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OPDAG LIVETS SANSER PÅ KOLLERUP GODS
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HØST OG GRUNDLOVEN
Efter et koldt forår får vi nu endelig solen at
se. Der er masser af helligdage til at slappe af
med familien, få tid til at komme i haven, pusle med blomsterkrukker og spille bold med
ungerne og hunden. Der er konfirmationer,
hvor end man kigger hen, optræk til læseferie
og lange ture i skoven – det er grundlovsvejr.
HØST maj står i forårets og grundlovens
tegn.
Med sine 168 år har Grundloven lagt ryg til
mangt en fejring og festligholdelse. I HØSTområdet har vi fejret grundlovsdag i fællesskab siden 2009.
Grundlovsdag bindes HØST-området for
alvor sammen. Selvom vi er fælles om skole,
kirker og sport, så har hver by, hver borgerforening sin måde og sine traditioner. Men
Grundlovsdag er vi fælles!
Her samles alle interesser og gode ideer
om den fælles fejring, der er et helt særligt
symbol. Som Grundloven er et symbol på
kontinuitet, noget der står fast, fortsætter
gennem tiderne og er bindeled mellem os,
sådan er grundlovsdag for vores lokalområde.
Et særligt fællesskab på tværs af interesser,
foreninger og geografi.
Hver forening, hver frivillig byder ind med
sin brik til puslespillet, og når vi ser det i helhed får vi en fantastisk dag ud af det.
Derfor inviterer foreningerne bag HØST
endnu en gang til fælles fejring af Grundlovsdag i Hadbjerg – Tillykke!

FÆLLESARR.

Grundlovsmøde og HØSTival

HADBJERG

Vigtige administrative informationer og sankthansaften

ØDUM

Borgermøde, grundlovsmøde
og sankthansaften
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SELLING
BYFEST!

DET HISTORISKE
HJØRNE

Andelsmejeriet Godthaab

KIRKE & MENIGHED

Kirkefrokost, Livets sanser,
Pinse i engen

HØST IF

Gymnastikskole, fra Serie
4 til Serie 6, Stafet for livet,
sæsonafslutninger, politikermøde

HØST
Hadbjerg Ødum Selling Tidende

Udgives af et samvirke bestående af
foreninger, menighedsråd og skolebestyrelse.
REDAKTØR
Rikke Møller Antvorskov
rma_oedum@hotmail.com, tlf. 30 25 78 64
KASSERER
Irma Katholm
irmakatholm@gmail.com, tlf. 26 29 46 09
TEGNINGER
Per Tjørnild
ptjorn@gmail.com
GRAFISK DESIGN
Niels Bjarne Larsen
NielsBjarneLarsen@gmail.com, tlf. 30 16 36 88
TRYK
Buchs, tlf. 86 42 05 99
Udkommer hver måned – undtagen januar og juli –
hver den 3. fredag i måneden og 3 dage frem.
Deadline er første søndag i måneden.
Undtagelser er fremhævet.
		
Juni
August
September
Oktober
November
December

DEADLINE
4.6.2017
13.8.2017
3.9.2017
8.10.2017
5.11.2017
26.11.2017

UDKOMMER
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
Er HØST ikke kommet?
Så kontakt Rikke Møller Antvorskov
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Grafisk design

Rikke Møller
Antvorskov
Redaktør

tlf. 30 25 78 64
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Fællesarrangement

Fællesarrangement

GRUNDLOVSDAG
HØST-HALLEN, MANDAG D. 5. JUNI 2017, KL. 13.00 – 2. PINSEDAG

T

ag familien med, grib din
nabo i kraven, inviter bedstemor og moster Bodil
– for nu skal vi af sted til det
traditionsrige grundlovsmøde
i Hadbjerg, hvor alle foreningerne bag HØST inviterer.
Efter friluftsgudstjeneste på
Engen i Hadsten (se omtale
side 22) er der er lagt op til
en hyggelige eftermiddag
med sjove aktiviteter, fællessang og grundlovstale for alle
foran HØST-Hallen.
Vi har naturligvis bestilt
et fremragende solskinsvejr,
men for en sikkerheds skyld
har vi også lagt en plan B.
Årets taler er Inge Gylling
Sørensen, en aktiv Hadbjergkvinde, der gennem mange år
har været en fast del af lokallivet og foreningslivet – både

Dagens program
Kl. 12.00-14.00
Kl. 13.00
Kl. 13.00
Kl. 14.00
		
		
Kl. 15.00
		
Kl. 15.15
Kl. 16.15
Kl. 16.30

Udlevering af startnumre til løb
Åbent for aktiviteter for børn i alle aldre
Kiosken åbner
Velkomst og fællessang
Grundlovstale
Overraskelse på Hadbjerg Skole
Grundlovsløbet fløjtes i gang
Aktiviteter for børn i alle aldre
Den hundesvære Grundlovsquiz
Præmieoverrækkelser
Tak for i dag

indenfor skole og idræt, og i
dag valgt til Favrskov Byråd.
Allerede fra kl. 13 er der
aktiviteter for børn i alle
aldre i området ved HØSTHallen. Og så er der en helt
særlig udfordring i at vinde
den hundesvære grundlovsquiz – selvfølgelig med lækre
præmier på højkant!

Kl. 15.00 fløjtes Grundlovsløbet i gang, og det er en
fest at se de mange løbere
komme af sted.
Til ganen sælges kaffe, kage,
øl, vand og slik fra kiosken –
hele dagen.

HØST-redaktionen
Rikke Antvorskov

HØST GRUNDLOVSLØBET
ET MOTIONSLØB I FORBINDELSE MED GRUNDLOVSDAG I HADBJERG

Løbet er for alle – både dig,
der vil løbe hurtigt, og dig,
der vil tage den med ro, for
hele familien, børn, kolleger,
skolekammerater mv.
Klapvogne, barnevogne
og søde hunde i snor er også
velkommen.
LØBSINFORMATIONER
Dato: mandag den 5. juni 2017
Starttidspunkt: 10 km kl. 15.00.
2,5 og 5 km kl. 15.15
Start/mål: v. HØST-Hallen, Mejsevej 1, Hadbjerg, 8370 Hadsten
Startgebyr: 40 kr. pr deltager
RUTER
Der er mulighed for at tilmelde sig
enten en 2,5 km, 5 km eller 10 km,
hvor førstnævnte er særlig børnevenlig, da den ikke krydser nogle
veje, men blot går rundt i Hadbjerg

by. Ruten for 10 km består af 2
runder a 5 km.
Der vil være officials og skilte ude
på ruten til at vise vej.
Se kort på www.høstif.dk.

Diplom kan udskrives fra resultatoversigt.
TILMELDING
Online tilmelding på www.høstif.dk
til og med lørdag den 3. juni 2016.

FORPLEJNING
Der vil være forfriskninger i form af UDLEVERING AF STARTNUMMER
energidrik, vand samt frugt ved mål. Startnummer udleveres på løbsdagen kl. 12.00-14.00 ved HØSTPRÆMIER, MEDALJER
Hallen.
Der er vinderpræmie for hurtigste
Begrænset mulighed for eftertildame og herre på 5 og 10 km samt melding på dagen.
hurtigste pige og dreng u/15 år på
2,5 km. Desuden lodtrækningspræ- KONTAKTINFORMATION
mier, som udtrækkes i forbindelse
For spørgsmål m.m. kontakt Claus
med præmieoverrækkelse efter
Glavind, e-mail claus@glavind.net,
løbet. Løbsmedalje til alle børn, når tlf. 71 78 02 30.
de kommer i mål.
Vi glæder os til at se en masse
lokale HØST-folk til et hyggeligt
RESULTATER, DIPLOM
motionsløb.
Resultater vil efter løbet blive offentliggjort på www.høstif.dk
HØST IF, Løb
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HØSTival

HØSTival

”Luther konflikt
og kærlighed”
– en musical om Luthers liv

HØST ival

I HØST-HALLEN TIL OKTOBER

U

nder ledelse af skuespiller og instruktør
Jens Jødal uropfører
Hadbjerg Skole med samarbejdspartnere forestillingen
”Luther konflikt og kærlighed”
– en nyskrevet musikalsk teaterforestilling, der rækker ud
til alle generationer. Vi møder
Lukas, som sveder over
”projektopgaven” – den sidste
store aflevering og fremlæggelse op til afgangsprøven
fra grundskolens 9. klasse.
Tema for årets projektopgave
er ”paradigmeskift” og Lukas,
som er meget optaget både af
historie-, samfundsfag og kristendomskundskab, er i gang
med at undersøge Luthers
liv og tanker på baggrund af
samtidens interne politiske
og religiøse stridigheder. Men
projektopgaven er ikke det

eneste Lukas sveder over.
Mens stykket skrider frem,
gennemlever han sit eget helt
personlige paradigmeskift i
overgangen mellem barn og
voksen. Forestillingen skifter
naturligt frem og tilbage mellem Luther i det 16. århundrede og Lukas i det 21. århund-

Ide- og planlægningsmøde
mellem tovholdere
i musicalgruppen
og Jens Jødal

rede, og de har begge nok at
gøre med at vinde fodfæste
i egen idéverden, mens de
vandrer ad nye veje, de ikke
før har trådt.
Hadbjerg Skole har sammen med de lokale foreninger og menighedsråd
valgt at sætte alle sejl til i

oplevelse, efter han havde
HØST-områdets fejring af
gennemgået første del af
Reformationsjubilæet med
jurastudiet på universitetet
både middelaldermarked og
musical til oktober. Vi tror på i Wittenberg. Måske juraen,
sammen med mange, personstor interesse fra mange, og
lige og overdrevne skyldfølelhåber at mange allerede nu
ser, åbnede den unge Martins
vil sætte kryds i kalenderen
tirsdag den 31. oktober – på øjne for afladshandelens
luftige løfter og uretfærdige
selveste 500 årsdagen for
tvang på folket. Disse nye
Martin Luthers ophængning
af de 95 teser på kirkedøren i kætterske tanker fik Luther
sat på skrift, bankede dem op
Wittenberg.
på byens kirkedør og snart
Martin Luther valgte at
blive munk pga. en dramatisk var han blevet en ufrivillig

”celebrity” på godt og ondt ud
over det meste af Europa.
Forestillingen spiller 5
gange fra den 31. oktober til
den 2. november, så der er
god mulighed for, at rigtig
mange kan nå at opleve de
dramaer, der udspillede sig i
Martin Luthers liv – fra fødsel
til død.
Elisabeth Clark
Hadbjerg Skole

Hadbjerg Skole

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

Hadbjerg

VIGTIG INFORMATION!
NYT TELEFONNUMMER TIL UDLEJNING
Fra dags dato er der nyt telefonnummer
til udlejning af forsamlingshuset.
Benyt venligst fremover tlf.:
20 73 87 49 for at kontakte Tine og Michael Olesen, vedr. information og leje.
HADBJERG BORGERFORENING
HAR SKIFTET PENGEINSTITUT
Fra dags dato skal betaling ske til
Sparekassen Kronjylland, Hadsten afd.
Reg. nr. 9326, kontonr. 0011549748
Husk venligst at rette bankoplysningerne inden jeres kontingentbetaling.
Kontingent pris pr. år: Enlige kr. 125,
Familie kr. 250
Betaling skal ske inden den 1. juni 2017.
MobilePay kan fremover også benyttes:
20 73 87 49

SANKTHANSAFTEN D. 23. JUNI

Så skal heksen sendes til Bloksbjerg, og vi håber I vil være med.
Traditionen tro afholder vi sankthansaften i Søparken, og i
år er det heldigvis en fredag. Vi håber vejret er med os i år, så
vi kan bruge endnu mere tid sammen.
Kl. 17.00 starter vi bål for børn. Her kan hvert barn få en
portion snobrødsdej. Pinde medbringer i selv.
Det store bål tændes kl. 19.00.
Her vil grillen også blive tændt og der vil være mulighed for
at købe lidt lækkert fra grillen og noget at slukke tørsten med.
Vi glæder os til at se jer!

Hadbjerg
Borgerforening

VINSMAGNING

Tak til alle jer der var med til
vinsmagning, det var en rigtig
god og hyggelig aften med
meget ny viden som Peter fra
Skjold Burne delte ud af.
Vi fik også lidt lækkert ost
fra Frandsen i samarbejde
med Lading Ost.

9

10

HØST – MAJ 2017
Ødum

GRUNDLOVSDAG

Gennem de senere år har
byforeningen taget imod
byens borgere og haft en
hyggelig eftermiddag, men i
år har byforeningen valgt ikke
at afholde grundlovsdag.
Men…
Byens borgere er meget
velkomne til at deltage i
grundlovsfesten i Hadbjerg
kl. 13, hvor byforeningen vil
bage nogle kager, der vil være
nogle forskellige aktiviteter
inden grundlovstalen kl. 14,
hvorefter der er HØST-løb
kl. 15.
Vi ser frem til at møde jer.

INDKALDELSE TIL
BORGERMØDE
7. juni kl. 19 i forsamlingshuset
I Ødum bliver der snakket meget om,
hvordan vi gør byen mere attraktiv,
få folk til at flytte til byen og få et
bedre sammenhold i byen.
Men hvordan gør vi det?
Det vil bestyrelsen gerne have en
ide om, således at vi sammen kan
gøre noget ved det, derfor skal vi
mødes – husk at tage naboen med.
Trafikvej og fortov.
Børnepasning/dagpleje?
Aktivitetsområde/legeplads
Industriområde i Hadbjerg. Hvad
betyder det for Ødum?
Åben munden og få en snak med
naboen over hækken, dem vi møder,
når vi er ude og gå, så alle får besked
om dette borgermøde.
Bestyrelsen er vært med kaffe/te.
Vi glæder os til at se rigtig mange.

SANKTHANS
Så er det tid til at vi skal
have en hyggeaften i Ødum
Fredag d. 23. juni 2017 kl. 19
på det grønne område ved
Oluf Ringsvej
Der bliver sat telte op, hvor
der bliver et par salgsboder
med kaffe/te/sodavand og øl,
kage og vafler.
Bålet tændes kl. 19.30.
Vi håber, at alle vil bakke
op om dette arrangement, og
vise at vi kan stå sammen i
Ødum.

Byforeningen for Ødum og Omegn
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Selling

Selling

SELLING BYFEST
AMERIKANSK LOTTERI OG SPONSORDONATIONER

INDBYDELSE TIL SELLING BYFEST

BØRNEFESTEN

Alle førskolebørn
og børn til og med 6. klasse
inviteres til årets børnefest

Programmet fredag d. 9. juni 2017
Kl. 18.00
Børnefesten åbner

Vi er nu i gang igen med
at indsamle sponsorater
til vores byfest.
Vi er meget taknemlig for den fantastiske
opbakning, vi oplever på
vores rundtur.

Skulle der sidde nogle
og tænke på om vi kommer forbi dem, eller
gerne vil aftale en tid for
vores besøg, så må I meget gerne kontakte os.

Vi kan mod vores
vilje have overset nogle,
dette er ikke af ond
mening – så bare tag
fat i os

Tusind tak for alle sponsorater
Lokale støtter Lokale
Jeanette, tlf. 22 72 38 45
Majken, tlf. 25 61 02 08

Ulla Landwehr
tlf. 20 76 76 06
Anja Dissing
tlf. 20 85 64 63

Kl. 22.00
Festen slutter
Billetten inkluderer aftensmad,
samt et klippekort med 3 klip, som
kan bruges til slushice, popcorn og
sodavand.
Der er mulighed for at bruge
lommepenge på dagen, hvis man
ønsker at købe mere.

KAGEKONKURRENCE

Traditionen tro afholder
vi igen kagekonkurrence.
I år bliver det en smule
anderledes.
Det er endnu i støbeskeen, men vi kan
afsløre, at det nok bliver
en børne- og voksen

Ca. kl. 18.30
Der serveres aftensmad.

konkurrence. Eller en
konkurrence med to
kage temaer, der skal tages udgangspunkt i. Eller
noget helt tredje… Vi
holder jer opdateret på
landsbyernes Facebooksider.

Som altid er det muligt
at donere en kage, hvor
overskuddet at salget
går til næste års byfest.
Ønsker du at donere
en kage eller at deltage i
en konkurrence kontakt
da venligst:

Billetprisen er 100 kr.
Billetterne kan bestilles ved Dorthe Knudsen,
dorthe_knudsen@yahoo.dk, og afhentning kan
aftales med Dorthe på tlf. 26 83 44 59. Der kan
betales med kontanter og kreditkort. Billetterne
afhentes på Herman Bangs Vej 4. Salget er startet og slutter den 28. maj 2017.

Menu
Børnevenlig mad

Aktiviteter i løbet af aftenen
Ballondans
Musikdans
Stoledans
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Selling

Selling

INDBYDELSE TIL SELLING BYFEST
Programmet lørdag d. 10. juni 2017
Kl. 10.00
Hinnerupgarden åbner byfesten. Vi starter på
pladsen ved H.C. Andersens Vej og går optog
igennem byen.
Kl. 11.00-16.00
Der vil være forskellige aktiviteter på pladsen
i løbet af dagen:
Ponyridning: Få en dejlig tur på vores søde
ponyer.
Tombola: De heldige kan vinde bamser, legetøj, og en masse andet.
Tegnetelt: Tegn en tegning, som kan pryde
næste års Sellingbyfest krus.
Børnelopper: Selling og oplands børn kan
stille an med en bod.
Hoppeborg: Vi gentager sidste års succes.
Motorcykler: Kom og se de flotte motorcykler
og vær med til at bestemme hvilken en af
dem som skal vinde titlen som den flotteste.
Der vil også være flere forskellige boder på
pladsen i dette tidsrum, samt mulighed for at
købe mad og drikkevarer.
Kl. 11.00
Havetraktor-træk (vi mødes kl. 10.30 til info).
Kl. 12.30
Årets kagekonkurrence løber af stablen.
Tilmelding v. Anja Dissing, tlf. 20 85 64 63.
Kl. 14.00
Kåring af den flotteste motorcykel på pladsen.
Kl. 15.00
Selling Games – nord mod syd
(tilmelding på dagen).
Kl. 18.00-00.00
Spisning med livemusik.
Amerikansk lotteri.

Billetpris til spisning
175 kr. pr voksen
75 kr. pr. barn (3-12 år)
Billetterne kan bestilles ved Dorthe Knudsen,
dorthe_knudsen@yahoo.dk, og afhentning
kan aftales med Dorthe på tlf. 26 83 44 59.
Der kan betales med kontanter og kreditkort.
Billetterne afhentes på Herman Bangs Vej 4.
Salget er startet og slutter den 28. maj.

Menu
Helstegt pattegris
Oksefilet
Frikadeller
To slags kartofler
Blandet salat og flutes
Desserten byder på is og kage

Peter
Vildmand
spiller op til
fest
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Det Historiske Hjørne

Det Historiske Hjørne

ANDELSMEJERIET GODTHAAB
Af Martin Møller

Det bekræftes også af, at det første andelsmejeri i Danmark blev stiftet i 1882 i Vestjylland, og det var først fra 1888 der kom fart i
andelsmejerierne, så meget at der i 1900 var
over 1.000 andelsmejerier, og i 1955 toppede
det med 1.256.
Efter hvad jeg ved lukkede Ødumgårds
mejeri omkring 1910 og det må være her
år man på motorvejen, eller den gamle andelsmejeriet er startet op, formodentligt i,
hovedvej, suser forbi Rosborg Møbler, eller hvor den bygning, der var forsamlingsmellem Ødum og Hadbjerg, er der ikke hus, var.
Ifølge den offentlige registrering er der
mange der længere forbinder det med det
gamle Andelsmejeri Godthaab, som var i drift bygget stuehus i 1918, jo nok til mejeribestyreren, som dengang hed Anton Jürgensen, og
fra begyndelsen af 1900-tallet til 1965.
hvor der også samme år blev bygget et udhus.
Mejeriet er senere udvidet med endnu et
nybyggeri i 1938.
Axel Thomsen, som er fra omkring 1887,
fortæller at han som dreng hjalp til på mejeriet, der hørte til Ødumgård, med at hente øl
ved købmanden til kuske og mejerister.
Bygningen, der var mejeri, ligger der endnu,
i dag Ødum Torv 7.

N

Som vi kender mejeriet i dag, før ombygningen i 1997 var
søjlerne og det stykke tag, som søjlerne bærer, der ikke.

Hvornår mejeriet begyndte at fungere ved
jeg ikke helt præcist. Den første bygning er,
i henhold til den offentlige registrering, fra
1878, men om det var som mejeri, bygningen
blev opført er mig uvist, da der ifølge Dr.med.
vet. Axel Thomsens erindringer: ”PAA REJSE,
minder fra et rigt liv” var et forsamlingshus
på stedet dengang, og da Axel Thomsens far,
proprietær P. Thomsen, Ødumgård, samtidig
drev mejeri i Ødum, er det nok usikkert, om
det var som mejeri, bygningen var opført.

Stuehuset og måske første del af mejeriet Godthaab set fra
Astrupvejen. Vi ser også skorstenen, som ikke længere er
der. Billedet er fra Kurt Villy Svendsens julehistorier 2012.

Axel Thomsen skriver i sine erindringer, at
han i 1901, som 14-årig, gik til dans i forsamlingshuset mellem Ødum og Hadbjerg, og at
Fru Bjerregaard, som var musikerens kone,
underviste og skulle have sagt, at holdet var
et af det mest håbløse hold, hun havde haft.
Senere gik Axel til gymnastik i samme
forsamlingshus, hvor han som en af de store
drenge, havde fået lov til at gå til gymnastik
med karlene fra området. Gymnastiklæreren

var gårdmand Rasmus Porse fra Hadbjerg,
som var meget energisk og fik holdet til at
præstere så bemærkelsesværdigt, at de deltog med hæder i flere konkurrencer.
I 1930 var Hans Peter Ovesen blevet ansat
som mejeribestyrer, og i folketællingerne står
der, at udover familien var der tjenestepige,
to mejerister og to mejeristelever.
Hans Peter Ovesen var en respekteret
mand og var i en periode medlem af bestyrelsen i Ødum Brugsforening.
Omkring 1958 kom der ny mejeribestyrer,
Hemmingsen, og her fortæller Jørgen Pedersen fra Ødum, at han som 22-årig blev ansat
som mejerist umiddelbart efter. Samtidig arbejdede Åge Skjærris og Carl Enevoldsen fra
Hadbjerg der, Thorvald fra Astrup plus flere, i
alt en 5-6 mejerister og mejeristelever.
Jørgen og flere andre boede i værelser
oven på mejeriet, men måtte nu selv stå for
forplejning, da den nye mejeribestyrers kone
ikke ville have folk på kost, også selv om det
var kutyme, at blive ansat med kost og logi.
Arbejdet startede hver morgen kl. 5, så det
må have været noget af en udfordring, som
ung mand at komme op og få lavet morgenmad, inden arbejdet begyndte.
Et stort problem dengang var rotter. Rotterne kom fra bækken, Astrup Bæk, som løber
tæt op ad mejeriet, og her lukkede mejeriet
sit spildevand ud gennem en afløbsbrønd, og
videre ud i bækken, og når låget blev taget af
afløbsbrønden, var den levende af rotter.
Mejeribestyrer Hemmingsen bakkede
flere gange sin bil ned til afløbsbrønden, og
forsøgte at gasse rotterne.
Det fortælles også, at når mejeristerne kom
listende i mørke og tændte lyset, kunne de se,
hvordan rotterne sprang rundt inde i mejeriet,
for at komme i deres huller.
Tidlig morgen, alle ugens 7 dage mødte
mejeristerne, for at være klar til at mælken
fra landmændene kom ind, en af vognmændene var vognmanden fra Hadbjerg, Martinus
Sørensen og tit hustruen Marie, altid med
cigar, der kørte mælk til mejeriet, og i vognmandens anden bil var det Anker Nielsen,
også fra Hadbjerg der var mælkekusken. Det
var Anker, der kom til mine forældre, og det
hændte at min far stod parat med en ”mælkkuskcigar”, når han kom (en mindre cerut).
Som feriebarn hos min moster og onkel, det
må have været omkring 1955, var det min

onkel Svend, der var mælkekusk med heste
og vogn, og så var det med at komme op om
morgenen, hvis man skulle med på mælketuren rundt til de mange små landbrug, for til
sidst at læsse spandene af på Tånum Mejeri,
og derefter returnere med tomme spande
og den mælk, syrnet og valle, som landmændene skulle have tilbage. Ja, dengang var man
åbenbart ikke ked af at komme tidligt op om
morgenen.

Det må have været et surt job om vinteren, mælken skulle
jo hentes uanset vejret.

Når vognmændene kom med mælkejungerne, kørte man ind i indkørslen mellem stuehuset og mejeriet og læssede mælkejungerne
af foran døren, på rampen ind til mejeriet,
og efter vinduespartiet var nok en dør med
rampe, hvor vognmændene så fik de tomme
spande og spande med returmælk.
Efter af- og pålæsning fortsatte man ned
gennem gården og bag om mejeriet og skorstenen, hvor der gik en vej ud på landevejen
igen.

Her ser man tydeligt omridset af dørene, hvor rampen har
været, og hvor tusinder af liter mælk er gået ud og ind i
mejeriet.
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Det Historiske Hjørne

Her vejes der mælk ind, og vi ser de mange transport
spande, der skulle håndteres hver dag. Billedet er ikke fra
Godthåb.

Transportspanden som mælke-kusken og mejeristen hver
dag skulle løfte mange af. Vægt 40 L mælk + spand.

Det Historiske Hjørne

For at sikre at mælken, der kom ind på
mejerierne, var i orden, kom der i landbruget kontrolassistenter, der var uddannet til
at kontrollere mælkekvaliteten på gårdene.
Kontrolassistenten rejste fra gård til gård og
var på fri kost og logi. Jeg husker, at kontrolassistenten kom på cykel til Tobæk Mølle, og
når han kom havde han døgnet før været på
Ødum Damgård, og efter Tobæk drog han
videre til Chr. Groos i Selling.
Kontrolassistenten kom hen på eftermiddagen og blev indlogeret i gæsteværelset, og
udover at tage diverse prøver af mælken fra
aften- og morgenmalkningen deltog han i
alle måltider og var med til tv-kikkeriet om
aftenen, og efter eftermiddagskaffen drog
han videre til næste gård.
Med hvilket interval han kom, ved jeg
ikke, og her tænker jeg også på de helt små
landbrug med få køer, her husker jeg ikke, at
kontrolassistenten kom, og blev deres mælk
så ikke kontrollereret?
På mejeriet kom mælkemanden Valdemar
Nielsen, som også drev brødudsalg i Hadbjerg, og hentede mælk hver dag, som han
så kørte rundt til sine kunder i de omkringliggende byer. Det er usikkert, om det var i små
spande eller på flasker, der blev leveret mælk,
måske var det i mindre omfang, der blev tappet mælk på flasker på Godthaab.
Udover mælk i forskellige varianter, som
kærnemælk, syrnet mælk, skummet mælk
(fut-mælk, som vi kaldte det dengang det var
før) og valle, som blev leveret ud til landmændene i spandene, som mælkekusken kørte
tilbage til landmændene, lavede Godthaab
også smør, der blev solgt videre i dritler.

Her ses Jørgen ved smørkærnen, lignende den han arbejdede med på Godthaab.

Her ses Jørgen ved ostekarret og ostepresseren, samme
system som blev anvendt på Godthaab mejeri.

Oste på lager.

Hver dag blev ostene vasket/holdt fugtige
og vendt i et stykke tid, inden de blev flyttet
til osteriets første sal, hvor de blev vasket
inden de blev parafineret og stemplet, for så
at blive lagt på hylderne til lagring.
De fleste af ostene blev efter endt lagring
eksporteret.
I 1965 blev mejeriet solgt til Skødstrup
mejeri v. Brdr. Pedersen, og Andelsmejeriet
Godthåb ophørte.
Bygningerne blev solgt til Akton Rosborg,
og i 1966 starter Rosborg Møbler.
I dagens Danmark er der ikke mange
andelsmejerier tilbage, allerede i 1975 var
Her fyldes smørret i smørdritler.
antallet nede på 218, og i dag er der kun 28
selskaber, med 54 produktionsanlæg tilbage
Ost blev der også produceret i stor stil på
+ et ukendt antal private mejerier, men med
Godthaab, og det foregik i bygningen, som
en langt højere produktionskapacitet end før.
ligger langs med vejen.
Efter at mælken var blevet til ost i de store Der indvejes i dag ca. 5,3 milliarder liter mælk
om året, og godt at det ikke er i 40 liters
ostekar, blev den formet og kom i ostepresseren, før den blev lagt på lager i underetagen spande, det kommer ind.
i osteriet.

19

20

HØST – MAJ 2017

HØST – MAJ 2017

Kirke & menighed

Kirke & menighed

KIRKEFROKOST I
PRÆSTEGÅRDSHAVEN
ØDUM KIRKE
Søndag den 21. maj kl. 11.00
Igen i år indbyder menighedsrådet til
frokost i præstegårdshaven efter gudstjeneste i Ødum Kirke. Menighedsrådet griller,
Gunvor laver tilbehør og præsten søger for
kage til kaffen. Alle er meget velkomne. Vi
glæder os til en dejlig eftermiddag i haven.
3. årgang på Hadbjerg Skole får en særlig
invitation, da vi med gudstjenesten også
afslutter en temauge om kirke og kristendom. I våbenhuset udstilles ikoner, som
eleverne selv har fremstillet i løbet af uge.
Mette Krabbe

Livets sanser

– PÅ KOLLERUP GODS

Torsdag d. 15. juni kl. 19.00
inviterer Pia Mark og Kulturudvalget til en hyggelig aften
med indtryk for alle sanser.
Vi begynder i haven, hvor
vi kan nyde farver og duft og
Pia vil fortælle lidt om stedet.
Til smagssansen serveres
der let og lækker mad med
bobler.
Afslutningen på denne
dejlige sommeraften bliver en
stemningsfuld cello-koncert i
Kollerup Kapel.
Smag – duft – lyt og
lev!
Kulturudvalget
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KIRKE I BØRNEHØJDE
HADBJERG KIRKE
Onsdag den 17. maj 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.
Mette Krabbe

FERIE OG FRIDAGE

2. PINSEDAG I DET FRI

S

ammen med Kirken
i Hinnerup holder
Hadsten Storpastorat
gudstjeneste i det fri ved den
store rododendron på Engen
i Hadsten. Alle sognenes
præster medvirker, og Eva
Pedersen, sognepræst i Hinnerup, prædiker. Desuden
deltager Hadsten Brass. Efter
gudstjenesten er der kaffe.
Husk en klapstol eller et
tæppe til at sidde på.

Alle er velkomne!
Ødum-Hadbjerg menighedsråd

– I ENGEN I HADSTEN
Mandag den 5. juni kl. 11.00

VELKOMMEN!
Søndag d. 23. april blev Lise Thorbøll
Melchiorsen budt velkommen som sognepræst i Hadsten Storpastorat – eller
Hadsten-Nr. Galten-Vissing-Ødum-Hadbjerg-Lyngå-Skjød-Lerbjerg Pastorat, som
det formelt hedder.
Det skete med fuldt hus til et par
festlige gudstjenester i Vissing og Sct.
Pauls Kirker og efterfølgende reception i
Hadsten Sognegård.
Lise har været sognepræst ved Vejerslev,
Thorsø og Aidt kirker gennem de seneste
8 år, men er nu flyttet til præstegården
på Hjaltesvej i Hadsten sammen med sin
familie.

KIRKEVEJVISER
Sognepræst
Formand
Kirkeværge

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

Jeg holder sommerferie i uge 26-27-28.
Der henvises i denne periode til min kollega i Hadsten:
Anne Martiny Kaas-Hansen, tlf.
86 98 12 24.
Mette Krabbe

Konfirmation 2018
Ødum Kirke: 27. april
Hadbjerg Kirke: 29. april
Konfirmation 2019
Hadbjerg Kirke: 17. maj
Ødum Kirke: 19. maj
Konfirmation 2020
Ødum Kirke: 8. maj
Hadbjerg Kirke: 10. maj

MENIGHEDSRÅDSMØDE

Tirsdag den 16. maj 2017 kl. 19.30

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
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GUDSTJENESTER

Maj		
Ødum Kirke
Hadbjerg Kirke
Torsdag d. 18.
Plejehjemsgudstj.			
Søndag d. 21.
5. søndag efter påske
kl. 11.00 MK familiegudstj. med frokost i præstegårdshaven
Torsdag d. 25.
Kristi himmelfarts dag			
Søndag d. 28.
6. søndag efter påske		
kl. 9.30 AMKH
Juni		
Ødum Kirke
Hadbjerg Kirke
Søndag d. 4.
Pinsedag
kl. 11.00 MK
Mandag d. 5.
2. pinsedag			
Søndag d. 11.
Trinitatis søndag
kl. 11.00 MK
Torsdag d. 15.
Plejehjemsgudstj.			
Søndag d. 18.
1. søndag efter trinitatis		
kl. 11.00 MK
Søndag d. 25.
2. søndag efter trinitatis		
kl. 9.30 AMKH
Juli		
Ødum Kirke
Hadbjerg Kirke
Søndag d. 2.
3. søndag efter trinitatis
kl. 9.30 AMKH
Søndag d. 9.
4. søndag efter trinitatis		
kl. 9.30 LTM

Gudstjenesteliste frem til sommerferien findes i ”Kirken. Kirkebladet for
kirkerne i og omkring Hadsten”, som ligger i kirkerne.
Næste nummer med gudstjenester resten af året udkommer sidst i juni 2017.

KIRKEBIL

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

Andre kirker
kl. 15.00 Møllegården MD
kl. 11.00 Sct. Pauls MK
Andre kirker
kl. 11.00 Lilleåparken
kl. 15.00 Møllegården MK

Andre kirker

SOGN.DK

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

PRÆSTER

MK

AMKH

i pastoratet

Mette Krabbe

Anne Martiny Kaas Hansen

MD

LTM

AB

Majbrit Daugaard

Lise Thorbøll Melchiorsen

Anders Bonde
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I

påskeferiens 3 hverdage valgte HØST IF
gymnastik at afholde gymnastikskole i
samarbejde med DGI Østjylland. Det blev
en succes! 40 børn i alderen 6-12 år mødte
op mandag morgen og var aktive kl. 9-15 i 3
dage. Josefine og Frederik – instruktører fra
DGI Østjylland – tog sig af planlægningen og
undervisningen. Vore egne hjælpeinstruktører
Michelle, Lise May, Vicki og Ida hjalp til. Steffen og Henning kiggede også forbi.
I de 3 dage blev der hoppet, leget, danset
og ikke mindst spring på mange redskaber.
Nye opstillinger og lege kom frem og nye
venner på tværs af alder og klasser. En middagspause med medbragte madpakker skulle
vare 30 min, men nej – 10 min, så var maden
indtaget og så var de igen klar til spring og leg.
Den sidste dag blev der som afslutning,
arrangeret en lille opvisning for forældrene.
Dejligt at så mange mødte op for at kigge på –
det betyder rigtig meget for både børnene og
instruktørerne.
Vi håber, at vi næste påskeferie i 2018, igen
kan afholde gymnastikskole – se nærmere
på vores hjemmeside og facebookgruppen –
HØST IF gymnastik.

GYMNASTIKSKOLE
I HØST IF GYMNASTIK
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Fodbold

DGI/HØST IF FODBOLDSKOLE
I HADBJERG – UGE 26 DEN 26.-30. JUNI
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.
Den 2. maj var der allerede tilmeldt 87
deltagere. Så hvis I vil være sikre på deltagelse – så skynd jer at blive meldt til.
Link til HØST IF tilmelding er:
www.dgi.dk/arrangementer/201709406006

Fodboldskoleleder Lars Olsen

BØRNE- & UNGDOMSHOLD

OB 40 HOLDET

Så kom der rigtig gang i den på banerne ved
HØST-Hallen. Alle hold er på træningsbanerne – og med højt humør trods det ustabile,
regnfulde og kolde aprilvejr! Turneringen er
også i gang både DGI/DBU – Junior League
etc.

Udendørssæsonen er i gang for OB. Det er
en fortsættelse af efterår 2016. Stillingen er
den at OB 40-holdet fra HØST IF pt. ligger
på en fin 2. plads i rækken med 20 points for
10 kampe. Der resterer i skrivende stund 8
kampe inden sommerferien.

U13 11-MANDSFODBOLD

NB! 7. JUNI ER DER TOPOPGØR!
Midtdjurs, der suverænt fører rækken med
9 sejre ud af 9 mulige, kommer på besøg på
Hadbjerg Stadion. Så HØST IF OB 40 har
chancen for at være holdet, der formår at
besejre de stærke OB drenge fra Midtdjurs!

HØST IF ungdomsafdeling kan igen præsentere 11-mands fodbold. Det er i U13 rækken
DR det sker. Helt nyt for alle spillerne og
da det først blev besluttet ret sent, at der
skulle tilmeldes 11-mands hold, har holdet
ikke spillet træningskampe. De 3 kampe, der
er spillet indtil nu, har givet 2 knebne 2-0
nederlag samt 1 uafgjort 1-1 mod topholdet
Søften. Så der skal nok komme flere points på
kontoen, når der er spillet nogle flere kampe,
og man finder ud af at stå og løbe rigtigt på
en 11-mands bane.
Kig forbi hjemmekampene og se de kommende stjerner spille!
Se i øvrigt Quick-guide på side 36 og HØST
IF hjemmeside www.høstif.dk/fodbold for
træningstider, trænere etc.
Hjemmekampe U13
21. maj
kl. 18.30
23. maj
kl. 17.30
Hjemmekampe OB 40
24. maj
kl. 19.00
7. juni
kl. 19.00

Kig forbi hjemmekampene– der bliver faktisk
spillet godt fodbold og de gamle gutter vil
stadig vinde deres kampe.
Holdleder for holdet er Jacob Andersen
Spørgsmål eller andet ved OB40 holdet kan
stilles til Jacob på tlf. 27 12 55 24 eller e-mail
andersenjacob1980@gmail.com

NVUI/HØST IF Senior Klubsamarbejde

VH Fodbold
SERIE 3 ER EFTER EN LIDT DÅRLIG og anden kamp endte uafgjort mod Fjellerup.
Så OK start for Serie 6-holdet. HjemmeSTART PÅ TURNERINGEN NU
kampe spilles søndage kl. 14.00 – altså ikke i
KOMMET I OMDREJNINGER
Her hvor der er spillet seks kampe har holdet
12 points – 4 vundne og 2 tabte kampe – og
er på en 2. plads, 2 points efter førerholdet
Østdjurs 91. En solid trænings- og holdindsats ligger til grund for den gode placering.
Holdet er nu ved at være spillet godt sammen. Så det bliver nogle spændende kampe
i toppen af rækken resten af forårssæsonen.
Kig forbi i Hadbjerg eller Voldum til hjemmekampe (se nedenfor).
Serie 4 har vi nødtvungent trukket ud af
turneringen da der er for få spillere, der trænede til 2 hold på højere niveau. For at spille
i Serie 4 er det ikke nok blot at møde op til
kamp. Så derfor har vi efter 1. kamp, som
blev tabt med 9-0, besluttet at trække Serie
4-holdet ud af turneringen. I stedet har vi efteranmeldt et Serie 6-hold. Her er der bedre
muligheder for at spille på et niveau, hvor der
ikke kræves så stor træningsindsats. Det betyder også, at det er nemmere for holdleder
Brian Amdi at samle 11-mand til hver kamp.
Man må, hvis det kniber, bruge tre spillere fra
1. holdet, såfremt de ikke spiller samtidig.
Serie 6 har kun spillet to kampe pt. Første
kamp blev vundet 8-4 mod Kolind/Perstrup
Hjemmekampe Serie 3 forår
6. maj kl. 13.00 VH Fodbold-Lisbjerg
13. maj kl. 13.00 VH Fodbold-Fuglebakken
25. maj kl. 13.00 VH Fodbold-Østdjurs 91
5. juni kl. 13.00 VH Fodbold-CIF
10. juni kl. 13.00 VH Fodbold-Lystrup
Hjemmekampe Serie 6 forår
28. maj kl. 14.00 VH Fodbold-Kolind/Perstrup
11. juni kl. 14.00 VH Fodbold-Fjellerup

forbindelse med Serie 3 kampe.

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
VH Fodbold – er et klubsamarbejde med
HØST IF og NVUI på seniorplan (ikke OB).
Træner er Jan Sandholm Laursen fra Randers.
Der trænes og spilles kampe i Hadbjerg og
Voldum.
Serie 3 hjemmekampe er altid kl. 13.00
enten i Hadbjerg eller Voldum!
Vi håber mange vil møde op til disse hjemmestævner.
Træningen er godt i gang og der trænes
flittigt på banerne i Hadbjerg og Voldum
skiftevis den ene og anden uge.
Der er 14-20 spillere til træning, som vel
må siges at være OK til et førstehold i Serie 3.
Men som sagt ikke til 2 hold på højere niveau.

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

HØST IF-Hadsten
HØST IF-Søften

Hadbjerg Stadion
Hadbjerg Stadion

Der tages forbehold for at enkelte kampe kan blive flyttet.

HØST IF-Østdjurs 91
HØST IF-Midtdjurs

Hadbjerg Stadion
Hadbjerg Stadion

Turneringskampprogram kan ses på disse links
Serie 3: https://www.dbu.dk/turneringer_og_resultater/resultatsoegning/position.aspx?poolid=246567
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Ju Jitsu

– FORTSÆTTER FREM TIL
SOMMERFERIEN

Træningstider for Tigerholdet (børn) tirsdag kl.
17.00-18.00, voksne og teenagere: tirsdag kl.
18.00-19.15 og torsdag kl. 20.30-22.00. Børn
skal være startet i skolen for at deltage i træningen. Skriv en e-mail hvis du har spørgsmål,
eller kik ind på vores Facebook-side HØST IF
Jujitsu.
www.facebook.com/hadbjergjujitsu
hadbjerg.jujitsu@gmail.com
Thomas Langton
Glentevej 10, Hadbjerg

Stavgang

Løb i HØST IF
VIL DU MED PÅ EN LØBETUR?

Mød op til en fællestræning og prøv en løbetur med andre løbeglade mennesker i lokalområdet. Det er helt nemt og uforpligtende.
Tider for fællestræning
Tirsdag kl. 19.30
Torsdag kl. 19.30
Søndag kl. 9.00

Vi mødes ved HØST-Hallen, hvis ikke der er
en klubtur (typisk 1. søndag i måneden) med
andet startsted.
KONTINGENTBETALING
Kontingent for hel sæson (jan-dec) er 200 kr.,
tilmelding via www.høstif.dk/loeb.
PLANLAGTE AKTIVITETER MAJ, JUNI

21. maj Aalborg Halvmarathon (21,1 km)
5. juni HØST Grundlovsløbet (2,5, 5 og 10 km)
11. juni Aarhus City Halvmaraton (21,1 km)

Vel løb

VI GÅR NU OM TORSDAGEN KL. 19
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.

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

HØST IF

STØT KAMPEN MOD KRÆFT
HØST IF DELTAGER IGEN I ÅR
VED STAFET FOR LIVET I HADSTEN
26.-27. august 2016
lørdag kl. 11.00 til søndag kl. 11.00

Claus Glavind
claus@glavind.net, tlf. 71 78 02 30

Hadsten Idrætscenter, Skovvangsvej 20
Stafet For Livet er en 24 timers stafet, der
sætter fokus på kræftsagen.
Deltag på holdet HØST, vær med til en
fantastisk oplevelse og støt den gode sag.
Alle er velkommen på holdet, uanset om
man er tilknyttet aktiviteter i HØST IF, om
det er familiemedlemmer, venner eller andet.
Du kan også støtte holdets indsamling med
et støttebeløb eller købe lys, der tændes når
mørket falder på.
Alle de penge, der bliver samlet ind til Stafet For Livet, går til Kræftens Bekæmpelses
livsvigtige arbejde med forskning, forebyggelse og støtte til patienter og pårørende.
Tilmeld eller støt HØST IF holdet:
https://www.stafetforlivet.dk/stafet/hadsten/tilmeldte-hold/hold/7465
Læs mere i juni-nummeret af HØST.
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Badminton
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KLUBMESTERSKABER
SOM AFSLUTNING PÅ BADMINTONSÆSONEN

KLUBMESTERSKAB I BADMINTON 2017
Det var en forrygende aften den 7. april, hvor
badmintonafdelingen i HØST IF afholdt det
årlige klubmesterskab. Ligesom sidste år var
Voldum badmintonklub inviteret med. Der
blev kun spillet double, og der kunne sammensættes 12 hold, og spillerne blev sammensat, så alle hold var nogenlunde lige gode.
Efter godt 2 timers spil, hvor alle hold
havde spillet mindst 3 kampe, var vi fremme
ved finalen, som i år blev spillet mellem Anker
Høgh og Søren Asferg Pedersen imod Jan
Degn og Kim Pedersen.

Vinder i Pigerækken
Malene

Vindere i B

Peter - Henning -rækken
Tuperna

Overrækkelse af den flotte vandrepokal

På sædvanlig vis blev klubmesterskabet
afsluttet med en fællesspisning og et par hyggelige timer.

Finalekampen mellem Jan og Kim imod Anker og Søren

Vinderne blev Jan Degn og Kim Pedersen,
som efterfølgende blev overbragt vores
vandrepokal.

Afsluttende fællesspisning og hygge

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

edouble
Vinderne i forældr

KLUBMESTERSKABER 2017

RESULTATLISTE

Række
Placering
Drenge B
1
Y. Drenge A
1
Y. Drenge B
1
Y. Pige A
1
Senior A
1
Senior A
2
Senior A
3
Senior A
4
Senior B
1
Senior B
2
Senior B
3
Senior B
4
Senior B
5
Forældredouble
1
2
3

Navn
Benjamin Thybo Christensen
Daniel Byfuglien
Casper Mortensen
Malene Dyrby Hansen
Dennis Sørensen
Frank Mortensen
Dag Byfuglien
Per Gransøe
Henning Dyrby Hansen
Peter Thybo
Thomas Dall
Tuperna Heinrich
Søren Christensen
Daniel og Dag Byfuglien
Casper og Frank Mortensen
Benjamin og Peter Thybo

Oplysninger om bordtennis i øvrigt:
Peter Thybo: Mail: ptc@aabnet.dk Tlf. 50 74 73 15

Samlet klubmester og
vinder af vandrepokale
n

Daniel Byfuglien
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HØST IF

Sponsorhjørnet

PLAYERSPONSORATER
I HØST IF / VH FODBOLD

Så er vi klar til en ny sæson og vi arbejde nu
på at få playersponsorater til vores VH-fodboldspillere.
Første playersponsorat i VH Fodbold er nu
tegnet.
Det er Aktiv Hvidevareservice ved Martin
Simonsen, Bavnehøjvej i Hadbjerg, der sponsorerer Jesper Søndermark Jepsen. Billede
samt omtale i næste nummer af HØST.
I næste nummer af HØST vil der også
være yderligere omtale af nye playersponsorater.

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 aktivitetsniveau og fysiske rammer.

OK

OK Ødum er jo vores lokale indkøbsbutik i
HØST området, hvor vi lige kan få det vi
står og mangler. Der er et bredt sortiment i
butikken, så det er nemt at smutte forbi, når
der skal bruges det ene eller andet. OK Plus
Ødum er godt lokalt sted at handle generelt og
en rigtig god samarbejdspartner for HØST IF!

OK AFTALE
Du støtter ungdomsarbejdet i HØST IF med 6
øre pr. liter, hver gang du tanker, når du har et
OK benzinkort, der er tilknyttet HØST IF. En
god og nem måde at støtte idrætten i lokalsamfundet. Og til stor glæde for ungdommen
i HØST IF.
Bestil elektricitet via OK, så får HØST IF
dobbelt op pr. liter tanket i tilskud.
Er du interesseret i dette gode OK tilbud
med støtte til HØST IF, så kontakt undertegnede på tlf. 30 75 22 12. I klublokalet i
HØST-Hallen er der brochurer etc. og det
vil også være at finde på hjemmesiden.
Så støt lokalsporten i HØST IF. Sponsorstøtten fra OK går til ungdomsarbejdet i
HØST IF.

OK BETALINGSAPP
Det er nu muligt at downloade en app, så
man ikke skal bruge kort til betaling på tanken, men betaler via OK-app.
Hvis der er nogen med OK-kort, der allerede støtter HØST IF, er det meget vigtigt, at
når i downloader app’en at man så vælger OKkort og indtaster kortnummeret denne ene
gang. Så vil HØST IF stadig få de 6 øre pr. liter
Pt. har sponsorudvalget gang i flg. tiltag:
når I tanker. Man kan også vælge MobilePay,
Reklameskilte på multibanens bander ud
men så er der ingen støttekroner til HØST IF!
mod P-plads
Ved nyoprettelser er man altså nødt til at få
Gennemgang af liste over potentielle HØST
lavet et kort, da kortnummer skal bruges ved
IF-sponsorer
download af OK betalingsapp.
Hvis man stadig bruger kort i automaten
Du kan kontakte sponsorudvalgets
ved tankning er der ingen ændringer.
medlemmer, hvis du har spørgsmål eller er
interesseret.

Lars Olsen
Sponsorudvalget

Lars Olsen
HØST IF
Sponsorudvalg

HØST-Hallen

HØST IF

udvidelse

STATUS OG INFORMATION FRA PROJEKTGRUPPEN
PROJEKT ”AKUT UDVIDELSE AF SERVICEFACILITETER I HØST-HALLEN 2012”

Haludvidelse
Så fik vi afholdt møde med vores lokale
politikere Inge Sørensen, Joachim Laursen
og Anders G. Christensen – et godt møde,
hvor vi kom rundt om de ting, der vedrører
HØST-Hallen og vores ønsker. Men også
et møde, hvor vi fik gode råd til hvordan vi
kommer videre. Tak til jer alle 3 for jeres gode
indstilling og input til tingene. I kender nu
baggrunden for den budgetansøgning vi ud
fra rådgivningen nu har fremsendt til Budget
2018. Vi håber på den kan ”bæres igennem”,
så vi kan komme videre med vores halprojektudvidelse.
Dårlig ventilation
Udover selve udvidelsen har vi også sat
fokus på de dårlige forhold, der er omkring
ventilation i HØST-Hallen, når der er mange
mennesker samlet til idræt, skolesamlinger,
stormøder etc. Dengang HØST-Hallen blev
til, var det en af de ting, som blev fravalgt
med baggrund i økonomi, tagvinduer der
kunne åbnes. Problemet med tagvinduer
er, at de ikke kan være åbne, når det blæser
eller regner. Så i vinterperioden, hvor hallen
bruges primært, er det kun sjældent denne
ventilationsmulighed sammen med åbne døre
er til stede. Så derfor er det et STORT ønske

om at få disse ventilationsforbedringer bragt
på plads.
Vi håber at komme i betragtning i den
investeringspulje, der findes til forbedring af
faciliteter. Også her håber vi at vores lokale
politikere kan være os behjælpelige med
at ”bære igennem” og holde fokus på netop
vores ønsker.
Det er valgår
I øvrigt er det jo som bekendt også valgår i
2017 – så det er vigtigt, at vi har disse lokale
politikere til at håndtere lokale ønsker, tanker
og ideer. Husk det, når vi stemmer til byrådsvalget i november.
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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QUICK
GUIDE

TIL TRÆNINGSTIDER OG KONTAKTPERSONER

Badminton
Kontaktperson:
Bordtennis
Træningstider:
Kontaktperson
Gymnastik
Formand:
Ju Jitsu
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
Gunvor Bakkegaard, tlf. 22 22 23 85, e-mail gunvor@oedumdamgaard.dk
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
Thomas Langton, tlf. 41 11 15 85, e-mail hadbjerg.jujitsu@gmail.com
jujitsu.langton.dk

Kontaktperson:
Web:
Krolf
Træningstider:
Mandag kl. 19.00 og fredag kl. 13.00
Kontaktperson:
Margit Jensen, tlf. 22 76 57 78, e-mail margit_schmidt_jensen@hotmail.com
Løb
Træningstider:
Tirsdag kl. 19.30, torsdag kl. 19.30 og søndag kl. 9.00
Kontaktperson:
Claus Glavind, tlf. 71 78 02 30, e-mail claus@glavind.net
Stavgang (Nordic Walking)
Træningstider:
Lørdag kl. 9.30
Kontaktperson:
Vagn Salling Poulsen, tlf. 72 20 24 56, e-mail vsphadbjerg@gmail.com
Volleyball
Træningstider:
Voksne mixhold – torsdage kl. 20.30-22.00
Kontaktperson:
Kim Liholm, tlf. 22 78 77 70, e-mail kim@liholm.dk

HØST IF

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

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

Her finder du

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

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

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