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FORÅRETS HØST

Nok er det koldt, men foråret pibler frem i
hver en krog. Det spirer og gror under hver
en hæk. Fuglefløjt under hver en sky og
endda et solstrejf i ny og næ. Sikken fornøjelse af se livet spire igen!
Også foreningslivet spirer, så det er en lyst.
Det pibler frem med vinsmagning, foredrag
og byfest med traktortræk i mange klasser. Der er gymnastikskole og mange dejlige
gudstjenester i påsken. Børnene løber ivrigt
ud på fodboldbanerne og får igen græs på
knæene. Kan man ønske sig mere?

HØSTival

Første nyt om arrangementet
i oktober og hvad der sker
inden.

ØDUM

Kurt kommer forbi Ødum
den 5. april.

HADBJERG

Dit kontingent skal indbetales
på en anden konto.
Vinaften og fællesspisning.

KIRKE & MENIGHED

Påsken gudstjenester,
kommende konfirmander,
La Norma trapezkunstner,
offentligt menighedmøde,
Salmemarathon,
foredrag om Islamisk Stat og
mulighed for retræte.

REDAKTØR
Rikke Møller Antvorskov
rma_oedum@hotmail.com, tlf. 30 25 78 64
KASSERER
Irma Katholm
irmakatholm@gmail.com, tlf. 26 29 46 09
TEGNINGER
Per Tjørnild
ptjorn@gmail.com
GRAFISK DESIGN
Niels Bjarne Larsen
NielsBjarneLarsen@gmail.com

SELLING

Nyt om igangværende projekter, sheltere, den kommende
generalforsamling og byfest.

Udgives af et samvirke bestående af
foreninger, menighedsråd og skolebestyrelse.
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TRYK
Buchs, tlf. 86 42 05 99

Niels Bjarne
Larsen
Grafisk design

Rikke Møller
Antvorskov
Redaktør

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.
		
April
Maj
Juni
August
September
Oktober
November
December

HØST IF

Møder om haludvidelse,
sommeraktiviteter starter,
gymnastikopvisning og
gymnastikskole, indefodbold,
tilmelding til sommerfodboldskole.

DEADLINE
2.4.2017
30.4.2017
4.6.2017
13.8.2017
3.9.2017
8.10.2017
5.11.2017
26.11.2017

UDKOMMER
20.4.2017
15.5.2017
19.6.2017
28.8.2017
18.9.2017
25.10.2017
20.11.2017
11.12.2017

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

32

Er HØST ikke kommet?
Så kontakt Rikke Møller Antvorskov

tlf. 30 25 78 64
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HØSTival

HØSTival

HØST ival
L

uther mig her
og Luther mig
der! Det handler
om Luther og
reformationsjubilæum, hvor
end man kigger hen – og i
HØST-området holder vi os
selvfølgelig ikke tilbage.

Gennem det seneste halve
år har en gruppe frivillige
kræfter arbejdet hårdt på
at stable en HØSTival på
benene med Luther som
tema. Skole, foreninger, kirke
og folk, der bare ikke kan lade
være, har måned efter måned
mødtes for sammen at sætte

fut i de gode ideer og ikke
mindst skabe rammerne for
at føre dem ud i livet.
Og I kan godt begynde at
glæde jer!
I de kommende numre af
HØST kan man læse meget
mere om en spændende musical om Luthers liv, Luthers

Samtidig åbnes en faceindflydelse på henholdsvis
skolen og kirken og selvfølge- bookgruppe for HØSTival
lig de 95 teser, som der hele – hold godt øje med de lokale
tiden er så meget snak om
grupper.
– hvad var det nu lige med
Det hele leder op til en
dem? Og hvad betyder det for uges festligheder i slutningen
mig i dag? Det får vi helt styr af oktober 2017 og med det
på i løbet af året.
helt store brag d. 31. oktober,
som er 500-årsdagen for at

Luther slog de der teser op på
en kirkedør et sted i Tyskland.
Det bliver vildt!
Det bliver fantastisk!
Det bliver Luther festligheder!
På HØSTival-gruppens vegne
Rikke Antvorskov
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Ødum

Ødum
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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
Kaffe Med Kurt på TV SYD (10 år) og Kurt Kom Forbi
på TV 2 Østjylland (22 år), er de to mest sete regionale
programmer i Danmark igennem tiden.
Hvad Kurt har mødt af spændende mennesker igennem
årene er ikke småting.
Kurt fortæller i foredraget et
væld af fantastiske og pudsige anekdoter om nogle af
de mennesker, han har mødt
og lavet udsendelser med på
sin journalistiske vej:
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 stille spørgsmål.
Han fortæller levende om
egne oplevelser i sit journa-

Foredraget er en gave fra
byforeningen til jer som vil
komme og lytte, så først til
mølle for at få en plads til
en god aften sammen med
naboen.
Foredraget tager 1 time
og 45 minutter afbrudt af en
kaffepause, hvor der vil blive
serveret hjemmebagt brød til
en fornuftig pris á 25 kr. pr.
person.

list-liv gennem 50 år, og om
hvordan han producerer TV.
Hvordan han får ideerne, og
hvad han lægger vægt på i
redigeringen.
Det er kort og godt en legendes fortælling på slap line.
En beretning som rummer
skæve, besynderlige og dermed sjove episoder fra Kurts
journalist-liv, der foruden TV
SYD og TV 2 Østjylland også
tæller tidligere arbejdspladser som Jyllands-Posten, DR På byforeningen vegne
(DR1 Sporten, Landet Rundt Lillian
og TV Avisen) og Udenrigsministeriet.

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

Byforeningen for Ødum og Omegn
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Hadbjerg

Hadbjerg Borgerforening
VINAFTEN

D. 28. april kl. 19.30 bliver der afholdt vinaften, 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 arrangement 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.
Svar udbedes d. 16. april 2017

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN 2017

FÆLLESSPISNING

D. 27. april kl. 18.00 afholder vi sidste fællesspisning inden sommerpausen.
Det skønne madhold stiller op med oksefilet og lækkert tilbehør.
Lige så snart skiltet kommer ud at stå ved
forsamlingshuset, så skynd jer at ringe til Ida
og Egon for tilmelding på tlf. 86 91 49 80.

VIGTIG
INFORMATION

!

HADBJERG BORGERFORENING HAR SKIFTET PENGEINSTITUT
Fra dags dato skal betaling ske til

SPAREKASSEN KRONJYLLAND, HADSTEN AFD.
REG. NR.: 9326, KONTO NR.: 0011549748
HUSK venligst at rette bankoplysningerne inden jeres kontingentbetaling.
Kontingent pris pr. år: Enlige: 125,- / Familie: 250,Betaling skal ske inden den 1. juni 2017.
MobilePay kan fremover også benyttes: 20 73 87 49
På forhånd tak.
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Tine Olesen blev valgt som dirigent
Majbritt giver formandens beretning. Rigtig gode
og velbesøgte arrangementer igennem året.
Borgerforeningen deltager aktivt i det lokale
samfund og samarbejde i projekter. Forsamlingshuset bliver brugt stort set alle dage i året, både
til private udlejninger, men også til dans, møder,
dagpleje og meget andet. Der er afholdt rigtig
gode fællesspisninger og banko igennem året.
Revideret regnskab blev fremlagt. Der var
ikke nogen indsigelser.
Budgettet blev fremlagt for indeværende år,
kontingentet forbliver uændret.
Der blev valgt 2 bestyrelsesmedlemmer:
Ditte Vuholm og Kristine Jensen.
Ingen ønskede at opstille som suppleant.
Vagn Salling er blevet valgt som repræsentant
for Favrskov Landsbyråd.
Poul Aggerholm blev valgt som repræsentantsuppleant til Favrskov Landsbyråd.
Irma Katholm blev valgt som revisor.
Ole Pedersen blev valgt som revisor-suppleant.
Ingen indkomne forslag.
Der er indsendt forslag til at busrute 117
kører igennem Hadbjerg.

Vi håber, at der kommer flere medlemmer i det nye år.
Tak for bestyrelsens store arbejde.
Tak for god ro og orden!

Hadbjerg
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Selling

FORMANDSHJØRNET
I anledning af det er et stykke vi ikke have en cykelsti, en
tiden siden, min beretning var byfest, fællesspisning, sydag
m.m. Alle disse førnævnte
i sidst, samt efterlysning fra
flere borger, kommer forman- projekter – og projekter der
dens beretning igen i HØST. ikke er nævnt i min beretning
– er med til at gøre byen til
Der er sket lidt siden sidst,
det dejlige sted vi bor.
som jeg gerne ville trække
lidt frem i min beretning,
SHELTERE
men hovedingredienserne i
Sheltere er den først brik i
alle de projekter, er at med
et større puslespil. Takket
samarbejde når man længst.
være et samarbejde i byen
Vi er kun en lille landsby, og
mellem nogle af de forskellige
samtidig har vi fornøjelsen
foreninger, blev der en meget
af mange borger- og grundkold og omskiftelig dag d. 4.
ejerforeninger i byen, i form
af Borgerforeningen, Forsam- marts placeret 3 sheltere i
den lille skov ved bålpladsen.
lingshuset, Digterkvarteret
Forhåbentlig kommer de
og stor-parcellerne. Alle er
til glæde og gavn for byen
begyndt at arbejde bedre
og dens borgere. Vi håber
sammen, i større og mindre
alle, i det grønne områdes
grad, omkring projekterne i
arbejdsgruppe, at de vil blive
byen.
flittigt brugt og være til glæde
mange år frem i tiden, som
DET GRØNNE OMRÅDE
et symbol på at byen kan
Hen over julen og i starten
stå sammen om sådan nogle
af det nye år har det fortsat
stået på det grønne område- projekter.
Til de mennesker der trodprojekt, som til trods for
sede det kolde vejr, og kom
manglende resurser til at
ned og hjalp til, både med
tage nogle administrative
at løfte sheltere, transport,
opgaver, atter ser ud til at
pølser og kakaokogning m.v.
få lidt lys, da der kom nogle
Selling-borgere til mødet d. 1. takker jeg mange gange for
hjælpen på arbejdsgruppens
marts, som gerne ville prøve
fortsat at holde projektet det vegne.
grønne område i gang. Det er
BYFESTEN 2017
dejligt, der er nogle menneTraditionen tro startede
sker i byen, som forsat kan
2017 også med opstart af
afsætte lidt tid og energi i
nogle projekter for byens bor- forarbejdet til vores byfest. Til
gere, til trods for den hektiske opstartsmøde d. 8. februar
hverdag vi alle sammen lever var der igen i år nogle trofaste
ansigter fra nogle af de foregåi. Hvis der ikke havde været
sådan nogen mennesker, ville ende år, men der var også nye

ansigter imellem. Vi glæder os
meget til et godt samarbejde
i 2017, så vi kan få en kanon
byfest den anden weekend i
juni. Såfremt der skulle sidde
nogle mennesker derude,
som godt kunne tænke sig og
hjælpe til, i form af at stå ved
boder, rejse telt eller andet, er
i fortsat meget velkommen
til at komme og give en hånd
med. Såfremt du har noget
mere at byde på, er du meget
velkommen til at komme til
næste møde d. 28. marts eller
kontakte undertegnede. Vi kan
altid godt bruge en hjælpende
hånd. Ellers ser vi frem til en
spændende byfest den anden
weekend i juni.
GENERALFORSAMLING
SELLING BORGERFORENING
Selling Borgerforening holder
sin årlige generalforsamling
d. 19. april i Selling Forsamlingshus kl. 19.30, hvor alle
selvfølgelig er velkommen til
at komme og høre undertegnedes beretning om hvad der
er sket siden sidst.

Steffen Espersen
Formand, Selling Borgerforening

GENERALFORSAMLING
SELLING BORGERFORENING

Selling Borgerforening har fornøjelsen af at holde
generalforsamling d. 19. april 2017 kl. 19.30 i Selling
Forsamlingshus. Vi håber at se en masse mennesker, der
gerne ville høre lidt om, hvad foreningen har gået og lavet
i det forgangne års tid.
Dagsorden er som følger
Formandsberetning
Godkendelse af regnskabet 2016
Valg til bestyrelsen
Formand Steffen Espersen (Ønsker genvalg)
Bo Berggreen (Ønsker ikke genvalg)
Valg af landsbyrådsrepræsentant
Evald Trangbæk (Ønsker genvalg)
Gentænk Landsbyen projekt / Det grønne område
Evt.

Punkter til Evt. skal være bestyrelsen i hænderne inden 1. april 2017.
I anledning af at vi har et medlem der
træder ud af bestyrelsen, og vi godt
kunne tænke os og få en ny person
ind, har bestyrelsen lavet nedenstående beskrivelse.
Som medlem af bestyrelsen er du
med til at præge de beslutninger,
som omhandler din by. Vi sidder lige i
øjeblikket med nogle aktive projekter
og planer, som du kan være med til
at påvirke. Det kan ligeledes være, du
kommer med nogle idéer og planer,
som vi andre ikke har tænkt på, og
som vi ligeledes skal få ført ud i livet.

Selling Borgerforening

Med hensyn til tidsforbruget som
medlem, er du selv herre over hvor
meget tid du lægger i det, da man
selv bestemmer hvor mange af underudvalgene man melder sig ind i. Dog
har Selling Borgerforening omkring 4
bestyrelsesmøder om året, hvor det
anbefales man er til stede.
Til slut vil jeg lige understrege; man
bliver ikke valgt i bestyrelsen ved at
komme til generalforsamling. Man
bliver valgt i bestyrelsen, såfremt
man har lyst til det.
Bestyrelsen
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Selling

Det Historiske Hjørne

DET GAMLE

I

Af Martin Møller

SELLING BYFEST 2017
Tiden nærmer sig hastigt
datoen for byfesten, så husk
at sætte kryds i kalenderen
den anden weekend i juni –
10.-11. juni 2017, hvis du vil
opleve Favrskovs hyggeligste
landsby-byfest.

sitkort, brochurer og talt med
potentielle kunder.
En bod er gratis og du får et
stk. bord stillet til rådighed af
os, hvis du ønsker det.
Har du brug for stativer,
reoler, pavilloner etc. skal du
selv medbringe dette.

Der plejer at være god stemning og masser af aktiviteter
på pladsen, som blandet
andet vores havetraktortræk,
som er med for andet år. Der
vil som de foregående år
forhåbentlig være en masse
salgsboder, amerikansk lotteri,
salg af mad og drikke osv.

HAVETRAKTORTRÆK
I år kommer trækket til at
ske på H. C. Andersens Vej
ved det grønne område, hvor
byfesten foregår.
Det kommer til at finde
sted lørdag d. 10. juni 2017
kl. 11.00.
Egen havetraktorer medbringes
Slædeteamet (Red Willy
Pullingteam) kommer med
deres slæde.
Man mødes kl. 10.30 til
sikkerheds-info.
Voksne, barnlige sjæle og
børn, der kan sidde på sædet

SALGSBODER
Du har mulighed for at få en
salgsbod, hvor du kan gøre
reklame for din virksomhed/
dit produkt.
Måske får du et salg på
dagen eller får udleveret vi-

og nå pedalerne, er velkomne
til at deltage.
I år køres med 3 klasser
Lille klasse: Standard havetraktor med græsdæk
Mellem klasse: Standard
havetraktor (snor på regulatoren) med valgfri dæk, dog ikke
snekæder
Stor klasse: Fri hestekræfter,
dog skal motoren have siddet
på en havetraktor og valgfri
dæk, dog ikke snekæder
Tilmelding på sms til Steffen Pilgaard senest d. 9. juni
kl. 12 på tlf. 25 15 95 44
Pris pr deltager 50 kr. betales ved tilmelding.
Ved spørgsmål angående
havetraktor ringes til Steffen P.
Deltagelse er på eget
ansvar.
Vi ser frem til at se dig den
anden weekend i juni.
Arbejdsgruppen bag Selling byfest

mægleren nævner det samme i salgsmateriaen gammel hjemstavnsbog for Randers
Amt 1939 faldt jeg over Røved Mølle, og let, og ud over omtale af møllen ses også en
omtalen af en af de tidligere ejere, Peder række billeder fra møllen.
Nielsen Knudstrup, nævnt som en driftig
landmand, oprindelig fra Lerbjerg.
Der står skrevet, at han købte Røved Vejrmølle og gård i 1824 i Ødum Sogn, og at han
samtidig ejede flere forskellige ejendomme.
Knudstrup var en oplyst mand og var gennem
mange år ”Det Kongelige Landhusholdningsselskabs” tillidsmand, og gik især ind for
afskaffelse af hoveri, som han betragtede
som et ”Nationalonde, der kun bragte tab,
og var en hindring for fremskridt”. Selskabet
hædrede ham med en guldmedalje for sit
virke, han havde desuden flere tillidsposter.
I 1839 solgte han Røved Mølle, til Frits
Erik Bang Wiinholt, nævnt som Proprietær
til Røved Mølle, Cand. Phil og Land VæsensKommissær. Han døde i 1878 og blev begravet i Ødum, og Røved Mølle blev overtaget af
Anders Andersen Ullerup som så ejer Røved
Mølle frem til begyndelsen af 1900-tallet, her
er noteret 7 personer på møllen, bland andet
en møllersvend og en møllekusk. I 1906 har
sønnen Ingvard Ullerup overtaget møllen, så
det må været den sidste møller på Røved
Mølle, og da jeg ved min søgen opdager, og
som nogen af Røveds beboere måske allerede
ved, at Røved Mølle i dag står i Egå, og i
øvrigt er til salg for lige knap 2 millioner. Om
Egå mølle står der, at den nedbrændte i 1918, Møllen fra Røved har nu stået i Egå i næsten 100 år og da
Knudstrup købte møllen i 1824, må den jo være omkring
men blev hurtigt erstattet af en anden mølle 200
år gammel.
fra landsbyen Røved ved Mejlby, ejendoms-
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Det Historiske Hjørne

Om møllen har været i drift helt frem til
den blev flyttet vides ikke, men ved folketællingen 1916 står kun en tjenestepige og
en tjenestekarl udover Ingvard Ullerup og
hustruen Laura.
Møllen har stået på bakken ved Hallingvej
2, og om det er Hallingvej 2, der er gården,
der har haft møllen, eller der har været en
gård, som er fjernet, ja her svigter lokalkendskabet.
Udover mølleri havde Røved også dengang
både snedker, smedje, købmand og var i
øvrigt en by med flere store landbrug og en
række ejendomme med mange ansatte.
Røved fik først navnet slået fast i 1844 på
en side, Steder og Navne/ Sproget i Landskabet, og på min uundværlige computer,
står der at, fra 1415-1456 var navnet Røffue,
i 1477 Reffwe. I 1496 Røffo, i 1556-1578
Reve, i 1626 Røfvødt, i 1630 Røvede, i 1772
Røfve og i 1844 blev det endeligt slået fast,

Det Historiske Hjørne

som det vi kender. Ja, kært barn har mange
navne.
Gårdene Højstrup (Mejlbyvej 20), Vældegård (Mejlbyvej 22), Røved Overgård
(Hallingvej 1), Røved Nedergård (Mejlbyvej
28), Ebbestrup (Ebbestrupvej 1) og Kildelund
(Hallingvej 4), som i dag alle er i drift, og som
vel driver det meste af jorden på en række
af landejendommene i og omkring Røved, og
som alle, med nutidens store landbrugsmaskiner, nu har langt mindre ansatte end dengang,
og tiden har jo som i alle andre landsbyer
gjort, at købmand og de mindre håndværk
ikke kan begå sig i landsbysamfundet. Ved
folketællingen i 1930 var der registreret 5-7
personer på hver af ejendommene i Røved
og på gårdene 10-15 personer, mand, kone,
børn, karle og tjenestepiger, så dengang har
der været mange kunder i købmandsbutikken.
Købmanden, som jeg husker, Volmer Degn
og fru Thyra overtog købmandsbutikken i

Billeder fra det indre af ”Røved Mølle” Billederne stammer fra ejendomsmæglerens salgsopstilling.

Her ser vi Røved Mølle øverst til højre på kortet, der er fra omkring år 1900, og ved det højeste punkt Dejrhøj, 101 m.o.h.

1937 og drev den til 1970, hvor den lukkede.
Købmanden døde i 80’erne og Thyra Degn
boede der mange år herefter. I al den tid stod
butikken uændret hen. Før Købmand Degn
overtog, var det i flg. folketællingerne, Jens
Marinus Jensen, der var købmand.
Jeg husker, at Købmand Degns gamle Lloyd
varevogn blev solgt til Smedemester Poul
Pedersen i Hadbjerg.
Tømrer og snedker Peter Thilkjær drev sin
forretning i mange år, men efter han holdt,
kom der ingen ny forretning på stedet.

Smedje var der også, her var det Smedemester Søren Bak Sørensen, som drev forretning
en lang årrække, her husker jeg, at i 1964-65
var smedemester Gunnar og jeg i Røved for
at hente det brugelige fladjern, rundjern m.v.
som Gunnar havde købt, af det der ellers var
tilbage i smedjen, efter den lukkede.
Sidst i 70’erne blev der bygget nyt stuehus
på Højstrup, vel lidt utraditionelt, men nok
tiltrængt.

Her det gamle stuehus på Højstrup 1905. Billedet er fra
Pingvinnyt.

I 1980’erne brændte et par af udhusene til Højstrup, hvor
det gik hårdt ud over bygninger og dyr. Husene blev dog
hurtigt bygget op igen, til det vi kender i dag.
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Kirke & menighed

Kirke & menighed

BEFRIELSESSANG I HADBJERG KIRKE

LANGFREDAG
Musikgudstjeneste i
Hadbjerg Kirke kl. 16.00

MED DET NY KAMMERKOR V/ ANDERS GADEN

PALMESØNDAG
Gudstjeneste
i Ødum Kirke kl. 9.30

Vil formidle musikkens budskab
Alle former for a cappella-korsang står på
korets program, men det har en forkærlighed
Kl. 19.00 Kort gudstjeneste v/ gæsteprædikant Ole Juul
for moderne kompositionsmusik. Sangerne
og med deltagelse af Det Ny Kammerkor
og dirigenten, Anders Gaden, lægger vægt
Kl. 19.40 Kaffe i våbenhuset
på at formidle stemningen og budskabet i
Kl. 20.00 Koncert i kirken med Det Ny Kammerkor –
hver enkelt sats på en måde, så det når ud til
fra sart vellyd til brusende korklang
publikum.
”Vores mål er altid at forløse musikkens
et Ny Kammerkor fra Aarhus lægger indre væsen og lade teksten og musikken arbejde optimalt sammen. Det er en stor gave
vægt på at formidle budskabet og
stemningen i hver sats, og i oktober at få lov at fordybe sig i så mange udtryk og
ideer, som vi finder i al den skønne a capella
2016 vandt det både guld og sølv
musik, vi synger,” siger Anders Gaden, der er
i en stor, international korkonkurrence i
kantor og organist i Helligåndskirken i det
Spanien.
Ganske vist er Det Ny Kammerkor i Aarhus nordlige Aarhus, hvor koret også øver.
et amatørkor. Men en del af de godt 30
sangere arbejder inden for musik til daglig, fx Om Det Ny Kammerkor
Det Ny Kammerkor blev stiftet i år 2000. De
som musiklærere eller kirkesangere, og det
musikalske ambitioner er høje, og man søger
giver koret solide musikalske ben at stå på.
konstant nye udfordringer via samarbejder
Koret synger koncerter rundt om i Jylland
10-12 gange om året, og hertil kommer rejser med andre kor og rejser i ind- og udland, ofte
for at medvirke i konkurrencer.
i ind- og udland.
Dirigenten Anders Gaden er uddannet
I oktober 2016 vandt koret guld i den
internationale korkonkurrence ’Canta al Mar’ fra Det Jyske Musikkonservatorium og har
i Spanien. Her deltog 49 kor fra 24 nationer. studeret korledelse hos Søren Birch, Alice
Granum og Erling Kullberg.
Det Ny Kammerkor indtog førstepladsen og
Læs mere om Det Ny Kammerfik et gulddiplom i kategorien ’Kammerkor for
kor og se den aktuelle koncertplan på
blandede stemmer’, og det vandt desuden
sølvdiplom i kategorien ’Kirkemusik a capella’. www.detnykammerkor.dk.

Langfredag holder vi en liturgisk gudstjeneste med fokus
på musik, sang og læsninger
fra Jesu lidelseshistorie. Det
bliver en stemningsfyldt
gudstjeneste, hvor der vil blive sunget 4-stemmige motetter, koraler og andet godt,
som er nøje udvalgt
til lejligheden. Vores
organist Anders har
inviteret professionelle sangere fra
Aarhus og Aalborg og
han synger også selv
med.

MANDAG DEN 4. MAJ KL. 19.00

D

SKÆRTORSDAG

PÅSKEDAG

Gudstjeneste med kirkekaffe
i Hadbjerg Kirke kl. 11.00

Gudstjeneste
i Hadbjerg Kirke kl. 9.30
og Ødum Kirke kl. 11.00

Fællesspisning
i Hadsten Sognegård kl.
17.30
og musikgudstjeneste i
Sct. Pauls Kirke kl. 19.30
Skærtorsdag er dagen hvor
Jesus spiste sit sidste måltid
med sine disciple og den
aften er der mulighed for
sammen med andre at nyde
et godt påskemåltid med bibelske motiver i Hadsten sognegård. Efter spisning er der
musikgudstjeneste kl. 19.30
i Sct. Pauls Kirke. Der er
tilmelding til fællesspisningen,
efter først til mølle princippet,
på Hadsten kirkekontor tlf.
86 98 04 25 Pris: 50 kr. for
voksne og 25 kr. for børn.

2. PÅSKEDAG
Gudstjeneste
i Sct. Pauls Kirke kl. 11.00

PÅSKENS
GUDSTJENESTER
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GUDSTJENESTELISTE
Marts		Ødum Kirke
Hadbjerg Kirke	Andre kirker
Søndag d. 19.
3. søndag i fasten		
kl. 9.30 AMKH
Søndag d. 26.
Midfaste
kl. 9.30 Ødum MK		
kl. 11.00 Lyngå kirke MK
			
kl. 10.00 kaffe i sognegården
Tirsdag d. 28.
Ældregudstjeneste
					
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 Kirkekaffe
Fredag d. 14.
Langfredag		
kl. 16.00 MK
Søndag d. 16.
Påskedag
kl. 11.00 MK
kl. 9.30 MK
Mandag d.17.
2. påskedag			
kl. 11.00 Sct. Pauls Kirke N.N.
Torsdag d. 20.
Plejehjemsgudstj.			
kl. 15.00 Møllegården N.N.
Søndag d. 23.
1. søndag efter påske
kl. 11.00 MK
Søndag d. 30.
2. søndag efter påske		
kl. 11.00 AMKH
Maj		Ødum Kirke
Hadbjerg Kirke	Andre kirker
Torsdag d. 4.
Befrielsesgudstj.		
kl. 19.00 OJ med Det Ny Kammerkor fra Aarhus
Søndag d. 7.
3. søndag efter påske
kl. 11.00 OJ
Fredag d. 12.
Konfirmation		
kl. 10.00 MK
Lørdag d. 13.
Konfirmation		
kl. 10.00 MK
Søndag d. 14.
Konfirmation
kl. 10.00 MK
Torsdag d. 18.
Plejehjemsgudstj.			
kl. 15.00 Møllegården N.N.
Søndag d. 21.
5. søndag efter påske
kl. 11.00 MK familiegudstj. med frokost i præstegårdshaven

Gudstjenesteliste frem til sommerferien findes i ”Kirken. Kirkebladet for kirkerne i og omkring Hadsten”, som ligger i kirkerne.

KIRKEBIL

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

PRÆSTER
i pastoratet

MHT

AB

Marie Hedegaard Thomsen

Anders Bonde

MK

AMKH

Mette Krabbe

Anne Martiny Kaas Hansen
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KONFIRMANDER
2017
HADBJERG KIRKE, BEDEDAG DEN 12. MAJ 2017
Benjamin Tscherning Nielsen
Filippa Maria Bjerring Mirasola
Frederik Boje Steenberg
Josefine Marie K Kjærulff
Josephine Tahhan Heegaard
Katrine Andersen Berggreen
Kristian Damgaard Gade
Lasse Hejgaard Worsøe Mørck
Lucas Wormstrup
Mark Nørby Bakke
Mie Maaeslet Jensen
Walther Bach Jensen
HADBJERG KIRKE, LØRDAG DEN 13. MAJ 2017
Clara Kirstine Ringtved Frandsen
Emil Lange Stougaard
Frederik Dyrberg Sørensen
Frederik Vinther Møller
Gro Dahl Larsen
Gustav Lange Stougaard
Jeppe Kau Gransøe
Philip Nielsen
Theis Skøtt Østergaard

HØST – MARTS 2017
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Formiddagsmøde i præstegården
Tirsdag den 25. april kl. 10.00 i Ødum Præstegård
Aase Thomassen holder foredrag om
en helt særlig kvinde fra Randers:

Den internationale
trapezkunstner
La Norma
Vi begynder kl. 10.00 med kaffe og boller.
Kl. 10.30 begynder foredraget.
Kaffen koster 20 kr. og alle er velkomne!

ØDUM KIRKE, SØNDAG DEN 14. MAJ 2017
Andreas Kristian Birk Andersen
Chili Gilhauge Amdi Vorre
Freja Blichfeldt Toft
Julie Spanner
Katrine Milling Ringtved
Kirstine Rosenhøj Jepsen Glad
Lukas Guldmann Rasmussen
Michelle Lauridsen
Miklos Chris Elmose
Oliver Villholth
Sandra Guldmann Rasmussen
Sophie Berg Gertsen
VOLDUM KIRKE
Lærke Munk Magnussen
Rasmus Emil Skovgaard Andersen
ANDRE KIRKER
Maja Dalsgård Staack

Forfatter, udgiver
og foredragsholder
Aase Thomassen
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KIRKE I BØRNEHØJDE

MØDE MED MENIGHEDEN

HADBJERG KIRKE
Onsdag den 5. april kl. 17.30
Så tager vi hul på et nyt år med KIB, hvor vi
synger salmer og høre 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: 17. maj samme
tid og sted.
Mette Krabbe

FERIE OG FRIDAGE

Søndag den 23. april 2017 kl. 11.00 afholdes
det årlige offentlige menighedsmøde i forbindelse med gudstjenesten i Ødum Kirke, der er
samtidig kirkekaffe i våbenhuset.
Her uddeles menighedsrådets
gennemgang af året 2016 samt
regnskabstallene for året.
Da menighedsrådet i marts
og april arbejder en del
med budgettet for
2018, vil det være

rigtig dejligt, hvis menigheden vil komme
med ideer og ønsker til aktiviteter, forbedringer, ændringer osv. omkring og i vore 2 kirker.
Menighedsrådet er den administration,
der forvalter vore bygninger, kirkegårde og
økonomi, samt har ansvaret for kirkens liv og
vækst. Vi er også arbejdsgivere for kirkernes
gode medarbejdere.
Det årlige menighedsmøde er en oplagt
mulighed for at komme med ris og ros, eller
hvad man ellers har på hjerte.

Jeg har ferie fra den 27. april til den 8. maj.
Jeg henviser i denne periode til min kollega
i Hadsten:
Anne Martiny Kaas-Hansen, tlf. 86 98 12 24

Doris Svenstrup
Ødum Hadbjerg Menighedsråd

Mette Krabbe

SOGNEINDSAMLING
Over 100 konfirmander og mange andre
frivillige samlede søndag d 12. marts ind til
verdens fattigste via folkekirkens nødhjælp.
Hele 28.265 kr. foruden MobilePay blev i
alt samlet ind i Hadsten Storpastorat.
Tak for den fine opbakning.

KIRKEVEJVISER
Sognepræst
Formand
Kirkeværge

Mette Krabbe
Doris Svenstrup
John Langdahl
		
Kirkekontor
		
Graver, Ødum
Niels Erik Thomsen
Graver, Hadbjerg Fie Larsen

Præstegården, Ødumvej 32, tlf. 86 98 90 65, mekr@km.dk
Tåstrupvej 51, Selling, tlf. 29 63 50 69, doris@kajkaalund.dk
Gunderuplundvej 10, Astrup, tlf. 27 20 01 46, john@langdahl.dk
Kirkevej 5, Hadsten, Tlf. 86 98 04 25
Mandag til fredag kl. 9.30-13.00, Torsdage dog kl. 9.30-17.00
Hadbjerg, tlf. 51 29 53 22, nielserikthomsen@gmail.com
Hadbjerg, tlf. 51 89 10 57, hovhede24@live.dk

MENIGHEDSRÅDSMØDER

Torsdag den 20. april 2017 kl. 19.00
Tirsdag den 16. maj 2017 kl. 19.30

SOGN.DK

NAVNENYT

Husk at man altid kan finde relevante konHadbjerg Kirke
taktoplysninger på præster og menighedsråd Døbte
samt gudstjenesteliste på sogn.dk.
Lukas Damhus Knørr, Hadbjerg
Til smartphone kan man også gratis hente
Magne Strunge Falkenstrøm, Selling
appen ”Kirkekalenderen”, som har de samme Josephine Tahhan Heegaard, Selling
oplysninger. Her kan man tilføje sine favoritKirkelig velsignelse
kirker og nemt få et overblik over hvornår der Celina Vester Petersen og
er gudstjeneste næste gang i vore sogne.
Frank Edvard Mortensen, Hadbjerg
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SALME-

MARATON

Siden efteråret 2015 har vi sunget for fuld
hals og bevæget os mellem kirkerne i Favrskov fra gang til gang. 36 kirker besøgt, kun
ganske få gange tilbage, før vi når den sidste
salme.
Fra Lading i syd til Laurbjerg i nord, Gerning
i vest og Ødum i øst – vi når hele vejen rundt
inden en festlig afslutning d. 2. maj i Hammel
Kirke.
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
www.salmemaratonfavrskov.dk – her er også
adgang 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

Kalenderen 2017
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
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Foredrag i
Højskoleforeningen
om IS
ISLAMISK STAT BAG KULISSERNE
HVORDAN BEKÆMPER VI RADIKALISERING?
ONSDAG DEN 26. APRIL KL.19.30 PÅ HADSTEN HØJSKOLE
Foredrag v/ Deniz Serinci

I

sit foredrag går Deniz
Serinci bag kulisserne
hos Islamisk Stat. Han
fortæller om IS’ opståen
og udvikling, organisationens
stærke mediebrug og dens
store tilslutning og om verdenssamfundets – herunder
Danmarks – indsats mod IS.
Deniz Serinci vil endvidere belyse, hvorfor
nogle af Vestens – og Danmarks – muslimske
unge drager til Mellemøsten for at slås for IS,
ligesom han vil belyse, hvorfor befolkningen i
de erobrede områder i nogen grad støtter op
om kalifatet.
Deniz Serinci er forfatter og uddannet journalist (Cand. Public) fra Syddansk Universitet
og historiker fra Aarhus Universitet. I 2015
udgav han bogen “Terrorens kalifat – et indblik i Islamisk Stat” på forlaget Frydenlund.
I samarbejde med Hadsten Storpastorat og
derfor fri entré for alle denne aften.

Om Højskoleforeningen for Hadsten & Omegn

Højskoleforeningen for Hadsten & Omegn
ligger på linje med grundtvigske højskoles
folkelige og kristelige tanker. Betal kr. 60 pr.
arrangement, eller støt foreningen med et
medlemskab på kr. 150 og kom gratis til alle
arrangementer i sæsonen 2016-2017. Kaffe/
te/kage koster kr. 20. Studerende får 50 %
rabat på alle beløb.
Med mindre andet er nævnt, foregår alle
arrangementer i foredragssalen på Hadsten
Højskole.
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RETRÆTE
”Et stigende antal danskere tager i disse år på
retræte. Men hvad er retræte, hvor stammer
det fra og hvordan foregår en retræte? Ordet
retræte betyder tilbagetrækning og stammer
oprindeligt fra den militære verden, hvor det
tilkendegav, at soldaterne skulle trække sig
tilbage. I dag er ordet primært forbundet med
en religiøs aktivitet, hvor man i en kortere eller
længere periode trækker sig væk fra det daglige liv for at være stille og fordyber sig i troen.
Retræte har rødder i Bibelen. Kristen retræte bygger på en lang tradition og har sine
rødder i de bibelske historier. Evangelierne
fortæller, at Jesus ofte tog væk for at søge
stilhed og ensomhed. Det skete for eksempel,

da han trak sig tilbage i ørkenen i fyrre dage
efter sin dåb i Jordenfloden.” Sådan skriver
kristendom.dk.
Nu er der igen mulighed for at komme på
retræte på Ådalen Retrætested, Fussingø ved
Randers.
Tilmelding og yderligere oplysninger
sker til undertegnede på:
anne-mariedd@hotmail.com
eller tlf. 30 28 83 70.
Anne-Marie Damsgaard Ditlev
Retræteleder og
tidl. sognepræst i Voldum og Rud

SOMMER – ADVENTS –
RETRÆTE RETRÆTE
Tema: Sommeren er
Tema: Fordybelse –
frodighed, udfoldelse af livet Forventning – Fødsel –
på alle måder
Stilhed – Hjertevaarme
Vi skal nyde sommeren i Ådalens fantastiske omgivelser og
nærende omsorg.
Med udgangspunkt i ”Glædens bog. Fang lykken i en
turbulent verden” med Dalai
Lama og Desmond Tutu
lader vi to af vor tids mest
inspirerende åndelige ledere
sende deres lys og solskin
ind over vore liv og vore
retrætedage.

Adventstiden er pragtfuld
– og kan være stressende.
Aldrig er mørket smukkere
end i advents- og juletiden
herhjemme, fordi forventningen om Jesu fødsel tænder
lys overalt. Vi vil fordybe os
i decembers mulm og mørke
og i lysets fødsel – i vore hjerter. Helt konkret og symbolsk.
Lad os nære vore sjæle
og vore sanser i retrætens
fredfyldte ro.

Mandag den 12. juni kl. 11
til torsdag den 15. juni kl. 14
(4 dage)

Mandag den 4. dec. kl. 11
til onsdag den 6. dec. kl. 16
(3 dage)

på retrætestedet ”Ådalen”
ved Fussingø, Randers
Pris for deltagelse: 2.100 kr.

på retrætestedet ”Ådalen”
ved Fussingø, Randers
Pris for deltagelse: 1.400 kr.

HØST-HALLEN UDVIDELSE
INFORMATION FRA PROJEKTGRUPPEN
Projekt ”Akut udvidelse af Servicefaciliteter i HØST-Hallen 2012”
Der afholdes møde med
lokale politikere her i marts
– således at vi kan forberede
budget 2018 ansøgning som
skal afleveres medio april.
Og som nævnt tidligere
kigger vi hele tiden også på
muligheder for ”finde penge

andre steder”, så vi kan få
udviklet og vores ønsker
opfyldt. HØST-Hallen skal
jo være klar til at tage imod
endnu flere, når ”vores nye
udstykninger” som er nævnt
i dagspressen forhåbentlig
etableres de nærmeste år.

Stavgang

SOMMERTID
Så er det igen forår og vi går over til sommer-

tid i vores stavgangsgruppe.
Fra og med torsdag d. 30 marts går vi om
torsdagen. De 2 første gange kl. 18.30, derefter kl. 19.00.
Der er som sædvanlig en ugentlig travetur,
næsten uafhængigt af vejret. Vi går en tur på
4-5 km.
Ind imellem kører vi en tur i skoven, eller
et andet fremmed sted for at få lidt afveksling.
Vi slutter af i klublokalet med en kop kaffe.
Vel mødt.
Vagn Salling Poulsen
tlf. 86 91 43 76 / 72 20 24 56

Løbende opdatering i kommende numre af HØST.
Lars Olsen
Kontaktperson i projektgruppen
Tlf. 30 75 22 12
E-mail lars.knud@ofir.dk
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GYMNASTIKOPVISNING
Søndag d. 19. marts 2017 kl. 10
er vi klar til et brag af en gymnastikopvisning.
Kæmpe kaffe og kagebord efter opvisningen
inkluderet i programprisen
Gæstehold Viby Sportsacro
Sæt kryds i kalenderen
mød op og få en festlig søndag i gymnastikkens verden
Kaffe/kagebord: Voksne 50 kr. Børn 30 kr.
Aktive gymnaster får billet på holdet.
Vel mødt.

GYMNASTIK
SKOLE
HVORNÅR: 10. april kl. 9.00-12. april kl. 15.30
HVOR: HØST IF, Mejsevej 1, Hadbjerg, 8370 Hadsten
HVEM: Alle fra 6-12 år. Begynder, letøvede, øvede
PRIS: 450 kr.
KURSUSNUMMER: 2017 09 55 6010

Gymnastik

PÅSKEFERIE MED FULDT FART!
Brug tre dage af din påskeferie og få en sjov
oplevelse med jævnaldrende, når HØST IF
afholder gymnastikskole!
På gymnastikskolen får du med sikkerhed
nogle fede, aktive dage. Du vil komme til at
lege og ha’ det sjovt med vennerne, springe
på måtte og trampolin, lave flikflak, salto og
serie til musik samt opleve mange andre fede
aktiviteter!

HVAD SKAL JEG SELV GØRE?
Komme til og fra hallen
Medbringe en sund og lækker madpakke
Huske drikkedunk
Være omklædt til bevægelse
TID
Mandag den 10. april 2017
til onsdag den 12. april 2017.
Alle dage klokken 9-15.

HVEM KAN DELTAGE?
Alle børn fra 6 til 12 år –
både piger, drenge, øvede og nybegyndere.

STED

HVAD FÅR JEG?
En fed oplevelse
Masser af bevægelse
Nye venner
Smil på læben
Mulighed for at forbedre dig gymnastisk
En flot mulepose og en drikkedunk
Formiddagssnack hver dag

KONTAKTPERSON
Gunvor Bakkegaard, tlf. 22 22 23 85

HØST-Hallen,
Mejsevej 1, Hadbjerg, 8370 Hadsten

DELTAGERMAIL
Ca. en uge før skolen starter vil du få tilsendt
en deltagermail med diverse praktiske oplysninger.
VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG!
Tilmelding: www.DGIøstjylland.dk – kursusnr.
2017 09 55 6010
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Badmin- Løb i
ton
HØST IF
HØST-HALLEN

SÆSON 2016-2017

Badmintonsæsonen kører på det sidste nu vi
kommer ind i forårsmånederne, så det er tid
til klubmesterskaberne i badminton.
Besked om klubmesterskaberne via e-mail
og SMS til alle spillere.
Gert Holdensgaard
Tlf. 23 31 17 56
E-mail gertogsanna@skylinemail.dk

FORÅRET ER EN SKØN TID –
OGSÅ TIL EN LØBETUR

Så kom foråret endelig – mod lysere tider, så
der også snart er sollys på en aftentur. Alle
løbere som har ligget i vinterhi kommer nu på
gaderne.
NY SÆSON OG NYTÅRSKUR
Den nye sæson er kommet godt i gang og
træningsprogram med bl.a. intervaltræning
frem mod de første sæsonmål. Traditionen
tro afholdte vi i februar nytårskur med fælles
løbetur om eftermiddagen og 14 deltagere til
spisning og hygge om aftenen.
FAST KLUBTUR HVER MÅNED
Hver måned (normalt 1. søndag i måneden)
tager vi på klubtur med løb andre steder end
de normale ruter. I januar var vi i Fussingø
hvor vi prøvede O-løb, februar turen gik til
Lisbjerg skov, hvor der efter turen var medbragt lækker varm kartoffelsuppe.
FASTE TRÆNINGSTIDER FRA HØST-HALLEN

FREDAGSKLUB FOR MELLEMOG UDSKOLINGSELEVER
Fredagsaktiviteter bliver annonceret i
Conventus-gruppen og Facebook-gruppen.
Som udgangspunkt er det den sidste
fredag i måneden.
Generel information kommer i HØST.
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 facebooksider.
De frivillige forældre

Tirsdag kl. 19.30 – fællestræning, løbetur eller fx intervaltræning og andre øvelser
Torsdag kl. 19.30 – fællestræning med en kortere løbetur.
Søndag kl. 9.00 – fællestræning med mulighed for længere ture, lokalt og andre steder.

Der er plads til alle på vores løbeture, da
tempo afstemmes eller der laves opsamling
så vi følges ad.
Indmeldelse via http://www.høstif.dk/loeb –
kontingent for en hel sæson 200 kr.
Mød op og løb med – du kommer ikke til at
fortryde.
Claus Glavind
E-mail claus@glavind.net
Tlf. 71 78 02 30

Sponsorhjørnet

PLAYERSPONSORATER
I HØST IF / VH FODBOLD

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

SPONSORUDVALG –
DELTAGERE SØGES STADIG!

Har du lyst til at bidrage omkring 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 at vores lokale forening og miljøet
omkring HØST IF og HØST-Hallen kan få
de bedst mulige betingelser både på aktivitetsniveau og de fysiske rammer.
Pt. har sponsorudvalget gang i flg. tiltag
Skilt til Flemming Sørensen VVS Hinnerup er nu sat op i
HØST-Hallen
Reklameskilte på multibanens bander ud mod P-plads
Gennemgang af liste med potentielle HØST IF sponsorer

Du kan kontakte sponsorudvalgets medlemmer, hvis du har spørgsmål eller er interesseret.
Lars Olsen
Sponsorudvalget

HØST IF

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 allerede støtter HØST IF via dette kort, er det
meget vigtigt, at når I downloader app’en, at I
så vælger OK kort og indtaster kortnummeret
denne ene gang. Så vil HØST IF stadig få de 6
øre pr. liter, når I tanker.
Man kan 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.
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, 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.
Bestil el via OK, så får HØST IF dobbelt up
pr. liter tanket i tilskud (flere af vores korthavere (inkl. undertegnede) har benyttet sig af
dette gode tilbud om elaftale, så HØST IF får
12 øre pr. liter hver gang der tankes.
Er du interesseret i dette gode OK tilbud
med støtte til HØST IF, så kontakt undertegnede på tlf. 30 75 22 12 eller mød op på
tanken på en kampagnedato. I klublokalet i
HØST-Hallen er der brochurer etc. og det
vil også være at finde på hjemmesiden.
NÆSTE KAMPAGNEARRANGEMENT
ER D. 31. MARTS KL. 12.00-16.00
Benyt vores hjemmeside www.høstif.dk hvor
det også er muligt at bestille OK kort.
Støt lokalsporten i HØST IF. Køb benzin og
el igennem OK. Så støtter du din lokaleforening. Sponsorstøtten fra OK går til ungdomsarbejdet i HØST IF.
Lars Olsen
HØST IF
Sponsorudvalg
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FAVRSKOVMESTERSKABET

I INDEFODBOLD

SPONSOR FOR FAVRSKOVMESTERSKABET
I INDEFODBOLD 2017

Hadsten afdeling

D. 24.-26. FEBRUAR 2017

FODBOLD
BØRNE- & UNGDOMSHOLD

S

idste weekend i februar står for HØST
IF Fodbold i indefodboldens tegn. Det
årlige FavrskovMesterskabet i Indefodbold afvikles fra fredag aften kl. 18.00
til søndag aften kl. 20.00. I år med rekord
mange hold – 82.
Fredag aften er for Senior og Old Boys. Lørdag / søndag er børne- & ungdomsrækkerne.
Det var i år 8. gang at mesterskaberne blev
afviklet i HØST-Hallen med Sparekassen
Kronjylland som hovedsponsor.
Vi startede fredag kl. 18.00 ud med Old
Boys frem til kl. 21.00 før mestrene fra GUI
Grundfør var fundet. Senior Herrer og Damer
blev ikke afviklet pga. for få tilmeldte hold.
Efter OB-kampene var der kammeratligt
samvær i klublokalet.
Lørdag blev der så taget hul på afvikling af
børne- & ungdomsrækkerne. Lørdag blev der
afviklet 3 puljer for at finde mesterne i U10,
U11 og U12 for drenge og U12 for piger.
Stævnet lørdag foregik fra kl. 9.00-17.00 før
mestrene var fundet.
Søndag tidlig morgen fra kl. 8.00 med de
yngste som de første på banen til 2-mands
fodbold på tværsbanen. Kl. 10.00 overtog
U8 drenge banen efterfulgt af U13 drenge,
U9 drenge og U14 piger. Afsluttende søndag

aften med kåring af U15/U17 drenge som
Favrskovmestre.
Der var medaljer til alle spillerne i U7, U8
og U9 rækker samt pokal til Favrskovmestrene. Til spillerne i disse 3 rækker (ca. 170
spillere) var Sparekassen Kronjylland også
sponsor for en fin drikkedunk til alle spillerne.
Sparekassen Kronjylland med direktør Ellen
Toft i spidsen sammen Martin Christensen og
Søren Møller Jørgensen stod for medalje og
pokaloverrækkelse i disse 3 rækker søndag.
Til de øvrige rækker var der medaljer og pokaler til de 3 først placerede i A-slutspil samt nr.
1 og 2 i B-slutspil.
En lang og succesfuld indefodboldweekend var
afsluttet og alle Favrskovmestrene fundet.
Der skal lyde en STOR TAK til alle der bidrog
til at det endnu engang blev et succesfyldt Favrskovmesterskabet i Indefodbold. Uden denne
hjælp er det ikke muligt at afvikle et så stort
stævne med 82 deltagende hold. Tak til spillere,
ledere, trænere og alle vores lokale hjælpere.
Og tak til vores sponsorer for støtte til Favrskovmesterskabet i Indefodbold. TAK for 2017!
Fodboldudvalget
Favrskovmesterskaber

Resultatliste
FavrskovMesterskabet i Indefodbold 2017
Række
U 6 Drenge
U 7 Drenge
U 8 Drenge
U 9 Drenge
U 10 Drenge
U 11 Drenge
U 12 Drenge
U 12 Piger
U 13 Drenge
U 14 Piger
U 15 Drenge
U 17 Drenge
Old Boys

Placering	Klub
1
HOG
A1
HSK 2
B1
HSK 1
A1
HSK
B1
Hammel 1
A1
Grundfør
B1
Hammel 2
1
Hammel 1
A1
Søften
B1
Hammel 2
A1
Søften 1
B1
HØST IF 1
1
HOG 2
A1
HØST IF 2
B1
Houlbjerg/Laurbjerg
A1
HSK 1
B1
Hammel
1
Hammel 1
1
Vellev
A1
Grundfør 2
B1
Ulstrup

Starten af alle børne- & ungdomshold blev
markeret med nytårsappel lørdag 18. marts.
Så er vi ved at være klar til forårssæsonen
udendørs.
Indefodboldsæsonen slutter op til påske.
Sidste træning er fredag den 7. april. Herefter
går alle holdene over til udelukkende udendørs træning. Nogle hold har allerede startet
udendørstræningen, men ellers aftales det på
de enkelte hold, hvornår det begynder. Liste
over træningstider og trænere for 2017 forår
kan ses her.
HØST IF Fodbold
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NVUI/HØST IF SENIOR KLUBSAMARBEJDE – VH FODBOLD
VH Fodbold – er et klubsamarbejde mellem
HØST IF og NVUI på seniorplan (ikke oldboys). Som træner er Jan Sandholm Laursen
fra Randers ansat. Der trænes på skift ugevis
i Hadbjerg og Voldum. Ligeledes vil hjemmekampe blive spillet på skift mellem Hadbjerg
og Voldum stadioner.
Ved hjemmekampstævner spiller Serie 3 kl.
13.00 og Serie 4 kl. 15.00.
Vi håber mange møder op til disse hjemmestævner hvor Serie 3 spiller kl. 13.00 og Serie
4 lige efter samme dag kl. 15.00. Som I kan se
spilles der i både Hadbjerg og Voldum.
Træningen er godt i gang og der trænes
flittigt på banerne i Hadbjerg og Voldum
skiftevis den ene og anden uge. Vi er dog lidt
ramt af ikke så gode baner grundet frost eller
meget våde baner.
Der er 14-20 spillere til træning, som vel
må siges at være OK. Der er nogen, der
endnu ikke er kommet i gang, men efterhånden som der kaldes til træningskampe til
begge hold, er det startsignal til spillerne, at
det er NU man skal i gang.
Serie 3 har indtil nu spillet 2 træningskampe, som begge er tabt med 3-2 til Hammel og
ASA. Tætte kampe som med lidt mere held
Hjemmekampe Serie 3 forår
8. april
13.00
17. april
13.00
6. maj
13.00
13. maj
13.00
25. maj
13.00
5. juni
13.00
10. juni
13.00
Hjemmekampe Serie 4 forår
8. april
15.00
17. april
15.00
6. maj
15.00
13. maj
15.00
25. maj
15.00
5. juni
15.00
10. juni
15.00

og omtanke havde givet bedre resultat. Men
det tegner til noget godt! 1. træningskamp
er blevet aflyst pga. sne og vand på banen i
Voldum.
Serie 4 har spillet en træningskamp mod
VSK Århus. Den blev vundet med 6-5. Mange
mål – kampen bar præg af at det var første
kamp for en del af spillerne. Men en OK
kamp at få tingene testet af i. En træningskamp er aflyst af samme årsag som Serie 3.
Turneringskampe starter som det fremgår af
vedlagte links omkring 1. april.
Så vi nærmer os kick off for VH Fodbold
Senior, hvor det for alvor gælder.
GO GO GO!
Håber på god opbakning både i Hadbjerg
og Voldum til hjemmekampene.
TRÆNINGSTIDER
Tirsdage og torsdage kl. 19.00
Hadbjerg lige uger – Voldum ulige uger!
Kontakt til træner Jan Sandholm Laursen
Tlf. 21 67 79 67
Eller HØST IF – VH Fodbold ansvarlig
Lars Olsen
Tlf. 30 75 22 12

OB 40-HOLDET (HØST IF)

Seniorerne træner indendørs i
HØST-Hallen hver onsdag kl. 19.15-20.30

OB holdet træner indendørs i
HØST-Hallen hver onsdag kl. 20.30-22.00

Så mød op og hold formen vedlige!
Koordinator for indendørs seniorfodbold 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 aftales det fra gang til gang hvorvidt
der spilles indendørs på onsdagene!
Sidste mulige træning indendørs er onsdag
den 5. april.

Så mød op og hold formen vedlige!
Sidste mulige træning indendørs er onsdag
den 5. april.
Udendørssæsonen for OB er så småt i
gang. Der er planlagt 2 træningskampe inden
turneringen starter medio april og kører frem
til medio juni med kampe hver onsdag.
Spørgsmål eller andet ved OB 40-holdet kan stilles til holdleder Jacob Andersen på tlf. 27 12 55 24 eller e-mail
andersenjacob1980@gmail.com

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

VH Fodbold-TRIF
VH Fodbold-Vatanspor
VH Fodbold-Lisbjerg
VH Fodbold-Fuglebakken
VH Fodbold-Østdjurs 91
VH Fodbold-CIF
VH Fodbold-Lystrup

Voldum Stadion
Hadbjerg Stadion
Voldum Stadion
Hadbjerg Stadion
Voldum Stadion
Voldum Stadion
Hadbjerg Stadion

VH Fodbold-GUI Grundfør
VH Fodbold-Skødstrup
VH Fodbold-HEI
VH Fodbold-Vatanspor
VH Fodbold-HOG Hinnerup
VH Fodbold-VRI (1)
VH Fodbold-Lisbjerg

Voldum Stadion
Hadbjerg Stadion
Voldum Stadion
Hadbjerg Stadion
Voldum Stadion
Voldum Stadion
Hadbjerg Stadion

Der tages forbehold for at kampene kan flyttes.

SENIOR INDENDØRS FODBOLD

Turneringskampprogram kan ses på disse links
https://www.dbu.dk/turneringer_og_resultater/resultatsoegning/position.aspx?poolid=246567
https://www.dbu.dk/turneringer_og_resultater/resultatsoegning/position.aspx?poolid=246594

HUSK TILMELDING TIL FODBOLDSKOLE I HADBJERG
FØRSTE UGE I SKOLEFERIEN
I år har vi øget max. antal deltagere til 120 på baggrund af
sidste års store tilmelding på i alt 114 deltagere.
Her i skrivende stund den 8. marts er der allerede
tilmeldt 50 deltagere. Så hvis I vil være sikre på deltagelse
– så skynd jer at få jer meldt til.
Link til HØST IF tilmelding er:
https://www.dgi.dk/arrangementer/201709406006
Lars Olsen
Fodboldskoleleder
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QUICK-GUIDE

TIL TRÆNINGSTIDER OG KONTAKTPERSONER
Fodbold
Fodboldformand:

Lars Olsen, tlf. 30 75 22 12
U8-U9-U10 piger
		
Træner: Elna Brandt Nielsen, tlf. 22 44 50 90
		
Holdleder: Jacob Dalby, tlf. 26 81 19 79
U11-U12 piger
		
Træner: Bue Moseholm Olsen, tlf. 30 27 14 53
U6 drenge, onsdag kl. 16.45-18.00
Træner og holdleder søges
U7 drenge, onsdag kl. 16.45-18.00
		
Træner: Nicolaj Kirkbak, tlf. 30 70 35 45
		
Hjælper: Allan Nielsen, tlf. 23 31 01 33
U8 drenge, mandag kl. 17.00-18.00, onsdag kl. 17.00-18.00
		
Træner: Anton Langdahl, tlf. 51 76 23 68
		
Træner: Marc Stensgaard, tlf. 29 24 77 31
		
Holdleder: Lykke Hansen, tlf. 20 26 55 64
		
Hjælper: Tina Fastrup, tlf. 30 60 86 79
U9 drenge, tirsdag kl. 16.45-18.00, torsdag kl. 16.45-18.00
		
Træner: Søren Søndergaard, tlf. 27 21 31 97
		
Hjælpetræner: Ruben Høgh, tlf. 51 74 20 50
		
Holdleder: Dorte Vang, tlf. 51 86 14 44
		
Holdleder: Ivan Knudsen, tlf. 28 12 62 18
U10 drenge, tirsdag kl. 16.45-18.00, torsdag kl. 16.45-18.00
		
Træner: Flemming Sørensen, tlf. 28 19 22 89
		
Holdleder: Christina K. Dose, tlf. 41 89 30 16
		
Holdleder: Rikke Juul Særmark, tlf. 51 22 09 73
U11 drenge, mandag kl. 16.15-17.30, onsdag kl. 16.15-17.30
		
Træner: Rasmus Knage Thomsen, tlf. 21 84 16 41
		
Holdleder: Marianne Langdahl, tlf. 27 20 01 47
U12-13 drenge, mandag kl. 17.00-18.30, onsdag kl. 16.45-18.00
		
Træner: Bo Jørgensen, tlf. 81 11 83 06
		
Træner: Kristoffer Sørensen, tlf. 20 22 23 71
		
Træner: Hans Bille Sørensen, tlf. 60 18 64 20
		
Træner: Martin Skåning, tlf. 23 96 34 59
		
Træner: Kristian Hardam, tlf. 23 27 00 55
		
Hjælpetræner: Nicklas Hardam, tlf. 28 96 14 32
		
Hjælpetræner: Søren Rasmussen, tlf. 53 56 86 12
		
Holdleder: Tina Bille, tlf. 60 18 64 20
Dame senior, mandag kl. 19.00-21.00
		
Træner: Rune Fugl, tlf. 23 67 89 50
		
Holdleder: Bent Engdal Nielsen, tlf. 22 25 01 74
Herre senior, tirsdag kl. 19.00-21.00
		
Træner: Jan S. Laursen, tlf. 21 67 79 67
		
Holdleder: Kurt Svejstrup, tlf. 29 93 00 58
		
Holdleder: Brian Amdi, tlf. 30 70 33 37
Old Boys, tirsdag kl. 19.00-21.00, torsdag kl. 19.00-21.00
		
Holdleder: Jacob Andersen tlf. 27 12 55 24

HØST – MARTS 2017
HØST IF

Badminton
Kontaktperson:
Bordtennis
Træningstider:

Gert Holdensgaard, tlf. 23 31 17 56, e-mail gertogsanna@skylinemail.dk
Ungdom – tirsdag og torsdag kl. 18.00-19.15
Senior – tirsdag og torsdag kl. 19.15-22.00
Peter Thybo Christensen, tlf. 50 74 73 15, ptc@aabnet.dk

Kontaktperson
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:
Torsdag kl. 19.00
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
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Barnepige og lektielæser

Mit navn er Emma, jeg er 19 år gammel, og
jeg søger job som barnepige og lektielæser.
Lidt om mig: Jeg blev færdig som student i
sommers, og er derfor i gang med mit første
sabbat år. Indtil videre har jeg brugt mit år
på at arbejde på McDonald’s, og er nu vikar
i Hadbjerg Børnehus, Selling Børnehus samt
Voldum Børnehave, hvilket jeg nyder! Jeg
har fået en god portion erfaring, og er blot
blevet bekræftet i, at jeg rigtig godt kan lide
at arbejde med børn. Jeg er selv opvokset
i Hadbjerg, og flytter til Hadsten til april. I
min fritid spiller jeg håndbold, og nyder at
være aktiv – især udenfor. Jeg har egen
bil, og har derfor mulighed for at komme
rundt omkring.
Så hvis du/I er interesseret i en barnepige,
der kan lege og læse
gode historier, eller en
lektielæser, der selv
har nydt at gå i skole,
og har klaret sig rigtig
godt, så kan jeg kontaktes på tlf. 27 64 30 62.

Emma

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

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
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Salmemaraton

Gymnastikskole

Salmemaraton

28

17

10
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Ældregudstjeneste

Gymnastikskole

Plejehjemdsgudstj.

HØST udkommer

13

3

26

4

Det Ny Kammerkor

Befrielses
gudstjeneste

27
Danmarks
befrielse 1945
p

Vinaften

Hadbjerg Kirke,
kl. 16.00

Hadbjerg Kirke,
kl. 11.00, kirkekaffe

Disco-fester

Langfredag

6

30

23

16

FREDAG

Skærtorsdag

Fællesspisning,
Hadbjerg

TORSDAG

Menighedsråds19 møde
20

12
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29

22

15

Kirke i Børnehøjde

Ungdoms
gudstjeneste

ONSDAG

5

28

21

14

7

31

24

17

LØRDAG
Nytårsappel

19

Hadbjerg Kirke,
kl. 9.30

Påskedag p

Ødum Kirke,
kl. 9.30

Danmarks
besættelse
p

HØST deadline

Hadbjerg Kirke,
kl. 11.00

Ødum Kirke,
kl. 9.30

9

2

26

Sommertid starter

Gymnastik
opvisning

6

29

22

Ødum Kirke,
kl. 11.00

HØST deadline

Hadbjerg Kirke,
kl. 11.00

Ødum Kirke,
kl. 11.00

7

30

23

15 Ødum Kirke, kl. 1116

8

1

25

18

SØNDAG
Hadbjerg Kirke,
kl. 9.30

APRIL

1. maj

Sct. Pauls Kirke,
kl. 11.00

2. påskedag

Gymnastikskole

3

27

14
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20 Salmemaraton
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