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Intro
EFTER EN HØSTival

Der pustes ud ovenpå en hektisk tid med 
reformationsfejring i HØST-området. Det har 
været 2 års sejt træk, som i ugen op til d. 31. 
oktober blev realiseret. Og på selve dagen var 
alle folk af huse - gav en hånd, bakkede op, nød 
dagen, festede med. 
Sikke en dag! Sikken en oplevelse!
Det er sådan noget HØST-området kan.
Tak for det.

Nu varmer vi så småt op til julen og dens man-
ge arrangementer. Der er masser af chancer for 
at møde naboen og få en sludder. Vi ses!

God HØST.

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

REDAKTØR
 Rikke Møller Antvorskov

rma_oedum@hotmail.com, tlf. 30 25 78 64

KASSERER
Irma Katholm

irmakatholm@gmail.com, tlf. 26 29 46 09

TEGNINGER
Per Tjørnild

ptjorn@gmail.com

GRAFISK DESIGN
Niels Bjarne Larsen

 NielsBjarneLarsen@gmail.com, tlf. 30 16 36 88

TRYK
 Buchs, tlf. 86 42 05 99

Udkommer hver måned – undtagen januar og juli – hver 
den 3. fredag i måneden og 3 dage frem. 

Deadline er første søndag i måneden.

Undtagelser er fremhævet.

  DEADLINE UDKOMMER
 December 26.11.2017	 11.12.2017

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

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

HØST KAN OGSÅ LÆSES PÅ INTERNETTET
8370.dk Klik på Links | HØST bladet.
odumbyforening.dk Klik på Høst Bladet.
pingvinnyt.dk Søg efter "Hadbjerg - Ødum - Selling".

Rikke Møller 
Antvorskov

Redaktør

TILBAGEBLIK
Stor oplevelse for 
ungdomsspiller

28 SPONSORHJØRNET
Gode tilbud, som giver tilskud 
til HØST IF
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HER FINDER DU 
Bladets sponsorer og andre 
kontaktoplysninger
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GUDSTJENESTER
November  ødum kirke Hadbjerg kirke andre kirker
Torsdag d. 16. Plejehjemsgudstjeneste   kl. 15.00 Møllegården JNF

Søndag d.  19. 23. s. e. trin. kl. 9.30 AMKH    

Søndag d.  26. Sidste s. e. trin.  kl. 11.00 MK kl. 11.00 Sct. Pauls, Ole Juul

December  ødum kirke Hadbjerg kirke andre kirker
Lørdag d. 2. Dåbsgudstjeneste kl. 11.00 MK

Søndag d. 3. 1. s. i advent kl. 14.00 MK, familiegudstjeneste

Tirsdag d.  5. Julegudstjeneste   kl. 13.45 Sundhedscentret AMKH, m. efterflg. kaffe

Torsdag d.  7. Kirkens Korshærs julegudstjeneste   kl. 14.00 Sct. Pauls, LTM

Søndag d.  10. 2. s. i advent  kl. 9.30 JNF

Tirsdag d. 12. Ældregudstjeneste   kl. 11.00 Sct. Pauls, LTM, kaffe i sognegården kl. 10.00

Søndag d. 17. 3. s. i advent  kl. 16.00 MK De ni læsninger

Torsdag d. 21. Plejehjemsgudstjeneste   kl. 15.00 Møllegården MK

Søndag d.  24. Juleaften kl. 16.00 MK kl. 15.00 MK kl. 14.00 Kollerup, MK

Mandag d  25. Juledag kl. 11.00 MK

Tirsdag d.  26. 2. juledag  kl. 9.30 LTM

Januar  ødum kirke Hadbjerg kirke andre kirker
Mandag d. 1. Nytårsdag kl. 16.00 MK  kl. 14.00 Sct. Pauls, MK

Søndag d.  7. 1. s. e. H3K  9.30 AMKH

Søndag d. 14. 2. s. e. H3K kl. 11.00 MK

Søndag d. 21. 3. s. e. H3K  kl. 11.00 MK

Gudstjenesteliste for resten af året findes i ”KiRKEN – kirkebladet for kirkerne i 
 og omkring Hadsten”, som ligger i kirkerne.

PRÆSteR I PaStORatet
Se Praktisk information på side 29.

FÆLLESSPISNING
Næste fællesspisninger i Selling er onsdag 
29. november.
Tilmelding skal ske på madiselling@gmail.com 
eller ved Jonna, tlf. 30 31 97 14.

Prisen er uændret kr. 40 pr. voksen og kr. 20 
pr. barn. Der kan købes drikkevarer til rigtig 
gode priser, og der er altid vand på bordet.

Når menuen kendes for november, vil den 
blive annonceret i facebookgruppen.

Vi håber at se mange af jer til fællesspisning.

De frivillige

FÆLLESSPISNING
Sidste fællesspisning i år i Hadbjerg er 
d.  30. november.
Tilmelding til Ida og Egon, når skiltet 
er kommet ud til vejen ved forsam-
lingshuset.
Ring på tlf. 86 91 49 80.

Hadbjerg Borgerforening
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Familiegudstjeneste
Ødum kirke
1.søndag i advent, den 3. december kl. 
14.00
Vi indleder julemåneden med en familie-
gudstjeneste i Ødum kirke, hvor vi også 
holder afslutning for minikonfirmanderne 
fra 3B på Hadbjerg skole. Minikonfirman-
derne skal være med til at lave gudstje-
neste evt. med Luciaoptog. Efter gudstje-
nesten kører vi til Selling forsamlingshus, 
hvor der vil være juletræstænding med 
æbleskiver, julemand og godteposer. Alle 
er meget velkomne.

Mette Krabbe

Juletræsfest 
Søndag d. 10. december kl. 10.00
Ttraditionen tro afholder vi juletræsfest igen i år i hadbjerg  
forsamlingshus. Vi glæder os rigtig meget til en rigtig hyggelig formiddag 
sammen med jer. 
For tilmelding skriv til Kristine Jensen på tlf. 53 38 18 88 eller på 
facebook under opslaget.

Juleafslutning for  
børnehaver og dagplejer
Hadbjerg kirke
Torsdag den 14. december kl. 10.00
Julegudstjeneste for børnehaverne i Had-
bjerg og Selling samt dagplejerne i området. 
Børnene fra Selling Børnehave laver rollespil 
over ”Et barn er født i Betlehem” og børnene fra 
Hadbjerg børnehave pynter kirken og bærer lys 
ind under gudstjenesten. Vi glæder os til denne 
særlige gudstjeneste for de mindste, hvor alle 
selvfølgelig er velkomne. 

Torsdag den 20. december om formiddagen
Juleafslutning for Hadbjerg skole. Tidspunk-
tet ligger endnu ikke helt fast, men kan oply-
ses ved henvendelse til præsten eller skolens 
kontor.

Mette Krabbe

”De Ni læsninger”
Hadbjerg kirke 
Søndag den 18. december kl. 16.00
Julen nærmer sig nu med hastige skridt og traditionen tro er der naturligvis 
”De 9 læsninger” 4. søndag i advent i Hadbjerg kirke. Her vil man ud over selve 
læsningerne få lejlighed til at høre nogle fremragende sangere fra Århus, som 
sammen med undertegnede vil synge julen ind i bedste 4-stemmige motet 
stil. Kom og mærk den intense julestemning sitre i hele kirken og hør disse 
sangere synge christmas carols og de bedste danske julesalmer. 
Vel mødt

Anders Dohn, organist     

”Julestue” 
Ødum Præstegård 
Tirsdag den 5. december  
kl. 13.30-15.30
V/ Anders Dohn, Emilie Ellesøe Nielsen og 
Mette Krabbe
Det er en god tradition at synge julen 
ind. Det vil vi gøre i julestuen i præste-
gården, hvor vores organist Anders Dohn 
og vores nye kirkesanger Emilie Ellesøe 
Nielsen vil synge for og med os. Præsten 
læser julehistorie, vi indtager et godt 
julekaffebord. Undervejs synger vi kendte 
julesange og -salmer og laver selvfølgelig 
også julepynt.
Kaffen koster 20 kr. 

Mette Krabbe
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KOM TIL

SYWEEKEND
SELLING	FORSAMLINGSHUS	D.	26.-28.	JANUAR	2018

Efter	tidligere	kæmpe	successer	med	at	afholde	sy-maraton-weekends,	vil	vi	nu	igen	invitere	
til	en	hyggelig	og	produktiv	sy-weekend	i	Selling	Forsamlingshus.	Vi	dækker	op	til	3	dage	
med	syning,	stof-køb/bytte,	nye	ideer,	inspiration	og	masser	af	snak.

Vi begynder fredag 26. januarr kl. 15 og går hjem og sover, når vi ikke kan holde os vågne 
mere. Lørdag morgen starter vi kl. 8, og bliver ved så længe vi gider. Søndag morgen 
låser vi op kl. 8 igen, og lukker og slukker kl. 16. Du kan deltage i det omfang du ønsker.

Borde, strygebræt, strygejern og spejle findes.
Medbring egne symaterialer og forlængerledninger, gerne kabeltromle, hvis du har, evt. bord-

lampe
Kaffe og te ad libitum
Mad, øl, vand og vin kan købes til meget rimelige penge. Frokost og aftensmad til kr. 35 pr. måltid
Stofrester sælges/byttes, så tag dit overskydende stof med
Der er plads til max. 40 personer pr. dag, og det er de 40, som melder sig først til.
Pris: Gratis
Tilmelding til Jane: albrechtsen1945@gmail.com. Skriv hvilke dage du deltager.
Medbring evt. lidt kage, guf eller andet lækkert til hele holdet
Vi håber, at der er mange, der vil deltage delvist eller hele weekenden. Alle er velkomne, og du 

bestemmer selv, hvad du vil sy. 

Sypigerne i Selling

HØST-HALLEN UDVIDELSE!
STATUS – INFORMATION FRA PROJEKTGRUPPEN
Projekt	”Akut	udvidelse	af	Servicefaciliteter	i	HØST-Hallen	2012”

”A-608ny Udvidelse af Aktivitetsareal i HØST Hallen
Der afsættes 740.000 kr. til udvidelse af servicefaciliteterne i HØST Hallen i 2019. Den samlede 
anlægssum og afledt drift vurderes i forbindelse med budget 2019-2022. I den forbindelse skal 
der tages stilling til finansieringsmodellen, herunder HØST IF’s medfinansiering og et eventuelt 
lån med tilhørende kommunegaranti.”

Ventilationsanlæg i HØST-hallen blive etableret i 2018. Der er afsat kr. 1.4 mill til dette projekt. 
Det er rart at vi så kan tilbyde vores brugere frisk luft i hallen i stedet for at skulle åbne dørene, når 
der er aktivitet i HØST-hallen. Det er MEGET tiltrængt! 

VIGTIGT	-	valg	til	byrådet	den	21.november:
Alle de stemmer vi har lokalt i HØST området skulle gerne munde ud i bred lokal repræsentation i 
det kommede byråd! Det vil gøre tingene en del nemmere, at vi har disse lokale kontaktpersoner i 
byrådet uanset partifarve. 

Så	stem	på	en	af	de	lokale	kandidater:
Inge	Sørensen	(V)	
Rikke	Randrup	Skåning	(S)	
Simon	Buus	Olsen	(LA)	

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

Kontaktperson i projektgruppen er Lars Olsen
Tlf. 30 75 22 12
Mail: lars.knud@ofir.dk

HØST – NOVEMBER 2017
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Historier fra det gamle Selling og Tåstrup
Igen med baggrund i Niels Schjeldahls beretning. Se forord sep.

Selling Mølle 
Når man kører fra Selling mod Tåstrup 
går det nedad, til man når bunden af 
bakken, hvor man møder Selling Mølle 
og vejen op til Selling Hede.
Her i lavningen løber Spørring Å, som 
har sit udspring nord for Møllebakken 
ved Todbjerg, og løber via Spørring, 
snor sig videre forbi Selling Mølle og ud 
i Lilleåen, som igen ender i Gudenåen.
Et par hundrede meter før møllen får 
åen tilført både mere vand og mere 
kraft fra Astrup Bæk, som her løber ud 
i åen. Astrup bæk udspringer i engene 
om mod Astrup bag ved det gamle 
Godthåb Mejeri / Rosborg Møbler, og 
løber gennem mosen og i lavningen ved 
Tobæk Mølle og videre gennem engene 
til åen.

                                                                                                                                
Helt tæt op ad åen har man så bygget 
en vandmølle, Selling Mølle, Tåstrupvej 48, som 
blev opført af J.M. Blach, Tåstrupgård.
Da han byggede vandmøllen ved åen, har det 
jo nok været for at være selvforsynende med 
energi bl.a. til at male korn med, og også for at 
kunne male for de andre bønder i området, mod 
betaling. 

Præcis hvornår, Selling Mølle blev bygget, er 
usikkert, men det må have været imellem 1826 
og 1854, hvor Blach sælger Selling Mølle til Jo-
hannes Nerger, som samme år sælger til Jesper 
Kaae, der igen, inden for samme år, sælger til 
Michael Olesen, der kom fra Tørring og var gift 
med Sidsel Pedersen fra Granslev.
De har møllen frem til 1869, og de får i den 
periode 6 børn.
Søren Jensen er så blevet ejer, og det er hans 
datter Sophie og hendes mand Niels Peter 
Pedersen, der driver møllen. Det fortælles, at 
de havde 2 børn.
I 1879 bliver møllen igen solgt, denne gang 
til Anton Christensen fra Borup, og hustruen 
Maren Eriksen som var fra Lisbjerg, og de får 
også en del børn på møllen, nemlig 8.
I 1891 er ejeren A. Zacho, som dør 22. aug. 
1894, 65 år gammel, og hans enke Maren 
Kirstine Sørensen får i 1896 skifteattest til 
møllen, som hun straks sælger til Søren Jensen 
Daugaard fra Nørager, en frisk ung mand på 

kun 23 år, og han bliver senere gift med Petra 
Johnsen fra Ørsted.

Søren og Petra skulle, formentligt omkring 
århundredeskiftet, have anlagt et bageri i for-
bindelse med mølleriet.
I 1909 overgår møllen til I.P. Lorentzen, og 
igen i 1911 til Anders Christian Svendstrup, 
som driver møllen frem til 1919 og sælger så 
til P. Buhl i maj, der sælger til Christian Jensen 
i august, som så sælger møllen videre til Niels 
Eriksen i september.
Selling Mølle blev dengang foreviget på et 
postkort, som vi ser herunder.

Selling Mølle omkring 1915. Ved gavlen af ud-
huset ses bygningen med vandhjulet. Postkor-
tet er i Kurt Villy Svendsens besiddelse, og her 
venligst videregivet til brug her i HØST. 

Postkortet er blevet brugt som julekort, og 
skrevet af møllerparret Niels og Ellen Eriksen, 
sendt og den 23-12 1921 stemplet på Hadsten 
Postkontor, stilet til Gårdejer Christian Jensen, 
Hvolbæk, Skanderborg. Gad vide om det var 
den Chr. Jensen som Niels Eriksen købte møl-
len af, kortet var stilet til. Det fremgår, at i 1921 
var der 2 tjenestekarle ansat på møllen.

Foruden nedenstående postkort er der også 
taget et foto af vandhjulet, som også er blevet 
til postkort, måske samtidig, og som ses på 
næste side. 

Åen med sine mange slyngninger, som allerede tog sin begyndelse i 
sidste istid. 

Når man kommer ned ad bakken, skal man lige over 
Møllebro.    

Af 
Martin Møller

2
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Kortet har for år tilbage været vist på Pingvin-
nyt, hvor man efterlyser oplysninger af de to 
børn på kortet.

Kortet her er også i Kurt Villy Svendsens besid-
delse, og som han venligst har videregivet her 
til HØST.
Kortet er poststemplet d. 31-12 1916.

Niels Eriksen er mølleejer frem til 1924, hvor 
han sælger til Nicolaj Petersen, som åbenbart 
vil sætte mere skub i mølleriet, og 13-10 1927 

havde han så en annonce i Hadsten Folkeblad. 
Annoncen ses herunder.
Hvordan prisen har været i forhold til andre 
møllers pris, ved jeg ikke, men dengang har 
konkurrencen vel også været hård.
I Tobæk Mølle, kostede det 4 pund korn, for 
hver 100 pund korn, der blev malet. 
Annoncen er også i Kurt Villy Svendsens besid-
delse, og venligst videregivet. 

Ja, man fik meget for 50 øre dengang.

Nu ved vi jo ikke, om annoncen ikke har givet 
opmærksomhed nok, men det kom åbenbart til 
at gå dårligt for møllen, og Selling Mølle gik på 
tvangsauktion den 15- februar 1929.

Der bliver senere udstedt et fogedudlægsskø-
de til Immanuel Pedersen, som så i 1942 sælger 
møllen til Frans Baden Jensen fra Tåstrup, der 
driver den frem til 15. december 1948. Frans 
Baden havde jo købt Tåstrup Nedergård, også 
i 1948, og har måske ment, at det var nok med 
én gård. 
Her må det så være Martin og Kirstine Salling, 
der køber Selling Mølle, og om møllen dengang 
var i drift, eller det kun var landbrugsdriften 
der var i gang, er usikkert, og hvornår mølledrif-
ten ophørte er også uklart.
Martin og Kirstine Salling boede på møllen 
frem til deres død først i 70erne.
Herefter var det sønnen Ejvind 
Salling, der var mølleejer frem til 
1992, hvor han døde.
Familien er begravet i Ødum.

Herefter husker jeg, at der var 
strudsefarm på møllen, og her må 
historien om Selling Mølle slutte.

 

Selling Mølle 1996, fotograferet  
af Niels Schjeldahl.

Flot udsigt over Selling Mølle og Selling Hede en septemberdag i 2017.  
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QUICKGUIDE
 TIL TRÆNINGSTIDER OG KONTAKTPERSONER

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

Fodbold
Fodboldformand: Lars Olsen, tlf. 30 75 22 12

Træningstider U6-U7	drenge, onsdag kl. 17.00-18.15 sammen med U8 drenge

og trænere:  Træner og holdleder søges

 U8	drenge, onsdag kl. 17.30-18.15

  Træner Nicolaj Kirkbak, tlf. 30 70 35 45

  Træner Allan Nielsen, tlf. 23 31 01 33

 U9	drenge, fredag kl. 16.00-17.15

  Træner Kassandra Fogh Wichman, tlf. 61 28 88 17

  Holdleder Lykke Hansen, tlf. 20 26 55 64

  Holdleder Tina Fastrup, tlf. 30 60 86 79

 U9-U10	piger, tirsdag og torsdag kl. 17.30-18.30 sammen med HSK

  Træner Jacob Dalby, tlf. 26 81 19 79

  Træner Sune Lauritsen

  Træner Arne

  Holdleder Trine G. Lauritsen, tlf. 40 62 10 05

 U10	drenge, tirsdag og torsdag kl. 16.45-18.00

  Træner Søren Søndergaard, tlf. 27 21 31 97

  Træner Ruben Høgh, tlf. 51 74 20 50

  Holdleder Dorte Vang, tlf. 51 86 14 44

  Holdleder Ivan Knudsen, tlf. 28 12 62 18

 U11	drenge, tirsdag og torsdag kl. 16.00-17.30

  Træner Flemming Dahl Sørensen, tlf. 

  Holdleder Christina K. Dose, tlf. 41 89 30 16

  Holdleder Rikke Juul Særmark, tlf. 51 22 09 73

 U12	drenge, tirsdag og torsdag kl. 16.15-17.30

  Træner Rasmus Knage Thomsen, tlf. 21 84 16 41

  Holdleder Marianne Langdahl, tlf. 27 20 01 47

 U12-U13	piger, mandag og onsdag kl. 16.30-18.00 i Hadsten IC sammen med HSK

  Træner Svend Åge Vinther, tlf. 26 31 80 04

 U13-U14	drenge, mandag og 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 Mogens Krogh, tlf. 26 79 67 14

  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, 60 18 64 20

 Herresenior, tirsdag og torsdag 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

 Oldboys, træner ikke, kampdag onsdag

  Kontaktperson Jacob Andersen, tlf. 27 12 55 24

Badminton
Kontaktperson: Gert Holdensgaard, tlf. 23 31 17 56, e-mail gertogsanna@skylinemail.dk

Bordtennis
Træningstider: Ungdom – tirsdag og torsdag kl. 18.00-19.30

 Senior – tirsdag og torsdag kl. 19.00-21.30

Kontaktperson Peter Thybo Christensen, tlf. 50 74 73 15, ptc@aabnet.dk

Gymnastik
Formand: Gunvor Bakkegaard, tlf. 22 22 23 85, e-mail gunvor@oedumdamgaard.dk

 Leg	&	bevægelse	 – 0-2 år med far/mor – torsdag kl. 16.45-17.45 i hal A 

  Vicki Espersen

 Krudtuglerne	 – piger og drenge 3-4 år med far/mor – mandag kl. 16.45-17.45 i hal B 

  Blia Solgaard

 Spillopperne	 – piger og drenge 5-6 år – mandag kl. 16.45-17.45 i hal A

 Dansemus	 – piger og drenge 6-10 år – mandag fra kl. 18.00-19.00 i hal A

 Micro	springere	 – piger og drenge 0.-2. klasse – onsdag kl. 17.00-18.15 

  Steffen Espersen, Majken Holst-Jensen, Henning Espersen m.fl.

 Mini	springer	 – piger og drenge fra 3-4 klasse – torsdag kl. 17.00-18.30 i hal B 

  Steffen Espersen, Maiken Holst-Jensen, Henning Espersen m.fl.

 Stor	springer	 – piger og drenge fra 5. klasse – onsdag kl. 18.30-20.00 

  Steffen Espersen, Majken Jensen, Henning Espersen & Martin Damhus Knørr

 Crossgym	M/K	 – fra 16 år – mandag kl. 20.15-21.30 i hal A 

  Jesper Dahlgaard

 I	form	og	figur	 – fra 16 år – torsdag kl. 19.15-20.15 i hal B 

  Anja Bille Bohn

 Rytmekrukker	 – fra 18 år – tirsdag kl. 19.15-20.45 i hal B 

  Gunvor Bakkegaard, Benedicte Schmidt

 Zumba	M/K	 – voksne – mandag kl. 19.00-20.15 i hal A. Onsdag kl. 18.00-19.00 i hal A 

  Louise Rasmussen

 Pilates	 – fra 18 år – 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. 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
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HØST IF VOLLEYBALL
VI ER GANSKE FORSKELLIGE
Vi er både mænd og kvinder.

Vi spænder aldersmæssigt fra 20’erne til 50’erne.
Vi kommer fra både Hadbjerg, Selling, Ødum og Hadsten.
Nogle er meget øvede spillere, mens andre lige er startet med spillet.
Fælles for os alle er dog, at vi alle synes det er smaddersjovt at spille volleyball.
Vi mødes hver torsdag kl. 20.15 i HØST-Hallen, træner og spiller så nogle både spændende og 

sjove kampe sammen.
Humøret og stemningen er altid i top, og vi har altid plads til nye spillere, der lige vil prøve at 

være med.
Har du prøvet at spille volleyball før, og har du lyst til at være med en aften, skal du være meget 

velkommen til at møde op og spille med. Det er gratis og uforpligtende at være med nogle 
gange, indtil du finder ud af om det er noget for dig.

HØST IF volley har kørt siden HØST-Hallen blev bygget i 2010 og flere har været med fra star-
ten, mens andre er kommet til løbende. Nogle gange om året tager vi ud til lokale volleystævner 
og dyster mod andre klubber.

Har du yderligere spørgsmål, så skriv eller ring gerne til mig.

Kim Liholm
kim@liholm.dk 
Tlf. 22 78 77 70

BORDTENNIS
UNGDOM
Vi er allerede godt i gang! Hvis du har lyst til at 
deltage, er du meget velkommen, til at kom-
me forbi og prøve at være med til træningen.

SeNIOReR
Sidste sæson blev en kæmpe succes, hvor vi 
oplevede en fortsat fremgang for seniorerne. 
Vi er nu en pæn stor gruppe af seniorer, der 
mødes til træning og tager ud at spille kampe 
og stævner. Vi har spillere på alle niveauer, så 
hvis du har lyst til at lære at spille bordtennis, 
eller måske har fået lyst til at genoptage ung-
dommens karriere, er du meget velkommen 
til at komme forbi og deltage i træningen. Der 
bliver virkelig gået til den til træning, hvor vi 
hygger os og får spillet en masse drabelige 
opgør.

Træningstider
Ungdom: Tirsdag og torsdag kl. 18.00-19.30

Senior: Tirsdag og torsdag kl. 19.00-21.30

Se i øvrigt mere om bordtennis i HØST IF: 
www.høstif.dk/bordtennis

Hvis du har spørgsmål er du selvfølgelig 
meget velkommen til at kontakte os.

Peter Thybo
E-mail ptc@aabnet.dk  
Tlf. 50 74 73 15

HØST IF 
BADMINTON
Baner	HØST-Hallen	sæson	2017–2018
Dag tid antal baner
Mandag 18.00-19.00 3

Mandag 19.00-20.00 3

Mandag 20.00-21.00 3

Mandag 21.00-22.00 3

Tirsdag 16.00-17.00 3

Tirsdag 20.45-22.00 3

Onsdag 19.00-20.00 1

Onsdag 20.00-21.00 4

Onsdag 21.00-22.00 5

Hvis der er stemning for det, vil vi igen i år 
forsøge at friholde nogle baner til rotations spil, 
hvor der spilles med skiftende makker.  Dvs. at 
man også kan melde sig til badminton uden 
fast makker.

Tider til badminton i HØST-Hallen er oplyst 
på vores hjemmeside www.høstif.dk.

Vel mødt til en ny sæson.

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

FREDAGSKLUBBEN FOR 
MELLEM- OG 
UDSKOLINGSELEVER
STATUS PÅ FREDAGSKLUBBEN
Fredagsaktiviteter annonceres via Conventus-gruppen 
og i Facebook-gruppen. Typisk sidste fredag i måne-
den.

Alle interesserede forældre er velkommen til at mel-
de sig ind på Facebook ”Klubaften Forældrehjælp”, da 
det er lidt svært at nå alle på de lokale facebooksider.

Generel update månedligt i HØST.

Med venlig hilsen
”De frivillige forældre”

HØST IF KROLF
Krolftræning
Vi spiller mandage kl. 19.00 og fredage kl. 13.00 ved 
HØST-Hallen i Hadbjerg.
Kom og prøv at være med – vi har det rigtigt sjovt!
Du kan låne køller og kugler helt gratis.
Og der er altid kaffe bagefter!
Margit Jensen
Kontaktperson
Tlf. 22 76 57 78

KLUB
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OB40 (HØST IF)
OB 40 er i pulje med flg. hold her i den kommende efterårs-/forårssæson: 

Ugelbølle, Viby, Lyseng, Midtdjurs, Åbyhøj, Skødstrup, Søften

OB40 har i de første 7 kampe – spillet 2 uafgjorte og tabt 5 kampe og har således 2 points. Mål-
score på 13-26. En del af kampene har været tætte kampe, hvor der med lidt held kunne have været 

flere point på kontoen!
Der er nu pause frem til ca. 1.april før der igen spilles turneringskampe

Holdleder for holdet er Jacob Andersen

Spørgsmål eller andet ved OB40 holdet kan stilles til Jacob på
tlf. 27 12 55 24 eller email andersenjacob1980@gmail.com

VH FODBOLD 2017
NVUI/HØST	IF	Senior	Klubsamarbejde

VH Fodbold - er et klubsamarbejde med HØST IF og NVUI på senior-
plan (ikke OB). Træner er ansat Jan Sandholm Laursen fra Randers. 

Kontrakt er skrevet. Der trænes på skift ugevis i Hadbjerg og Voldum. 
Ligeledes vil hjemmekampe blive spillet på skift mellem Hadbjerg 

og Voldum Stadions. 
Serie 3 hjemmekampe er enten i Hadbjerg eller Voldum!

Turnerings-/resultatoverigt  kan ses på dette link
Serie 3: https://www.dbu.dk/turneringer_og_ 

resultater/resultatsoegning/position.aspx?poolid=246567

Der er fra 14-20 spillere til træning som vel må siges at være OK 
til 2 hold - et  i Serie 3 og et Serie 6 hold. 

Serie 3 er her i efterår ssæson 2017 i flg. pulje: Vivild, Ådalen, 
Auning, Kristrup, Rougsø, TRIF, Vorup. 

Slutstatus: Sæsonen er slut. Vi må ned i Serie 4 efter et efterår med
 lidt manglende held, mange skader, afbud af andre årsag. Så når 

man ikke kan stille samme hold hver gang kommer der ustabilitet. 
Og så må vi også konstatere at vi ikke var så skarpe foran målet i 

efteråret og samtidig lukkede flere mål ind. 6 Points blev det til - en 
målscore på  23-52. Men vi er klar til til at starte på en frisk i Serie 4

Serie6 er her i efterår ssæson 2017 i flg. pulje: Vellev, Ådalen, Allingåbro, 
Værum og Langå

Slutstatus: Sæsonen er slut også for Serie 6. Med et fornemt resultat - 9 ud af 10 
mulige kampe vundet. Det var kun i den sidste kamp vi måtte indkassere et nederlag. 

Så fint gået af de spillere der spiller på dette hold. Ikke alle træner men er klar til kampene. 
Så 27 points af 30 mulige og en målscore på 51-20. Godt gået af vores Serie 6 spillere

FODBOLD
Ungdomsafdelingen
 Tak til alle - spillere, trænere, holdledere, hjælpere i øvrigt samt forældre (og bedste-
forældre) for en fantastisk sæson i al slags vejr kan man vist rolig sige. Men I har alle 
klaret det trods vanskelige forhold ind i mellem. I har desuden repræsenteret HØST IF 
Fodbold på bedst mulig vis til turneringer og stævner. Godt gået!

Enkelte hold fortsætter dog udendørs træning på træningsbanen og multibanen, hvor 
der er muligheder  for begge steder at oplyse banen her i vinterperioden.

De indendørt træningstider er: 

Futsal uden bander:
Onsdage kl. 15.00 - 17.00  U10/U11/U12 DR
Onsdage kl. 21.00 - 22.00  OB Herrer

Indendørs fodbold med bander:
Fredage  kl. 15.00 - 17.00 U10 PI
Fredage kl. 17.00 - 18.00 U8 DR/PI
Fredage kl. 18.00 - 19.00  U9 DR
Fredage kl. 19.00 - 21.00  U13/U14 DR

De forskellige Børne- & Ungdomshold er 
tilmeldt DBU’s-/DGI’s indendørsturnering 
her i vinterperoíoden, hvilket indebærer flere 
stævnedage. Desuden vil nogle af holdene 
også deltage i 1 dages stævner i området.

Og så sluttes der jo som sædvanlig af med 
Favrskov Mesterskaberne i Indefodbold den 
sidste weekend i Februar 2018

Fodboldudvalget 

Samlet	status	for	2017	for	VH	fodbold’s	første	år.	
Et godkendt første halvår hvor vi sluttede nr. 2 i Serie 
3 og nr. 1 i Serie 6. 
Et andet halvår præget af mange afbud, ustabilitet, 
for få til træning etc. Så kan man ikke regne med at 
kunne klare sig i Serie 3 uden at man skal have en 
del held med sig! Så alle accepterer nedrykningen til 
Serie 4. Men vi kommer igen!!
Tak for 2017 fra VH Fodbold!

Træningen er indstillet for 2017. 
Der kan spilles indendørs i Voldum om 
fredagen.
HØST IF – VH Fodbold ansvarlig 
Lars Olsen
Tlf. 30 75 22 12
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NAVNENYT
ØDUM KIRKE
Bisatte og begravede
Kirsten Marie Bach, Selling

FODBOLD
Ungdomsafdelingen
Kæmpeoplevelse for 
HØST IF U11 spiller Oscar Dose

Søndag d. 5. november bliver en dag 
som Oscar Dose aldrig glemmer. 
HØST IF fik tirsdag den 31. oktober 
besked om, at vi blandt vores U10 og U11 spillere skulle finde en spiller, der til søndagens lokal-
opgør mellem Randers FC og AGF i Superligaen sammen med dommere og spillere, kunne bære 
kampbolden ind til kampen.
Dejlige gestus af Randers FC, der hver gang til hjemmekampene vælger en af de mange samar-
bejdsklubber der skal levere en ungdomsspiller 10-11 år til at deltage. 

Hvordan vælger HØST IF så, hvem der skal være af spillerne? Jo, vi udskrev en konkurrence 
blandt alle U10-U11 spillere. Man skulle gætte på et tal mellem 1 og 100. Den der ramte eller 
kom tættest på det tal som undertegnede havde udvalgt inden – ville være den heldige. Tallet var 
59. Oscar Dose kom med tallet 62 tættest på og blev derfor den, der skulle repræsentere HØST 
IF i spilledragt etc. ved indmarch til Randers FC - AGF. 
Stor var glæden da også da undertegnede ringede og fortalte, at han var den udvalgte spiller fra 
HØST IF. Også blandt kammeraterne var der glæde selv om der selvfølgelig var lidt misundelse! 
Kampen ville også blive vist på Kanal 9 på direkte TV - så Oscar skulle også optræde på skærmen 
over hele Danmark.

Søndag skulle vi møde kl. 15.20 ved presseindgangen til BioNutria Park som stadion i Randers 
nu er benævnt. Kampstart kl. 16.00. Indmarch kl. 15.57. Så familien Dose, Oscar, lillebror Victor 
og forældrene Jens og Christina var sammen med undertegnede klar kl. 15.20 ved indgangen.
Her blev vi hentet af repræsentant fra Randers FC Bjarne Lauridsen. Bjarne har vi mødt før i 
HØST IF både på besøg herude samt ved tidligere Randers FC hjemmearrangementer. Bjarne 

viste os rundt under tribunerne, hvor 
der foregår mange ting. Her er alle 
samarbejdsklubbernes trøjer hængt op, 
alle Randers FC trøjer igennem årene og 
også her at spillerne har omklædnings-
rum. Livlig aktivitet var der her. Oscar fik 
så klædt om og vi var så klar til at inspi-
cere banen og stadion, hvor der allerede 
var mange tilskuere på tribunerne. Især 
var der gang i AGF tribunen skal siges 
med et par tusinde fans der! Vi fik taget 
nogle billeder og Oscar blev så hentet 
ned til forberedelse, instrukser på hvor-
dan det hele skulle foregå. Så han var 
klar da alle spillere og dommere var klar 
til indmarch kl. 15.57. Stadion fyldt med 
7500 tilskuere – Oscar skulle gå forrest 
foran dommerne og tage kampbolden 
som var placeret på en stativ på sideli-
nien. Også indmarch til midt på banen 
hvor dommere og spillere stillede op. 
Alle spillere og dommere præsenteret 
og sidst blev der sagt – og i dag er det 
OSCAR DOSE FRA VORES SAMAR-
BEJDSKLUB HØST IF der bærer kampbolden 
ind! Spillerne hilste på hinanden og der skulle 
så trækkes lod. Oscar fik så den mønt der blev 
brugt til lodtrækning med sig som endnu et 
minde om denne fantastiske kulisse og ople-
velse denne søndag. Romerlys i alle farver i fans 
afsnittene fra Randers AGF - sikke en kulisse!

Herefter var der kampstart. Vi blev anvist plad-
ser på modsatte tribune hvorfra vi overværede 
kampen. Og man må sige at Randers FC denne 
søndag var den tand bedre end AGF der beret-
tigede en sejr og 3 point på kontoen!

For Oscar var det den første af mange store 
oplevelser i fodboldverdenen!! 
En fantastisk dag og kæmpeoplevelse var det 
for Oscar og også for familien Dose og under-
tegnede.

Tak til Randers FC for dette fantastiske tiltag 
som kan glæde vores unge fodboldspillere i 
Randers FC samarbejdsklubberne!

Tak for en søndag udover det sædvanlige!!

Lars Olsen
Fodboldformand
HØST IF
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TAK!
40 biografgængere.
120 tilhørere til foredrag.
400 kirkegængere og 1 kor til  
4 reformationsgudstjenester.
Utallige besøgende til 
kreative værksteder, hvor der blev
fremstillet roelygter og fedtstenskors, 
tryks afladsbreve, brygget bjørnemjød,  
spillet og leget.
100 skuespillere og sangere.
1500 tilskuere til 5 musicals.
150 middelalderdragter.
50 bål og fakler.
10 gøglere og stadeholdere.
300 portioner suppe.
250 gæster i Luther-haus.
5 grise og 1 vognlæs kål.
900 middagsgæster.
35 velvillige sponsorer.
1000-vis af frivillige arbejdstimer.

Alt det skal der til, for at kunne holde 
HØSTival - og sikke en fest, det blev!

HØST i v a l
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Sponsorer TIL HØSTIVAL
Tusind tak til alle sponsorerne! Uden jer ville 
HØSTival 2017 ikke være blevet en realitet. 

Gadeberg
Jensens Slagtehus
Kreativ Marketing
Hadbjerg Tømrerfirma – Mikkelsen & Søn
Nordea Hadsten
Landsbyrådet
LL Transport
Tømrermester Hans Johnsen Hansen
KE El-installation

Hadbjerg Blikkenslager Forretning
Vistoft Byg
Hadbjerg Mur og Beton
Ødum VVS og Blik
Murermester Kristian S. Hardam
Tømrer- og Murerfirma Michael Pedersen
JC Møbler
Kvickly Hadsten
Rema 1000 Hadsten
Hadsten Farvehandel
Langskovgård
Kildelund
Engholm

Ødum Damgård
Enggaarden
Astrup Højgård
Tinghøjgaard
Ebbestrup
Tobæk Mølle

Skaarupgård / Tvillinghøjgaard
Wind Estate
Jens Lundgren Grønne Anlæg
Hadsten Menighedsråd
Lyngå-Skjød-Lerbjerg Menighedsråd
Vissing Menighedsråd
Favrskov Provsti

HØST i v a l
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SPONSORHJØRNET
HØST IF har til stadighed brug for hjælp til 
forskellige behov – både fysisk og økonomisk. 
Derfor er det dejligt når virksomheder og 
private giver tilsagn om at give en hånd med 
både til det materielle, der skal installeres/mon-
teres, og når det gælder økonomisk opbakning 
til vores mange aktiviteter. Hører I om nogen 
der kan være potentielle sponsorer, vil vi godt 
lige have ”et vink”, så vi kan få fulgt op på dette i 
sponsorudvalget.

PLAYERSPONSORATER
HØST IF / VH FODBOLD
Vi arbejde løbende på at få playersponsorater til 
vores VH Fodbold-spillere.

Første playersponsorat i VH Fodbold er 
tegnet. Det er Aktiv Hvidevareservice ved 
Martin Simonsen, Bavnehøjvej i Hadbjerg, der 
sponsorerer Jesper Søndermark Jepsen. Hvis 
du mangler hurtig assistance, så er her et link til 
hjemmesiden: www.ahs.dk – Aktiv Hvidevare-
service – tlf. 70 10 10 05.

SPONSORUDVALG
DELTAGERE SØGES STADIG!
Har du lyst til at bidrage omkring vores sponso-
rer 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 betin-
gelser; både aktivitetsniveau og fysiske rammer.

Pt. har sponsorudvalget gang i flg. tiltag:
Reklameskilte på multibanens bander ud mod P-plads

Gennemgang af liste over potentielle HØST IF-sponsorer

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

Lars Olsen
HØST IF Sponsorudvalg

OK Ødum er vores lokale indkøbsbutik i HØST-
området, hvor vi lige kan få det vi står og mang-
ler. 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 samarbejds-
partner for HØST IF!

OK AFTALE
Brændstof:	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. 
Elektricitet:	Bestil elektricitet via OK, så får 
HØST IF dobbelt op, altså 12 øre i tilskud pr. 
tanket liter brændstof.
Tilmelding:	Er du interesseret i dette gode OK 
tilbud med støtte til HØST IF, så kontakt under-
tegnede eller mød op på OK Ødum på 
kampagnedagen	d.	8.	december	mellem	 
kl.	13.00	og	17.00. 
I klublokalet i HØST-Hallen er der brochurer 
etc. og det vil også kunne ses på hjemmesiden.

Støt lokalsporten i HØST IF. Sidste år fik 
ungdomsarbejdet i HØST IF over 34.000 kr. i 
sponsorstøtte af OK.

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.

Det er vigtigt, når I downloader app’en, at I 
så vælger OK-kort og indtaster kortnummeret 
denne ene gang. Så vil HØST IF stadig få 6 eller 
12 øre pr. liter når I tanker. Ved brug af Mobile-
Pay er der ingen støttekroner til HØST IF!

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

Hvis man bruger kort i automaten ved tank-
ning, er der ingen ændringer.
Lars Olsen
HØST IF Sponsorudvalg
Tlf. 30 75 22 12

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.

MK
Mette	Krabbe

AMKH
Anne	Martiny	Kaas	Hansen

JNF
Jannie	Nedergård	Fries

LTM
Lise	Thorbøll	Melchiorsen

AB
Anders	Bonde

PRÆSTER
i	pastoratet

KIRKEBIL
Har man behov for taxa til kirke eller arrange-
menter i præstegården og sognegården, ringer 
man til Byens Taxi, tlf. 86 98 27 11.

Giv taxaselskabet besked om, at turen skal 
faktureres til menighedsrådet.

SOGN.DK
Husk at man altid kan finde relevante kontak-
toplysninger 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 favoritkir-
ker og nemt få et overblik over hvornår der er 
gudstjeneste næste gang i vore sogne.

SPONSORHJøRNet
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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

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 

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

kirke
Graver	i	Hadbjerg 
Stilling er ledig. Kontakt graver i Ødum

Graver	i	Ødum,	Niels	Erik	Thomsen 51 29 53 22 

 nielserikthomsen@gmail.com

Kirkekontor 86 98 04 25 

Kirkevej 5, Hadsten

Kirkeværge	John	Langdahl 27 20 01 46 

Gunderuplundvej 10, Astrup john@langdahl.dk

Menighedsrådsformand	Doris	Svenstrup	 29 63 50 69 
Tåstrupvej 51, Selling doris@kajkaalund.dk

Sognepræst	Mette	Krabbe 86 98 90 65 

Ødum Præstegård, Ødumvej 32 mekr@km.dk

Maler
H.A.	Sørensen	&	Søn 21 68 39 19 

Ved J.E. Sørensen, St.St.Blichersvej 9, Selling

Skole
Hadbjerg	Skole, kontorerne 89 64 48 00 

Hadbjerg	Skolefritidsordning 89 64 48 20

Snedker
JC	Møbler 30 53 21 11 

Jørgen Svenningsen, Ødum Torv 5

Sport og gymnastik
HØST IF www.høstif.dk 

Vivi Jensen, formand: 29 82 04 11 

Klublokalet: 86 91 42 46

tømrer
Hadbjerg	Tømrerfirma	Mikkelsen	&	Søn 86 91 41 90 

ved Claus Mikkelsen 

Baunehøjvej 160, Hadbjerg 24 65 63 83

Tømrerfirmaet,	Kurt	Jensen 86 91 45 78 

Ødumvej 6, Selling 40 21 49 50 

Tømrermester	Hans	Johnsen	Hansen 86 98 90 99 

Mejlbyvej 21, Røved

Tømrermester	Hans	Peter	Krogh 86 91 41 40 

Ådalen 11, Selling

Vandværk
Hadbjerg	Vandværk	I/S 87 61 33 16 

v/Jesper Wichmann, Vestergårdsvej 7

I/S	Ødum	Vandværk   

Formand Erik Poulsen 86 98 91 43 

Kasserer Jørgen Svenningsen 86 98 95 33

Vinduespudsning
JK	Polering 31 42 41 62 

v/Jonas Kristensen  Mail@jkpolering.dk 

Ødumvej 8, Selling

Vvs og blikkenslager
Byens	VVS-Hadsten	ApS 70 25 08 86 

Mågevej 20, Hadsten info@bovas.dk

VVS	Installatør	Flemming	Sørensen	 86 98 87 77 

Navervej 24, 8382 Hinnerup www.flemming-vvs.dk
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