, som vi hver vinter 
stod og smedede spidse igen, efter de var 
slidt ned.

Der var også tit, både landmænd og hånd-
værkere, som skulle have smedet hængsler til 
en låge i grisehuset eller en port, så der var 
gang i ambolten.

En stak harver, klar til at få spidserne tyndet

Var der rigtig koldt, havde vi en slags 
olieovn, et apparat vi fyldte med spildolie og 
lidt dieselolie, som så blev tændt op med en 
tændstik, og her stod den så midt på gulvet 
og varmede og osede nogle timer til den gik 
ud, og så var det med at få apparatet slæbt 
ud i det fri i en vis fart, for så stod der tyk 
sort røg op af ovnens såkaldte skorsten, og 
jeg tror, at være sammen med den, var 1.000 
gange værre end at ryge.

Det var også utroligt koldt i smedjen når Frederik 
Rasmussen kom med sneploven for at få skiftet skær, 
så måtte porten stå åben i timevis, mens arbejdet stod på.

Sneploven dengang var en spidsplov, 
altså med 2 skær og sneen blev kastet til begge sider.

Nu nævnte Lars Løkke i sin nytårstale, at 
nutiden er bedre end fortiden, og fremtiden 
kan blive endnu bedre.

At spå om fremtiden skal jeg afholde mig 
fra, men nutidens arbejdsforhold er blevet 
langt bedre end dengang.

Vi arbejde meget tit ude, også om vinteren, 
og når jeg kører nordpå af Mariagervej her i 
Randers, og kommer forbi de gamle bygnin-
ger, hvor damprenserfabrikken Gerni startede 
op i 60’erne, tænker jeg tit tilbage på, da det 
var en lang drøj byggesag.

Ødum Maskinforretning skulle montere en 
stor rundbuehal her, og Gunnar og jeg kørte 
ud for at se på arbejdet, det var vel i 1967/68 
og der var koldt, men hallen skulle jo samles, 
og der var stakke af stålbuer og stålplader at 
gå i gang med. På det tidspunkt var vi kun 3 
mand i smedjen, så på arbejdsformidlingen 

Fra dengang der virkelig var sne 
og smedjen stadig var i drift, her 1993

Af Martin Møller

Det FORHIStORISke HjøRNe
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GENERALFORSAMLING I HØST IF
Tirsdag d. 21. februar kl. 19.00
HØST IF indkalder hermed til den årlige generalforsamling.

Generalforsamlingen vil finde sted i  
    HØST-Hallens klublokale,  

    Mejsevej 1, Hadbjerg

HØST IF vil være vært for en let anretning, kaffe og vin.

Med venlig hilsen
Vivi Jensen
Formand HØST IF
Tlf. 29 82 04 11
E-mail rudbjergvej13@gmail.com

LÆS OM ÅRETS FEST 
PÅ MIDTERSIDERNE

I weekenden den 24.-26. februar 2017 spilles 
der igen om FavrskovMesterskabet i Indefod-
bold i næsten alle rækker. Dette er nu en fast 
tilbagevendende begivenhed sidste weekend 
i februar, hvor fodboldhold fra alle Favrskov 
kommunes fodboldklubber dyster om at blive 
FavrskovMester i Indefodbold 2017.

Det er i år 7. gang at HØST IF’s fodbold-
afdeling afholder dette. Sidste år var der 70 
deltagende hold, som fordelte sig fra U7-
drenge og piger til Herre-senior, dame-senior 
og Oldboys.

Hovedsponsor for FavrskovMesterskabet i 
Indefodbold 2017 er igen

HOVeDSPONSOR

Hadsten afdeling

Sparekassen Kronjylland er medalje- og po-
kalsponsor for alle hold samt sponsor for en 
erindringsgave til alle spillere til og med U9.

Stor tak til Filialdirektør Ellen Toft og Spare-
kassen Kronjylland for igen at støtte aktivite-
terne med sponsoratet.

Vi håber at der også i år bliver fyldt godt 
op med holdtilmeldinger. Og at der igen i år 
kommer en masse tilskuere forbi, som kan 
sætte liv i hal og klublokale. Vi fra fodboldaf-
delingen er ved at være klar til at tage imod 
både spillere/ledere og forældre/tilskuere, 

for at give dem endnu en god oplevelse til 
FavrskovMesterskabet i Indefodbold. Selv 
om pladsen i hallen er knap – så er alle 
velkomne til at kigge forbi, når de mange spil-
lere kæmper om pokalen, som der er til alle 
vinderholdene, og samtidig kunne smykke 
sig med titlen FavrskovMester i rækken det 
kommende år.

ARBEJDSOPGAVER TIL 
FAVRSKOVMESTERSKABERNE 
 – HJÆLP ØNSKES!
I forbindelse med FavrskovMesterskabet i 
Indefodbold er der en række arbejdsopgaver, 
som skal løses. Vi kunne godt tænke os nogle 
hjælpende hænder til at være med til at løse 
disse.

Opgaverne er bl.a.:
Hjælp i kiosk og klublokale
Opsætning og nedtagning af bander
Sidde ved dommerbord
Løbende oprydning i hal, toiletter, omklædningsrum
Tage imod ankomne hold og anvise omklædningsrum
Hjælp i hallen til andre forefaldende opgaver

Bidraget behøver ikke være mere end 1-2 
timer i løbet af weekenden. Det vil være en 
stor hjælp til at få løst alle opgaver. Henven-
delse til Lars Olsen.

Fodboldudvalget

HUSk

FAVRSKOVMESTERSKABET         
I  INDEFODBOLD

D. 24.-26. FEBRUAR 2017

FODBOlD
HøSt IF
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UNGDOMSAFDELINGEN

BØRNE- & UNGDOMSHOLD HØST IF
Der er godt gang i den indendørs fodbold 
her efter nytår! Træning onsdage og fredage, 
turnering og stævner lørdag og søndage. 
Snart lakker det mod enden og den udendørs 
sæson står for døren.

Nytårsappel
Som vanligt starter vi den udendørs sæson 
med en markering med en Nytårsappel, hvor 
alle hold møder op til en god 1 times træning. 
Der er efterfølgende kort samling i klubloka-
let i HØST-Hallen, hvor HØST IF Fod-
bold er vært for en lille forfriskning.

Nytårsappellen er i år lørdag den 
18. marts kl. 10.00 omklædt på 
træningsbanen og for alle årgange!

Nogle hold er på det tidspunkt al-
lerede startet træningen, nogle star-
ter lige efter eller senere, men som 
sagt en markering samlet fra HØST IF 
Fodbold, at nu er vi i gang med en ny uden-
dørs fodboldsæson i Børne- & Ungdomsafde-
lingen. Vi ses den 18. marts kl. 10.00!

NB! Der vil blive sendt SMS reminder til 
alle Børne- & Ungdomsspillere, der er ind-
meldt i HØST IF Fodbold.

Fodboldudvalget

DGI/HØST IF

FODBOLDSKOLE 
I HADBJERG
UGE 26, DEN 26.-30. JUNI
Husk tilmelding til Fodboldskolen i 
Hadbjerg, der gennemføres 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!

NB! Der åbnes for tilmelding den 1. 
marts 2017

Lars Olsen
Fodboldskoleleder

NVUI/HØST IF SENIOR 
KLUBSAMARBEJDE –

VH FODBOLD
VH Fodbold – er et klubsamarbejde med 
HØST IF og NVUI på seniorplan (ikke Old 
Boys). Som træner er Jan Sandholm Laursen 
fra Randers ansat. Kontrakten er skrevet. Der 
trænes på skift ugevis i Hadbjerg og Voldum. 
Ligeledes vil hjemmekampe blive spillet på 
skift i Hadbjerg og Voldum. Ved hjemmekam-
pe/stævner spiller Serie 3 kl. 13.00 og Serie 
4 kl. 15.00!

Turneringskampprogram vil være i næ-
ste nummer af HØST.

Turneringskampe starter omkring 
d. 1. april. Indtil da deltager både 
Serie 3 og Serie 4 i en træningstur-
nering, hvor der spilles 5-6 kampe 
inden turneringsstarten. Træningen 

er startet her den 28. januar, så VH 
Fodbold er i gang. Der er en række 

praktiske ting, der skal ordnes frem mod 
turneringsstart, men vi forventer at være helt 
klar til start d. 1. april.

SeNIOR INDeNDøRS FODBOLD
Seniorer træner indendørs i HØST-Hallen 
hver onsdag kl. 19.15-20.30.

Så mød op og hold formen ved lige.
Koordinator for indendørs senior fodbold 

er Kurt Svejstrup. Kurt sender FB INFO 
ud hver uge som reminder, hvor man kan 
tilmelde sig fra gang til gang.

Efter træningen er startet udendørs i VH 
Fodbold den 28. januar, aftales det fra gang 
til gang, hvorvidt der trænes indendørs 
onsdage.

OB 40 (HØST IF)
OB 40-holdet træner 
indendørs i HØST-
Hallen hver onsdag kl. 
20.30-22.00.

Så mød op og hold formen ved lige.
Holdleder er Jacob Andersen.
Spørgsmål eller andet ved OB 40-holdet 

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

andersenjacob1980@gmail.com 

KORT REFERAT FRA

AKTIVITETSMØDE I FODBOLD
ONSDAG DEN 1. FEBRUAR

Aktivitetsmødet onsdag d. 1. 
februar var desværre heller 
ikke i år et tilløbsstykke.

10 deltagere er ikke meget 
med så mange spillere (og 
forældre), der er i HØST IF 
Fodbold. Skuffende at ingen 

”gider” at høre, hvad der har 
været arbejdet med det 
seneste år. Ligeledes mangler 
der jo så også tilkendegivelse 
af nye ideer eller ting, der kan 
gøres anderledes og bedre.

Men mødet blev gennem-
ført efter dagsordenen.

UDVaLG tÆtteRe PÅ 
SPILLeRe OG tRÆNeRe

Formand Lars Olsen beret-
tede fra årets gang med 
mange aktiviteter i fodboldaf-
delingen.

En af de ting der især var 
fokus på, var at fodboldudval-
get kun er på 4 personer. Der 
er nok at se til og der er alt 
for langt helt ude fra spillere/
trænere ind til udvalget. Ud-
valget har derfor rigtig travlt, 
og når ikke rundt til alle, som 
vi gerne vil.

Derfor vil der det næste år 
bliver arbejdet på at etab-
lere et seniorudvalg og et 
børne- og ungeudvalg, hvor 
formænd for disse udvalg 
bliver en del af fodboldudval-
get. Fodboldudvalget kommer 

dermed tættere på aktivite-
terne.

Udover disse udvalg vil 
rollerne som kampfordeler 
og dommerpåsætter af lo-
kale dommere samt materi-
elforvalter blive håndteret af 
personer, der også tilknyttes 
fodboldudvalget.

For at sikre at vi hele tiden 
er nok til at løfte givne op-
gaver, vil der blive etableret 
et kioskteam, der varetager 
tingene omkring kioskdriften. 
Desuden vil der være et team 
omkring selve hallen og et 
stævneteam, der tager sig af 
de udendørs- og indendørs-
stævner, der måtte komme.

Målet er være flere til at 
løfte de opgaver, der er, så 
det bliver overskueligt for alle, 
samt at overblik og håndte-
ring blive nemmere end det 
er i dag for fodboldudvalget. 
Desuden at der kommer 
nye ideer og forbedringer 
på banen, så det ikke er de 
samme personer, der sidder 
hele tiden og beslutter hvad 
der skal ske.

MeGet BILLIGt 
FODBOLDkONtINGeNt

På mødet blev det også 
klargjort, at der varsles 
kontingentstigninger i hele 
fodboldafdelingen. HØST IF 

er en de billigste forening 
i Favrskov Kommune mht. 
fodboldkontingent, og da det 
kniber med at få det totale 
budget til at hænge sam-
men, bl.a. fordi der er færre 
ungdomsspillere (pga. mindre 
tilgang og færre udstykninger 
og dermed færre tilflytter i 
HØST-området bl.a.) – så 
er en mindre kontingentregu-
lering nødvendig. Indsendes 
som forslag til generalforsam-
lingen som er tirsdag den 21. 
februar.

VH-FODBOLD TIL 
BeSLUtNING PÅ 
GeNeRaLFORSaMLING

Ligeledes skal forslaget om 
klubsamarbejdet på Senior-
plan mellem HØST IF og 
NVUI i VH Fodbold endelig 
vedtages på generalforsam-
lingen iflg. DBU’s vedtægter. 
Så det er der også sendt 
forslag om til generalforsam-
lingen.

På mødet blev fodboldud-
valget og formand genvalgt. 
Lars Olsen meddelte dog at 
det er sidste år på formands-
posten.
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HØST-HallEN UDvIDElSE
INFORMATION FRA PROJEKTGRUPPEN

PROjekt ”akUt UDVIDeLSe aF SeRVICeFaCILIteteR I HØST-HALLEN 2012”

Der har været lidt stille her i jule- og nyt-
årsperioden. Men vi arbejder stadig på at få 
planlagt et møde med de lokale politikere 
i februar/marts, så vi kan forberede en evt. 
budget 2018-ansøgning, som skal afleveres 
medio april. Vi kigger også på muligheder for 
at ”finde penge andre steder”, så vi kan få ud-
viklet og vore ønsker opfyldt. HØST-Hallen 
skal jo være klar til at tage imod, når ”vores 

nye udstykninger” som er nævnt forhåbentlig 
etableres de nærmeste år!

Løbende opdatering af når og hvad der sker 
kommende numre af HØST.

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

STavGaNG
HVER LØRDAG KL. 9.30

Vintersæsonen og vinteren er nu 
også over stavgang.

Det betyder, at indtil sommertiden 
indføres igen i slutningen af marts, 
mødes vi om lørdagen kl. 9.30 ved 

HØST-Hallen.
Der er afgang til en rask 

travetur med efterfølgende 
kaffe i klublokalet. Deref-
ter kan du bruge resten af 
lørdagen, som du vil.

Vi vil organisere et par udflugter til 
fjernere gåture i løbet af vinteren. Her 
forventer vi, at vi skal have noget af 
eftermiddagen med til en hyggelig 
miniudflugt.

Har du brug for lidt forberedende 
træning til skituren, er stavgang 
vældig godt.

Vel mødt til en god sæson
Vagn Salling Poulsen
Tlf. 86 91 43 76 / 72 20 24 56

HØST IF lØB
En ny sæson er allerede i gang for alle løbere 
i HØST-området.

Har du lyst til at dele løbeturen med andre 
og måske sætte nye mål i løbet af året – så 
mød op og vær med…

TRÆNING FOR ALLE NIVEAUER
Igennem hele sæsonen er der mulighed for 
at være med på netop det niveau som man 
ønsker. En hyggetur med snak og motion, en 
lang tur med flot natur og trætte ben, hårde 
intervaller med høj puls og tungen ud af 
halsen.

Aktuelt er en gruppe startet op med træ-
ning frem mod halvmaraton i Aalborg d. 21. 
maj. Som tidligere år trænes der også mod 
Aarhus City halvmaraton 11. juni.

FASTE KLUBTURE HVER MÅNED
Hver måned tager vi på en klubtur, hvor der 
løbes nye ruter, løbstyper og andre steder 
end de sædvanlige ture i lokalområdet. Der er 
her mulighed for at løbe kortere eller længere 
distancer. Årets første klubtur i januar gik til 
Fussingø, hvor vi fik prøvet orienteringsløb 
med udfordrende poster i et spændende 
terræn.

EGNE ARRANGEMENTER
Sæt allerede nu kryds i kalende-
ren ved den 5. juni (Grund-
lovsløbet) og den 26.-27. 
august (Stafet For Livet). 
Læs mere i kommende 
udgaver af HØST.

FASTE TRÆNINGSTIDER, 
FRA HØST-HALLEN
Tirsdag kl. 19.30 – fællestræning med 
fastlagt klubtræning, fx interval eller andet 
spændende

Torsdag kl. 19.30 – fællestræning med en 
kortere løbetur

Søndag kl. 9.00 – fællestræning med mulig-
hed for længere ture, lokalt og andre steder

KONTINGENT FOR HELE 2017
Medlemskab for resten af året er kun 200 kr.
Tilmeld og betal via www.høstif.dk/loeb

Vel løb
Claus Glavind
E-mail claus@glavind.net 
Tlf. 71 78 02 30
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BaDMINTON
HØST-HALLEN SÆSON 2016-2017

Badmintonsæsonen er godt i gang efter nytår. 
Der planlægges klubmesterskaber i foråret i 

forbindelse med afslutningen som sid-
ste år. Vi har også et par baner 
ledige, hvis nogen skulle have 
lyst til lidt ekstra motion her i 
forårsmånederne.

Forhør dig hos badminton-
formand Gert Holdensgaard.

Tider til badminton i HØST-Hallen er op-
lyst på vores hjemmeside: www.høstif.dk

Vel mødt til badminton i HØST-Hallen
Gert Holdensgaard
Tlf. 23 31 17 56 
E-mail gertogsanna@skylinemail.dk

KROlF
TRÆNING
Vi spiller også her i vintersæsonen, når det 
er muligt, mandage kl. 14.00 og fredage kl. 
13.00 ved HØST-Hallen.

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, varme 

og hygge bagefter i klublokalet!

Margit Jensen
Tlf. 22 76 57 78

BORDteNNIS tRÆNINGStIDeR I HØST-HALLEN
tIRSDaGe
Kl. 18.00-19.15: Træning begyndere og øvede Ungdomsspillere
Kl. 19.15-22.00: Seniorer
tORSDaGe
Kl. 18.00-19.15: Træning begyndere og øvede Ungdomsspillere
Kl. 19.15-22.00: Seniorer
Kl. 20.00-22.00: Seniorer turneringskampe

Oplysninger: Peter Thybo 
E-mail ptc@aabnet.dk, tlf. 50 74 73 15

BORDTENNIS
13 HØST IF bordtennisspillerne deltog søn-
dag d. 29. januar i Regionsmesterskaberne i 
Assentoft Hallerne.

Mange af spillerne opnåede flotte resulta-
ter i det skrappe selskab med 160 spille- re 
fra den nordlige halvdel af Jylland.

Erik Pedersen

ReSULtatLISte DGI ReGIONSMeSteRSkaBeR
Søndag d. 29. januar 2017 i Assentoft Hallerne

Singler
Række Nr Navn Klub
Yngre Piger B 1 Malene Dyrby Hansen HØST IF
Yngre Drenge B 2 Daniel Lisberg Byfuglien HØST IF
Sen. 5 Herrer 2 Kristoffer Isbak Thomsen HØST IF
Senior 6 Herrer 1 Dag Byfuglien HØST IF
Veteran 50 C 2 Frank Mortensen HØST IF
Veteran 50 D 3 Gert Nielsen HØST IF
Veteran 50 E 1 Henning Dyrby Hansen HØST IF
Veteran 50 E 2 Frode Mogensen HØST IF
Åben række 1 3 Brian Vestergaard HØST IF
Åben række 3 2 Per Erik Gransøe HØST IF

Doubler
Række Nr Navn Klub
Åben Række 1 2 Ole Balslev / Brian Vestergaard Purhus / HØST IF
Åben Række 4 2 Jeppe Kau Gransøe / Malene Dyrby Hansen HØST

jU jITSU
Træningstider
Tigerholdet (børn): tirsdag kl. 17.00-18.00
Voksne og teenagere: tirsdag kl. 18.00-19.15 og torsdag 20.30-22.00
Børn skal være startet i skolen for at deltage 
i træningen.

Skriv en e-mail hvis du har spørgsmål, el-
ler kik ind på vores Facebook-side HØST IF 
Jujitsu.

facebook.com/hadbjergjujitsu
hadbjerg.jujitsu@gmail.com

Thomas Langton
Glentevej 10, Hadbjerg
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DELTAGERE SØGES STADIG!
Har du lyst til at bidrage til vores sponsorer 
så sig endelig til. Jo flere vi er om opgaven jo 
bedre. Vi holder et månedligt møde, hvor vi 
uddelegerer arbejdet i ”mindre enheder” fra 
gang til gang. Alt sammen til gavn for vores 
lokale forening og miljøet omkring HØST IF 
og HØST-Hallen.

tiltag i gang
Skilt til Flemming Sørensen VVS Hinnerup på vej op i hallen
Reklameskilte på multibanens bander ud mod p-plads
Gennemgang af liste over potentielle HØST IF-sponsorer

Du kan kontakte sponsorudvalgets medlem-
mer, hvis du har spørgsmål eller er interes-
seret!

Lars Olsen
Sponsorudvalget

SpONSOR HjØRNET

OK AFTALE

NYt! Ok BetaLINGS aPP
Som nogen måske allerede har set, er det nu 
muligt at downloade en app, så man ikke skal 
bruge kort til betaling på tanken, men betaler 
via OK app.

Hvis der er nogen med OK kort, der al-
lerede støtter HØST IF via dette kort, er det 
meget vigtigt, at når i downloader app’en, at 
man så vælger OK kort, og indtaster kort-
nummeret denne ene gang. Så vil HØST IF 
stadig få de 6 eller 12 øre pr. tanket liter. Man 
kan faktisk også vælge MobilePay. Hvis man 
gør det er der ingen støttekroner til HØST IF.

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

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

Husk benzinkort til OK med HØST IF-aftale 
støtter HØST IF hver gang der tankes.

Du støtter ungdomsarbejdet i HØST IF 
med 6 øre pr. liter brændstof, og laver du 
en el-aftale hos OK, får HØST IF 12 øre pr. 
tanket liter brændstof. En god og nem måde 
at støtte idrætten i lokalsamfundet. Til stor 
glæde for ungdommen i HØST IF.

Er du interesseret i dette gode OK-tilbud, 
så kontakt undertegnede på tlf. 30 75 22 12, 

mød op på tanken på en af kampagnedato-
erne eller benyt vores hjemmeside www.HØ-
STIF.dk, hvor det også er muligt at bestille 
OK-kort. I klublokalet i HØST-Hallen og på 
hjemmesiden kan du finde brochurer etc. – 
næste kampagnearrangement bliver i løbet af 
marts 2017.

Så støt lokalsporten i HØST IF. Køb benzin 
og el igennem OK. Så støtter du din lokale 
forening. Sponsorstøtten fra OK går til ung-
domsarbejdet i HØST IF.

OK Ødum er vores lokale indkøbsbutik i 
HØST-området, hvor vi kan få det, vi lige 
står og mangler. Der er et bredt sortiment i

butikken. Morgenbrød kan også hentes her 
både hverdage og weekender. Og så er der 
jo flere muligheder for at få stillet sulten. OK 
har flere menuer og andet varmt på menukor-
tet, når man ikke lige selv vil stå ved kødgry-
derne. OK Plus Ødum er godt lokalt sted at 
handle generelt og en rigtig god samarbejds-
partner for HØST IF!

Lars Olsen
HØST IF
Sponsorudvalg
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QUICK-GUIDE
TIL TRÆNINGSTIDER OG KONTAKTPERSONER

Fodbold
Fodboldformand: Lars Olsen, tlf. 30 75 22 12
Træningstider U9-U10 piger, onsdag kl. 16.00-16.45
og trænere:  Per Møller Zanchetta, tlf. 40 59 68 04
  Svend Aage Vinther, tlf. 26 31 80 04
  Christina Mikkelsen, tlf. 20 91 26 14
 U11-U12 piger. Træner i Hadsten IC sammen med HSK.
  Bue Moseholm Olsen, tlf. 30 27 14 53
 U6-U7 Drenge, onsdag kl. 16.45-17.30
  Nicolaj Kirkbak, tlf. 30 70 35 45
  Lars Olsen, tlf. 30 75 22 12
 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, fredag kl. 16.00-17.15
  Flemming Dahl Sørensen, tlf. 28 19 22 89
  Dorte Vang, tlf. 51 86 14 44
  Ivan Knudsen, tlf. 28 12 62 18
 U11 drenge, onsdag kl. 18.20-19.15
  Rasmus Knage Thomsen, tlf. 21 84 16 41
  Marianne Langdahl, tlf. 27 20 01 47
 U12-13 drenge, fredag kl. 17.15-19.00
  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
  Kristian Hardam, tlf. 23 27 00 55
  Nicklas Hardam, tlf. 28 96 14 32
  Tina Bille, tlf. 60 18 64 20
 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, 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
Træningstider Leg & bevægelse – 0-2 år, hal A, torsdag kl. 16.45-17.45
og instruktører:  Vicki Espersen
 Krudtuglerne – 3-4 år piger/drenge m. far/mor, hal B, mandag kl. 16.45-17.45
  Tina & Martin Damhus Knørr, Mathilde Sørensen
 Spillopperne – piger og drenge 5-6 år, hal A, mandag kl. 16.45-17.45
  Anja Bille Bohn, Sanne Salomonsen
 Micro springere – 0-2 klasse piger/drenge, hal B, torsdag kl. 16.30-17.45
  Steffen Espersen, Maiken Holst-Jensen
 Springhold – fra 3 klasse piger/drenge, hal B, torsdag kl. 18.00-19.30
  Steffen Espersen, Henning Espersen
 Efterfødselsgymnastik – hal A, mandag kl. 18.00-19.00. Start d. 19. september
  Anja Dissing Henckel
 Zumba/zumbastep/zumbafitness – M/K, hal A, mandag kl. 19.00-20.15
  Trine Grebdahl Lauritsen
 Crossgym – M/K fra 16 år, hal A, mandag kl. 20.15-21.30
  Jesper Dahlgaard
 Rytmekrukker – fra 18 år, hal B, tirsdag kl. 19.15-20.45
  Gunvor Bakkegaard, Benedicte Schmidt
 I form og figur – fra 16 år, hal B, torsdag kl. 19.30-20.30
  Anja Bille Bohn
 Pilates – fra 18 år, Selling Forsamlingshus, tirsdag kl. 19.00-20.30
  Sabine Mogensen, Sissel Pedersen
 Friske bedste & older – 60+, mandag kl. 15.00-17.00
  Gunvor Bakkegaard
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. 14.00 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

HøSt IF

HØST – FEBRUAR 2017

22 HøSt IF 

HØST – FEBRUAR 2017

23



DEL DIN SØNDAG MED 
VERDENS MEST UDSATTE
Søndag d. 12. marts 2017 håber Ødum-
Hadbjerg menighedsråd at sende så mange 
frivillige indsamlere på gaden, at alle i sognet 
får mulighed for at give verdens mest udsatte 
mennesker en håndsrækning.

I en tid med krige og massive flygtninge-
strømme er begrebet næstekærlighed ofte 
oppe at vende. Ideen om at tage sig af sin 
næste, både naboen og den fremmede, går 
dog tusindvis af år tilbage i både vores kultur 
og kristendom. Vi kender den blandt andet 
fra lignelsen om ’Den barmhjertige samarita-
ner’ fra Lukasevangeliet.

Derfor er ideen om at dele med sin næste 
hovedoverskriften for Folkekirkens Nød-
hjælps årlige sogneindsamling i 2017.

ALTID HJÆLP TIL SELVHJÆLP
Folkekirkens Nødhjælp arbejder for at redde 
liv, opbygge robuste samfund og bekæmpe 
ekstrem ulighed. Vores logo er en fisk, og 
vores måde at arbejde på lyder helt forenklet: 

”Folkekirkens Nødhjælp skaffer ikke kun en 
sulten mand en fisk, men også en fiskestang 
og retten til at fiske i søen, han bor ved.”

I al vores arbejde indgår ’hjælp til selvhjælp’, 
så projekterne bærer sig selv, når vi rejser 
hjem. Overalt, hvor hjælpen når ud, ser vi 
store forandringer for mennesker, der bliver i 
stand til selv at forme deres fremtid – og altid 
efter en omhyggelig udregning af, hvordan 
pengene rækker længst. Det gør de for ek-
sempel sådan:

Når landbrugsproduktionen får et løft, er 
der mad nok og overskud til at sælge eller 
spare op.

Når levestandarden stiger, kommer bør-
nene i skole og øger chancen for at få en 
uddannelse.

Med bedre vandforsyning øges sundhed og 
trivsel og færre må flygte ved tørke. Børnene 
kan blive i skolen i stedet for at migrere.

Med uddannelse bliver det nemmere at 
kende sine rettigheder, bekæmpe ulighed og 
tænke i ansvarlig produktion.
”Vi er med i Sogneindsamlingen, fordi det 

altid er en god og hyggelig dag, hvor vi, på 
tværs af generationer deler vores søndag 
med mennesker, der virkelig har brug for 
hjælp. Vi hygger os både med turen med 
indsamlingsbøssen og efter indsamlingen i 
sognegården.”

SÆT ALLEREDE NU 
KRYDS VED DATOEN
Ødum og Hadbjerg sogne er med ved næste 
indsamling d. 12. marts 2017.

Vil du være med, møder du bare op til 
gudstjeneste i Ødum Kirke, kl. 11.00 – efter 
gudstjenesten fordeles ruterne.

Efter afsluttet indsamling afleveres indsam-
lingsbøsserne i Hadsten Sognegård, hvor der 
er optælling og lidt mad til de sultne.

Hvis man har problemer med at komme 
frem og tilbage, vil der være kørelejlighed.

Det nytter! Ved sidste års Sogneindsamling 
nåede Hadsten Storpastorat at indsamle over 
33.000 kroner.

På landsplan blev der samlet 12 millioner 
kroner ind til verdens fattigste lande.

PRISEKSEMPLER
Ved Folkekirkens Nødhjælps årlige husstands-
indsamling samles gennemsnitligt 900 kroner 
per rute. Her er nogle eksempler på, hvad man 
giver videre på sine tre timer som indsamler.

NøDHjÆLP
På tre timer kan du…

• give 30 børn i en flygtningelejr i Etio-
pien næringsrig mad i en måned.

• skaffe midlertidigt husly til 25 menne-
sker efter en katastrofe.

• give akut nødhjælp (fx mad, presen-
ning og sæbe) til en katastroferamt 
familie i en måned.

• give basale hygiejneartikler til 60 men-
nesker efter en katastrofe.

• skaffe varme tæpper til otte flygtninge 
fra Syrien

• sørge for varme vinterfrakker til fem 
syriske flygtningebørn

• sørge for brødforsyning til 65 syriske 
familier i en dag

LaNGSIGtet UDVIkLINGSHjÆLP
På tre timer kan du…

• give tre kvinder starthjælp til en butik, 
der løfter hele familien ud af fattigdom.

• give fem familier en køkkenhave, der 
sikrer mad og indtægt.

• sikre ni familier (på cirka 6-8 medlem-
mer) i Etiopien rent drikkevand fra en 
ombygget dam.

• give ni fattige familier fem høns, som 
sikrer dem mad på bordet og en ekstra 
indkomst ved salg af æg.

• give tre fattige familier en ged, som 
giver mælk, kød, skind og gødning.

SOGNEINDSAMLING
KIRKE & MENIGHED
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VI REDDER LIV
MINeRYDNING GIVeR LaNDBRUGSjORD

”Min mor og min kone er bekymrede, men jeg synes, det er 
min pligt,” siger 36-årige Hassan Kossar, der arbejder for 
Folkekirkens Nødhjælp i Sydsudan. Han er en af dem, der 
udfører det langsomme og farlige, men livsnødvendige ar-
bejde at rydde miner. Selv mange år efter krig og konflikt er 
miner og andre krigsrester livsfarlige for mennesker og dyr. 
Først når minerne er ryddet, kan folk vende hjem, genop-
bygge deres huse, dyrke jorden og anlægge veje og skoler 
på sikker jord.
”Jeg bliver stolt og glad, når vi vender tilbage til et ryddet 

stykke land og ser, at jorden nu bliver brugt til landbrug. Så 
ved jeg, at jeg har gjort noget godt,” siger Hassan. I 2015 
ryddede Folkekirkens Nødhjælp 1,2 millioner m2 jord for 
miner i 2015.

NØGLEN TIL HÅB
Landsbyen Keku i det sydlige Etiopien har haft flere og flere 
tørker de sidste 15 år. Høsten fejlede, beboerne fik ofte kun 
et måltid om dagen og børnene kom ikke i skole. Folkekir-
kens Nødhjælp indledte et projekt med fødevaresikkerhed 
i landsbyen. 43-årige Mekida Malema er en af dem, der har 
fået et bedre liv. ”Min mand døde, da jeg var gravid, og jeg 
stod alene med vores børn. Det var fire hårde år, indtil jeg 
fik starthjælp til at åbne min butik, hvor jeg sælger ting, som 
jeg køber på markedet længere væk. Og der er kunder. For 
mange i vores landsby har fået det bedre. Nogle har lært 
at dyrke, så høsten ikke slår fejl. Andre har fået moderne 
bistader og lært at pakke honningen pænt, så de kan sælge 
den på markedet”.

Nøglen til butikken glimter på Mekidas bryst, og hun siger 
med stolthed i stemmen: ”Nu kan jeg give mine børn mad, tøj 
og skolegang”.

Foto: Paul Jeffrey Foto: Gertrud Baun
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I november 1892 hævede 
skarpretter Theodor Seistrup 
sin bredbladede økse over hal-
sen på den 29-årige forbryder 
Jens Nielsen i fængselsgården 
på Horsens Straffeanstalt.
”Hans henrettelse vil befri 

verden for et menneskeu-
hyre”, skrev The New York 
Times, for på trods af sin unge 
alder havde Jens Nielsen for 
længst gjort sig internationalt 
berygtet som indbegrebet 
af ondskab. Han stod bag en 
lang række indbrudstyverier, 
en brandkatastrofe i London 
af enorme dimensioner og 
nedbrændingen af fem gårde 
og et hus på Sjælland. Han 
havde siddet indespærret 

i flere lande og forsøgt at 
myrde tre fængselsbetjente i 
Horsens.

Øksehugget blev 
skarpretterens sidste. 
Siden er ingen mennesker 
blevet henrettet i Danmark 
for forbrydelser begået 
i fredstid. Foredraget 
belyser baggrunden for 
dette afgørende skel i 
retshistorien og går bag om 
en af Danmarks mest omtalte 
og berygtede forbrydere. 
Det fortæller om hans vej 
ind på forbryderbanen, om 
bekendtskabet med stifteren 
af Nordisk Film, om årsagen 
til hans had til offentlige 
myndigheder og i det hele 

taget om, hvordan det gik 
til, at en begavet, ung mand 
endte på skafottet som 
øksens sidste offer.

Poul Duedahl er lektor på 
Historiestudiet ved Aalborg 
Universitet, og har også skre-
vet bøgerne Nattens Gernin-
ger og Forbrydelsens Ansigt 
(kåret som Årets Historiske 
Bog i Danmark i 2013).

Kom og hør om en af de 
personer, vi hørte om på vo-
res sogneudflugt til Horsens 
statsfængsel.

Vi begynder kl. 10.00 med 
kaffe og boller. Kl. 10.30 
begynder foredraget.

Kaffen koster 20 kr. og alle 
er velkomne!

Tirsdag den 14. marts kl. 10.00 i Ødum Præstegård

OLE JUUL HOLDER FOREDRAG OM

LUTHER OG REFORMATIONEN

I sit folkelige foredrag om 
reformatoren Martin Luther 
fortæller Ole Juul om den 
fattige tiggermunk, der fra en 
ukendt og uanselig tilværelse 
i klosteret i Wittenburg bry-
der igennem i offentligheden 
i sin indædte kamp mod pa-
vedømmet om den sande kri-
stentro og lære. En kamp, der 
som en lavine satte skred i en 
række kirkelige og folkelige 
begivenheder og rørelser, der 
forandrede verden på en så 
omfattende måde, at vi stadig 
500 år senere kan fornemme 
efterdønningerne. Fortællin-
gen om Luther er ligeledes en 
fortælling om, hvor stærk en 
drivkraft troen kan være.

Vi begynder kl. 10.00 med 
kaffe og boller. Kl. 10.30 
begynder foredraget.

Kaffen koster 20 kr. og alle 
er velkomne!

FORMIDDaGSMØDE I pRæSTEGåRDEN
Tirsdag den 21. februar kl. 10.00 i Ødum Præstegård

FOREDRAG OM

DANMARKS SIDSTE HENRETTELSE
v. historiker Poul Duedahl
Foredraget er baseret på Poul Duedahls anmelderroste 
biografi ”Ondskabens øjne”, (Gads forlag 2016)

Martin Luther – Fra Tiggermunk til Stridsmand
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DORIS SVENSTRUP
Formand
Jeg er født og opvokset på Selling Hede og 
flyttede tilbage til Selling i 2009.

Jeg har arbejdet i banksektoren til 2014, 
hvor jeg gik på efterløn.

Jeg blev valgt som suppleant til menigheds-
rådet i 2012, og indtrådte i rådet i 2013.

Jeg vil gerne være med til at værne om vore 
to lokale kirker, deres historie og værdier, 
samt fremtidige vækst.

RIKKE BIRGITTE BOEL
Sekretær
Jeg er 43 år. Jeg arbejder ved Eurest på 13. år 
som køkkenchef.

Jeg er sekretær i Ødum-Hadbjerg menig-
hedsråd.

Jeg bor i Hadbjerg med min mand og vores 
3 drenge; Magnus på 17 år, Viktor og Gustav 
på 15 år.

MIA RIDTLAND JENSEN
Næstformand
Jeg hedder Mia og er 40 år. Jeg bor i Hadbjerg 
sammen med min mand og vores 3 børn.

For mig er kirken en vigtig del af vores 
kultur og dannelse, og det vil jeg gerne være 
med til at sikre i fremtiden.

Jeg er desuden gået ind i menighedsrådet 
med den intention, at gøre kirken mere til-
trækkende og attraktiv over for børnefamilier 
og den yngre generation.

BENTE BRÄUNER
Kasserer
Mit navn er Bente Bräuner. Jeg har boet i 
Selling i 32 år, og er gift med Per. Vi har 3 
voksne sønner. Det er min anden periode i 
menighedsrådet. Jeg synes det er spændende 
at være med, og det er helt klart min hold-
ning, at kirken er en del vores kultur, som vi 
skal passe godt på.

Jeg er kasserer i menighedsrådet, og til 
daglig arbejder jeg hos Revision2 i Viby.

NYT MENIGHEDSRÅD 2016-2020

TRINE ANETTE BUGGE KOBBERØ
Formand for kirkegårdsudvalget
Jeg hedder Trine og er 45 år. Jeg er startet på 
min 2. periode i menighedsrådet. Jeg er gift 
med Martin og sammen har vi 2 piger. Vi bor 
i Selling.

Jeg er uddannet inden for det grønne 
område, men har ikke kunnet holde til det ar-
bejde. I menighedsrådet hvor jeg bl.a. sidder 
i kirke- og kirkegårdsudvalget kan jeg bruge 
denne interesse og viden.

Arbejdsmæssigt kører jeg bybus i Aarhus på 
linjerne 3A, 4A, 15 og 19. I fritiden er det rart 
at være kreativ enten med papirklip, quilling 
eller broderi.

ANNE-SOPHIE 
SCHØNNING ERIKSEN
Kontaktperson
Mit navn er Anne-Sophie Schjønning Eriksen. 
Jeg er 39 år, er gift, har to børn på hhv. 5 og 7 
år og bor i Hadbjerg.

Jeg er uddannet cand.mag i tysk og italiensk 
og arbejder som studiekoordinator indenfor 
Studienævnsbetjening og Uddannelseskvali-
tet på Aarhus Universitet.

Jeg synes, det kunne være spændende at 
arbejde i et menighedsråd og få indsigt og 
tage del i det arbejde, der gøres lokalt, og 
som kirken er og kan være en stor del af.

Jeg kunne godt tænke mig at bidrage til en 
endnu større sammenhæng i HØST-områ-
det mellem kirke, skole, børnehave, dagpleje, 
hallen og borgerforeningerne.

LILIAN SVENNINGSEN
Jeg hedder Lilian Svenningsen. Min familie 
og jeg flyttede til Ødum i 1985. Jeg har i de 
sidste 25 år arbejdet på Aarhus Universitet. 
Først på Institut for Klassisk Arkæologi og i 
de senere år som projektøkonom.

Jeg har tidligere siddet i Ødum Menigheds-
råd i to perioder. Jeg fandt det yderst lærerigt 
at sidde i menighedsrådet, og har altid haft 
interesse for kirken og kirkelivet.

Der er sket store strukturændringer inden 
for menighedsrådsarbejdet i de senere år, 
og jeg glæder mig til atter at tage del i dette 
arbejde.

JOHN LANGDAHL
Kirkeværge

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Torsdag den 23. februar 2017 kl. 19.00
Tirsdag den 21. marts 2017 kl. 19.30
Torsdag den 20. april 2017 kl. 19.00
Tirsdag den 16. maj 2017 kl. 19.30
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GUDSTJENESTER
Februar  Ødum Kirke Hadbjerg Kirke Andre kirker
Søndag d. 19. Seksagesima kl.   9.30 MK
Søndag d. 26. Fastelavnsgudstjeneste kl. 11.00 MK Kirkekaffe og fastelavnsbolle i våbenhuset
Marts  Ødum Kirke Hadbjerg Kirke Andre kirker
Søndag d. 5. 1. søndag i fasten  kl. 11.00 Johannes Hjørlund
Tirsdag d. 7. Salmemaraton   kl. 19.00 Skjød kirke AMKH
Lørdag d. 11. Dåbsgudstjeneste kl. 11.00 MK
Søndag d. 12. 2. søndag i fasten kl. 11.00 MK efterfølg. indsamling til folkekirkens nødhjælp
Torsdag d. 16. Plejehjemsgudstjeneste   kl. 15.00 Møllegården
Søndag d. 19. 3. søndag i fasten  kl.   9.30 AMKH
Søndag d. 26. Midfaste kl.   9.30 MK  kl. 11.00 Lyngå kirke MK

Tirsdag d. 28. Ældregudstjeneste   kl. 10.00 Kaffe i sognegården 
     kl. 11.00 Sct. Pauls Kirke AMKH
Onsdag d. 29. Ungdomsgudstjeneste   kl. 19.00 Sct. Pauls Kirke N.N.
April  Ødum Kirke Hadbjerg Kirke Andre kirker
Søndag d. 2. Mariæ bebudelses dag kl. 11.00 MK
Søndag d. 9. Palmesøndag kl.   9.30 AMKH
Torsdag d. 13. Skærtorsdag  kl. 11.00 MK
Fredag d. 14. Langfredag  kl. 16.00 MK
Søndag d. 16. Påskedag kl. 11.00 MK kl.   9.30 MK
Man. d. 17. 2. påskedag   kl. 11.00 Sct. Pauls Kirke N.N.

PRÆSTER
i pastoratet

MK
Mette Krabbe

MHT
Marie Hedegaard Thomsen

AB
Anders Bonde

AMKH
Anne Martiny Kaas Hansen

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

GUDSTJENESTELISTE 
FREM TIL JULI
findes i ”Kirken. Kirkebladet 
for kirkerne i og omkring 
Hadsten”, som ligger i kir-
kerne.

KIRKEBIL
Har man behov for taxa til 
kirke eller arrangementer i 
præstegården og sognegår-
den, ringer man til Byens Taxi, 
tlf. 86 98 27 11.

FERIE OG FRIDAGE
Jeg har friweekend d. 4-5. marts og er på 
kursus i uge 10; d. 6.-10. marts.

Jeg henviser i perioden til mine kollegaer i 
Hadsten og Lyngå:
Marie Hedegaard Thomsen, tlf. 89 98 08 09
Anne Martiny Kaas-Hansen, tlf. 86 98 12 24

Mette Krabbe

NAVNENYT

HaDBjeRG kIRke
Døbte
Magnus Kramme Engelbrechtsen, Tåstrup
Ole Heltborg Oxholm, Hadbjerg

øDUM kIRke
Døbte
Alfred Holler Vangsgaard, Ødum
Mikkel Kofoed Kühne, Selling
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KIRKE I BØRNEHØJDE

HaDBjeRG kIRke

Tirsdag den 14. marts kl. 17.30

Så tager vi hul på et nyt år 
med KIB, hvor vi synger 
salmer og hører bibelhistorie, 
så også de mindste kan være 
med. Efter gudstjenesten 
holder vi ”skovtur i kirken”. 
Menighedsrådet sørger for 
mad og drikke.

Tilmelding til Mette Krabbe 
på e-mail mekr@km.dk eller 
sms 40 88 96 00 – hvis man 
ikke når at tilmelde sig, møder 
man bare op alligevel.

Alle er velkomne, også børn 
fra Ødum, Selling, Langskov 
eller andre steder i sognene.

Øvrige datoer i foråret: 5. 
april, 17. maj samme tid og 
sted.

Mette Krabbe

HaR DU 
kULtUR 
I BLODet?
Så er du måske klar til at sætte dit præg 
på kulturlivet i og omkring kirkerne
I Ødum-Hadbjerg Menig-
hedsråds Kulturudvalg sæt-
ter vi vort tydelige præg på 
de kulturelle arrangementer; 
koncerter, foredrag, kirke-
vandringer, særlige guds-
tjenester – kun fantasien 
sætter grænser.

Hvis du har gode ideer, du 
vil være med til at bringe til 
live, så kom og vær med.

Lige nu er vi i fuld gang 
med at planlægge arrange-
menter hen over sommeren 
og til næste efterår – det 
bliver rigtig godt, men vi har 
brug for dig.

Du skal være med til at 
bringe børnefamiliernes 
ønsker ind i arrangementer-
ne, du skal pege på hvilken 
musik, der skal være til kon-
certer i kirkerne, og du skal 
komme med ideer til – ja, 
lige det, du brænder for.

Vi glæder os til at høre 
fra dig.

Skriv eller ring til Rikke, 
rma_oedum@hotmail, tlf. 
30 25 78 64 
– eller mød op til vores 

næste møde i Ødum Præ-
stegård onsdag d. 19. april 
kl. 19.00.

Kulturudvalget
Mia Ridtland Jensen, Hadbjerg
Lilian Svenningsen, Ødum
Aase Jørgensen, Selling
Lillian Lindberg, Ødum
Ruth Bugtrup, Hadbjerg
Mette Krabbe, Ødum
Rikke Antvorskov, Ødum
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SALME-
MaRatON
Maratonen, der begyndte i efteråret 2015, er 
ved at nærme sig målet. Kun 6 gange igen, 
men sikke en tur, vi har været på.

Fra Lading i syd til Laurbjerg i nord, Gerning 
i vest og Ødum i øst – vi når hele vejen rundt 
om kirkerne i Favrskov Provsti inden en fest-
lig afslutning d. 2. maj i Hammel Kirke.

D. 7. marts rammer salmemaratonen igen 
storpastoratet, når vi besøger Skjød Kirke, der 
ligger smukt på toppen af Skjød.

Det er altid hyggeligt og de fleste gange har 
der været mellem 80 og 100 deltagere, og 
det er jo fedt!

Alle salmesangsaftener foregår tirsdage kl. 
19.00-20.30 og der vil typisk være tid til at 
synge ca. 20 salmer.

Undervejs er der en lille pause, hvor det 
lokale menighedsråd byder på lidt koldt at 
drikke eller en tår kaffe og en småkage.
Man kan læse mere om projektet på 
salmemaratonfavrskov.dk  – her er også ad-
gang til mere information om kirkerne.

Projektet støttes af Favrskov Provsti med 
midler fra Forkyndelsespuljen.

Der er ingen tilmelding og det er naturligvis gratis at deltage

Kalender 2017
Tirsdag, d. 21. februar 2017 Søby kirke, Søby Kirkevej 10, Svenstrup, 8450 Hammel
Tirsdag, d. 7. marts 2017 Skjød Kirke, Skræddergyden 10, Skjød, 8450 Hamme
Tirsdag, d. 21. marts 2017 Gerning Kirke, Skråvej 6A, Hvorslev, 8860 Ulstrup
Tirsdag, d. 4. april 2017 Sporup Kirke, Sporup Kirkevej 79A, 8472 Sporup
Tirsdag, d. 18. april 2017 Vester Velling Kirke, Kirkevej 6, Vester Velling, 8860 Ulstrup
Tirsdag, d. 2. maj 2017 Afslutning i Hammel Kirke, Vestergade 9, 8450 Hammel

KIRKEHØJSKOLE

500 ÅR MeD LUtHeR
I 2017 fejres Reformationsjubilæet over 
hele verden – også i HØST-området bliver 
der arbejdet på en stor markering af dagen. 
Det er nemlig 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 ændrede sig 
radikalt og fik hurtigt betydning ud over Tysk-
lands grænser og langt op i vor tid. Overalt er 
man i fuld gang med at forberede jubilæet, og 
vi følger trop i Kirkehøjskolen med en række 
foredrag over to sæsoner. Vi vil se nærmere 
på Luthers indflydelse på moderne tid og 
tænkning i kirke og samfund.

Kirkehøjskolen holder til på Hadsten Høj-
skole. Vi starter i foredragssalen kl. 9.30 med 
foredrag og debat og spiser brunch i spisesa-
len kl. 11.00. Arrangementet slutter kl. 12.00.

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.

Bag arrangementerne står Hadsten, Nr. 
Galten, Vissing, Lyngå, Lerbjerg, Skjød, Ødum, 
Hadbjerg, Voldum og Rud sogne.

”LINDHARDT OG ARVEN EFTER LUTHER”

V. LEKTOR OG HJÆLPEPRÆST CARSTEN BACH-NIELSEN

Hadsten Højskole, lørdag d. 25. februar kl. 9.30

P.G. Lindhardt var professor i kirkehistorie 
ved Det teologiske Fakultet i Aarhus. Han var 
sammen med de andre store århusteologer 
med til at tegne fakultetets profil i efterkrigs-
tiden.

Egentlig var han specialist i pietismen, men 
kastede sig efterhånden også over vækkelser-
nes historie og betydning. Lindhardt var på 
mange måder kritisk over for forvaltningen 
af den lutherske arv. Han mente, at Luther 

aldrig var blevet forstået i sin 
radikalitet i Danmark. Man 
havde nok læst lutherske 
skrifter, men ikke Luther selv.

Dermed var den radikale 
Luther blevet forvandlet til en humanisme 
med et svagt touch af kristendom. Det var 
udgangspunkt for en del af Lindhardts kultur- 
og religionskritik.
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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 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

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 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 
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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Formiddagsmøde
HØST IF generalfors.
Salmemaraton

HØST udkommer Menighedsråds
møde

FavrskovMesterska
bet i Indefodbold

FavrskovMesterska
bet i Indefodbold
Kirkehøjskole

FavrskovMesterska
bet i Indefodbold
Ødum Kirke, kl. 11
Fastelavnsfest

Generalforsamling 
Hadbjerg

Hadbjerg Kirke, 
kl. 11.00
HØST deadline

Salmemaraton Dåbsgudstjeneste, 
Hadbjerg
Årets fest, HØST IF

Ødum Kirke, 
kl. 11.00
Sogneindsamling

Formiddagsmøde
Kirke i Børnehøjde

Plejehjems
gudstjeneste

Nytårsappel Hadbjerg Kirke, 
kl. 9.30

HØST udkommer Generalfors., Ødum
Menighedsråds
møde
Salmemaraton

Discofester Sommertid starter
Ødum Kirke,  
kl. 9.30

Ældregudstjeneste Ungdoms
gudstjeneste

Fællesspisning, 
Hadbjerg

Hadbjerg Kirke,  
kl. 11.00
HØST deadline

Salmemaraton Kirke i Børnehøjde Ødum Kirke, kl. 
9.30

Skærtorsdag
Hadbjerg Kirke,  
kl. 11.00

Langfredag
Hadbjerg Kirke,  
kl. 16.00

Påskedag
Hadbjerg Kirke,  
kl. 9.30
Ødum Kirke, kl. 11
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