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HØSTEN AF ET NYT ÅR

DET SKER I HØST-OMRÅDET

Generalforsamlinger,
indsamling, fællesspisning
og tang!

Det ligger et blankt år foran os. Hvad skal
2018 mon bringe?
Foreløbig melder foreningerne om generalforsamlinger, nytårsappel og foredrag. Farvel
til en ildsjæl og goddag til nye frivillige. 2018
byder allerede på spændende udfordringer,
gode ideer og dejlige arrangementet. Det er
bare at tage en bid af kagen.

AKTUELT

Mindeord til Erik "Smeden",
nye frivillige,
voksne søges
AKTIVITETER

God HØST

Trænerkontrakt forlænget,
kommende løbeaktiviteter

SPONSORHJØRNET

KASSERER
Irma Katholm
irmakatholm@gmail.com, tlf. 26 29 46 09

TRYK
Buchs, tlf. 86 42 05 99
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Gode tilbud, som støtter
HØST IF.
Kampagne i Ødum

Niels Bjarne
Larsen
Grafisk design

Rikke Møller
Antvorskov
Redaktør

UDKOMMER 9 GANGE I 2018
1. halvår: Hver den 3. fredag i måneden og 3 dage frem
2. halvår: Sidste weekend i måneden ekskl juli og dec.
Deadline 1. halvår: Første søndag i måneden
Deadline 2. halvår: 2 søndage før udgivelse
		
Marts-april		
April-maj		
Maj-juni		
Juni-august		
September		
Oktober		
November		
December-januar

PRAKTISK INFORMATION

 erie- og fridage,
F
pastoratets præster
kirkebil
HER FINDER DU

Bladets støtter og andre
kontaktoplysninger
Ny: EDC mæglerne

REDAKTØR
Rikke Møller Antvorskov
rma_oedum@hotmail.com, tlf. 30 25 78 64

GRAFISK DESIGN
Niels Bjarne Larsen
NielsBjarneLarsen@gmail.com, tlf. 30 16 36 88

Historier fra det gamle Selling
og Tåstrup: Selling Hede

 yt fra Hadbjerg Vandværk,
N
omtale af fakekirshow og
fodboldaktivitetsmøde

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

TEGNINGER
Per Tjørnild, ptjorn@gmail.com

DET HISTORISKE HJØRNE

TILBAGEBLIK

HØST
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DEADLINE UDKOMMER
4.3.2018 15.-19.3.2018
1.4.2018 12.-16.4.2018
6.5.2018 17.-21.5.2018
3.6.2018 14.-18.6.2018
12.8.2018 23.-27.8.2018
16.9.2018 27.9.-1.10.2018
14.10.2018 25.-29.10.2018
11.11.2018 22.-26.11.2018

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
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GUDSTJENESTER
Februar		
Ødum Kirke
Hadbjerg Kirke
Søndag d. 18.
1. søndag i fasten		
kl. 11.00 AB
Tirsdag d. 20.
Kirke i børnehøjde		
kl. 17.30 MK
Lørdag d. 24.
Lørdagsdåb 		
kl. 11.00 MK
Søndag d. 25.
2. søndag i fasten
kl. 11.00 MK		
Marts		
Ødum Kirke
Hadbjerg Kirke
Søndag d. 4.
3. søndag i fasten		
kl. 9.30 AMKH
Søndag d. 11.
Midfaste
kl. 11.00 MK sogneindsamling		
Tirsdag d. 13.
Kirke i børnehøjde		
kl. 17.30 MK
Torsdag d. 15.
Plejehjemsgudstjeneste 			
Søndag d. 18.
Mariæ bebudelsesdag		
kl. 11.00 MHT
Tirsdag d. 20.
Ældregudstjeneste			
					
Onsdag d. 21.
Ungdomsgudstjeneste			
Søndag d. 25.
Palmesøndag
kl. 9.30 MK		
Torsdag d. 29.
Skærtorsdag		
kl. 11.00 MK med kirkekaffe
Fredag d. 30.
Langfredag
kl. 16.00 MK musikgudstjeneste		

KIRKE

I børnehøjde
Nu om TIRSDAGEN!
Hadbjerg Kirke, tirsdag den 20. februar kl.17.30
og tirsdag den 13. marts kl. 17.30
Tag børnene med i kirke tirsdag aften en gang om måneden. Sæt jer på kirkebænken og få et lille pusterum midt i
en hektisk hverdag. Klokken ringer, orglet spiller, vi synger
salmer og åbner den gamle fortællekasse for at se, hvilken
historie vi skal høre i dag. Bagefter spiser vi sammen i våbenhuset inden vi alle kan gå glade hjem og finde vores seng.
Minigudstjenesten varer ca. 20 minutter og menighedsrådet sørger for pizza, grøntsager, vand og kaffe.
Tilmelding til Mette Krabbe på e-mail mekr@km.dk eller
sms 40 88 96 00 – hvis man ikke når at tilmelde sig, møder
man bare op alligevel.
Alle er velkomne, også børn fra Ødum, Selling, Langskov
eller andre steder i sognene.
Øvrige datoer for foråret: 13. marts, 17. april og 15. maj.
Mette Krabbe

FÆLLESSPISNING
I HADBJERG
D. 22. februar
Se meget mere på side 21.

Andre kirker

Andre kirker

kl. 15.00 Møllegården MK
kl. 11.00 Sct. Pauls LTM
kl. 10.00 Kaffe i sognegården
kl. 19.00 Sct. Pauls MHT
kl. 11.00 Lerbjerg MK

Gudstjeneste
liste frem til
sommer 2018
findes i ”KiRKEN
– kirkebladet
for kirkerne
i og omkring
Hadsten”, som
ligger i kirkerne.
Gudstjenesterne
i de enkelte
kirker kan
også ses på
www.sogn.dk
eller ved hjælp
af app-en
"Kirkekalenderen".

GENERALFORSAMLING I HØST IF
HØST IF indkalder hermed til den årlige generalforsamling
tirsdag d. 20. februar 2018.
Generalforsamlingen vil finde sted i HØST-Hallens klub
lokale, Mejsevej 1, Hadbjerg kl. 19.00.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 10
dage før generalforsamlingen.
NB! EKSTRAORDINÆRT TIL MINDE OM ERIK ”SMEDEN”,
som afgik ved døden den 14. januar, vil dette blive mindet på
generalforsamlingen!
Så mød op og vær en del af denne del også ved
generalforsamlingen!
HØST IF vil være vært for en let anretning, kaffe og vin.
Med venlig hilsen
Vivi Jensen
Formand HØST IF
Tlf. 29 82 04 11
E-mail rudbjergvej13@gmail.com
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FavrskovMesterskaber i Indefodbold
D. 23.-25. FEBRUAR 2018
I weekenden den 23.-25. februar 2018
spilles der igen om FavrskovMesterskaber
i Indefodbold i næsten alle rækker.
Dette er nu en fast tilbagevendende begivenhed sidste weekend i februar, hvor
fodboldhold fra alle Favrskov Kommunes
fodboldklubber dyster om at blive
FavrskovMester i Indefodbold 2018.
Det er i år 8. gang at HØST IF’s
Fodboldafdeling afholder dette. Sidste år var
der 82 deltagende hold, som fordelte sig fra
U7-drenge og piger til Herre-senior, damesenior og oldboys.
Hovedsponsorer for
FavrskovMesterskaber i Indefodbold 2018

Hadsten afdeling

er ny hovedsponsor i år.

Alle er velkommen
Vi håber at der også i år bliver fyldt godt op
med holdtilmeldinger. Og at der igen i år
kommer en masse tilskuere forbi, som ligesom andre år kan sætte liv i hal og klublokale!
Vi fra Fodboldafdelingen er ved at være klar
til at tage imod både spillere, ledere, forældre og tilskuere, for at give dem endnu en
god oplevelse til FavrskovMesterskaber i
Indefodbold. Selv om pladsen i hallen er knap,
så er alle velkommen til at kigge forbi, når de
mange spillere kæmper om pokalen, som der
er til alle vinderholdene, og samtidig kunne
smykke sig med titlen FavrskovMester i
Indefodbold i rækken det kommende år.
Arbejdsopgaver til
FavrskovMesterskaber i Indefodbold
HJÆLP ØNSKES!
I forbindelse med FavrskovMesterskaber i
Indefodbold er der en række arbejdsopgaver,
som skal løses. Vi kunne godt tænke os nogle
hjælpende hænder.
Opgaverne er bl.a.
Opsætning og nedtagning af bander
Sidde ved dommerbord
Løbende oprydning i hal, toiletter, omklædningsrum
Tage imod og anvise omklædningsrum til ankomne hold
Hjælp i hallen til forefaldende opgaver!
Oprydning søndag aften ved stævneslut (ca. 1 time max)

Sparekassen Kronjylland er medalje- og
pokalsponsor for alle hold, samt sponsor
for en erindringsgave til alle spillere til
og med U9!
Stor tak til Filialdirektør Ellen Toft og
Sparekassen Kronjylland for igen at støtte om
aktiviteterne ifm. sponsoratet.
Bidraget behøver ikke være mere 1-2 timer
i løbet af weekenden. Det vil være en stor
Aktiv Hvidevareservice er også en del af
hjælp. Henvendelse til Lars Olsen.
medalje- og pokalsponsoratet.
Tak til vores lokale mand, Martin, fra Aktiv
Fodboldudvalget
FavrskovMesterskaber i Indefodbold
Hvidevareservice.

FASTELAVNSFEST
D. 25. februar i Ødum Forsamlingshus
Fastelavnssoldaterne har gået rundt i Ødum og omegn
søndag d. 11. februar. Børn og voksne har bakket op om
denne dag, og der er gået mange skridt.
Så de helt sikkert trætte børn og voksne holder en pause
frem til sidst i februar, hvor der afholdes fastelavnsfest i
Ødum Forsamlingshus søndag d. 25. februar kl. 14-16.
Vi glæder os til en hyggelig eftermiddag, hvor der er
konkurrence for bedst udklædte, samt kroning af konge og
dronning.
De frivillige
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FORMIDDAGSmøde i Ødum Præstegård

”TANKER OM TANG!”
SOM MAD,
SOM DYREFODER,
SOM ENERGIKILDE,
OG TIL FORDEL FOR HAVMILJØET
Tirsdag d. 27. februar kl. 10.00 i Ødum Præstegård
Foredrag v. Annette Bruhn,
seniorforsker ved Århus
Universitet, Bioscience –
Marin økologi
Annette Bruhn fortæller om,
hvordan dyrkning og anvendelse af tang vinder indpas
i Danmark, og hvordan tang
allerede nu anvendes til en
lang række spændende ting.
Der vil være smagsprøver!
Annette er seniorforsker
ved Århus Universitet og
leder og deltager i flere store
danske og internationale
tang-projekter.
Vi begynder kl. 10.00 med
kaffe og boller. Kl. 10.30
begynder foredraget.
Kaffen koster 20 kr.
Mette Krabbe

HADBJERG BORGERFORENING

GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen finder
sted d. 27. februar kl. 19.00 i
Hadbjerg Forsamlingshus.
Vi glæder os til at se jer alle
sammen fra byen. Vi håber i
vil komme og høre om hvad

vi går og laver, og måske har
i nogle ideer til hvad der kan
gøres for vores dejlige by?
Hadbjerg Borgerforening
Kristine Jensen

FÆLLESSPISNING I SELLING
Næste fællesspisning bliver
onsdag d. 28. februar 2018
kl. 18.00, hvor der bliver
serveret lækker ristaffel.

Tilmelding skal ske på
madiselling@gmail.com
eller ved Jonna, tlf.
30 31 97 14 - senest søndag
d. 25. februar 2018.

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.
De frivillige
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Kirkehøjskolen
Hadsten Højskole, lørdag d. 3. marts, kl. 10.00

”SMAG PÅ REFORMATIONEN”
v. Ida Gravgaard

GENERALFORSAMLING
I SELLING BORGERFORENING
Tirsdag d. 6. marts 2018 kl. 19.30 i Selling Forsamlingshus
Kom og være med til en hyggelig aften.
Punkter til evt. skal være i bestyrelsens
hænder inden d. 15. februar 2018
Selling Borgerforening
Bestyrelsen

Se også indlæg fra Niclas Gunnestrup, side 20

Dagsorden
1. Formandens beretning
2. DGO projektet
3. Godkendelse af regnskabet 2017
4. Valg til bestyrelsen – næstformand (modtager
ikke genvalg) og kassere (modtager genvalg)
5. Valg af suppleanter
6. Evt.

HADBJERG
VANDVÆRK
Generalforsamling den 8. marts kl. 19.30 i
Hadbjerg Forsamlingshus
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Hadbjerg Vandværk

Om Kirkehøjskolen
Kirkehøjskolen holder til på
Hadsten Højskolen på lørdage i
tidsrummet kl. 10.00-12.30.
Vi begynder i foredragssalen
kl. 10.00 med foredrag og debat
og spiser brunch i spisesalen
kl. 11.30. Arrangementet slutter
kl. 12.30.
Der er tilmelding på Hadsten
Kirkekontor, tlf. 86 98 04 25,
senest kl. 12.00 torsdagen før.
Prisen for foredrag og brunch
er 70 kr. pr. gang.
Læs mere på www.hadsten
sogne.dk.
Kirkehøjskolen er for alle.
Kirkehøjskolen er et samar
bejde mellem Ødum, Hadbjerg,
Lyngå, Lerbjerg, Skjød, Voldum,
Rud, Hadsten, Vissing og Nr.
Galten Sogne.
Tilmelding på
Hadsten Kirkekontor
Tlf. 86 98 04 25
senest kl. 12.00 torsdagen før.

I

sit foredrag vil Ida
Gravgaard fortælle,
hvordan Luther har
brugt måltidet, madens
associationer og praksis til at
sprede sit budskab.
Luther havde stor kærlighed til maden, øllet og
måltidet. Det at spise, blev
et værktøj, der skabte
rammerne for de kendte
bordtaler, der fandt sted
i hans bolig, det tidligere
Augustinerkloster. Martin
Luthers hustru Katharina
Von Bora, førte husholdning
med egen køkkenhave og
bryggede eget øl. Middagene
i hjemmet k stor symbolværdi for den nye måde at

forstå kristendommen. Med
sin teologi og verdensanskuelse satte han sit aftryk
på madkulturen og det at
fortære mad i Luthers to
regimenter, den åndelige og
den verdslige. I dag bliver
den protestantiske mad loso
skildret i kogekunsten og
madpolitik i Danmark – hvor
næsten alt er tilladt, til forskel
fra andre store religioner.
Ida Gravgaard er madhistoriker og kogekone, hun
har en universitetsbaggrund i
historie og religionsvidenskab
og arbejder i dag som kok og
formidler af madhistorie.
Efter foredraget går vi i
spisesalen til brunch og debat.

GENERALFORSAMLING
I BYFORENINGEN FOR ØDUM OG OMEGN
Tirsdag d. 20. marts kl. 19 i Ødum Forsamlingshus
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsens formand
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Fastsættelse af næste års kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisorer
8. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet må
være formanden i hænde senest 8
dage før generalforsamlingen på mail
e_solvik@hotmail.com.
Generalforsamlingens beslutninger træffes
ved almindeligt stemmeflertal.

Såfremt en person ønsker skriftlig afstemning skal dette imødekommes.
Valget af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter sker ved skriftlig afstemning.
Efter en fælles beslutning i bestyrelsen
bliver der inviteret til spisning kl. 17.30, hvor
der serveres svensk pølseret. Bestyrelsen
vil gerne imødekomme deltagelse og der er
tilmeldingsfrist fredag d. 16. marts.
Madpris voksne 50 kr., børn 20 kr.
Drikkevarer som sodavand 10 kr., øl 15 kr.
og vin 75 kr.
Vel mødt
Byforeningen for Ødum og Omegn
Bestyrelsen
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HJÆLP MEDMENNESKER I NØD

Køkkenhaver på
højkant firedob
ler høsten
Manirakiza på
28 år har boet
i Kakumalejren
siden flugten fra
Burundi for seks
år siden. ”Med
den vertikale have
kan jeg give mine
tre børn grøntsager, og jeg kan
sælge af dem og
købe salt, sæbe,
olie og løg.”
Fotograf: Mathilde
Berg Utzon

S

øndag den 11. marts 2018 deltager
konfirmanderne i HØST-området,
ja i hele storpastoratet i Folkekirkens
Nødhjælps årlige husstandsindsamling. Vi
håber at få så mange frivillige ud at banke på
dørene, at alle sognets borgere får mulighed
for at give mennesker i nød en håndsrækning.
Det kan være svært at rumme, når verden
koger over af klimaforandringer, krig, uretfærdighed og katastrofer. Man får mest lyst
til at lukke øjnene for grusomhederne. Men
for mange er det heldigvis en umulighed
at vende ryggen til – for det handler jo om
mennesker.
Og heldigvis kan vi mennesker stadig
hjælpe hinanden på tværs af grænser. Her
i sognet bliver det fx muligt at omsætte
sin næstekærlighed til konkret hjælp ved
at gå en rute søndag den 11. marts, når

Glade indsamlere
Tusindvis af
indsamlere går
hvert år på
gaden til fordel
for Folkekirkens
Nødhjælps
arbejde. I 2017
samlede de 14
millioner kroner til
mennesker i nød.
Fotograf: Mikkel
Østergaard

Folkekirkens Nødhjælp næste gang afholder
husstandsindsamling.
Nye måder at yde hjælp til selvhjælp
Det er tit de fjerneste og allerfattigste
samfund, det går værst ud over, når kloden
hærges af fx klimaforandringer. I kraft
af et stort, lokalt, kirkeligt netværk når
Folkekirkens Nødhjælp helt derud og styrker
de svageste. Men der må tænkes i nye, innovative baner for at vinde kapløbet med klima,
flygtningestrømme og befolkningstilvækst.
Folkekirkens Nødhjælp har netop sat et
pilotprojekt i gang, hvor udvalgte kvinder
i flygtningelejren Kakuma i Kenya lærer at
opdrætte fårekyllinger. Insekter er ekstremt
næringsrige, nemme at avle og langt mindre
ressourcekrævende end traditionelle former
for kødproduktion. I første omgang skal

fårekyllingerne avles i større bokse og males
til insektmel, som kan bruges til blandt andet
næringsrige kiks.
Et andet projekt i Kakumalejren lærer
flygtninge at dyrke køkkenhaver på højkant.
Forskellige typer grøntsager spirer lag på lag
inde i store sække med huller i og vokser
så ud af hullerne og opad i flere niveauer.
Dyrkningsmetoden kræver meget mindre
vand end almindelige køkkenhaver, og
samtidig kan man firedoble sin høst. Det
giver nærende mad til både at spise og
sælge af.
I alle Folkekirkens Nødhjælps projekter gælder princippet ’Hjælp til selvhjælp’.
Modtagerne af hjælpen er altid direkte involverede og lærer samtidig nye metoder, der
gør dem mere robuste.
Sæt kryds ved 11. marts.

HØST-området er med ved næste
indsamling d. 11. marts 2018, og
vi håber I vil tage godt imod konfirmanderne, når de ringer på døren.

Sådan melder du dig til
Meld dig som indsamler hos kirkekontoret på 86 98 04 25 eller
kirkekontoret@hadstensogne.dk allerede nu
– det nytter! Ved sidste års Sogneindsamling
nåede Hadsten Storpastoret et indsamlingsresultat på over 40.000 kroner.
På landsplan blev der samlet 14 millioner
kroner ind til verdens mest udsatte. Det er fx
nok til at give 80.000 ekstremt fattige familier
en køkkenhave.
Eller tilmeld dig som indsamler på:
www.blivindsamler.dk
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FORMIDDAGSmøde i Ødum Præstegård
Tirsdag den 20. marts kl. 10.00

OM AT SEJLE
PÅ EUROPAS
FLODER OG
KANALER
Billedforedrag ved Sven Erik Larsen, Bette-Ødum
Vi begynder kl. 10.00 med kaffe og boller. Kl. 10.30 begynder foredraget.
Kaffen koster 20 kr.

PÅSKEFERIE MED
GLÆDE OG GYMNASTIK
Hvornår: 26. til 28. marts, alle dage kl. 9.00-15.00
Hvor: HØST IF, Mejsevej 1, Hadbjerg, 8370 Hadsten, Danmark
Hvem: Alle fra 6-12 år. Begynder, letøvede, øvede
Tilmeldingsnummer: www.dgi.dk/201809556010

PÅSKEFERIE MED FULD FART!

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

Hvem kan deltage?
Alle børn fra 6 til 12 år – både piger, drenge, øvede og
nybegyndere.
Hvad får jeg?
En fed oplevelse
Masser af bevægelse
Nye venner
Smil på læben
Mulighed for at forbedre dig gymnastisk
En flot mulepose og en drikkedunk
Formiddagssnack hver dag
Hvad skal jeg selv gøre?
Komme til og fra hallen
Medbringe en sund og lækker madpakke
Huske drikkedunk
Være omklædt til bevægelse
Kontaktperson
Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte
Gunvor Bakkegaard, tlf. 22 22 23 85 /
gunvor@oedumdamgaard.dk

Vi glæder os til at se dig og dine venner til 3 dage med masser af godt humør og fælles oplevelser.
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OMTALE AF ARRANGEMENTER
I KOMMENDE NUMRE AF HØST
DGI/HØST IF FODBOLDSKOLE
Hadbjerg, den 1. juli – 5. juli, den første uge i sommerferien
Der åbnes for tilmelding den 1. marts 2018.
Fodboldskoleleder
Lars Olsen
Tlf. 30 75 22 12

HØJSKOLEFORENINGEN i HADSTEN
Hadsten Højskole, onsdag den 10. april kl. 19.30

SELVREALISERINGENS
EVANGELIUM OG PRÆSTATIONSSAMFUNDETS FORTABELSE
Ungdommen er ikke, hvad den har været. Den er sundere,
mindre kriminel og mere pligtopfyldende. Vi har tabt tiden
og indrettet os efter uret. Vi inddeler døgnet i klokketimer, så
præstationen kan presses til det maksimale.
Foredraget er med højskolelærer Christian Hjortkjær, og er
denne gang helt gratis.

Husk at sætte kryds i kalenderen d. 21. april 2018

GYMNASTIKKENS OPVISNINGSDAG
I HØST-HALLEN

Tegning: Per Tjørnild

OMTALE AF ARRANGEMENTER
I KOMMENDE NUMRE AF HØST
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Mindeord om Erik ”Smeden” Pedersen

S

øndag 14. januar 2018 blev
en trist dag i ØHG/HØST IF’s
historie.
Erik ”Smeden” Pedersen var afgået
ved døden søndag aften.
Et chok og helt uventet var det for
os alle, der kendte og arbejdede i det
frivillige foreningsliv sammen med
Erik. Og ikke mindst for familien. Selv
om Erik i en periode havde været
syg, var der ingen der havde set
dette komme.
Ethvert lokalsamfund har brug for
ildsjæle, især når den lokale sammenhængskraft er sat under pres. I
Hadbjerg var Erik ”Smeden” Pedersen
en af de største. Det skal nævnes, at
navnet ’Erik Smeden’ kommer fra
familien, hvor faderen drev smedeforretning og -værksted i Hadbjerg. Erik
var ikke selv smed, men elektriker!
Erik havde siden ØHG's oprettelse
i 1959 været med i klubben og var en
af spillerne på det første fodboldhold,
klubben dengang sendte på banen.
Igennem årene tog Erik mere og
mere ansvar i klubben, hvor han med
tiden blev en institution i ØHG, nu
HØST IF. Han har sammen med andre
lokale ildsjæle været en af de største
forkæmpere for, at vi fik en hal i
Hadbjerg og har flere gange sikkert
gået byrådspolitikerne på nerverne.
Erik gav aldrig op, han kæmpede til
det sidste for landsbyen, for klubben
for foreningen og for at alle skulle
have de bedste mulige vilkår for at
dyrke netop deres idræt.
Han har i 40 år været en del af
bordtennis, først under RGI, nu DGI,
og senere også JBTU. En organisator
uden lige når han stod for planlægningen af traditionelle som nye
turneringer. Erik har været med til
at lave et indgående samarbejde

mellem DGI og JBTU, noget som
børn og unge i mange år fremover
vil nyde rigtig godt af. Lokalt kom
bordtennis også på programmet
som en idrætsgren. Her sikrede Erik,
at alle fodboldspillere kunne spille
bordtennis om vinteren for samme
kontingent. Det har betydet at ØHG/
HØST IF i en årrække har været
og stadig er kendt og berygtet på
bordtennislandkortet.
I ØHG/HØST IF var Erik Smeden
også med til at søsætte RGI/DGI
Fodboldskoler i foreningen. Hvert
år samles mange børn og unge den
første uge i skoleferien til den lokale
fodboldskole. I begyndelsen lå antallet på 40-45 deltagere, men nu har
fodboldskolen vokset sig stor og har
haft op til 120 deltagere.
Udendørs er et at de nyeste hit
krolf. Det var Erik, der startede Krolf i
HØST IF. Også her er HØST IF blevet
landskendt, da klubben via Erik har
tilbudt sig og flere gange været vært
for både lokale mesterskaber samt
landsmesterskaber. HØST IF har i dag
20 medlemmer, der spiller krolf.
Erik fik aldrig selv børn, men
de børn og unge, der har været i
fodbold-/bordtennismiljøet og i
HØST-området generelt, kendte
Erik og vidste, hvad han bestod af.
Selvom man ikke i det daglige tænkte
over det, var Erik med til på sin egen
måde at danne børn og unge i området. Nogle pædagoger vil nok være
uenige i den særlige pædagogik, som
Erik stod for. Han kunne til tider være
hård og kontant, men Erik ville altid
kun børnenes og de unges bedste.
Erik forsøgte at give de børn og
unge, han fik ansvar for, kompetencer
til at stå imod de nederlag, livet også
byder på. For dem, der kom Erik nær,

var han et varmt menneske, der altid
med sit gode humør og sine vittigheder kunne få et smil frem på læberne
hos andre. Rigtig mange af disse unge
mennesker, som har nydt godt af
Eriks ”opdragelse”, var med til bisættelsen for at sende Erik godt afsted
på den sidste rejse!
Erik Smeden var meget bestemt og
principfast, hvilket betød at mange i
det frivillige foreningsliv har prøvet
at været uenig med Erik med heftige
diskussioner til følge. Men bagefter
var tavlen altid vasket ren. Respekt
for andres holdninger og meninger
var en af Eriks mange dyder.
Man kunne skrive meget mere om
alt det, Erik Smeden har bedrevet
igennem årene. Nævnes skal, at der
naturligt nok er tildelt Erik en masse
anerkendelser. Af de mere officielle er Idrætssamvirkets ”Hadsten

Initiativpris”, samt at Erik i forbindelse
med indvielse af HØST-Hallen i
2010 blev udnævnt til Æresmedlem i
ØHG/HØST IF. Jeg er overbevist om,
at alle, der har været med omkring
Erik Smedens aktiviteter igennem
årene, vil nikke anerkendende til alle
hans bedrifter.
Erik vil blive savnet af mange i og
omkring Hadbjerg, i hele HØSTområdet og Bordtennis-Danmark.
Vi har mistet en stor personlighed, som bliver svær at erstatte, ja
faktisk umulig. Ingen var eller er som
Erik Smeden.
Erik var en af de helt store, gamle
ildsjæle!

Æret være Eriks minde!

Lars Olsen
HØST IF
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EN STILLE BØN…
Kære Selling
Mit navn er Nichlas Gunnestrup, og ud over at være
næstformand i Selling Borgerforening, så er jeg også en
del af etableringsgruppen ved vores grønne område midt
i byen, som jo er ved at blive et fantastisk samlingspunkt
for byens borgere.
Men efter næsten 8 år i borgerforeningen, har jeg
brug for mere tid til alt andet, jeg gerne vil i vores by, og
genopstiller derfor ikke på næste generalforsamling.
Det betyder, at borgerforeningens bestyrelse bliver
reduceret fra 3 til 2.
Og da det ikke er juridisk muligt at have en bestyrelse
på kun 2 medlemmer, har det den effekt, at borgerforeningen ophører.
Uden en borgerforening, besværliggøres alt, lige fra
at søge midler, afholde byfest, vedligeholde det grønne
område og meget, meget mere.
Derfor en lille bøn fra mig til jer
Kunne der være en eller gerne flere, som kunne tænke
sig at stille op til en post i borgerforeningen, så vores by
stadig kan få del i de mange goder man kan få med en
forening i ryggen, så skal I ikke holde jer tilbage.
Vi afholder generalforsamling i forsamlingshuset
tirsdag d. 6 marts kl. 19.30.
Har man spørgsmål til overstående, er man velkommen
til at kontakte mig.
Nichlas Gunnestrup
Næstformand i Selling borgerforening
Tlf. 23 26 57 99

Fællesspisning i Hadbjerg

NYE BOLLER PÅ SUPPEN

D

ecember måneds fællesspisning
i Hadbjerg Forsamlingshus bød
på en skøn menu, men også et
farvel. Det trofaste madhold, anført af Grethe
Majgaard og Ida Loft, takkede af efter mange
års tro tjeneste ved kødgryderne.
I omegnen af 15 år har Grethe, Ida og
resten af holdet sørget for lækker mad og
ingen opvask hver sidste torsdag i måneden.
Antallet af skrællede kartofler må overstige
selv en livlig fantasis forestillinger! Her fra
borgerforeningens bestyrelse lyder et højt og
rungende tak for mad!
Heldigvis er det på ingen måde slut med
fællesspisning i Hadbjerg!
Et nyt, stærkt madhold har meldt sig på
banen og vil allerede torsdag d. 22. februar
bespise de sultne bysbørn. Vi her i bestyrelsen er begejstrede og forventningsfulde,
d’herrer!
Holdet er sat, man hører gerne fra jer, hvis
man har lyst til at give en hånd med.
Tilmelding foregår som sædvanligt: Når
opslaget kommer op (på skilt og Facebook),
kan man ringe på tlf. 20 73 87 49 og melde
sig til. Som noget nyt, må man gerne melde
sig til pr. sms. Tilmeldingen er først gældende,
når man har fået et ”ok” tilbage. Desuden vil
der som forsøg køres med en kort venteliste. Husk derfor at melde afbud, hvis I bliver
forhindret – det kommer de næste på listen
til gavn.
OBS: Den sidste torsdag i marts falder på
en helligdag, derfor er datoen for fællesspisning torsdag d. 22. marts.
Hadbjerg Borgerforening
Kristine Jensen

Et par glade ”kogekoner” modtog en lille erkendtlighed i
taknemmelighed fra borgerforeningen.

Det nye madhold får sin maddåb d, 22. feberuar.
Fra venstre mod højre: Jens, Svend, Claus og Michael
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KÆRE

HØST-BORGERE
2018 er ingen undtagelse, når der kommer til Byfest i Selling.
Byfestudvalget inviterer igen i år til et brag af en weekend,
hvor sjovt samvær er i højsædet.
Sæt kryds i kalenderen den 2. weekend i juni.
Den 8. juni 2018 til børnefesten og den 9. juni 2018 til en
hyggelig dag og en fest, for hele familien om aftenen.
Husk at festen er for hele HØST-området –
og man må gerne tage en ven med.

STORE LEGEBØRN
Aktivitetsudvalget søger forældre, så vores børn kan få nogle
dejlige oplevelser i Ødum Forsamlingshus.
Tidens fester som afholdes i samarbejde med
forsamlingshuset:
Fastelavnssoldaterne og festen
Sankthansfest på det grønne område ved Oluf Ringsvej
Halloweenfest
Julefest
Grundlovsfest i Hadbjerg – her deltager Ødum med aktiviteter og kagebagning sammen med Hadbjerg Borgerforening

Byforeningen for Ødum og Omegn

Lillian Lindberg

Vi er en skarp flok, som har været med i byfestudvalget de
sidste år, men i år mangler vi hænder. Både til planlægningen
og på dagen. Så hvis du har en indre tovholder i dig, med
hang til sjov, eller bare har lyst til at være med til at arrangere
den festligste byfest, så meld ind! Kontakt Majken HolstJensen eller en af undertegnede. Vi mødes ca. en gang i
måneden indtil festen afholdes.
På dagen har vi også altid brug for hænder, til at stå bar
eller i bod, eller bare til at hjælpe med borddækningen.
Vi glæder os til at se og høre fra jer.
Mona Tahhan og
Steffen Espersen
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Løb i HØST IF

KROLF

Vi spiller mandage og fredage kl.
13.00 ved HØST-Hallen i Hadbjerg.
Kom og prøv at være med. Du kan
låne køller og kugler helt gratis.
Vi har det sjovt! Og der er altid
kaffe bagefter!

NY 2018 SÆSON I GANG

Søndag den 14. januar
havde vi opstart på den nye
løbesæson i HØST IF.
Efter en kortere løbetur
mødtes vi i klublokalet til
en forfriskning og snak om
forventning til den nye
sæson. Flere nye var mødt
op for at deltage i løbefællesskabet og måske få nogle
nye faste løberutiner.
Har du også lyst til at dele
løbeturen med andre og evt.
sætte nye mål i løbet af året
– så mød op og vær med…
Træning for alle niveauer
Igennem hele sæsonen er
der mulighed for at være
med på netop det niveau
som man ønsker. En hyggetur med snak og motion, en
lang tur med flot natur og
trætte ben, hårde intervaller

med høj puls og tungen ud
af halsen.

Faste klubture hver måned
Hver måned (den første
søndag) tager vi på en
klubtur, hvor der løbes nye
ruter, løbstyper og andre
steder end de sædvanlige
ture i lokalområdet. Der er
her mulighed for at løbe
kortere eller længere distancer. Årets første klubtur i
februar gik til Mygind skov
ved Voldum.
Egne arrangementer
Sæt allerede nu kryds i
kalenderen ved den 5. juni
(Grundlovsløbet) og den
25.-26. august (Stafet
For Livet). Læs mere i
de kommende udgaver
af HØST.

BORDTENNIS

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

Egå Engsø
Hadsten Skoven, Vesterskovvej
Pøtmølle Skov

Kontingent for hele 2018
Medlemskab for en hel sæson er kun 200 kr.
Tilmeld og betal via www.høstif.dk/loeb
Claus Glavind
Motionsformand, Løb
E-mail claus@glavind.net
Tlf. 71 78 02 30

Sæsonen er i fuld gang med Ju Jitsu
i HØST-Hallen! Så det er nu I skal
finde en kammerat/veninde at tage
med på holdet!

www.facebook.com/hadbjergjujitsu
E-mail hadbjerg.jujitsu@gmail.com

Faste træningstider, fra HØST-Hallen
Tirsdag kl. 19.30 Fællestræning med kortere løbetur
Torsdag kl. 20.00 Fælles løbetur efter aftale på Facebook
Søndag kl. 9.00 Fællestræning med mulighed for længere ture,
lokalt og andre steder

JU JITSU

Træningstider
Tigerholdet (børn) tirsdag kl. 17.00-18.00
Teenagere og voksne: tirsdage kl. 18.00-19.15
og torsdage kl. 20.30-22.00.

Klubture de kommende måneder
4. marts
1. april
6. maj

Margit Jensen
Kontaktperson
Tlf. 22 76 57 78

STAVGANG
Lørdag formiddag kl. 9.30
Vi går en times tid, og får derefter en
tår kaffe og en sludder.
Vi er færdige så vi kan nå at komme
til byen inden frokost.
Alle er velkomne. Husk, det
er god træning til skituren eller
hærvejsmarchen.
Vagn Salling Poulsen
Tlf. 86 91 43 76 / 23 25 19 89

Thomas Langton
Glentevej 10, Hadbjerg
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HØST IF VOLLEYBALL

FODBOLD

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 :)

HØST IF Ungdomsafdelingen

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 starten, 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
E-mail kim@liholm.dk
Tlf. 22 78 77 70

BØRNE- & UNGDOMSHOLD

er efterfølgende kort samling
i klublokalet i HØST-Hallen,
hvor HØST IF Fodbold er
vært for en lille forfriskning.
Nytårsappellen bliver i
år antageligt lørdag den 10.
Nytårsappel
marts kl. 10.00 omklædt på
Snart lakker det mod enden
træningsbanen og for alle
og den udendørs sæson står årgange! Tidspunktet kan
for døren. Som vanligt starter blive ændret! Alle opdateres
vi den udendørs sæson med
via SMS.
en markering via en nytårsapNogle hold har på det
pel, hvor alle hold møder op
tidspunkt allerede startet
til en god times træning. Der træningen, nogle starter lige
Der er godt gang i den
indendørs fodbold her efter
nytår! Træning onsdage og
fredage, turnering og stævner
lørdag-søndage.

NVUI/HØST IF Senior klubsamarbejde

VH FODBOLD
Efter evalueringsmødet er Jan
Sandholm Laursens kontrakt
forlænget til udgangen
af 2018.
Turneringskampprogram
vil være i næste nummer af
HØST i marts.
Turneringskampe starter omkring 1. april. Indtil
da deltager Serie 4 og 6
i træningsturnering hvor
der spilles 5 kampe inden
turneringsstarten. Træningen
er startet her d. 27. januar, så
VH Fodbold er i gang. Der er
en række praktiske ting, der
skal ordnes frem mod turneringsstart, men vi forventer at
være helt klar til start 1. april.

Om VH Fodbold

Der trænes på skift
ugevis i Hadbjerg og
Voldum. Ligeledes
vil hjemmekampe
blive spillet på skift
mellem Hadbjerg
og Voldum
stadioner. Ved
hjemmekampstæv
ner spiller Serie
4-holdet kl. 13.00
og Serie 6-holdet
kl. 15.00.
VH Fodbold er
et klubsamarbejde
mellem HØST IF og
NVUI på seniorplan
(ikke OB).

efter eller senere, men som
sagt en markering samlet fra
HØST IF fodbold om at nu er
vi i gang med en ny udendørs
fodboldsæson i Børne- &
Ungdomsafdelingen.
Vi ses den 10. marts
kl. 10.00!
NB! Der vil blive sendt
SMS reminder til alle Børne& Ungdomsspillere, der er
indmeldt i HØST IF Fodbold!
Fodboldudvalget

HØST IF

OB 40-HOLDET

OB 40-holdet træner indendørs
i HØST-Hallen hver onsdag kl.
21.00-22.00.
Så mød op og hold formen vedlige.
Jacob Andersen er holdleder.
Spørgsmål eller andet ved OB
40-holdet kan stilles til Jacob
på tlf. 27 12 55 24 eller e-mail
andersenjacob1980@gmail.com
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QUICKGUIDE

TIL AKTIVITETER OG KONTAKTPERSONER

Fodbold 
HØST IF og VH 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, onsdag kl. 21.00-22.00
		
Kontaktperson Jacob Andersen, tlf. 27 12 55 24
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Badminton
HØST IF
Kontaktperson:
Gert Holdensgaard, tlf. 23 31 17 56, e-mail gertogsanna@skylinemail.dk
Banko
Hadbjerg Forsamlingshus
		
Onsdag kl. 19.30
Bordtennis
HØST IF
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
HØST IF
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
Micro springere
Piger og drenge 0.-2. klasse – onsdag kl. 17.00-18.15 i hal B
		
Steffen Espersen, Majken Holst-Jensen, Henning Espersen m.fl.
Mini springere
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.
Store springere
Piger og drenge fra 5. klasse – onsdag kl. 18.30-20.00 i hal B
		
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 i Selling Forssamlingshus
		
Sabine Mogensen & Sissel Pedersen
Friske bedste & older – 60+ (seniorer) – mandag kl. 15.00-17.00
		
Gunvor Bakkegaard
Ju Jitsu
HØST IF
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
HØST IF
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
HØST IF
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)
HØST IF
Træningstider:
Lørdag kl. 9.30
Kontaktperson:
Vagn Salling Poulsen, tlf. 72 20 24 56, e-mail vsphadbjerg@gmail.com
Volleyball
HØST IF
Træningstider:
Voksne mixhold – torsdage kl. 20.30-22.00
Kontaktperson:
Kim Liholm, tlf. 22 78 77 70, e-mail kim@liholm.dk
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HISTORIER FRA DET GAMLE SELLING OG TÅSTRUP
Af
Martin Møller

SELLING HEDE
Fortsættelsen af ”Historier fra det gamle Selling og
Tåstrup” udgivet af Niels Schjeldahl i 1997, som kalder
det ”En uhøjtidelig og absolut uvidenskabelig beretning om fæstere, beboere og ejere af Selling – og
Tåstrup gårde og huse” fra omkring 1700 til 1950.

Selling Hedevej med ejendommene Selling Hedevej 1,3,5,2 og 4

Elleskovgård
Den første ejendom vi kommer til, når vi
kører op ad bakken nede fra Selling Mølle, er
Elleskovgård, Selling Hedevej 1.

Udsigten fra Selling op mod Selling Hede

Elleskovgård
Foto taget af Niels Scheldahl i 1996.

Den 16. december 1904 udstedte W.
Poulsen, som befuldmægtiget for Karen
Marie Poulsen, skøde på matrikel nr. 5a til
Niels Peter Pedersen, som startede ny ejendom på Selling Hede. Niels Peter Pedersen er
søn af snedker Peter A. Andersen, som boede
i Selling.
Niels Peter Pedersen er født d. 14. juli
1879. Ved folketællingen i 1901 er Niels
Peter, nu som 22-årig registreret som
snedker.
Den unge matrikelejer og snedker har jo
nok hurtigt kastet sig ud i at bygge gården,
for iflg. BBR-registeret står gården færdig
i 1906, og her er hans søster Magrethe og
hans far også flyttet ind på ejendommen.
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skøde på Jernkærgård den 4. juli i 1844, og
Den 1. december 1912 er gården registreret som en firelænget gård med stuehus, hans mor står de følgende år registreret som
aftægtskone på gården indtil sin død i 1848.
kostald, lade, hestestald og brændehus.
Jens Nielsen er gift med Kirsten Terkildsdatter
Niels Peters svigersøn, Peter Kusk, overfra Ølst, og de får i perioden 1832 til
tog senere ejendommen og drev den frem
1847 6 børn.
til 1944, hvor det var Karl Gertsen, der kom
Stedet for de 6 børns fødsel er anført som
til, og som drev gården frem til 1949, hvor
”Jernkjerhuset”. Deres dødsfald er ikke regiEivind Skovlund Sørensen overtog og drev
streret i kirkebogen, så de kan være fraflyttet.
den frem til 1955.
Den 4. februar 1869 får Jens Nielsen (33
I 1955 overtager Harald Jørgensen og
år) skøde på Jernkærgård, han er født i Lading,
hustruen Birthe gården, og i 1978 overgår
ejerskabet, iflg. Niels Scheldahls optegnelser, og er gift med Bodil Marie Nielsen (22 år),
som er fra Viby. I 1887 tilkøber han et englod
til datteren Benthe og svigersønnen Anders
ved banen, matr.nr. 10d.
Pedersen.
I december 1887 overdrages gården til
Jernkærgård
Morten Nielsen (48 år) fra Borum, og hans
Den næste gård hen ad vejen er Jernkærgård, hustru Ane Nielsen (38 år) født i Tilst.
I januar 1891 får en hr. Christen Pedersen
Selling Hedevej 3, som er bygget i 1853, og
er ”Hedens” ældste gård, og formodentlig den udlægsskøde på gården, som han i juni
1892 overdrager til Laurs Søren Pedersen
ældste gård i hele Selling.
fra Skader.
Senere ejere kan nævnes Frederik Nielsen,
ejer fra 1904 til 1905, Niels Chr. Karup og
hustru Helene Nielsine Rasmussen, ejere fra
1905 til 1906, Frederik Jørgen Eriksen, ejer
fra 1906 til 1907, Peter Madsen, ejer fra
1907 til 1916 og Peter Martin J. Bager fra
1916 til 1959, hvor Birta og Poul Funk køber
og driver Jernkærgård videre. Begge er nu
døde, ejerforholdene herefter kender jeg ikke.
Jernkærgård er opført i 1853, og der findes ikke oplysninger
på, om det er Jens Nielsen, der har opført gården.
Foto taget af Niels Schelhahl i 1996

Sønderskovgård
Næste gård på vejen er Selling Hedevej
5, Sønderskovgård, opført i 1915 iflg. BBR
registeret!

Bækagergård
Skråt overfor ligger Bækagergård, Selling
Hedevej 2.

Da gården er registreret som bygget i 1853,
har der formodentligt ligget en gård før den,
for i 1801 bebos gården, matrikel nr. 14a af
husmand og tømrer Niels Nielsen (Houmand)
og hans hustru Anne Marie Danielsdatter.
Han er 31 år og er søn af ejeren på Ebbestrup.
Hustruen dør i 1806 og han gifter sig
samme år med Kirsten Jensdatter fra Voldum.
De får to børn, og da Niels Nielsen dør i 1829,
57 år gammel, driver hustruen gården videre.
I 1834 står deres søn Jens, født i 1809,
opført som boelsmand i Selling, og han får

Den 14. juni 1913 udsteder Wincents
Poulsen fra Selling skøde på en parcel af matr.
6a, beliggende på Selling Hede til sønnen
Viggo Poulsen, og der bliver endvidere købt
et engareal.
Iflg. det offentlige BBR-register er gården
opført i 1912, så om den har været klar til
indflytning, da Viggo overtager den, er uvist.
I april i 1918 sælger han til Jens Ditlev, som
allerede i maj 1919 sælger videre til Anders
Christian Svendstrup og hustruen Birthine K.
Sørensen, som på det tidspunkt har 7 børn,
og yderligere 2 kommer til.
Gården blev i 1951 overtaget af Birthe og
Henry Svendstrup og A. C. Svendstrup boede
hos dem til sin død i 1962.
I 1991 døde Henry Svendstrup og i 1993
blev gården solgt.
Birthe Svendstrup flyttede til Selling, og er
nu også borte.

Allerede i 1919 sælges gården til Hans
Gothart Nielsen, som ejer gården frem til 1924,
hvor han sælger til Magnus Sørensen, som i
1933 begærer akkord. (En akkord, der var stadfæstet ved skifteretten, medførte, at akkorden
havde virkning for alle skyldnerens kreditorer,
der havde krav omfattet af akkorden).
Ved et fogedudlægsskøde i 1934 overtages Sønderskovgård af Ole R. Bach, som
er gift med Gerda, der dør i 1971. Ole Bach
dør i februar 1993, og begge er begravet i
Ødum. Gården overtages samme år af Per og
Charlotte Spanner.
Frydensvang
Længst ude ligger Selling Hedevej 4, matr.
nr. 8a, som den 10. oktober 1910 sælges til
Johannes Marius Christensen, der her opretter en ny ejendom.
Hvilke bygninger der har været her dengang,
har Niels Scheldahl ikke kunnet berette om,
men iflg. det offentlige register, har der været
en bygning der, som er opført i 1850.
Han sælger gården i september 1912 til
Niels Peter Karl Madsen, Gødvad, som allerede i juni 1915 sælger til Niels Jacobsen. Det
må have været Niels Jacobsen, der byggede
stuehuset, da det er bygget i 1917.
Om det er her, gården har fået sit navn
Frydensvang vides ikke.
I 1964 sælges gården til hans datter Inger,
som er gift med Knud Horn Rasmussen.
Det videre forløb for Frydensvang
kendes ikke.

Sønderskovgård.
Billedet er taget af Niels Scheldahl i 1996

Bækagergård, fotograferet af Niels Scheldahl i 1996

Den 12. december 1905 sælger A. P. Fisker
i Selling en parcel i Selling Hede til Andreas
Svendsen, som opfører en gård, der får matr.
7c og navnet ”Sdr. Skovgaard”.
Svendsen sælger gården i 1908 til Christian
Nielsen, som i 1916 sælger videre til A.
Jensen og J. Schøler.

Frydensvang, Selling Hedevej 4.
Billedet er taget af Niels Scheldahl i 1996.
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NYT FRA
HADBJERG VANDVÆRK
Så er der gået endnu et år, og selv om der
ikke er sket en masse i løbet af 2017, er der
alligevel en lille smule nyt at berette. For
det første kan jeg fortælle at årets generalforsamling bliver den 8. marts kl. 19.30 i
Hadbjerg Forsamlingshus. Der vil man kunne
hører meget mere nyt 😊
De fleste bekymrer sig jo ikke så meget
om vandet, så længe det bliver ved med at
komme og er rent. Når der så en sjælden gang
ikke er noget vand, skal vi nok få det at vide.
Det er jo ikke så mærkeligt, for de færreste er
jo forberedt på en pludselig vandafbrydelse,
og har taget højde for dette. En gang imellem
vil vandværket være advaret, for eksempel
hvis der er ledningsarbejde, hvad enten det
så er en vandledning eller en strømledning.
I så fald vil vi skrive på vores hjemmeside,
www.hadbjergvand.dk og på Facebook. Vi kan
komme ud til mange på den måde, men der vil
selvfølgelig være nogen, der ikke får beskeden,
men det er forhåbentlig bedre end ingenting.
Hvis der er tale om maget langvarige afbrydelser, vil vi selvfølgelig dele en seddel rundt,
men hvis man er på Facebook, kan man med
fordel blive venner med Hadbjerg Vandværk.
I løbet af 2017 har der været meget skriveri
om sprøjteresten chloridazon-desphenyl,
der er fundet i en række boringer. Hadbjerg
Vandværk har analyseret for dette, og vi har
heldigvis ikke nogen problemer. Der har i det
hele taget ikke været nogen problemer med
vandkvaliteten. Alle analyseresultater kan ses
på hjemmesiden.
Igennem mere end ti år har Hadbjerg
Vandværk leveret vand til Erslev Vandværk.
De 48 forbrugere køber ca. 17.000 m3 vand
om året. I alt pumper Hadbjerg Vandværk ca.
80-90.000 m3 vand ud om året. Da der ikke
længere en et fysisk vandværk i Erslev, har
vi snakket om at lægge de to vandværker
sammen, således at Erslev Vandværk nedlægges og Hadbjerg Vandværk videreføres med
de ekstra forbrugere. Bestyrelsen i begge
vandværker arbejder videre på projektet, og
planen er at det skal ske fra 2019.
Mød op til generalforsamlingen og få mere
information.
Bestyrelsen i Hadbjerg Vandværk

Tilbageblik

FAKIR SHOW

KORT REFERAT FRA AKTIVITETSMØDE I FODBOLD
Vi vil gerne give Jacob et stort Tak for hans
show. Det var en rigtig god aften hvor vi
sagde ”Waauw” flere gange. Det var så
spændende og interessant. Hold op en god
optræden. Tusinde Tak
I december afholdt vi traditionen tro
juletræsfest. Der var igen denne gang rigtig
mange der kom og havde en superhyggelig
formiddag. Vi var så heldige at julemanden
kom forbi med godteposer, mens vi sang
og dansede om juletræet. Tak for en dejlig
formiddag.
Hadbjerg Borgerforening
Kristine Jensen

NAVNENYT
Hadbjerg Kirke
Bisatte og begravede
Claus Juhl-Christensen, Selling
Erik Pedersen, Hadbjerg

Ødum
Bisat fra Sct. Pauls Kirke
Stig Ørum Hansen, Selling

Onsdag den 31. januar
Aktivitetsmødet indledtes
med et minuts stilhed til
minde om Erik ”Smeden”
Pedersen, som afgik ved
døden den 14. januar. Trist og
uforståeligt at han ikke mere
er i blandt os. Vi kommer i
den grad til at savne ham på
alle fronter!
Aktivitetsmødet onsdag d.
31. januar var desværre heller
ikke i år et tilløbsstykke. 110
deltagere er ikke meget med
så mange spillere (og forældre), der er i HØST IF Fodbold.
Skuffende at ingen ”gider”
at høre hvad der har været
arbejdet med det seneste år.
Ligeledes mangler der jo så
også tilkendegivelser af nye
ideer eller ting der kan gøres
anderledes og bedre. Men
mødet blev gennemført efter
dagsordenen.
Formand Lars Olsen berettede fra årets gang med
mange aktiviteter i fodboldafdelingen. En af de ting som
der især var fokus på var at
fodboldudvalget kun er på 3
personer efter Eriks exit. Der
er nok at se til og der er alt

for langt helt ude fra spillere/trænere indtil udvalget.
Udvalget har derfor rigtig
travlt og når ikke helt rundt
til alle, som vi gerne vil.
Derfor vil der det næste år
bliver arbejdet på at etablere
et seniorudvalg og et børne& ungeudvalg, hvor formænd
for disse udvalg bliver en del
af fodboldudvalget. fodboldudvalget kommer dermed
tættere på aktiviteterne.
Udover disse udvalg vil
rollerne som kampfordeler
og dommerpåsætter af lokale
dommere samt materielforvalter blive håndteret af
personer, der også tilknyttes
fodboldudvalget.
Målet er at få flere med til
at løfte de opgaver der er, så
det bliver overskueligt for alle,
samt at overblik og håndtering for fodboldudvalget
blive nemmere end det er i
dag. Desuden at der kommer
nye ideer og forbedringer
på banen, så det ikke er de
samme personer, der hele
tiden sidder og beslutter,
hvad der skal ske.

På mødet blev fodboldudvalget genvalgt. Lars Olsen
meddelte sidste år at han ikke
ville fortsætte som formand.
Det står ved magt. Men Lars
indgår i fodboldudvalget
og er indtil videre fungerende formand for HØST IF
Fodbold.
Der skal arbejdes på at
få organiseret og få fordelt
alle de arbejdsopgaver som
Erik Smeden var en del i
fodboldudvalget.
Der vil de kommende
måneder bliver arbejdet på at
få alt dette på plads.
Der kan dog allerede
nu siges at vores U12
træner Rasmus Knage
Thomsen bliver Børne- &
Ungdomskoordinator i
HØST IF. Der arbejdes på en
rollebeskrivelse af de arbejdsopgaver, som Rasmus skal
varetage. Tak til Rasmus fordi
du vil være en del af fodboldudvalget i HØST IF Fodbold.
Fodboldafdelingen
HØST IF
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Praktisk information

FERIE OG FRIDAGE

Sponsorudvalget

KAMPAGNE HOS OK, ØDUM
Fredag den 23. februar kl. 13.00-17.00
står vi klar på tanken til at svare på spørgsmål.
Fx med at downloade og tage den nye OK app i brug.
Igangværende opgaver
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 i øvrigt er
interesseret.
Lars Olsen
HØST IF
Sponsorudvalget

Om sponsorudvalget

HØST IF har til stadighed brug for
hjælp – både fysisk og økonomisk.
Derfor er det dejligt når virksom
heder og private giver tilsagn om
at give en hånd.
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.

Deltagere søges!

Har du lyst til at bidrage til vores
sponsorer så sig endelig til. Jo
flere vi er om opgaven jo bedre.
Vi holder et månedligt møde,
hvor vi uddelegerer arbejdet
i ”mindre enheder” fra gang til
gang. Alt sammen til gavn for at
vores lokale forening og miljøet
omkring HØST IF og HØSTHallen kan få de bedst mulige
betingelser fremover, både på
aktivitetsniveau, men også de
fysiske rammer.
Du kan kontakte sponsorud
valgets medlemmer hvis du har
spørgsmål eller er interesseret.

OK

OK Ødum er din lokale indkøbsbu
tik i HØST-området, hvor du kan
få det du lige står og mangler, da
der er et bredt sortiment i butikken.
Fx kan du hente morgenbrød både
hverdage og weekender, og der
er flere muligheder for at få stillet
sulten med varme menuer, når du
ikke selv vil stå ved kødgryderne.
OK Plus i Ødum er godt lokalt sted
at handle generelt og en rigtig god
samarbejdspartner for HØST IF!

OK aftale

Brændstof: Du støtter ungdomsar
bejdet i HØST IF med 6 øre pr. liter,
hver gang du tanker, når du har et
OK benzinkort eller OK-app, 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. Flere af vores
korthavere (inkl. undertegnede) har
benyttet sig af dette gode tilbud
om elaftale.
Tilmelding: Er du interesseret i
dette gode OK tilbud med støtte til
HØST IF, så download OK appen

til iOS eller Android, eller kontakt
undertegnede for et OK-kort.
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 sponsor
støtte af OK.

Jeg holder vinterferie i uge 7
Der henvises i denne periode til min kollega
i Hadsten:
Marie Hedegaard Thomsen, tlf. 86 98 08 09
Anne Martiny Kaas-Hansen, tlf. 86 98 12 24
Kirkekontoret, tlf. 86 98 04 25

Lars Olsen
HØST IF Sponsorudvalg
tlf. 30 75 22 12

i pastoratet

MK

Mette Krabbe

Mette Krabbe

KIRKEBIL

Har man behov for taxa til kirke eller arrangementer i præstegården og sognegården,
ringer man til Byens Taxi, tlf. 86 98 27 11.
Giv taxaselskabet besked om, at turen skal
faktureres til menighedsrådet.

AMKH

Anne Martiny Kaas Hansen

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.

MHT

Marie Hedegaard Thomsen

LTM

OK app

Det er nu muligt at downloade en
app til både Android og iOS, så man
ikke skal bruge kort til betaling på
tanken, men betale via OK-app.
Det er vigtigt under opsætnin
gen at angive den forening man vil
støtte – så husk at tilvælge HØST
IF! Så vil HØST IF stadig få 6 eller
12 øre pr. liter når I tanker. Man kan
også vælge MobilePay, men så er
der ingen støttekroner til HØST IF!
Hvis man bruger betalingskort i
automaten, er der ingen ændringer.
Kortholdere, der både har app og
kort, kan anvende begge dele.

PRÆSTER

Lise Thorbøll Melchiorsen

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.

AB

Anders Bonde
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Akupunktør
Anna Grethe Strange
86 91 47 47
Baunehøjvej 158, Hadbjerg
Autoforhandler
HTC-biler – Autoriseret VW-Skoda
87 61 31 17
Torben & Benno, Kirkevej 67, Hadsten www.htc-biler.dk
Autoværksted
KP Erhvervsbiler ApS
21 71 15 77
AutoMester, service og skadescenter
www.kp-e.dk
Byvej 8a, Selling
kim.petersen@os.dk
Bach – Hadsten service-, skade-, undervognscenter
Over Hadstenvej 22, Hadsten
86 98 28 09
Hadbjerg Auto service
40 35 39 10
Bredgårdsvej 9
hadbjergautoservice.dk
Bank / sparekasse
Nordea, Hadsten
70 33 33 33
Østergade 21, Hadsten
Sparekassen Kronjylland
86 98 28 11
Søndergade 8, Hadsten
vestjyskBANK
86 98 15 00
Østergade 15, Hadsten
Bedemand
Kronjyllands Begravelsesforretning
86 98 39 00
Gunnar Lauritsen
Søndergade 7, Hadsten
Unik Begravelse
70 23 53 03
Vestergade 15, Hadsten
www.UnikBegravelse.dk
Benzin- og servicestationer
OK
86 98 92 66
Landevejen 203, Ødum
Blikkenslager Se vvs
Bogtrykker
Buchs
86 42 05 99
Kertemindevej 15, 8940 Randers SV

By- / borgerforening
Byforeningen for Ødum & Omegn
Lillian Lindberg
30 64 31 94
odumforsamlingshus@gmail.com
Hadbjerg Borgerforening
Majbritt Hansen
23 84 90 23
Selling Borger- & Grundejerforening
Steffen Espersen
28 68 40 38
Tåstrupvej 7
Steffen@komis.dk
Ejendomsmægler
DanBolig Hadsten
87 61 31 80
Østergade 21, Hadsten
www.danbolig.dk
Joan Pank
joan.pank@danbolig.dk
EDC Hadsten
86 98 36 00
NY
Søndergade 13
www.edc.dk
8370 Hadsten
837@edc.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
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
Over Hadstenvej 38, Hadsten
www.focusoncare.dk
Hårde hvidevarer
Aktiv Hvidevareservice
70 10 10 05
V/Martin Simonsen
www.ahs.dk
Bavnehøjvej 115, Hadbjerg
Kirke
Graver Niels Erik Thomsen
23 83 87 17
nielserikthomsen@gmail.com
Kirkegårdsleder Emil Dalsgaard Larsen
23 81 87 17
nothinginline@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

39

12

2. påskedag

Gudstjeneste,
Sct. Pauls

p

Gymnastikskole

2

26

19

HØST udkommer

12

5

26

19

HØST udkommer

MANDAG

13

Gymnastikskole

Formiddagsmøde

3

27

20

Generalforsamling,
Ødum Byforening

Ældregudstjeneste

13

Kirke i Børnehøjde

6

27

Generalforsamling,
Selling
Borgerforening

Formiddagsmøde

20

Generalforsamling,
HØST IF

Kirke i Børnehøjde

TIRSDAG

Gymnastikskole

Ungdoms
gudstjeneste

Fællesspisning,
Selling

ONSDAG

Fællesspisning,
Hadbjerg

15

4

28

21

14

7

28

Skærtorsdag

Gudstjeneste,
Hadbjerg Kirke,
kirkekaffe

p

Fællesspisning,
Hadbjerg

Plejehjems
gudstjeneste

5

29

22

15

8

1

Tilmelding åbnes til
fodboldskolen

Die Herren koncert
Alt udsolgt
21
22

14

TORSDAG

Langfredag

23

16

9

2

23

16

6

30

Musikgudstjeneste

p

Favrskov
Mesterskaber

FREDAG

17

Kirkehøjskole

Favrskov
Mesterskaber

7

31

24

17

10

3

24

Dåbsgudstjeneste

LØRDAG

18

Påskedag

Gudstjeneste,
Hadbjerg Kirke

Gudsjenester,
Ødum Kirke og
Hadbjerg Kirke

p

Gudstjeneste,
Ødum Kirke

Gudstjeneste,
Hadbjerg Kirke

Sogneindsamling

Gudstjeneste,
Ødum Kirke

Gudstjeneste,
Hadbjerg Kirke

HØST deadline

Fastelavnsfest

Favrskov
Mesterskaber

8

1

25

18

11

4

25

Gudstjeneste, Ødum

Gudstjeneste,
Hadbjerg Kirke

SØNDAG

FEB	
MARTS	APRIL

