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Hadbjerg Ødum Selling Tidende

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

DET SKER I HØST-OMRÅDET

Foredrag, generalforsamling,
gymnastik, fællesspisning,
gudstjenester, arbejdsdag

FORÅR FØR HØST

Johannes V. Jensen skriver om vintergækken,
der er brudt af mulde, spurv på en nøgen gren
og sol på facaden.
Sikre tegn på at foråret er på vej.
Sådan er det også med udendørs fodbold
og påskegudstjenester. Sikre tegn, der luner i
en kold tid.

AKTUELT

Selling-kruset, konfirmander, floorball, amerikanske
lærerstuderende
TILBAGEBLIK

Generalforsamlinger,
FaverskovMesterskaber i
Indefodbold, navnenyt

God HØST.

Badminton, krolf,
bordtennis, stavgang,
Løb i HØST IF, fodbold
Flemming Sørensen VVS.
Gode tilbud, som giver tilskud
til HØST IF.
DET HISTORISKE HJØRNE

Ferie
Kirkebil
Præster i pastoratet
HER FINDER DU

Bladets støtter og andre
kontaktoplysninger
Bl.a. murer Kristian S. Hardam

KASSERER
Irma Katholm
irmakatholm@gmail.com, tlf. 26 29 46 09
TEGNINGER
Per Tjørnild, ptjorn@gmail.com

TRYK
Buchs, tlf. 86 42 05 99
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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.

Niels Bjarne
Larsen
Grafisk design

Huse og gårde i Selling by

PRAKTISK INFORMATION

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

AKTIVITETER

SPONSORHJØRNET

HØST
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Rikke Møller
Antvorskov
Redaktør

Vintergæk er brudt af mulden,
brudt af mulden,
kækt erantis trodser kulden,
spurven solforrykt i sind
tjipper i en nøgen lind.
Solet smiler husfacader
Gennem lange, lyse gader.
Johannes V. Jensen
Teksten kan læses i sin helhed
i Højskolesangbogen, nr. 262

Deadline 1. halvår: Første søndag i måneden
Deadline 2. halvår: 2 søndage før udgivelse
		
April-maj		
Maj-juni		
Juni-august		
September		
Oktober		
November		
December-januar

DEADLINE UDKOMMER
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

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".
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GUDSTJENESTER
Marts		
Ødum Kirke
Hadbjerg Kirke
Søndag d. 18.
Mariæ bebudelses dag		
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 m. kirkekaffe
Fredag d. 30.
Langfredag
kl. 16.00 MK – Musikgudstjeneste 		
April		
Ødum Kirke
Hadbjerg Kirke
Søndag d. 1.
Påskedag
kl. 11.00 MK
kl. 9.30 MK
Mandag d. 2.
2. påskedag			
Søndag d. 8.
1. søndag efter påske
kl. 9.30 AMKH		
Søndag d. 15.
2. søndag efter påske		
kl. 9.30 AMKH
Tirsdag d. 17.
Kirke i Børnehøjde		
kl. 17.30 MK
Torsdag d. 19.
Plejehjemsgudstjeneste 			
Søndag d. 22.
3. søndag efter påske
kl. 11.00 MK		
Fredag d. 27.
Bededag
kl. 10.00 MK – Konfirmation		
Lørdag d. 28.			
kl. 10.00 MK – Konfirmation
Søndag d. 29.
4. søndag efter påske		
kl. 10.00 MK – Konfirmation

Andre kirker
kl. 11.00 Sct. Pauls LTM
kl. 10.00 Kaffe i sognegården
kl. 19.00 Sct. Pauls MHT
kl. 11.00 Lerbjerg MK

Andre kirker
kl. 11.00 Sct. Pauls LTM

kl. 15.00 Møllegården LMT

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".

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.

INDKALDELSE TIL 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 e-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.
Vel mødt
Byforeningen for Ødum og Omegn
Bestyrelsen
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PÅSKEFERIE MED
GLÆDE OG GYMNASTIK

FÆLLESSPISNING

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.

HADBJERG

SELLING

Det var en rigtig dejlig aften d. 22. februar
med det nye madhold til vores fællesspisning.
Tak for rigtig lækker mad. Den næste dato for
fællesspisning er d. 22. marts.
Tilmelding kan ske når skiltet kommer ud til
vejen, og når opslaget på Facebook kommer
op. I kan ringe på tlf. 20 73 87 49 eller sende
en sms. Når I sender en sms, skal I have et
OK tilbage, før tilmelding er gældende.

Sidste fællesspisning før sommeren er onsdag
d. 28. marts 2018 kl. 18.00, hvor vi skal have
en god gang biksemad.
Tilmelding skal ske på
madiselling@gmail.com eller ved Jonna
30 31 97 14 - senest søndag 25. marts 2018.
Prisen er som vanligt kr. 40 pr. voksen og
kr. 20 pr. barn. Der kan købes drikkevarer
til rigtig gode priser, og der er altid vand
på bordet.
Vi starter op igen efter sommeren onsdag
den 26. september 2018.

Hadbjerg Borgerforening

De frivillige
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PÅSKENS
GUDSTJENESTER
Palmesøndag

Gudstjeneste i Ødum Kirke kl. 9.30

Skærtorsdag

Gudstjeneste i Hadbjerg Kirke kl. 11.00 med kirkekaffe

HØJSKOLEFORENINGEN I HADSTEN
Hadsten Højskole, onsdag den 10. april kl. 19.30
v. Christian Hjortkjær, Silkeborg Højskole

den 25. marts

den 29. marts

Langfredag
den 30. marts

Fællesspisning, Hadsten Sognegård kl. 17.30 og
musikgudstjeneste i Hadsten, Sct. Pauls Kirke kl. 19.30
Skærtorsdag er dagen hvor Jesus spiste sit sidste måltid med
sine disciple og den aften er der mulighed for sammen med
andre at nyde et godt påskemåltid med bibelske motiver i
Hadsten sognegård. Efter spisning er der musikgudstjeneste
kl. 19.30 i Sct. Pauls Kirke.
Der er tilmelding til fællesspisningen, efter først til mølleprincippet, på Hadsten kirkekontor, tlf. 86 98 04 25.
Pris 50 kr. for voksne og 25 kr. for børn.
Musikgudstjeneste i Ødum Kirke kl. 16.00
Langfredag holder vi en liturgisk gudstjeneste med fokus
på musik, sang og læsninger fra Jesu lidelseshistorie. Det
bliver en stemningsfyldt gudstjeneste, hvor der bliver sunget
4-stemmige motetter, koraler og andet godt, som er nøje
udvalgt til lejligheden. Organist Anders Dohn har inviteret 3
professionelle sangere fra Aarhus og Aalborg til Ødum Kirke,
som vil synge sammen med
Anders, sådan som de også
gør til vores Alle Helgens
gudstjenester og til ”De Ni
Læsninger”. Det er en ren lise
for sjælen.

Påskedag

Gudstjeneste i Hadbjerg Kirke kl. 9.30

2. påskedag

Gudstjeneste i Sct. Pauls Kirke kl. 11.00

den 1. april

den 2. april

Gudstjeneste i Ødum Kirke kl. 11.00

SELVREALISERINGENS
EVANGELIUM OG
PRÆSTATIONSSAMFUNDETS
FORTABELSE

U

ngdommen 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.
Med Søren Kierkegaard i hånden skal vi se
nærmere på den moderne udgave af frelse og
fortabelse. Hvorfor har vi skabt et samfund,
hvor vi taber os selv i præstationen? Er
modsvaret, at vi skal frelse os selv ved at
vælge os selv? Eller er der en helt tredje
mulighed ud af den skam og angst,
som er vendt så uventet tilbage?
Arrangeret i samarbejde med
Hadsten Storpastorat.

Foredraget er denne gang helt gratis.

Om Højskoleforeningen for
Hadsten & Omegn
Højskoleforeningen for Hadsten & Omegn
ligger på linje med grundtvigske højskoles
folkelige og kristelige tanker.
Med mindre andet er nævnt, foregår alle
arrangementer i foredragssalen på Hadsten
Højskole.
Forstander Jacob Kjærsgaard Mortensen
Højskoleforeningens formand
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FOROMTALE AF ARRANGEMENTER I KOMMENDE NUMRE AF HØST

ARBEJDSDAG I
FORSAMLINGSHUSET
D. 7. april kl. 10.00
Alle kan være med. Der skal ordnes lidt
forskellige ting i huset og gøres rent. Vi
har klude nok, så børnene kan også hjælpe
eller spille bold på græsset.

- Det skal fejres!
D. 19. maj i forsamlingshuset.
Vi tænder grillen
og hejser flaget

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: 8. maj – Bemærk
ændret dato.

Nu er vi begyndt at
grave lidt ned i Hadbjerg
Borgerforenings historie.
Vi startede på lokalarkivet i
Hadsten, hvor vi ikke fandt
meget, men vi fandt dog en
lille notesbog. Denne bog
starter med referat fra d.
11. september 1941. Der er
flere referater i bogen, der
alle er meget kortfattede og
står skrevet med den fineste
håndskrift. Vi kan se, at man
afholdte julearrangementer
for børnene allerede dengang.
Det næste vi kan finde er,
at man d. 25. marts 1968
inviterede byens borgere
til en stiftende generalforsamling på centralskolen.
Borgerforeningen skulle
varetage opgaver som
gadebelysning, anlæg af
fortove, byens forskønnelse og arrangementer af
selskabelig karakter. Denne
dag blev foreningen stiftet,
bestående af:
Formand – Egon Christensen
Kassere – Svend Pedersen
Sekretær – Agnes
Christensen
Købmand Leo Jørgensen og
Stadsskoleinspektør
Per Ekberg

Mette Krabbe

Hadbjerg Borgerforening

Hadbjerg Borgerforening

KIRKE I BØRNEHØJDE
Nu om TIRSDAGEN!
Hadbjerg Kirke, tirsdag den 17. april 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.

50 ÅRS JUBILÆUM

FOROMTALE AF ARRANGEMENTER I KOMMENDE NUMRE AF HØST
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FOROMTALE AF ARRANGEMENTER I KOMMENDE NUMRE AF HØST

En lille hjælp

SÅ HØST BORGERE!

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

GYMNASTIKKENS OPVISNINGSDAG I HØST-HALLEN

BEFRIELSESSANG I HADBJERG KIRKE
MED UNGDOMSKORET ÅRHUS U

Det er atter blevet tid til at Selling-krusets
årlige billede skal kåres, så vi har brug få jeres
hjælp til at finde det billede, der skal på forsiden af dette års Selling-krus, som kan købes
til Selling Byfest den anden weekend i juni.
Alt du skal gøre, er at gå ind på Facebookgruppen ”8370, Selling” og stemme på din
favorit.
Vi håber, at I vil være behjælpelig med at
afgive jeres stemme på det billede, I syntes
skal på forsiden af dette års krus. Det er en
helt speciel ære og komme på forsiden, da
kruset sælges på dagen for Selling Byfest,
samt bliver udleveret til nogle af de mange
sponsorer, vi også har til vores byfest.
En lille forsmag på alle de aktiviteter, der
vil være at finde på pladsen, er vores lokale
berømte og berygtede amerikanske lotteri
samt vores fantastiske havetraktortræk. På
selve pladsen vil der være udstilling i form af

boder, hvor lokale beboere viser lidt om, hvad
vi kan tilbyde i HØST-området.
Om fredagen vil der være børnebyfest,
hvor det er børnene, der er i centrum og hvor
de får lov til at hygge sig med mad, musik,
kammerater og meget mere. Så tag dine
kammerater, sidemanden, søster eller andet
med op til børnebyfesten om fredagen, den
anden weekend i juni.
Såfremt du har lyst til og give en hånd
med til noget af ovenstående, skal du være
velkommen til at tage fat i os, enten på
Facebook eller bare tag fat i os. Så vil vi sørge
for en opgave, som passer til det du kan
tilbyde. Der vil også løbende blive lagt opgaver op på Facebook samt i HØST.
Vi håber på at se en masse mennesker i
alle aldre både fredag og lørdag, til dette års
børnebyfest og byfest, den anden weekend i
juni d. 8-9. juni 2018.
De bedste byfesthilsner
Selling byfest

Fredag den 4. maj kl. 19.00 i Hadbjerg Kirke

DGI/HØST IF FODBOLDSKOLE I HADBJERG
Uge 27 den 2. - 6. juli
Husk tilmelding til Fodboldskole første uge i skoleferien. Max. 120 deltagere.
Link til tilmelding: www.dgi.dk/fodbold/arrangementer/201809406011

FOROMTALE AF ARRANGEMENTER I KOMMENDE NUMRE AF HØST

Billedet på
Selling-kruset
i 2016
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KONFIRMANDER 2018
BEDEDAG, D. 27. APRIL I ØDUM KIRKE KL. 10.00
Andreas Bunch Frandsen
Lærke Margon Gunnestrup
Malthe Jørgensen
Simone Lauridsen
Maria Josephine Dolan Plaskett
Freja Sølvsten Rasmussen
Freja Dyrberg Sørensen

William Sabroe Hejgaard
Julie Nørby Andersen
Christoffer Küpper
Anne Berthe Frederiksen
Tobias Langerup
Mille Eintzen
Sebastian Damsgaard Sørensen

Ciano Intairat Johansen
Daniel Gennadyevich Bravkov Kjær
Julie Friis Jensen
Kaja Mønsted Landwehr
Marcus Juel Wormstrup
Mia Nørby Bakke
Nikolai Grønbek Grooss

LØRDAG, D. 28. APRIL I HADBJERG KIRKE KL. 10.00
Tobias Knage Thomsen
Victor Barner Boje
Caroline Jensen
Alfred Secher Simonsen

Marcus Barrett Weinreich
Elisabeth Anna Vivian Chilombo
Henckel

Casper Mortensen
Laura Schmidt Hansen
Amalie Vohlert Christensen

SØNDAG, D. 29. APRIL I HADBJERG KIRKE KL. 10.00
Andrea Kudahl Hansen
Casper Holst-Jensen
Jakob Gårdbo-Pedersen

Emma Skipper Munk Jensen
Melanie Katja Petersen

Marcus Skovgård Grosen
Mathias Jørn Andersen

SØNDAG D. 13. MAJ I VOLDUM KIRKE
Simon Jennert Hougaard
Frida Hessellund Eriksen

Mathilde Cathrine Engberg
Kerstine Marie Skovgaard Andersen

I HØST-HALLEN

Skulle der være nogen her i HØST-området, der kunne
have lyst til at være med til at starte floorball i HØST IF?
Floorball er et spændende spil for stort set
alle aldre. Se på nedenstående link, for at
danne dig et indtryk af, hvad det handler om.
www.dgi.dk/floorball/bevaeg-dig-for-livet-floorball
Jeg har allerede en kontakt fra Mørke IF,
hvor de har startet det op og der er rigtig
mange spillere i alle aldersklasser der.
Ildsjælen fra Mørke IF kommer gerne forbi
Hadbjerg og hjælper os med en demo og
lidt information om, hvad det handler om,
ligesom han er behjælpelig med sin erfaring i
en opstartsperiode.
Så giv lige et vink / ring til mig, hvis du er
med på ideen og vil bruge lidt til på at være
med til at starte det op!
Kontakt Lars Olsen
E-mail lars.knud@godmail.dk
Tlf. 30 75 22 12 eller 23 81 01 21

Clara Alexandersen

DE NÆSTE ÅRS KONFIRMATIONER
Ødum Kirke

FLOORBALL

Hadbjerg Kirke

2019

d. 19. maj

d. 17. og 18. maj

2020

d. 8. maj

d. 9. og 10. maj

2021

d. 2. maj

d. 30. april og 1. maj
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AMERIKANSKE LÆRERSTU DERENDE PÅ HADBJERG SKOLE
Af Lærke og Freja 7. A

I

de tre første uger af januar havde vi på
Hadbjerg Skole besøg af fire lærerstuderende fra Santa Barbara i Californien.
Vi har lavet et interview med Kerri og Valerie,
hvor de fortæller, hvordan deres opfattelse
af en dansk skole er i forhold til en amerikansk skole.
Hvad syntes I om Hadbjerg Skole?
“Vi synes, den er anderledes. Det er spændende at se, hvordan skolen er, og hvad man
laver her på skolen. Men skolen er ikke så
anderledes som i USA. Men i USA har man
kun en klasse i et år. Vi synes det er sejt, at
eleverne har den samme klasse og de samme
lærere i tre år.”

Hvad var mærkeligt at se/hvad
havde I ikke forventet?
Den første forskel var, at lærerne går fra
rum til rum, i stedet for at det er eleverne.
En anden ting er, at der ikke er så meget på
væggene her på skolen, hvor vores klasseværelser er meget farverige, og vi har også
meget på vores vægge. Men vi kan rigtig godt
lide skolen, og vi kan godt lide, at eleverne
har et godt fællesskab, og at alle snakker med
hinanden.”

I amerikansk skole
Onsdag, 2 uger efter vi var kommet tilbage fra
juleferie, skulle udskolingen (det vil sige 7., 8.
og 9. klasse) have en amerikansk dag, hvor vi
skulle i skole, ligesom man gør i USA.
Hvad syntes I om danske madpakker?
Vi startede med at skulle møde til normal
tid ude i aulaen. De amerikanske lærerstu“Vi synes, det er meget den samme mad,
derende havde deres eget klasselokale, og
eleverne har med, hvor eleverne i USA har
vi elever skulle gå fra klasse til klasse. Vi
meget forskelligt mad med hver dag. ”
startede med at have to timer, hvor vi skulle
Hvordan er det at være på en dansk
skifte klasselokale mellem de to timer. Døren
skole i forhold til en amerikansk skole?
ind til klasselokalet blev låst, når timen startede, så kom man for sent, blev man sendt til
“Vi synes, det er fedt, at man kan gå til
skolen, hvor man i USA kører meget i bus. Det Detention Room. Da de to timer var færdige,
føles meget afslappende, at I tager skoene af, skulle vi spise frokost ude i aulaen, og så
havde vi pause. Vi havde faktisk en meget
inden I går ind i et klasselokale. Der hvor vi
lang pause, så det var virkelig fedt. Men vi
kommer fra, kalder man os lærere for vores
måtte ikke bruge vores klasselokaler i pausen.
efternavne. Vi kan godt lide, at vi her bliver
Efter frokostpausen havde vi 2 timer mere.
kaldt vores fornavn. ”
Vi have 4 timer på hele dagen. De var lidt
Hvor bor I, mens I er her på skolen?
længere end vores normale timer, men det
“Vi bor alle fire her i byen hos familier, der har var faktisk fedt nok, for så havde vi 4 og ikke
6 eller 7 timer. Men derfor føltes timerne
børn på skolen.”
rigtig lange. Men man kunne heldigvis ikke
Var I nervøse for at komme
rigtig mærke det, for man lavede noget virketil Hadbjerg Skole?
lig spændende i klasserne.
Til sidst svarede alle eleverne på nogle
“Vi var lidt nervøse for at komme til skolen,
spørgsmål om, hvad de helst ville have,
for vi vidste ikke, hvordan vi skulle lære fra
hvis vi havde det sådan på vores skole. Fx.
os, så vi var meget spændte. Men vi synes,
svarede 33,7% at de gerne vil gå fra klasse
det er gået rigtig godt.”
til klasse, hvor 66.3% hellere vil have deres
eget klasselokale. De svarede også på, om de

synes, de havde nok tid til at gå fra lokale til
lokale. 18,1% synes ikke, de havde tid nok,
mens 81,9% synes de havde nok tid. Der
var kun 6%, der vil kalde lærerne for deres
efternavne, og 94% der foretrækker at kalde
dem deres fornavne. 39% vil gerne have, at
man går på en skole til og med 4. klasse og
efter det flytter til en ny skole indtil 9. klasse.
Der var 26,5%, der ikke synes, at straffen
for at komme for sent var fair, mens 73,5%
synes, at straffen var helt fair. Det var alle

spørgsmålene, men mange elever har skrevet
hvad de synes om dagen. De har skrevet ting
som “That was okay” og “It´s fine.”
Vi spurgte nogle af eleverne, om de blev
overraskede over, hvad resultaterne viste, og
de svarede ja. Der var flest, der var overraskede over, hvor mange der faktisk ikke ville
have, at vi gik fra klasse til klasse.
Vi glæder os til næste år, hvor Hadbjerg
Skole igen får besøg af amerikanske studerende, ligesom vi har haft de sidste to år.
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GENERALFORSAMLING
I HADBJERG
BORGERFORENING
Vagn Salling blev valgt som dirigent.

Formandens beretning
Majbritt fortalte om året der er gået,
med vores godt besøgte arrangementer.
Forsamlingshuset er igen det seneste år
blevet brugt rigtig flittigt, både af dagpleje,
børnehave, dans, banko, fællesspisning og
meget mere. Vi er meget glade og taknemlige for alle de frivillige der hjælper. Tak.
Fremlæggelse af revideret regnskab:
Ingen indsigelser.
Budgettet blev fremlagt for indeværende
år, og kontingentet forbliver uændret.
Tine Olesen, Majbritt Hansen og Gitte
Nielsen blev alle genvalgt til bestyrelsen.
Ingen suppleanter stillede op til valg. Hvis
der bliver behov for suppleanter, indkalder
vi til en ekstraordinær generalforsamling.
Poul Aggerholm blev genvalgt som
suppleant til landbyrådet.
Henning Møller blev genvalgt som
revisor.
Ole Petersen blev genvalgt som
revisorsuppleant.
Ingen indkomne forslag.
Tak for god ro og orden!
Hadbjerg Borgerforening

SOGNEINDSAMLING
Hjælp medmennesker i nød
Over 150 konfirmander og andre frivillige trodsede sne og kulde, da der d. 11.
marts var sogneindsamling til fordel for
Folkekirkens Nødhjælp. Det samlede
resultat for Hadsten Storpastorat blev i år
32.684 kr. eksklusiv bidrag på MobilePay.
Tak for den gode modtagelse.
Mette Krabbe

Tilbageblik

GENERALFOR SAMLING I HØST IF
Referat fra generalforsamlingen i HØST IF
Tirsdag d. 20. februar 2018
Der deltog 24 medlemmer.
Vi startede med 1 minuts stilhed for at
mindes Erik Smeden.
Valg af dirigent, stemmetællere og referent
Ole Juul blev valgt som dirigent, og Vagn
Salling Poulsen som referent. Stemmetællere
vælges, hvis behov opstår.
Bestyrelsens beretning
Vivi Jensen fremlagde beretningen.
Erik Smedens alt for tidlige død efterlader
mange opgaver, der skal fordeles mellem
andre, både i bestyrelsen og i andre udvalg.
Udvidelsen af hallen med aktivitetsrum i
2019 er på budgettet, og ser dermed ud til
at blive gennemført. Kiosken har det seneste
år været under styring af krolf og bordtennis
i samarbejde. Margit Jensen og Peter Thybo
har nu kontakten fra HØST IF’s side.
Der er stadig planlægning og forhandlinger
af det kommende menighedshus’ beliggenhed i nærheden af hallen. I øjeblikket er Niels
Fensby, skoleleder, i gang med at undersøge
mulighederne for en aftale mellem kommunen og menighedsrådet angående ejerskab/
overdragelse af grund.
Vivi meddelte hun ikke ønsker at genopstille ved valget, og takkede alle for godt
samarbejde og udfordringer.
Efter beretningen spurgte Ole Juul om
HØST IF’s deltagelse i, og holdning til Luther
festen, og fremtidige lignende arrangementer,
f.eks. et OL i 2020.
Vivi oplyste at HØST IF har ydet haltimer ifølge aftaler, og har ydet økonomisk
støtte. Der er altid velvilje til at støtte og
evt. medvirke i større lokale arrangementer
i samarbejde med menighedsrådet og de
øvrige foreninger.
Lars Olsen foreslog, at der bliver lavet en
slags fælles indgangsportal i forbindelse med
menighedshuset. Lars Olsen oplyste, at der
bliver etableret udluftning i hallen i løbet
af 2018.
Beretningen blev godkendt enstemmigt.

Aktivitetsudvalgenes beretninger
Udvalgenes beretning kan se på
www.høstif.dk under Om foreningen,
Generalforsamling
Fremlæggelse af det reviderede regnskab, Sis Poulsen
Sis præsenterede regnskabet, som
var omdelt.
Gert Holdensgård spurgte til afskrivninger
af redskaber og inventar.
Der var ikke yderligere spørgsmål.
Regnskabet godkendtes enstemmigt.
Fremlæggelse af budget og kontingent for 2018, Sis Poulsen
Sis fremlagde budgettet, og forklarede, at det
laves på baggrund af indsendte budgetter/
ønsker fra de enkelte afdelinger.
Kontingentet foreslås uændret.
Peter Thybo oplyste, at bordtennisunionen
ønsker at opkræve et gebyr på 100 kr. pr
”passiv” deltager. Dette forsøges undgået.
Rikke Randrup spurgte til ”trænerlønnen”.
Sis oplyste, at der ikke er tale om egentlig løn,
men et beløb til dækning af diverse omkostninger. Vagn Salling Poulsen foreslog, at der
fremover bruges en anden betegnelse, så der
ikke opstår misforståelser.
Allan Thomsen foreslog at ændre kontingentet, så det bliver mere attraktivt at dyrke
2 eller flere sportsgrene, og eventuelt lægge
pauser ind, så der ikke er overlap mellem slut
på en aktivitet og start på en anden aktivitet.
Vivi mente at skolereformen giver mindre tid
til fritidssport, og forklarede i øvrigt, at for
nogle år siden var der en kontingentpolitik,
der gjorde det billigere at dyrke flere sportsgrene. Der var meget ringe effekt af dette.
Bestyrelsen vil overveje forslagene, specielt
for at undgå overlap.
Bestyrelsens forslag til uændret kontingent
blev enstemmig godkendt, budgettet blev
taget til efterretning.

Indkomne forslag
Der var ingen forslag at behandle.
Valg af formand
Vivi Jensen var på valg, men
ønskede ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslog Claus
Glavind som ny formand, han
blev enstemmig valgt.
Peter Thybo er som suppleant for Erik Smeden indtrådt
som udvalgskoordinator, og
er rutinemæssigt på valg til
næste generalforsamling.
Ny formand i

HØST IF
Valg af 2 suppleanter
Claus Glavind
Bettina Timm Sørensen og
Peter Thybo var på valg, men da Peter er
indtrådt i bestyrelsen skulle der findes mindst
en ny kandidat.
Bettina Timm Sørensen blev genvalgt, og
Tina Damhus blev valgt som ny suppleant.

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
På valg som revisorer var Irma Katholm og
Vagn Salling Poulsen, de blev begge genvalgt.
Som revisorsuppleant valgtes Gert
Holdensgård.
Eventuelt
Sis Poulsen takkede Vivi for indsatsen
gennem årene og overrakte hende en gave.
Ole Juul og Lars Olsen fortalte om minder
med Erik Smeden.
Peter Thybo fortalte, at der i forbindelse
med forårets bordtennisstævne vil blive fremlagt billeder og andet materiale i klublokalet,
for at mindes Erik Smeden.
Vivi takkede for god ro og orden, og
specielt dirigentens indsats.
Derefter erklærede Ole generalforsamlingen for afsluttet.
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FavrskovMesterskaberne i Indefodbold
D. 23.-25 FEBRUAR 2018

Sparekassen Kronjylland Mads Møller Larsen
overrækker medaljer til U9

Hammel GF Old Boys vinder af Old Boys rækken og
FavrskovMestre

Sponsor for
FavrskovMesterskaberne
i Indefodbold i 2018

Hadsten afdeling

HØST IF U7 – vinder B finale

Præmieoverrækkelse U7

HOG U12 PI – vinder og FavrskovMestre

idste weekend i februar står for
HØST IF fodbold i indefodboldens
tegn. De årlige Favrskovmesterskaber
i Indefodbold afvikles fra fredag aften kl.
18.00 til søndag aften kl. 18.00. I år var der
tilmeldt 70 hold.
Fredag aften er for Senior og Old
Boys. Lørdag og søndag er børne-&
ungdomsrækkerne. Det var i år 9. gang at
mesterskaberne blev afviklet i HØSTHallen med Sparekassen Kronjylland og

Aktiv Hvidevareservice som hovedsponsorer.
(medalje- og pokalsponsor).
Vi startede fredag kl. 18:30 ud med Old
Boys (9 hold tilmeldt) frem til kl. 22.15 før
mestrene fra HGF Hammel var fundet. Senior
Herrer og Damer blev ikke afviklet pga. for
få hold tilmeldt. Efter OB-kampene var der
kammeratlig samvær i klublokalet.
Lørdag blev der så taget hul på afvikling af
børne- & ungdomsrækkerne. Der blev afviklet
6 puljer for at finde mestrene i U10, U11,

U12 og U14 for Drenge og U10 PI, U12 og
U16 PI. Stævnet lørdag foregik kl. 8.00-19.00
før mestrene var fundet.
Søndag morgen fra kl. 9.00 med de yngste
som de første på banen til 3-mands fodbold
på tværs banen. Kl. 10.30 overtog U8 DR
banen efterfulgt af U9 DR og U13 DR. Sidste
kamp søndag kl. 17.30.
Der var medaljer til alle spillerne i
U7, U8 og U9 rækker samt pokal til
Favrskovmestrene. Til spillerne i disse 3

S
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HSK U12 DR – 3 hold

HSK U16 PI – 2 hold –
HSK 1 FavrskovMestre – HSK 2 sølv

HØST IF U8 – vinder B rækken
Hammel OB spiller – med sprunget achillesene

Søften GF vinder U13 DR-rækken og FavrskovMestre

HØST IF U14 DR – vinder og FavrskovMestre

Kiosken passes af Tina Bille og hjælpere

Dommerbordet – Søren og Marianne –
en del af FM2018 team

rækker (ca. 140 spillere) var Sparekassen
Kronjylland også sponsor for en fin træyoyo
til alle spillerne. Sparekassen Kronjyllands
Martin Christensen og Mads Møller Larsen
stod for medalje- og pokaloverrækkelse i
disse 3 rækker søndag! Til de øvrige rækker
var der medaljer og pokaler (medaljesponsor
Aktiv Hvidevareservice) til de 3 først placerede i A-slutspil samt nr. 1 og 2 i B-slutspil.

En lang og succesfuld indefodboldweekend med 149 kampe i alt var afsluttet og alle
Favrskovmestrene fundet.
Der skal lyder en stor tak til alle der bidrog
til, at det endnu engang blev et succesfyldt
Favrskovmesterskab i Indefodbold. Uden
denne hjælp er det ikke muligt at afvikle et så
stort stævne med 70 deltagende hold. Tak til
spillere, ledere, trænere og alle vores lokale

hjælpere – især tak til U13 og U14 DR som
hjalp med oprydning og andet både lørdag og
søndag. Og tak til vores sponsorer for støtte
til Favrskovmesterskaberne i Indefodbold.
Tak for 2018!
Fodboldudvalget

Favrskovmestre i Indefodbold 2018
U7 DR/PI A vinder HSK Hadsten
B vinder HØST IF Hadbjerg
U8 DR/PI A vinder HSK 2 Hadsten
B vinder HØST IF 2 Hadbjerg
U9 DR/PI A vinder HOG 1 Hinnerup
B vinder GUI Grundfør
U10 DR
A vinder HSK 1 Hadsten
U10 PI
A vinder HØST IF Hadbjerg
U11 DR
A vinder HGF 1 Hammel
B vinder HSK 2 Hadsten
U12 DR
A vinder HSK 1 Hadsten
B vinder HSK 2 Hadsten
U12 PI
A vinder HOG Hinnerup
U13 DR
A vinder SGF Søften
B vinder HOG 2 Hinnerup
U14 DR
A vinder HØST IF Hadbjerg
U16 PI
A vinder HSK1 Hadsten
Old Boys A vinder HGF Hammel
B vinder GUI Grundfør
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Aktiviteter

BADMINTON

KROLF

Badmintonsæsonen kører på
sidste vers, nu da vi kommer ind i
forårsmånederne. Så det er tid til
klubmesterskaberne i badminton.
Besked om klubmesterskaberne
via e-mail og SMS til alle spillere!

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

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

Margit Jensen
Kontaktperson
Tlf. 22 76 57 78

BORDTENNIS
Sæsonen nærmer sig sin afslutning.
Landsmesterskaber, klubmesterskaber etc. står for døren.
Mere om hvordan det gik i april
nummer af HØST.
I næste nummer af HØST vil
der også være info om et specielt
bordtennisstævne i HØSTHallen til minde om Erik Smeden.
Sammen med stævnet vil klublokalet være åbent nogle timer
med adgang for alle. Som sagt
mere konkret info om dette i april
nummer af HØST.
Hvis du har spørgsmål er du
selvfølgelig meget velkommen til
at kontakte os:

NAVNENYT
Hadbjerg Kirke
Døbte
Mia Zimmermann, Hadbjerg
Bisatte og begravede
Henning Pedersen, Selling

Ødum Kirke
Bisatte og begravede
Henning Peder Witting, Ødum

Træningstider
Ungdom: Tirsdag og torsdag kl. 18.00-19.30
Senior: Tirsdag og torsdag kl. 19.00-21.30

Se mere om bordtennis i HØST IF:
www.høstif.dk/bordtennis
Peter Thybo Christensen
Tlf. 50 74 73 15
E-mail ptc@aabnet.dk

STAVGANG
Nu nærmer sommersæsonen
sig med raske skridt. Jeg
håber den bliver knap så
”dansk” som sidste år.
Det betyder, vi snart skal til at gå
om torsdagen i stedet for lørdag.
Sidste lørdagstur i denne sæson
bliver d. 24. marts, som sædvanligt
kl. 9.30
Torsdag d. 29. marts og d.
5. april går vi kl. 18.30, og de
følgende torsdage kl. 19.
Vi regner med mange fine ture,
og godt humør.
God sommer til jer alle.
Vagn Salling Poulsen
Tlf. 86 91 43 76 / 23 25 19 89
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FODBOLD

LØB I HØST IF

Ungdomsafdelingen

Den nye løbesæson i HØST IF har nu
været i gang i et par måneder.

BØRNE- & UNGDOMSHOLD HØST IF
Starten for alle børne& ungdomshold
blev markeret med
nytårsappel lørdag d.
10. marts. Så er vi ved
at være klar til forårssæsonen udendørs.
Indefodboldsæso
nen slutter til påske.

Som det efterhånden er blevet tradition
har vi holdt nytårskur i februar, hvor vi
om formiddagen løber og om aftenen
spiser lækker mad og hygger.

Sidste træning er
fredag d. 23. marts.
Herefter går alle
holdene over til
udelukkende udendørs træning. Nogle
hold har allerede
begyndt udendørstræningen, men ellers

aftales det på de
enkelte hold, hvornår
man starter udendørstræningen. Liste
over træningstider
og trænere for 2018
forår kan ses i quickguide på side 28!

Desuden kan de
findes på HØST IF
hjemmeside under
fodbold.
Tilmelding til fodboldskole i sommerferien:
se side 12

NVUI/HØST IF Senior klubsamarbejde

VH FODBOLD

Hjemmekampe Serie 4 forår
7. april 13.00 VH Fodbold-Hornbæk SF
21. april 13.00 VH Fodbold-Alliancen IF
10. maj 13.00 VH Fodbold-Kristrup B
15. maj 19.00 VH Fodbold-Værum GF
29. maj 19.00 VH Fodbold-Ådalen IF
9. juni 13.00 VH Fodbold-Vorup FB
16. juni 13.00 VH Fodbold-Romalt

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. Flere nye er kommet med for at
deltage i løbefællesskabet og måske få nogle
nye faste motionsvaner. Har du også lyst til
at dele løbeturen med andre – så mød op og
vær med…

Egne arrangementer
Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved den 5.
juni (Grundlovsløbet) og den 25.-26. august
(Stafet For Livet).
Læs mere og tilmeld dig/jer på HØST
holdet for deltagelse til Stafet For Livet –
http://stafetforlivet.dk/hadsten/
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

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 Kontingent for hele 2018
lokalområdet. Der er her mulighed for at løbe Medlemskab for en hel sæson er kun 200 kr.
kortere eller længere distancer.
Tilmeld og betal via www.høstif.dk/loeb
Klubture de kommende måneder:
1. april: Hadsten Skoven, Vesterskovvej
6. maj: Pøtmølle Skov
3. juni: Start fra Ødum eller Selling

Vel løb
Claus Glavind
E-mail claus@glavind.net
Tlf. 71 78 02 30

Serie 6 program er
endnu ikke klar.
Der tages forbehold
for at kampene kan
flyttes.
Vi håber at mange
møder op til disse
hjemmestævner
hvor Serie 4 spiller
kl. 13.00 og Serie 6
forsøges planlagt lige
efter samme dag kl.
15.00. Som I kan se
spilles der på i både
Hadbjerg og Voldum.
Træningen er godt
i gang og der trænes
flittigt på banerne i
Hadbjerg og Voldum

Voldum
Hadbjerg
Voldum
Hadbjerg
Voldum
Hadbjerg
Voldum

skiftevis den ene og
anden uge. Vi er dog
lidt ramt af ikke så
gode baner enten
pga. af frost eller
meget våde baner.
Der er fra 12-16
spillere til træning
som vel må siges
at være OK. Der er
nogen der endnu ikke
er kommet i gang,
men efterhånden
som der kaldes til
træningskampe til
begge hold er det
startsignal til spillerne, at det er nu
man skal i gang.

Serie 4 har indtil
nu spillet 2 træningskampe - 1 vundet
og 1 tabt. Der spilles
på kunstgræsbaner,
da græsbanerne
ikke er brugbare til
træningskampe.
Turneringskampe
starter som det fremgår af vedlagte links i
starten af april.
Håber på god
opbakning både i
Hadbjerg og Voldum
til hjemmekampene.
Kontakt til:
Jan Sandholm Laursen
Træner
Tlf. 21 67 79 67
Lars Olsen
VH Fodbold ansvarlig i
HØST IF
Tlf. 30 75 22 12

Turneringskampprogram Serie 4 kan ses på dette link
www.dbu.dk/turneringer_og_resultater/resultatsoegning/
programTeam.aspx?teamid=11665&poolid=267670
Eller scan koden til højre med din mobil.

Om VH Fodbold

VH Fodbold er et klub
samarbejde mellem
HØST IF og NVUI på
seniorplan (ikke OB)
Der trænes tirsdag
og torsdag kl. 19.00 på
skift ugevis i Hadbjerg
og Voldum. Hadbjerg
i lige uger og Voldum
i ulige.
Ligeledes vil
hjemmekampe blive
spillet på skift mellem
Hadbjerg og Voldum
stadioner. Ved hjem
mekampstævner
spiller Serie 4-holdet
kl. 13.00 og Serie
6-holdet kl. 15.00.
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QUICKGUIDE

TIL AKTIVITETER OG KONTAKTPERSONER

Fodbold 
HØST IF
Fodboldformand Lars Olsen, tlf. 30 75 22 12
Ungdomskoordinator Rasmus Knage Thomsen, tlf. 21 84 16 41
Træningstider
U6-U7 drenge , træningstid er ikke afklaret. Se www.høstif.dk
og trænere:		
Træner Henrik Frydensberg Hvass, tlf. 42 22 48 44
		
Holdleder Ann Kaalund Laursen, tlf. 27 11 79 60
		
Holdleder Lena Danielsen, tlf. 20 24 57 60
U8 drenge, træningstid er ikke afklaret. Se www.høstif.dk
		
Træner Nicolaj Kirkbak, tlf. 30 70 35 45
		
Træner Allan Nielsen, tlf. 23 31 01 33
		
Holdleder Ann Kaalund Laursen, tlf. 27 11 79 60
		
Holdleder Lena Danielsen, tlf. 20 24 57 60
U9 drenge, træningstid er ikke afklaret. Se www.høstif.dk
		
Træner søges
		
Holdleder Lykke Hansen, tlf. 20 26 55 64
		
Holdleder Tina Fastrup, tlf. 30 60 86 79
U10 piger, tirsdag kl. 18.00-19.00 og torsdag kl. 17.30-18.30
		
Træner Jacob Dalby, tlf. 26 81 19 79
		
Træner Sune Lauritsen, tlf. 41 29 92 99
		
Træner Arne Lundfold Bjerring, tlf. 26 71 44 00
		
Holdleder Trine G. Lauritsen, tlf. 40 62 10 05
U10 drenge, tirsdag og torsdag kl. 16.45-18.15
		
Træner Søren Søndergaard, tlf. 27 21 31 97
		
Træner Ruben Høgh, tlf. 51 74 20 50
		
Holdleder Christina K. Dose, tlf. 41 89 30 16
		
Holdleder Rikke Juul Særmark, tlf. 51 22 09 73
U11 drenge, tirsdag og torsdag kl. 16.45-18.15
		
Træner Flemming Dahl Sørensen, tlf. 28 19 22 89
*		
Holdleder Christina K. Dose, tlf. 41 89 30 16
		
Holdleder Rikke Juul Særmark, tlf. 51 22 09 73
U12-U13 piger, mandag og onsdag kl. 16.30-18.00
		
Træner Svend Åge Vinther, tlf. 26 31 80 04
U13-U14 drenge, mandag og onsdag kl. 17.00-18.30
		
Træner Bo Jørgensen, tlf. 81 11 83 06
		
Træner Kristoffer Sørensen, tlf. 20 22 23 71
		
Træner Hans Bille Sørensen, tlf. 60 18 64 20
		
Træner Martin Skåning, tlf. 23 96 34 59
		
Træner Kristian Hardam, tlf. 23 27 00 55
		
Holdleder Tina Bille, tlf. 60 18 64 20
Oldboys, kampdag onsdag
		
Kontaktperson Jacob Andersen, tlf. 27 12 55 24
FodboldVH Fodbold
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

Aktiviteter

Badminton
Kontaktperson:
Banko

HØST IF
Gert Holdensgaard, tlf. 23 31 17 56, e-mail gertogsanna@skylinemail.dk
Hadbjerg Forsamlingshus
Onsdag kl. 19.30

Bordtennis
Træningstider:
Kontaktperson
Gymnastik
Formand:

HØST IF
Ungdom – tirsdag og torsdag kl. 18.00-19.30
Senior – tirsdag og torsdag kl. 19.00-21.30
Peter Thybo Christensen, tlf. 50 74 73 15, ptc@aabnet.dk

HØST IF
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:
Torsdag kl. 19.00
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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Sponsorhjørnet

SPONSOR FLEMMING SØRENSEN VVS
ved Kristoffer Sørensen, Hadbjerg

U

dover at være en af
vores gode sponsorer via Flemming
Sørensen VVS i Hinnerup
er familien Sørensen også
levereringsdygtige i spillere til
vores børne- & ungdomshold.
Jonathan (U7 DR), Victoria
(U10 PI) og Sebastian (U14
DR). Farmand Kristoffer er så
oveni træner på vores U14
DR-hold.
Helt specielt til Favrskov
Mesterskaberne i Indefodbold
FM2018 i HØST-Hallen var
at alle 3 børn blev Favrskov
Mestre. Sebastian (U14
DR) og Victoria (U10 PI) i
A-rækker og Jonathan i U7
B-rækken.
Så det var en stolt farmand
der her ses sammen med
sine 3 børn.
Tak til Flemming Sørensen
VVS og Kristoffer for
støtte og opbakning til det
lokale foreningsliv i HØST
IF Fodbold
Billede vedlagt

KAMPAGNE 14. APRIL KL. 13.00-17.00

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.

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.

Lars Olsen
HØST IF Sponsorudvalg
tlf. 30 75 22 12

Sponsorudvalget
Lars Olsen

PLAYERSPONSORATER I HØST IF / VH FODBOLD
NY SÆSON
Der er fra både NVUI og
HØST IF opbakning til at
sætte gang i mulige playersponsorater. De sponsorer,
der tidligere har haft årligt
playersponsorat, vil blive

kontaktet for nytegning her i
foråret. Desuden er nye sponsorer både i NVUI og HØST
IF velkomne. Så arbejdet er
sat i gang via VH samarbejdsudvalg samt spillerne selv,

som har kontakt til potentielle
sponsorer til playersponsorer.
Sponsorudvalget
Lars Olsen
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HISTORIER FRA DET GAMLE SELLING OG TÅSTRUP
4

HUSE OG GÅRDE
I SELLING BY

Af
Martin Møller

Min fortsættelse 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.
Niels Schjeldahls optegnelser er meget omfattende og derfor her
viderefortolket i en light-udgave, samt med egne tilføjelser.

Her i let forstørret udgave, med de numre som Niels S. har videreført i beretningen om huse og gårde i Selling.
Kortet i Niels Schjeldahls beskrivelse.

Her et udsnit af Geodatastyrelsens ”Historiske Kort” på nettet.

Nederst i byen var der 5 små matrikler,
nr. 29-30-31-32 og 33
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V

i starter nederst i byen, vel omtrent
hvor forsamlingshuset, Tåstrupvej
43 og 47 er i dag.
Da der før i tiden ikke var gadenavne og
husnumre, har Niels Schjeldahl givet gårdene
numre efter et kort fra den tid.
Matrikel nr. 29
Matr. nr. 29 var et 3-fags hus. Ved en
matrikelregulering i 1844 ejes huset af
daglejer, Hans Pedersen, som var født i
Hadbjerg i 1804.
Han dør i 1846, og hans arvinger sælger
huset i februar 1847 til Frederik Pedersen,
som også var født i Hadbjerg i 1808, og var
formodentlig Hans’ bror, som var indsidder
(lejer) i huset i 1845 med et barn, så der må
havde været trængsel i det lille hus.
Frederik var i marts 1844 blevet gift med
Kirsten Andersdatter, som var fra Selling og
født i august 1815.
Peter Jensen, som ejede Selling Gård (Gård
nr. 2), køber huset i 1875. Huset er nedrevet.

Det Historiske Hjørne

Niels S. fortæller, at i hans barndom boede
der en lille ældre, ret korpulent dame i den
ene halvdel af huset, og fortæller videre,
at hun blev kaldt ”Smækmås” på grund af
hendes kokette vrikken med en vis legemsdel. En dag hun kom i hans fars forretning,
købmandsforretningen, gik naturen over
optugtelsen (opdraget strengt, iflg. ordbogen) for mig, skriver Niels Schjeldahl, da han
stod og mumlede, ”Smækmås-SmækmåsSmækmås - - - ” hvilket hun næppe kunne
undgå at høre. Niels S. blev herefter grundigt
belært af sin mor, slutter han.
Fattighuset er nedrevet, formodentligt i
slutningen af 1950’erne eller begyndelsen af
1960’erne, mener jeg at kunne huske.

Matrikel nr. 32
Matr. nr. 32 var beliggende helt nederst hvor
vejen drejer, og var et 8-fags hus, det største
af de fire huse. Hvornår huset er bygget
vides ikke.
I december 1844 sælger Peter Jørgensen
huset til daglejer Knud Nielsen, som er 44 år
Matrikel nr. 30
og kommer fra Linaa. I folketællingen 1840
bor Peter Jørgensen ikke på stedet, men
Matr. nr. 30, var nabohus til ovennævnte.
Hvornår huset stammede fra er ukendt, men det gør tilsyneladende en enke, Johanne
det blev i april 1810 solgt af snedker Stephen Margrethe Leutholt, samt en anden enke,
Dorthe Marie Viladsdatter, 38 år, og hendes
Jensen til skomager Christen Frandsen, som
søn, Carl Frederik Lorentzen, født i marts
var 30 år, og får 9 børn med to hustruer.
1826, som uægte (uægte fordi de ikke var
Han betegnes senere som daglejer, og må
gift) søn af Lorentz Andersen, men Dorthe
have solgt huset 1855 eller før, for i 1855
betegnes han som indsidder og fattiglem, og Marie og Lorentz Andersen bliver gift i Ødum
det kan tænkes, at det måske er kommunen, Kirke i maj 1826.
der har overtaget huset. Han dør i september 1879.
Huset lå iflg. brandforsikringsprotokollen
kun ¼ alen (ca. 16 cm) fra matr. nr. 31. Huset
er nedrevet.
Matrikel nr. 31
Matr. nr. 31 var ”Fattighuset”, og i
Skødeprotokollen står der kun anført, ”Skal
tilhøre fattigvæsenet.”
Hvornår huset er fra eller hvem der har
boet der gennem tiden, har Niels Schjeldahl
ikke kunnet berette om, men ifølge folketællingen 1880 boede der en Karl Frederik
Lauritsen og hans hustru, Marie Kjerstine
samt Søren Knudsen og hans hustru,
Birthe Marie. Der er noteret, at de lever af
fattigunderstøttelse.

Her ser vi Niels Schjeldahls billeder, som han fortæller er,
med Tove og Jørgen Sørensens mellemkomst, udlånt af en
dattersøn til Christian Rosgaard. Billedet er fra 1902. Niels
S. skriver, at til venstre anes træskomageriet og bagved ses
gavlen af ”fattighuset” og til højre ses gavlen af nr. 33.

Den 27. juni 1887 overtager Peter
Sørensen Volle ejendommen ved udlæg, og
den sælges samme dag til Rasmus Olsen, som
er ejer af gård 13. (i dag Tåstrupvej 24)
Han sælger i december 1874 huset til
skrædder Terkild Peter Christensen, født
1845 i Spørring, og som i 1874 var blevet gift
med væverske Ane Magrethe Pedersen, født
i september 1849 i Selling, datter af naboen,
Peter Nielsen i ”baghuset”, som var sammenbygget med huset her. På gamle tegninger
vist som matr. 33.
De får i perioden 1874 til 1883 fire børn,
og sælger senere huset og flytter fra Selling.
I november 1893 er det staldkarl på
Tåstrupgård, Christian Rosgaard, født 1865
i Hammerum, og hans hustru Joline Marie
Christiansen, født i 1869 i Hadbjerg, og som
han blev gift med i 1893, der er ejere af
matriklen, og de får tilsammen 6 børn.
Iflg. brandforsikringsprotokollen har
ejendommen i 1874 bestået af et stuehus,
beliggende øst-vest, og i 1886 er der tilkommet et svinehus, nordvest for stuehuset.
I 1902 er stuehuset udvidet med en stald,
og svinehuset er omdannet til træskomageri

Her er et billede af et maleri af huset, malet i 1910.

for indtil 3 træskomagersvende, og sydvest
for stuehuset er der tilkommet en latrin.
I 1903 køber Christian Rosgaard to matrikler (marker) henholdsvis af gård 13 og gård
5 (Tåstrupvej 17) beliggende syd for husene,
hvor han drev landbrug, udover også at være
træskomand.
Han klippede også byens børn, og kunne
godt finde på at skræmme dem lidt med sin
skarpe læderkniv. En gang gik det også galt,
fortæller Niels Schjeldahl, da han kom til at
snitte ham lidt i det ene øre, så blodet flød.
Niels S. husker ikke om han efter den episode
kom til en rigtig frisør.
Christian Rosgaard var en virksom person,
da han ud over træskomageri, landbrug og
børneklipning, også kørte mælk fra Sellings
bønder til Godthaab Mejeri mellem Ødum og
Hadbjerg.
Christian Rosgaard døde den 12. juli 1953
og hans hustru Joline døde i 1961.
Ejendommen er nedrevet.
Matrikel nr. 33
Matr. nr. 33 har været delvis sammenbygget
med 32 og der står om huset, at det i 1804
sælges af Laurs Sørensen Kier, Sellinggård,
til hjulmand Morten Nielsen, født i 1758.
Ved folketællingen i 1801 boede han der
allerede med 3 børn og svigermoderen Birthe
Larsdatter, som også boede i huset ved folketællingen i 1787 som enke, og hos hende en
dattersøn Niels på 2 år.
I 1819 sælger Morten Nielsen huset til
skrædder Niels Nielsen, som dengang er 43
år gammel.
1846 sælger Niels Nielsen huset til væver
Peter Nielsen som er fra Grundfør. Han er 29
år og gift med Maren Larsdatter fra Hadsten,
som er 26 år. I 1891 får svigersønnen Jens
Peter Sørensen og datteren Elle Marie arveudlægsskøde på matr. 33, og de flytter senere
ind i huset. Den 12. januar 1905 får deres
arvinger skødet på huset, og samme dag
videresælges huset til Dorthe Marie Nielsen
på Sellinggård.
I december 1914 køber Christian Rosgaard
i matr. nr. 32 huset.
Huset er nedrevet.
Gård 2, Sellinggård
Iflg. Niels Schjeldahls beretning betegnes
gård 2 som Sellinggård, senere beliggende
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Praktisk information

Tåstrupvej 35, som nu delvis er nedrevet,
gården der vises på matrikelkortet, lå hvor
Selling Forsamlingshus nu ligger.

Gård med
matr. nr. 2a

Gården var fæstegård under Kollerup.
Gården nævnes første gang i 1735, hvor der
dengang boede en Mogens Kjær, som døde
i 1735 65 år gammel og Rasmus Kjær, som
døde i 1765. I 1787 er det Søren Jensen Kjær,
50 år og enkemand, der bor der. Hans hustru
Ellen var død samme år og iflg. skifteforretningen var der ingen børn. Den 9. december
1798 bortfæstes gården til Laurs Sørensen,
som i fæstebrevet er angivet til at være
stiftssøn, formodentligt er der tale om Ellens
brorsøn, som kan være adopteret af Søren
Jensen Kjær.
Laurs Sørensen frikøber fæstegården i juni
1804 og bliver gift med Mariane Nielsdatter.
Laurs og Mariane får 8 børn.
Søren Jensen Kjær nyder frem til sin død i
1912, hvor han dør 74 år gammel, ophold på
gården sammen med sin anden kone Mette
Larsdatter, som dør i 1823 82 år gammel.
Om hun er blevet boende efter Sørens død
vides ikke.
Laurs Sørensens hustru Mariane dør kun
44 år gammel i 1820, og han indgår nyt
ægteskab med Ane Marie Rasmusdatter fra
Voldum, og de får 3 børn inden Laurs dør i
1825 kun 52 år gammel.
I marts 1826 gifter Ane Marie sig med Niels
Olsen, som er 31 år og er fra Gerning ved
Viborg. Niels Olsen overtager gården ved et
skrifteudlæg i september 1826, og Ane og
Niels får 7 børn, og den 5. november 1856
dør Ane.
I 1860 bliver deres yngste datter, Dorthe
Marie Nielsen, som er 20 år, gift i Ødum Kirke
med Peter Jensen Møller, 31 år, fra Tobæk
Mølle, og i januar 1861 får han skødet på
gården. Niels Olsen forbliver som aftægtsmand på gården, og dør 81 år gammel i 1876.

Dorthe Marie og Peter Jensen Møller får en
datter Ane Marie Jensen i april 1861.
Peter dør d. 23. december 1902, men først
i maj 1907 får hans hustru, Dorthe Marie,
arveudlægsskøde på gården, som hun ejer
frem til sin død i august 1911.
Det må havde været i Peter Jensens Møllers
tid, at Sellinggård er flyttet til sin nuværende
adresse, da bygningerne her er opført 1864,
iflg. BBR registeret, men der er ingen oplysninger herom i Niels Schjeldahls optegnelser.
Hvornår gård 2a er fjernet, er usikkert.

Sønnen Axel Ludvigsen, født 1930, bliver i
1954 gift med Bodil, som var født på Granslev
Møllegård, og umiddelbart efter overtager
de den fædrene gård, Sellinggård, som de
drev som et driftigt landbrug med karle og
tjenestepiger. Axel og Bodil Ludvigsen var
ejere frem til 1990, og i den periode påbegyndes udstykningen af de mange villagrunde
fra Sellinggårds jorde. Bodil Ludvigsen døde i
2012, og Axel bor i dag i Hadsten.

PRÆSTER
i pastoratet

MK

Mette Krabbe

AMKH

Anne Martiny Kaas Hansen

Niels Schjeldahls billede fra 1997 af den resterende del af
Sellinggård.

MHT

Marie Hedegaard Thomsen

Sellinggård 1915, i dag er der kun stuehuset tilbage.

Datteren, Ane Marie Jensen, forbliver
ugift og overtager Sellinggård efter sin mor i
1912, som hun driver med en bestyrer, Jens
Jensen Grosen.
I december 1924 tinglyses skifteudskrift
som adkomst for hendes arvinger.
I 1929 får Thomas Thomsen skøde på
gården, senere omkommer Thomas ved
en bilulykke. Og gården forpagtes af Peter
Ludvigsen, der var nevø af Thomas Thomsen.
I marts får hans enke Ingeborg Thomsen,
arveudlægsskøde på gården, som hun
allerede samme år skøder videre til Peter
Ludvigsen, født i 1898 i Københoved i
Sønderjylland, gift med Marie Müller, født i
1899 i Højrup. Peter Ludvigsen dør i 1974 og
hustruen, Marie Müller Ludvigsen i 1997.
Til Sellinggård hørte et fodermesterhus,
Tåstrupvej 49, som første gang nævnes i
brandforsikringsprotokollen i 1916.
I Niels Schjeldahls barndom boede fodermester Jens P. Fischer Nielsen her, og som
var gift med Christian Rosgaards datter Sigrid
Kirstine.

FERIE OG FRIDAGE

Jeg holder ferie i uge 15.
Der henvises i denne periode til mine kollegaer i Hadsten:
Marie Hedegaard Thomsen, tlf. 86 98 08 09
Lise Thorbøll Melchiorsen, tlf. 86 98 24 24
Kirkekontoret, tlf. 86 98 04 25

LTM

Lise Thorbøll Melchiorsen

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.

Hadbjerg Skole

AB

Anders Bonde

På www.hadbjergskole.dk kan du læse alt om skolens aktiviteter, meddelelser m.m. – samt logge
ind på Elev/Forældre-Intra, hvor der gives information til de enkelte klasser.
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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
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
Murer
Murermester Kristian S. Hardam
23 27 00 55
Sellinghedevej 4
NY www.mksh.dk
8370 Hadsten

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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