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Udgives af et samvirke bestående af 
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GRAFISK DESIGN
Niels Bjarne Larsen
 NielsBjarneLarsen@gmail.com, tlf. 30 16 36 88

TRYK
 Buchs, tlf. 86 42 05 99

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

  DEADLINE UDKOMMER
Maj-juni  6.5.2018 17.-21.5.2018
Juni-august  3.6.2018 14.-18.6.2018
September  12.8.2018 23.-27.8.2018
Oktober  16.9.2018 27.9.-1.10.2018
November  14.10.2018 25.-29.10.2018
December-januar 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".

Rikke Møller 
Antvorskov
Redaktør
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HØST SPRINGER UD!
Alt springer ud omkring os og vi må bare 
følge med.

Det er tid til at gå i haven, tage i skoven, 
komme op på cyklen, springe ud i livet.

Der er stave, der skal luftes, fodboldstøvler, 
der skal pudses og fester, der skal nydes.

Det er folk, der skal vælges, bål, der skal 
tændes og sange, der skal synges.

Jeg vælger mig april!
God HØST.

Jeg vælger mig april! 
i den det gamle falder, 
i den det ny får fæste.  
Det volder lidt rabalder, 
dog fred er ej det bedste, 
men at man noget vil!

Jeg vælger mig april, 
fordi den stormer, fejer, 
fordi den smiler, smelter, 
fordi den evner ejer, 
fordi den kræfter vælter, 
i den bli’r somren til!
 
Bjørnstjerne Bjørnson, 1870
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Gudstjeneste
liste frem til 
sommer 2018 
findes i ”KiRKEN 

– kirkebladet 
for kirkerne 
i og omkring 
Hadsten”, som 
ligger i kirkerne.

Guds tjenesterne 
i de enkelte 
kirker kan 
også ses på 
www.sogn.dk 
eller ved hjælp 
af appen 

”Kirke kalenderen”.

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: 8. maj – Bemærk 
ændret dato

Mette Krabbe

MØDE MED MENIGHEDEN
Søndag den 22. april 2018 kl. 11.00…

…afholdes det årlige offentlige menigheds-
møde i forbindelse med gudstjenesten i 
Ødum Kirke, der er samtidig kirkekaffe i 
våbenhuset.

Her uddeles regnskabstallene for 2017 
samt en gennemgang af årets aktiviteter og 
menighedsrådets arbejde.

Det vil være dejligt for os, at få ideer og 
ønsker til fremtidige arrangementer. Vi 
vil også gerne høre, om der er ønsker til 

forbedringer eller ændringer af vore to kirker 
og kirkegårde.

Menighedsrådet forvalter vore bygnin-
ger, kirkegårde og økonomi og har ansvaret 
for kirkens liv og vækst. Menighedsrådet 
er ligeledes arbejdsgivere for kirkernes 
medarbejdere.

Vi ser frem til at møde jer til en snak om det I 
har på hjerte.

Doris Svenstrup
Ødum Hadbjerg Menighedsråd

GUDSTJENESTER
April  Ødum Kirke Hadbjerg Kirke Andre kirker
Tirsdag d. 17. Kirke i Børnehøjde  kl. 17.30 MK 
Torsdag d. 19.  Plejehjemsgudstjeneste   kl. 15.00 Møllegården LMT
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 
Maj  Ødum Kirke Hadbjerg Kirke Andre kirker
Fredag d. 4. Befrielsesgudstjeneste  kl. 19.00 MK m. efterfølgende korkoncert
Søndag d. 6. 5. søndag efter påske kl.   9.30 AB  
Tirsdag d. 8.  Kirke i Børnehøjde  kl. 17.30 MK 
Torsdag d. 10.  Kristi Himmelfarts dag   kl. 11.00 Sct. Pauls AB
Søndag d. 13. 6. søndag efter påske  kl. 11.00 MK 
Søndag d. 20. Pinsedag kl. 11.00 MK kl.   9.30 MK 
Mandag d. 21. 2. pinsedag   kl. 11.00 MHT Friluftsgudstjeneste 
     på Engen i Hadsten
Søndag d. 27. Trinitatis søndag kl. 11.00 MK familiegudstjeneste m. efterfølgende frokost i præstegårdshaven 

KIRKE I BØRNEHØJDE
– nu om tirsdagen!

Hadbjerg	Kirke,	tirsdag	den	17.	april	kl.	17.30

Det sker i HØst-områDet
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Husk HØst iF Gymnastiks

GYMNASTiKOPVISNING
LØRDAG D. 21. APRIL 2018 KL. 13.00
Vi glæder os til at vise jer hvad vi har lavet hele vinteren.

Det sker i HØst-områDet
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Fredag	den	4.	maj	kl.	19.00

Kl. 19.00 Kort gudstjeneste v/ Mette Krabbe 
og med deltagelse af Aarhus U

Kl. 19.40 En forfriskning i våbenhuset
Kl. 20.00 Koncert i kirken med Aarhus U 

ledet af dirigent Jonas Rasmussen

Kom og lyt med når dirigent Jonas Rasmussen 
leder ungdomskoret Aarhus U gennem et vari-
eret repertoire, der både byder på rytmisk og 
klassisk kormusik. Der vil blive vendt op og ned 
på den traditionelle korkoncert når Aarhus U 
sætter fokus på at give publikum en oplevelse 
ud over det sædvanlige.

Aarhus U består af 40 dygtige korsangere i 
alderen 15-26 år fra det aarhusianske kormiljø.

Grundidéen bag Aarhus U er, at samle de 
dygtigste unge herrer og damer fra hhv. Skt. 
Clemens Drengekor, Clemens Knejterne, 
Aarhus Pigekor og EVE (Egå Vokalensemble) 
for dermed at skabe et eliteungdomskor i 
Aarhus. Koret det største ungdomskor af sin 
slags i Danmark.

Siden oktober 2017 er koret blevet ledet af 
Jonas Rasmussen.

Jonas Rasmussen er uddannet kordirigent 
fra University of Cambridge i England og 
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Efter 
at være flyttet hjem til Danmark er Jonas nu 
FUKs korkonsulent i NORD og sangkonsu-
lent hos Sangkraft Aarhus samt dirigent for 
Akademisk Kor Århus, ungdomskoret Aarhus U 
og barbershopkoret BarbAros. Han har tidligere 
været dirigent ved Stockholms Drengekor og 
Värmlands Nations Kor i Uppsala. I 2014 vandt 
han Syng Sydfyns konkurrence for unge kordi-
rigenter. Desuden er Jonas ofte engageret som 
instruktør på kurser rundt om i landet og har 
en stærk passion for at dirigere både amatører 
og professionelle.

BEFRIELSESSANG
i HADBJErG KirKE MED
UNGDOMSKOrET AArHUS U

Det sker i HØst-områDet
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INDBYDELSE
Skolebestyrelsen vil gerne indbyde elever og 
forældre til møde, aktivitet og spisning.

JUBii i år HAr

Hadbjerg Borgerforening 
50 års jubilæum

DET SKAL FEJRES!

Lørdag d. 19. maj

KÆRE FORÆLDRE
Onsdag d. 16. maj kl. 16.30 til 19.00 vil skole-
bestyrelsen gerne indbyde til fælles møde.

Vor intension er at skabe et forum, hvor 
forældre kan komme på skolen og få en snak 
med skolebestyrelsen, og der kan vælges nye 
medlemmer til skolebestyrelsen, samtidig med at 
børnene kan blive passet på skolen og få nogle 
gode og aktive timer her og i hallen.

Kl. 16.30 Skole og hal er åben 
og børnene kan afleveres til aktiviteter.

Kl. 17.00 Møde med skolebestyrelsen på biblioteket, 
hvor skolebestyrelsen arrangerer en debat-
cafe med følgende emner:

• Telefoner på skolen og 
elevernes brug af digitale medier

• Bevægelse i skolen
• Lektier og lektiecafe

 Skolebestyrelse vil gerne have nogle input 
fra forældrene om disse emner.

 Derefter bliver der valg af 4 medlemmer til 
skolebestyrelsen.

Senest kl. 19.00 Der serveres pølser 
og vi slutter af i fællesskab.

Yderligere information kommer på Skoleintra i 
begyndelse med maj måned.

på skolebestyrelsens vegne
Mette Kryger Ahrentsen og Niels Fensby

Vi lægger pølser på grillen og sætter drikkevarer i køleskabet. 
Tag børnene og naboen i hånden og kom ned i forsamlingshu-
set til en rigtig hyggelig dag, hvor der er plads og hygge for alle.

Vi	glæder	os	helt	vildt	til	at	se	jer	alle!

Læs om foreningens start på næste side.

Det sker i HØst-områDet
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Fra arkivet
D. 4. oktober 1968 har man fået et ufor-
pligtende tilbud fra elselskabet ELRO ang. 
udbygning af gadebelysningen i Hadbjerg. 
Man har regnet med opsætning af 45 stk. 80 
watt kviksølvsarmaturer. Man har her også 
ansøgt om at få nogle armaturer flyttet for 50 
kr. pr. stk. Man har skullet opsætte nye måle-
steder, og et af disse anbefaler man skal stå 
ved Rørsangervej, når denne bliver bebygget 
og vejen etableret. Hadbjerg Borgerforening 
spørger også sognerådet om hjælp til et 
endeligt overslag fra ELRO og til at afholde 
udgiften til målersteder. Sognerådet svarer, at 
de gerne vil være behjælpelige med udgif-
ten til nyt målersted, og at de vil stå på lige 
fod med øvrige grundejere til udgiften af 
udbygningsarbejdet.

Antallet af lampesteder er blevet fordoblet 
og det er man yderst tilfreds med. Hadbjerg 

Borgerforening anmoder Hadsten Sogneråd 
om at få lyset tændt hele natten. Man har 
fået ELRO til at lave en måling, der viser, at 
omkostningen er ca. den samme som før, 
til trods for at der nu er det dobbelte antal 
amarturer. Man har regnet på det, og den 
årlige besparelse for at holde lyset slukket om 
natten er ca. 700 kr. Denne sag bliver udsat 
af sognerådet, da der skal laves beregninger 
for at lade lamperne være tændt hele natten 
i alle bysamfund i den nye kommune. Sagen 
vil blive genoptaget når disse beregninger er 
lavet. D. 25. februar 1970 får man svar fra 
Hadsten Kommune; de har vedtaget at lyset 
må være tændt hele natten i alle bysamfund 
fra d. 1. april 1970.

Man samlede penge ind fra alle borgere og 
erhvervsdrivende i byen til gadebelysningen, 
og fik samlet 12.000 kr. ind. Det kostede ca. 
15.000 kr. at få det lavet.

I august i 1969 afholdt man et bortlod-
ningsarrangement, hvor man fik 5.737 kr. 
Disse penge skulle oprindeligt være gået til at 
købe en grund til et forsamlingshus, men så 
kom der en ny ide på banen:

Forpagtning af lokalerne, der i dag udgør 
Hadbjerg Forsamlingshus.

D. 15. maj 1970 underskrev borgerfor-
eningen og brugsforeningen en sådan aftale. 
Forpagtningen var gældende fra d. 1. juni 
1970 og 10 år frem. Efter 5 års forløb kan 
forpagtningen opsiges med 1 års varsel 
såfremt brugsforeningen skal bruge bygnin-
gen til udvidelse.

D. 28. august 1970 ansøger borger-
foreningen om tilskud til restaurering og 
modernisering af forsamlingshuset, nærmere 
et oliefyr og to vandklosetter og, hvis der 
findes et godt beløb, så også vægge, gulv, 
lys og døre. Man har fået et tilbud på ca. 

20-25.000 kr. på materialer til alt dette. 
Arbejdskraften foretager byens borgere 
ganske frivilligt.

Økonomiudvalget i Hadsten Kommune 
meddeler tilbage d. 14. september 1970, 
at de efter omstændighederne ikke ser 
sig i stand til at bevilge tilskud til det 
ønskede formål.

Alligevel valgte man at gå i gang med 
restaureringen af forsamlingshuset. I novem-
ber 1970 havde ca. 60 medlemmer brugt ca. 
1.000 timer og var nu færdige. Nu har man 
brugt ca. 30.000 kr. på materialer og ansøger 
så kommunen om hjælp til restgælden. Det 
drejer sig om 19.000 kr. Økonomiudvalget 
svarer tilbage i april 1971, at de ikke ser sig i 
stand til at hjælpe. Udvalget vil dog i regn-
skabsåret 1972/73 søge afsat et beløb til 
borgerforeningen.

Læs om foreningens stiftelse i HØST marts.

Hadbjerg Borgerforening 50 års jubilæum

Det sker i HØst-områDet
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SY-WEEKEND I SELLING FORSAMLINGSHUS
1.-3. juni 2018

GRUNDLOVSDAG
Alle foreningerne bag HØST inviterer igen i år til grundlovsdag d. 5. juni
Hele eftermiddagen er der aktiviteter, tale, løb og quiz ved Hadbjerg Skole.

HØST GRUNDLOVSLØBET 2018
et motionsløb på 2½, 5 og 10 km i forbindelse med grundlovsdag i Hadbjerg
Løbet er for alle – både dig, der vil løbe hurtigt og dig, der vil tage den med  
ro, for hele familien, børn, kolleger, skolekammerater mv.
Klapvogne, barnevogne og søde hunde i snor er også velkommen.
Tilmelding: Online tilmelding på www.høstif.dk åbner d. 1. maj 2018.

SELLING BYFEST 2018
Datoen for byfesten nærmer sig hastigt, så husk at sætte kryds i kalenderen den 
anden weekend i juni, hvis du vil opleve Favrskovs hyggeligste landsbybyfest.

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

Salgsboder
Har du lyst til at få en salgs-
bod, hvor du kan reklamere 
for din virksomhed eller dit 
produkt?

Måske får du et salg på 
dagen, eller får udleveret 
visitkort, brochurer og talt 
med potentielle kunder.

En bod er gratis, og du får 
et bord stillet til rådighed af 
os, hvis du ønsker det. Har 
du brug for stativer, reoler, 

pavillon etc. skal du selv 
medbringe dette.

Havetraktortræk
I år kommer trækket til at ske 
lørdag d. 9. juni kl. 11.00 på 
H. C. Andersens Vej ved det 
grønne område, hvor byfe-
sten foregår.

Egen havetraktor 
medbringes.

Slædeteamet (Red Willy 
Pullingteam) kommer med 
deres slæde.

Man mødes kl. 10.30 til 
sikkerhedsinfo.

Voksne, barnlige sjæle og 
børn, der kan sidde på sædet 
og nå pedalerne, er velkom-
men til at deltage.

I år køres med 3 klasser:
Lille klasse: Standart have-

traktor med græs dæk

Mellem klasse: Standart 
havetraktor (snor på regulato-
ren) med valgfri dæk, dog ikke 
snekæder

Stor klasse: Fri hestekræf-
ter – dog skal motoren have 
siddet på en havetraktor 

– og valgfri dæk, dog ikke 
snekæder

Tilmelding på sms til 
Steffen Pilgaard senest d. 9. 
juni kl. 12 på tlf. 25 15 95 44.

Pris pr. deltager 50 kr. beta-
les ved tilmelding.

Ved spørgsmål angående 
havetraktortræk ringes til 
Steffen P.

Deltagelse er på 
eget ansvar.

Vi	ser	frem	til	at	se	dig	den	
anden weekend i juni.

Med venlig hilsen
Arbejdsgruppen bag Selling Byfest

FOROMTALE AF ARRANGEMENTER I KOMMENDE NUMRE AF HØST

FOROMTALE AF ARRANGEMENTER I KOMMENDE NUMRE AF HØST

FOROMTALE AF ARRANGEMENTER I KOMMENDE NUMRE AF HØST

FOROMTALE AF ARRANGEMENTER I KOMMENDE NUMRE AF HØST
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SANKTHANSFEST
Sæt kryds i kalenderen d. 23. juni – det bliver et brag af en sankthans-
fest på det grønne område ved Oluf Ringsvej.

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

FÆLLESSPISNING
Det nye madhold er kommet rigtigt godt fra start. Nu er foråret gået og 
der har været nogle rigtigt dejlige fællesspisninger. Det er vi simpelthen 
så glade og taknemlige for. Nu er der sommerpause, så den næste fælles-
spisning er d. 27. september. Men bare rolig, vi skal nok kunne se hinanden 
hen over sommeren, både til lidt frivilligt arbejde og til sankthans d. 23. juni.

Hadbjerg Borgerforening

FOROMTALE AF ARRANGEMENTER I KOMMENDE NUMRE AF HØST
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KONFirMANDEr 2018
BEDEDAG, D. 27. APRIL I ØDUM KIRKE KL. 10.00
Mathilde Amalie Birk Andersen
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

Clara Alexandersen

DE NÆSTE ÅRS KONFIRMATIONER
Ødum Kirke 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

Det sker i HØst-områDet
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FLOORBALL
I HØST-HALLEN 
BLIVER EN REALITET
i sidste nummer spurgte jeg om der evt. var nogen, der ville 
være med til at starte floorball i HØst iF. og det var der.

HØST-HALLeN UDViDeLse!
information fra projektgruppen
Projekt	”Akut	udvidelse	af	Servicefaciliteter	i	HØST-Hallen	2012”

Favrskov Kommune: 
Budget 2018
A-608ny Udvidelse af 
Aktivitetsareal i HØSTHallen
Der afsættes 740.000 kr. til 
udvidelse af servicefaciliteterne 
i HØSTHallen i 2019. Den 
samlede anlægssum og afledt 
drift vurderes i forbindelse med 
budget 20192022. I den forbin
delse skal der tages stilling til 
finansieringsmodellen, herunder 
HØST IF’s medfinansiering og 
et eventuelt lån med tilhørende 
kommunegaranti.

Frisk luft
Der bliver etableret ventilations
anlæg i HØSTHallen i 2018. 
Der er afsat 1,4 mio. kr. til projek
tet. Det er rart, at vi kan tilbyde 
vores brugere frisk luft i hallen 
i stedet for at skulle åbne døre 
og vinduer, når der er aktivitet 
i HØSTHallen. Det er meget 
tiltrængt!

Ny opdatering i kommende 
numre af HØST, når der sker 
noget nyt!

KIRKENS 
KONFIRMANDHUS
Sammen med udvidelse af servicefaciliteterne i HØST-
Hallen er der nu kommet projekt ”Kirkens Konfirmandhus”. 
Dette konfirmandhus kan med fordel for alle placeres 
samtidigt med HØST-Hallens udvidelse og derfor indgå 
i forvaltningens planlæggende arbejde med udvidelse af 
servicefaciliteterne. Forvaltningen ser på om det er muligt, og 
i givet fald hvordan det kan håndteres. Spændende! Og godt 
tænkt af menighedsrådet.

Seneste	nyt
Kommunens forvaltning har meldt positivt tilbage vedr. 
placering af Kirkens Konfirmandhus ved HØST-Hallen. Der 
ønskes et rids af et tænkt konfirmandhus på stedet. Mette og 
John arbejder på at få dette på plads. Udvalget samles for at 
gennemgå og lave en tidsplan for projekterne.

Lars Olsen
Kontaktperson i projektgruppen
Tlf. 30 75 22 12
E-mail lars.knud@godmail.dk

Der kom ret hurtigt en sms fra Jesper 
Provstgaard Kristiansen, Rødkælkevej i 
Hadbjerg. Jesper kunne fortælle, at han alle-
rede spiller floorball i Randers Floorballklub 
og er med i bestyrelsen der.

Jeg indkaldte derfor Jesper til et kort afkla-
rende møde, hvor vi gennemgik setuppet. 
Jesper vil gerne være med til at starte floor-
ball i HØST IF fra efterårssæsonen. Jesper 
har kendskab til al det praktiske, og hvad 
der er brug for af remedier etc. Så det er en 
stor hjælp her i opstartsfasen. Vi laver et lille 
udvalg, som skal gøre alt klar til opstarten.

Vi aftalte også, at vi vil ansøge om et par 
aftentimer i HØST-Hallen (den lille del, når 
tæppet er nede). Så derfor kan det siges 
helt sikkert, at floorball i HØST IF-regi bliver 
en realitet fra starten af efterårssæsonen – 
ultimo august/primo september.

Jeg skal også lige nævne, at der faktisk også 
var andre tilkendegivelser på sms, e-mail og 
Facebook, hvor det også var slået op.

Er der andre, der også vil være med i arbej-
det, så giv lige lyd til undertegnede.

Floorball er et spændende spil for stort 
set alle aldre. Følg linket hvor du kan danne 
dig et indtryk af hvad det handler om: 
www.dgi.dk/floorball/bevaeg-dig-for-livet-floorball

Lars Olsen
Kontakt
Tlf. 30 75 22 12 eller 23 81 01 21
E-mail lars.knud@godmail.dk
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NAVNENYT
Ødum Kirke
Bisatte og begravede
Sille Møller Sørensen, Selling

Byforeningen for Ødum og Omegn

GENERALFORSAMLING 
2018
Formandens beretning ligger på vores hjem-
meside odumbyforening.dk.

Bestyrelsen

Formandens	beretning
Siden sidste generalforsamling d. 19. april 
2017, er der sket en del. Nogle af aktivisterne 
er nogle ting, som jeg personligt – og jeg tror 
også jeg kan tale på resten af bestyrelsen 
vegne – er noget som vi ikke har prøvet før. 
Andre ting er traditioner som vi fortsat vil 
værne om.

Siden sidst er vores legeplads blevet en del 
mere end bare tegninger, ansøgninger m.m. 
Det skyldes en masse frivillige timer, som er 
lagt af nogle mennesker, der udelukkende 
gør det for byen, deres familie og andre 
familiers skyld. Det liv, som er ved at opstå 
oppe på pladsen, håber jeg er noget, som 
byens borgere vil værne om, og som vi bliver 
ved med at have langt ud i fremtiden. Så vi 
kan bevise, at de frivillige timer, der er lagt i 
projektet, ikke er spildt, men derimod få timer 
i forhold til alle de glædestimer, der vil være, 
når det hele er færdigt. Så i første omgang en 
stor tak til de mennesker, der har ofret afte-
ner, weekender og hverdage på at etablere 
vores legeplads. Så må vi håbe, vi snart er på 
plads med de sidste ting, så vi kan få pladsen 
fremvist til hele byen.

En anden ting, som ligeledes har været 
siden sidst, er vores dejlige byfest, som gik 
en meget våd dag i møde d. 9. juni med 
regnvejr og blæst, kort sagt en rigtig træls 
start på det hele. Men når det er sagt, blev 
det gjort til skamme med den stemning og 
de glade mennesker og børn, der var at finde 
på pladsen både d. 9. og 10. juni. En kanon 
byfest, som også kom i mål takket være 
mange timers arbejde, både i byen og uden-
for byen. Til de mennesker skal der ligeledes 
lyde en tak og et klap på skuldrene: Det er 
et kanon arbejde, som I udfører år efter år. 
Resultaterne af de hårde anstrengelser er, at 
vi præsterer og leverer en byfest, som kan 
samle vores by på tværs af aldersgrupper. Det 
er en bedrift, som nok fremstår som en lille 
ting, men en ting som er utrolig, i forhold til 
hvordan det har været i byen.

Uden dette sammenhold også på tværs 
af foreningerne i byen ville vi fortsat være 
en ”sovende by” at bo i, men det føles ud fra 
mit synspunkt, som noget der lige så stille 
er begyndt og ændre sig i takt med – uden 
at lyde gammeldags – at der også kommer 
yngre folk til byen.

Nogle af de lidt mere små ting som også er 
sket i år, er den fortsatte styrkelse af vores 
samarbejde i HØST-samarbejdet, som der 
gerne i takt med vores styrkelse af arbejde 
mellem de forskellige foreninger i byen 
gerne skulle vokse støt, så vi kan gøre Selling 
og HØST-området mere synligt inde hos 
kommunen. Dette kunne ses i anledning af 
skolens Luther-uge, som var et samarbejde 
mellem borgerforeninger, HØST, kirken og 
skolen, der var en kanon tilslutning som var 
omtalt på tværs af kommunegrænser.

Det samarbejde er noget som gerne skulle 
komme os alle mere til gode fremadrettet.

For at lige at komme tilbage igen til vores 
egen landsby, så er alle borgerforeningens 
projekter kun i live takket være jer borgere, 
der står sammen og tror på projekterne og 
på deres udførelse. Vi takker meget for jeres 
økonomiske støtte, men lige så meget på de 
arbejdskræfter i smider i vores projekter. Så 
sellingborgere mange tak!

Når det så er sagt, har vi desværre en 
næstformand, der fratræder sin frivillige stil-
ling i borgerforening. Det er desværre godt 
gammeldags træls. Jeg takker mange gange 
for den arbejdskraft, du har lagt i bestyrelsen 
og dens arbejde, og takker for dit arbejde i 
etableringsgruppen af legepladsen, som du 
heldigvis forsætter med. Din beslutning er 
noget vi har fuld forståelse for, og vi håber, 
at vi finder en god erstatning, som kan være 
med til at forme en borgerforening ud af 
samme tangent, som vi er på vej ud af.

Regnskabet	2017
Regnskabet blev godkendt uden yderlige 
bemærkninger

Næstformandsvalg	(ønsker	ikke	genvalg)
Med forsamlingens godkendelse har borger-
foreningens bestyrelse tilladelse til at 
konstituere en næstformand.

Efterfølgende har bestyrelsen fundet en ny 
næstformand og byder Mai Nissen velkom-
men i bestyrelsen. Vi ser frem til at arbejde 
sammen med Mai på både nuværende og 
kommende projekter.

Kasserervalg	(ønsker	genvalg)
Majken Holst-Jensen genindtræder som 
kasserer i borgerforeningen

Eventuelt
Tostrengssystem: Punktet tostrengssystem 
blev drøftet på mødet, hvor borgerforeningen 
vil forespørger nogle af de andre landsbyer, 
med erfaringer fra ombygningsprocessen, 
således at borgerforeningen er godt forbedret 
til det borgermøde kommunen har lagt op til.

I forbindelse med ovenstående blev der 
ligeledes spurgt om borgerforeningen vil 
være med til at lave fælles aftaler med 
en entreprenør, der kan lave etablering 
på folks egne matrikler, således at det er 
muligt og hente billigere priser hjem på 
etableringsarbejdet.

I anledning af at kommunen skal til at grave 
i vejen, kom der et spørgsmål om mulighe-
derne for ændring af hældningskurven på 
svinget i toppen af Tåstrupvej, således at det 
ikke er så fartindbydende.

Efter	generalforsamlingen	består	
bestyrelsen	i	Selling	Borgerforening	af:
Formanden: Steffen Espersen
Næstformand: Mai Nissen
Kasserer: Majken Holst-Jensen
Landsbyrådsrepræsentant: Evald Trangbæk

Referat

Generalforsamling Selling Borgerforening
D. 6. marts 2018 i selling Forsamlingshus
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Lørdag	10.	marts
Nytårsappellen for alle Børne- 
& Ungdomshold lørdag den 
10. marts var ramt af det 
dårlige forårsvejr. Ja faktisk 
var det helt vinteragtigt med 
sne på banerne.

Alligevel var der mødt 15 
friske drenge og piger op til 
starten. De fik en god times 
træning på den snedækkede 
bane. Og derefter hygge en 
god ½ times tid i klublokalet. 
Godt gået til jer der mødte op 
trods det dårlige vejr.

Det skal dog siges, at vi 
denne lørdag blot marke-
rer, at nu er vi på vej over i 
udendørssæsonen, så ud 
fra det var fremmødet helt 
acceptabelt.

Indefodboldsæsonen er slut 
nu. Herefter er alle holdene 
pr. 3. april gået over til uden-
dørs træning. Nogle hold 
har allerede begyndt uden-
dørstræningen, men ellers 
aftales det på de enkelte hold, 
hvornår man begynder.

Liste over træningstider og 
trænere for 2018 forår kan 
ses på side 28.

Desuden vil det kunne 
findes på HØST IF hjemme-
side under fodbold.

Fodboldudvalget

GYMNASTIKSKOLE I PÅSKEFERIEN
35 forventningsfulde børn 
mødte op i HØST-Hallen 
mandag d. 26. marts kl. 9. 
De skulle bruge tre dage på 
hop, vejrmøller, rytmegym-
nastik og mange lege med 
fuld fart på. Det blev til tre 
forrygende dage med glade 
og forventningsfulde ansigter, 
som hver dag glædede sig 
til næste morgen – hvad 
har de nu fundet på, de tre 

DGI-instruktører; Rasmus, 
Frederik og Gry?

Den sidste dag blev 
afsluttet med en fin lille frem-
visning med lidt af det, de 
havde arbejdet med. Her var 
der lidt sommerfugle i maven 
hos nogle af gymnasterne, 
men det gik rigtig fint.

HØST IF Gymnastik havde 
også 5 hjælpeinstruktører. De 
lærte helt sikkert også nye 
ting, men ikke mindst fik de 

stor ros fra instruktørerne 
fra DGI. En stor tak skal lyde 
til Emma, Anne, Michelle, 
Simone og Natasja. Det er 
dejligt I ville bruge lidt af 
påskeferien sammen med alle 
os i gymnastikken og være 
med til at lave nogle gode 
gymnastikdage for alle de 
andre. Godt gået!

Vi håber vi ses til næste 
gymnastikskole i påske-
ferien 2019.

NYtårsAPPeL
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LØB I HØST IF
Vil du med på en løbetur?
Mød op til en fællestræning og prøv en 
løbetur med andre løbeglade menne-
sker i lokalområdet. Det er helt nemt og 
uforpligtende.

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 – mulighed for længere ture, lokalt og 

andre steder

Kontingentbetaling
Kontingent for en sæson er 200 kr. 
www.høstif.dk/loeb

Træn	mod	dit	mål
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.

En gruppe træner frem mod Aarhus City 
Halvmaraton d. 24. juni. Andre løber for at 
deltage i løb på 5 eller 10 km, med mulighed 
for deltagelse i lokale motionsløb. Der er 
fokus på, at alle får en god tur, med jævnlig 
opsamling, så vi ikke løber alt for spredt. 
Tempoet ligger fra 7 min/km til 5 min/km – 
der er altså plads til alle.

HØST	IF	Løb	på	Facebook
Du kan nu følge med i aktiviteter for HØST IF 
Løb på www.facebook.com/HoestIFLoeb

Læs bl.a. om HØST Grundlovsløbet, 
Stafet For Livet og meget andet…

Planlagte	aktiviteter	april-juni
 6. maj Klubtur, Frijsenborgskov, start ved Pøt mølle
 21. maj Royal Run (1 mile, 10 km)
 5. juni HØST Grundlovsløbet (2,5, 5 og 10 km)
 24. juni Aarhus City Halvmaraton (21,1 km)

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

HØst iF motion

KROLF
Nu er det endelig forår og så kan der rigtigt 
gås til den på krolfbanen ved HØST-Hallen.

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!

Margit Jensen
Kontaktperson
Tlf. 22 76 57 78

Tegning: per Tjørnild

STAVGANG
Vi er nu i sommersæsonen ”stavgangsmæs-
sigt”, hvis nogen skulle være i tvivl med det 
forårsvejr, vi har haft.

Det betyder så også, at vi er startet med gå 
om torsdagen kl. 19.00 i stedet for lørdag.

Vi regner med mange fine ture, og godt 
humør. Så kig forbi og gå med en tur i vores 
dejlige lokalområde.

God sommer til jer alle.

Vagn Salling poulsen
Tlf. 86 91 43 76 / 23 25 19 89
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JU JITSU
Forår 2018
Forårssæsonen er i fuld gang med Ju Jitsu i 
HØST-Hallen og vi fortsætter som sædvan-
ligt frem til skolens sommerferie ultimo 
juni. Så det er nu I skal finde en kammerat/
veninde at tage med på holdet - og selv finde 
dragten og bæltet frem igen!

Træningstider
Tigerholdet (børn): tirsdag 17.00-18.00
Voksne og teenagere: 
tirsdage 18.00-19.15 og torsdage 20.30-22.00.

www.facebook.com/hadbjergjujitsu
hadbjerg.jujitsu@gmail.com

Thomas langton
Glentevej 10, Hadbjerg

BORDTENNIS
Sæsonen nærmer sig sin afslutning. 
Landsmesterskaber, klubmesterskaber etc. 
står for døren de kommende uger her i april. 
Mere om hvordan det gik i maj nummer 
af HØST.

NB! Der vil som tidligere annonceret blive 
holdt et specielt bordtennisstævne i HØST-
Hallen til minde om Erik Smeden. Sammen 
med stævnet vil klublokalet være åbent nogle 
timer med adgang for alle. Da der pt. er bord-
tennisstævner hver eneste weekend rundt 
omkring er det svært at få indpasset i kalen-
deren. HØST IF Bordtennis og DGI arbejder 
videre på sagen. Mere konkret information 
om dette i maj-nummeret af HØST.

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

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

peter Thybo Christensen
Tlf. 5074 7315
E-mail ptc@aabnet.dk

NVUi/HØst iF senior klubsamarbejde

VH FODBOLD
Træningen er godt i gang og der trænes flittigt 
på banerne i Hadbjerg og Voldum. Vi er dog 
stadig lidt ramt af ikke så gode baner enten 
pga. frost eller meget våde baner.

Serie 4 har indtil nu spillet 5 trænings-
kampe – 2 vundet og 3 tabt. Der spilles på 
kunstgræsbaner, da græsbanerne ikke er 
brugbare til træningskampe.

Turneringskampe startede i begyndelsen af 
april. Her er vi dog også ramt at dårlige baner 
og Favrskov Kommune har derfor ”nedlagt 
forbud” mod brug af kampbanerne, da disse 

ikke kan klargøres. Vi håber at komme i gang i 
weekend 14.-15. april.

Vi håber på god opbakning både i Hadbjerg 
og Voldum til hjemmekampene.

Jan Sandholm laursen
Træner
Tlf. 21 67 79 67

Lars Olsen
VH Fodboldansvarlig i HØST IF
Tlf. 30 75 22 12

om VH Fodbold
VH Fodbold er et klubsamarbejde 
mellem HØST IF og NVUI på 
seniorplan (ikke OB).

Træning tirsdage og torsdage 
kl. 19.00. Hadbjerg lige uger – 
Voldum ulige uger!

Ligeledes vil hjemmekampe 
blive spillet på skift mellem 
Hadbjerg og Voldum stadioner. 
Ved hjemmekampstævner spiller 
Serie 4holdet kl. 13.00 og Serie 
6holdet kl. 15.00.

Hjemmekampe serie 4 forår
 21. april 13.00 VH Fodbold – Alliancen IF Hadbjerg Stadion
 10. maj 13.00 VH Fodbold – Kristrup B Voldum Stadion
 15. maj 19.00 VH Fodbold – Værum GF Hadbjerg Stadion
 29. maj 19.00 VH Fodbold – Ådalen IF Voldum Stadion
 9. juni 13.00 VH Fodbold – Vorup FB Hadbjerg Stadion
 16. juni 13.00 VH Fodbold – Romalt Voldum Stadion

Hjemmekampe serie 6 forår
 15. april 13.00 VH Fodbold – DGL 2000 Voldum Stadion
 22. april 13.00 VH Fodbold – AH 2012 Hadbjerg Stadion
 12. maj 14.00 VH Fodbold – HEI Voldum Stadion
 10. juni 14.00 VH Fodbold – HOG Hinnerup Hadbjerg Stadion
 12. juni 19.00 VH Fodbold – Ådalen IF Voldum Stadion

Turneringskampprogram	kan	ses	på	dette	link
Serie 4:
dbu.dk/turneringer_og_resultater/resultatsoegning/programTeam.aspx?teamid=11665&poolid=267670

HØST IF Fodbold

OB 40
OB 40-holdet træner indendørs i HØST-
Hallen hver onsdag kl. 21.00-22.00.

Så mød op og hold formen ved lige!
Spørgsmål eller andet ved OB 40-holdet 

kan stilles til Jacob.

Jacob Andersen
Holdleder
Tlf. 27 12 55 24
E-mail andersenjacob1980@gmail.com

BØRNE- OG
UNGDOM
Se omtale af nytårsappel på side 22.

BADMINTON
Badmintonsæsonen kører på absolut sidste 
vers. Der er planlagt klubmesterskaber her i 
april som afslutning på sæsonen. Der kommer 
indlæg om dette i maj nummeret.

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

Tegning: per Tjørnild
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QUiCKgUide
TIL AKTIVITETER OG KONTAKTPERSONER

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. 13.00 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. 20.00 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

Fodbold  HØST IF
Fodboldformand Lars Olsen, tlf. 30 75 22 12
Ungdomskoordinator Rasmus Knage Thomsen, tlf. 21 84 16 41
Træningstider U6-U7 drenge, onsdag kl. 17.15-18.15 
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, onsdag kl. 17.15-18.15  
  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, mandag kl. 17.00-18.00 og onsdag kl. 16.30-17.30 
  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 
Fodbold VH 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
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GÅrD 3, 4 OG 5

HISTORIER FRA DET GAMLE SELLING OG TÅSTRUP

Af 
Martin Møller

5

Et udsnit af Geodatastyrelsens ”Historiske Kort” på nettet. 
Her ses Selling ca. 1880 med de numre, som Niels Schjeldahl har videreført i 
beretningen om huse og gårde i Selling.

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 omk. 1700 til 1950.

Niels schjeldahls optegnelser er meget omfattende, og her 
viderefortolket i en light-udgave og med lidt egne tilføjelser.

Her et kortudsnit der viser gårdenes placering.

Gård	3
På Gård 3, Tåstrupvej 23, står Jens Nielsen i 
1787 opført som fæstebonde under Kollerup, 
som han har overtaget fæstebrev på efter 
sin far. Jens Nielsen var født på gården i 
december 1760. Ifølge Niels Schjeldahls 
optegnelser er der usikkerhed om Jens 
Nielsens forældre, men Jens skulle være 
ud af en søskendeflok på ca. 8, og Niels 
Schjeldahl mener at kunne fastslå, at Jens 
Nielsens forældre var Niels Mortensen, gift 

med Anna Ladsdatter som dør i 1782, 61 år 
gammel, og faderen Niels Mortensen indgår 
68 år gammel nyt ægteskab i 1786 med 
Maren Jensdatter på 66, der havde 2 ægte-
skaber bag sig.

Til gården var der blevet opført et 4-fags-
hus til fri beboelse i faderens levetid.

Niels Mortensen dør i 1788 og Maren 
dør i 1793.

Jens Nielsen var i 1783 blevet gift med 
Anne Sørensdatter på 19 år og de får 
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datteren Anne Jensdatter, som i 1813 bliver 
gift med Jens Christiansen, Engholm i Ødum.

I 1788 dør Anne Sørensdatter fra mand 
og barn, og Jens indgår nyt ægteskab med 
Kirsten Petersdatter på 20 år, og de får 
tilsammen 7 børn. Jens Nielsen dør i 1811, 
kun 51 år gammel.

Kirsten Petersdatter frikøber fæstegården 
fra Kollerup d. 4. november 1812 og 2 år 
senere gifter hun sig med tjenestekarl Peter 
Mogensen fra Langskov.

Sønnen Niels Jensen, født 1790 på gården, 
bliver gift med Kirsten Lausdatter, født 1798 
i Hadbjerg og i 1825 får de skødet på gården. 
Moderen Kirsten Petersdatter er aftægtskone 
på gården, og dør i 1837, 70 år gammel. Peter 
Mogensen dør i 1824.

Niels Jensen og Kirsten Lausdatter har 
gården i en årrække og får 4 børn. Kirsten 
dør i 1859.

I 1862 får deres yngste søn Mogens Nielsen 
skødet på gården. Mogens var født i 1836 og 
giftede sig i 1862 med Inger Marie Olesen, født 
i 1843 i Selling, datter fra gård 5, og i august 
1866 får de sønnen Niels Mortensen Nielsen.

Niels Jensen er aftægtsmand på gården frem 
til sin død i 1871, hvor han er 80 år gammel.

Mogens Nielsen bor der stadig i 1901, 
men sønnen Niels har fået skødet på gården 
i 1896 er blevet gift med Ane Laursen 
fra Sandby.

Mogens Nielsen er opført som sognefoged 
med selvstændig husstand i et hus, som han 
har bygget på matr. 39 overfor gården.

I 1909 sælges gården til Poul Fisker fra 
gård 7 (Byvej 2) i Selling og han sælger igen 
gården i 1913 til Claudius Groos, født i 1858 
på Framlevgård og gift med Kjerstine Hansine 
Pedersen, ligeledes fra Framlev. Kjerstine 
dør d. 8. august 1914 og i november 1915 
bliver Claudius Groos gift i Ødum, med Ane 
Marie Schjeldahl, født Nielsen, og enke efter 
købmand Martin Ernst Jensen Schjeldahl, 
som døde i 1906 i Selling.

Claudius og Kjerstine havde flere sønner, 
og ved skøde af 11. juni 1926 overtages 
gården af Oluf Claudius Groos, som var 
født i 1900, og som var gift med Rasmine 
Rasmussen, også født i 1900, datter af P. Chr. 
Rasmussen i gård 13 i Selling. (Tåstrupvej 24)

Hele gården nedbrændte i 1929 efter 
en påsat brand, og Oluf Groos opfører en 
helt ny gård på dens nuværende adresse, 
Ødumvej 11.

Hvad der sker med grunden herefter, 
Tåstrupvej 23, er uklart, men nuværende 
ejendom er opført i 1942 og drives ikke som 
landbrug. I mine unge dage var det Inger og 
Otto Nielsen, der boede på stedet, men Otto 
omkom desværre ved en arbejdsulykke sidst i 
60’erne, og Inger flyttede fra Selling.

I min barndom i 50’erne var Inger tjeneste-
pige hos mine forælder og Inger og Otto kom 
ofte i Tobæk Mølle.

Oluf Groos var sognefoged sognerådsfor-
mand i Ødum-Hadbjerg Kommune, samtidig 
med at han drev gården, og Oluf var også 
aktiv ved kommunesammenlægningen i 
1970 og også aktiv i det nye byråd i Hadsten 
Kommune.

Rasmine Groos dør i 1972 og her omkring 
overtager datteren Edith Groos gården.

Oluf Groos dør i 1983 og samme år sælges 
gården til Tømrer Jørgen Riis Nielsen.

Edith Groos bor i dag i Randers.

Gård	4
Gård 4, Tåstrupvej 19, er helt tilbage i 1787 
en del af Clausholms fæstegårde, og det 
er Mogens Christensen, gift med Anna 
Laursdatter, der har fæstebrev, formodentligt 
på en tidligere gård, nedrevet eller brændt, 
for Mogens Christensen får anvist en plads 
i Selling By til at bygge en ny gård, og får 
tømmeret leveret af godset, og endvidere 
hjælp af godsets bønder til at få transporteret 
tømmeret til Selling. Gården blev en 4-længet 
gård, som nedbrændte i marts i 1908.

I mellemtiden er der sket en ændring 
af ejerforholdet, for i 1801 er gården ikke 
længere under Clausholm, men nu opført 
som fæstegård under Kollerup Gods.

Anna Laursdatter og Mogens Christensen 
får i perioden 1769 til 1786, 6 børn.

I 1814 køber deres ældste søn, Søren 
Mogensen gården, han er blevet gift med Ane 
Laursdatter fra Røved også i 1814, de får 5 
børn. Forældrene, Mogens og Anna, som var 
aftægtsfolk på gården, dør i 1816 og i 1828.

Ane og Søren Mogensens ældste søn, 
Mogens Sørensen, overtager gården i 1849 

Dengang i 1917, så gård 3 sådan ud, en større gård med 
stuehus, kostald, lade, vognport, svinehus, hønsehus og 
motorhus med petroleumsmotor.

Niels Schjeldahls billede af Tåstrupvej 23 i 1996. Her ser vi kommunalbestyrelsen i begyndelsen af 70’erne. 
Vi ser Oluf Groos bagerst, nr. 3 fra venstre.
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og bliver i november 1851 gift i Ødum Kirke 
med Sidsel Marie Nielsen og de får 4 børn.

Forældrene forbliver som aftægtsfolk 
på gården. Allerede i 1862 dør Mogens 
Sørensen, kun 46 år gammel, og Sidsel over-
tager gården. Hun gifter sig i 1863 med Søren 
Christensen, og gården overgår til ham.

Søren dør i 1877, og Sidsel er igen enke 
og overtager igen gården ved et skifte. Hun 
driver gården videre med sin søn Søren, som 
bestyrer, og 4 tjenestefolk.

I april 1901 sælges gården til Vilhelm 
August Knuthsen, som i årene herefter sælger 
nogle parceller fra til omkringliggende gårde.

I marts 1908 nedbrænder gården, umid-
delbart herefter frasælges igen jord, og der 
opføres en ny ejendom. Om det er Knuthsen, 
der opfører ejendommen, eller det er den nye 
ejer, snedker Niels Peter Sørensen Madsen, 
som har overtaget Tåstrupvej 19, er usikkert, 
men den 28. juli 1909 tegnes der forsikring 
på ny 2-længet ejendom med stuehus og 
værksted samt en fritliggende vognport.

Snedker Niels Peter Sørensen Madsen var 
gift med Maren Madsen, og drev formodentligt 

forretning fra stedet. De døde henholdsvis 
i 1940 og 1949, og herefter var det sønnen 
snedker Hans Madsen, som var født i 1908, 
og hans hustru Marie, der havde forretning på 
stedet. Jeg husker tilbage som barn, at de kom 
i mit barndomshjem, Tobæk Mølle, og at jeg 
senere kom på ejendommen som VVS-mand.

Hans Madsen døde i 1989 og Marie blev 
boende frem til sin død i 1998.

Gård	5
Gård 5, Tåstrupvej 17 (hjørnet af Tåstrupvej 
og H. C. Andersens vej) fæstes i 1787 af 
Peter Pedersen Stær, som i 1762 er blevet 
gift med Anne Rasmusdatter fra Astrup og de 
får 2 børn inden Anne dør i 1765.

Anne havde desuden 3 børn fra et tidligere 
ægteskab.

Peter Pedersen Stær gifter sig umiddel-
bart efter med Anne Christiansdatter, og de 
får 4 børn.

Peter dør i 1793, og Anne driver gården 
videre frem til 1799, hvor hun overdrager 
fæstebrevet til sin og Peters yngste søn Jens 
Pedersen Stær.

Jens bliver gift med Marianne Madsdatter. 
De får i februar 1804 en datter, og i novem-
ber samme år dør Marianne fra mand og barn.

Jens Pedersen Stær gifter sig igen med 
Mette Marie Nielsdatter i juni 1805, og i 
1806 frikøber han gården fra Kollerup. Jens 
og Mette Marie får 12 børn.

1844 dør Jens, og Mette Marie driver 
gården videre indtil 1848, hvor den overta-
ges af svigersønnen Ole Christensen, som 
i 1842 var blevet gift med datteren Elle 
Jensdatter Stær. De får 6 børn, inden hun dør 
i 1855, og Ole Christensen gifter sig igen i 
maj 1856 med hendes søster, Marie Christine 
Jensdatter Stær. Ole og Marie får 2 børn, og 
han dør i 1872.

Marie Christine Jensdatter Stær driver 
gården til 1886, hvor den overtages af 

sønnen Søren Jensen Olesen, født i 1857. 
Han bliver i 1885 gift med Karen Marie 
Poulsen, født i 1866 og datter af Wincents 
Poulsen.

Søren Jensen Olesen dør i 1901, og 
enken Karen Marie overtager gården ved et 
skifte i 1903.

Iflg. gamle optegnelser brænder gården, 
som i henhold til matrikelkort fra dengang lå 
tættere på

H. C. Andersens vej, og en ny gård bygges i 
1903 på den nuværende placering.

Karen Marie Poulsen dør i 1906, 39 
år gammel.

Herefter er der iflg. Niels Schjeldahls opteg-
nelser ikke flere oplysninger på gården.

En tidligere ejer, jeg kan huske, var Knud 
Madsen, søn af snedker Hans Madsen.

Her ses gård 4, som den så ud før branden Her Niels Schjeldahls billede af gård 4 fra 1996Herover den nyopførte ejendom Niels Schjeldahls billede af gård 5, set fra gårdsiden i 1996

Sært at tænke sig, gård 5 brænder i 1902-3, gård 4 nedbrænder i 1908 og gård 3 nedbræn-
der i 1929.
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Hadbjerg sKole
På www.hadbjergskole.dk kan du læse alt om skolens aktiviteter, meddelelser m.m. – samt logge 
ind på Elev/ForældreIntra, hvor der gives information til de enkelte klasser.

MK
Mette	Krabbe

AMKH
Anne	Martiny	Kaas	Hansen

LTM
Lise	Thorbøll	Melchiorsen

AB
Anders	Bonde

prÆSTEr
i	pastoratet

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

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

MHT
Marie	Hedegaard	Thomsen

Om sponsor udvalget
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 HØST
Hallen 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 HØSTområdet, 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 OKapp, 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 OKkort.

I klublokalet i HØSTHallen 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 OKapp.

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
E-mail lars.knud@godmail.dk
Tlf. 30 75 22 12 / 23 81 01 21

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, som har kontakt til 
potentielle playersponsorer.

Aktiviteter i sponsorudvalget

Reklameskilte på multibanens bander ud mod P-plads
Gennemgang af liste over potentielle HØST IF sponsorer

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

HØST IF PÅ OK
Kampagne fredag d. 13. april kl. 13.0017.00 (ny dato), 

hvor HØST IF Gymnastik står for bemandingen.

SOGN.DK
Man altid kan finde relevante kontaktop-
lysninger 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 favorit-
kirker og nemt få et overblik over hvornår der 
er gudstjeneste næste gang i vore sogne.

sPoNsorHJØrNet
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By- / borgerforening
Byforeningen for Ødum & Omegn 
Lillian Lindberg 30 64 31 94 
 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 Huset Hadsten & Hinnerup 86 98 36 00 
Søndergade 3 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 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 
Klublokalet: 86 91 42 46 
Claus Glavind, formand: 71 78 02 30 
 claus@glavind.net
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

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 
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