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odumbyforening.dk Klik på Høst Bladet.

INTRO
HØST I FORANDRING
Hvorfor er HØST blevet så mærkeligt?
Det er aldrig til at finde noget som helst…
Sådan sidder du måske og tænker,
når du leder efter siden med nyt fra
Selling Forsamlingshus eller siden
fra Hadbjerg Borgerforening.

I

”Det historiske hjørne” behandler oplevelser,
steder og hændelser fra de gode gamle dage –
alt med udgangspunkt i HØST-området.
I afsnittet ”Tilbageblik” fortælles der om
arrangementer, som allerede er blevet afholdt
– hvordan gik det med den der koncert? Hvem
vandt i bordtennis? Hvem blev valgt ind i
bestyrelsen?
”Sponsorhjørnet” giver vigtig information
om sponsoraftalerne HØST IF har indgået
med lokale håndværkere, OK m.fl. De er
vigtige at huske, for uden dem ville mange
ting slet ikke kunne lade sig gøre.
Sidst i bladet finder man ”Praktiske
informationer”, efterfulgt af ”Her finder du”.
Udover kontaktoplysninger til foreningerne
finder du her også oplysninger om de lokale
virksomheder, der abonnerer på lidt spalteplads i HØST.
Slutteligt har HØST en god oversigtskalender for vore arrangementer – lige til at
hænge op på køleskabet.
Det er imponerende, hvor mange forskellige arrangementer foreningerne tilbyder.
Sikke en iderigdom, hittepåsomhed og
virkelyst, der lægges for dagen. Det vil vi
gerne dele!

redaktionen er der enighed om, at
artiklerne henvender sig bredt og vore
arrangementer er for hele HØSTområdet. Derfor prioriterer vi også at HØST
er et sammenhængende og læsevenligt blad.
Bladets styrke skyldes netop fællesskabet mellem borgerforeninger, skole, kirke
og idræt – et unikt fællesskab, der primært
skyldes det geografiske sammenfald mellem
foreninger og skoledistrikt. Men en vigtig brik
i fællesskabet er også, at vi interesserer os for
hinanden og deltager aktivt i lokalsamfundet
og dets mange aktiviteter.
Den tidligere opdeling af bladet inviterede
til at man kun læste nyt fra Ødum, hvis man
bor her – og det er jo ærgerligt, at man derfor
ikke opdager et spændende arrangement i
Hadbjerg.
De seneste måneder har HØST derfor
været inddelt i faste sektioner. I ”Det sker i
HØST-området” omtales den kommende
måneds arrangementer i den rækkefølge, de God HØST
gennemføres. Afsnittet slutter med en kort
foromtale af arrangementer i kommende
måneder.
Herefter kommer afsnittet ”Aktuelt”, der
fortæller om foreningernes aktuelle arbejde,
nye tiltag og ideer.
Under ”Aktiviteter” omtales de mere faste
ting, mest fra HØST IF – og sikke mange
tilbud, de har. Herunder finder man også
quickguiden, som har alle mødetider og
Niels Bjarne
Larsen
kontaktoplysninger samlet på et sted.

Grafisk design

Rikke Møller
Antvorskov
Redaktør
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FROKOST I PRÆSTEGÅRDSHAVEN
Ødum Kirke, søndag den 27. maj kl. 11.00
Det er blevet forår og godt vejr og dermed også tid for frokost i
det grønne. Igen i år indbyder Ødum-Hadbjerg Menighedsråd til
frokost i præstegårdshaven efter familiegudstjeneste i Ødum Kirke.
Menighedsrådet griller, Gunvor laver tilbehør og præsten søger for kage
til kaffen. Alle er meget velkomne. Vi glæder os til en dejlig eftermiddag
i haven.
3. årgang på Hadbjerg Skole får en særlig invitation, da vi med
gudstjenesten også afslutter en temauge om kirke og kristendom. I
våbenhuset udstilles ikoner, som eleverne selv har fremstillet i løbet
af ugen.
Mette Krabbe

GUDSTJENESTER
Maj		
Søndag d. 20.
Pinsedag

Ødum Kirke
Hadbjerg Kirke
kl. 11.00 MK
kl. 9.30 MK
			
Mandag d. 21.
2. Pinsedag
					
kl. 11.00 MK familiegudstjeneste med
Søndag d. 27.
Trinitatis søndag
			
efterfølgende frokost i præstegårdshaven
Juni		
Ødum Kirke
Hadbjerg Kirke
Andre kirker
Søndag d. 3.
1. søndag efter trinitatis 		
kl. 9.30 AMKH
Sønadg d. 10.
2. søndag efter trinitatis
kl. 11.00 MK		
			
Tirsdag d. 12.
Ældregudstjeneste
					
Søndag d. 17.
3. søndag efter trinitatis 		
kl. 11.00 MK
Søndag d. 24.
4. søndag efter trinitatis
kl. 11.00 AMKH		

Andre kirker
kl. 11.00 MHT Friluftsgudstjeneste
på Engen i Hadsten

kl. 10.00 Kaffe i sognegården
kl. 11.00 Sct. Pauls

Gudstjenesteliste 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".

5

6

HØST – Maj 2018

HØST – Maj 2018

Det sker i HØST-området

Det sker i HØST-området

ARBEJDSDAG I BYFORENINGEN
Bestyrelsen indkalder
alle medlemmer af byforeningen til en god dag
ved forsamlingshuset.

KOM TIL

SYWEEKEND
I SELLING FORSAMLINGSHUS 1.-3. JUNI 2018

Efter tidligere kæmpesucceser med at afholde
sy-maraton-weekender, vil vi nu igen invitere
til en hyggelig og produktiv syweekend i Selling
Forsamlingshus.
Vi dækker op til 3 dage med syning, stofkøb/-bytte,
nye idéer, inspiration og masser af hygge og snak.

V

• mad, øl, vand og vin kan købes til meget
i begynder fredag d. 1. juni kl. 15 og
rimelige penge. (frokost og aftensmad til
går hjem og sover, når vi ikke kan
kr. 35 pr. måltid).
holde os vågne mere. Lørdag morgen
starter vi kl. 8, og bliver ved så længe vi gider. • Der er plads til max. 40 personer pr. dag,
og det er de 40 som melder sig først til.
Søndag morgen låser vi op kl. 8 igen, og
• Pris: Gratis.
lukker og slukker kl. 16. Du kan deltage i det
• Tilmelding til Jane:
omfang du ønsker.
albrechtsen1945@gmail.com.
• borde, stole, strygebræt, strygejern og
Og skriv hvilke dage du deltager.
spejle findes.
• Medbring evt. lidt kage, guf eller andet
• medbring egne symaterialer og forlænlækkert til hele holdet.
gerledninger, gerne kabeltromle, hvis du
Vi håber, at der er mange, der vil deltage
har, evt. bordlampe.
• stofrester sælges/byttes, så tag dit over- delvist eller hele weekenden. Alle er
velkomne, og du bestemmer selv, hvad
skydende stof med.
du vil sy.
• kaffe og te ad libitum.
Sypigerne i Selling

Datoen er d. 3. juni kl. 9,
hvor der serveres rundstykker med kaffe/te inden der
fordeles opgaver. Vi håber,
at alle vil deltage på lige fod

Opgaverne lyder på
1. Oprydning i garage, gamle skabe ud
og der skal sættes hylder op
2. Gammel fryser, toilet og grantræ
skal væk
3. Maling af garageport og dør
4. Fliser nedlægges ved hoveddøren
5. Evt. mos væk fra plænen
6. Flagstang flyttes
7. Bålsted laves
8. Entre i forsamlingshuset laves loft og
el-arbejde
Medlemmer må meget gerne melde tilbage,
hvad man har lyst at arbejde med, ligeså
hvor meget morgenmas/frokost, der skal
indkøbes.

Byforeningen for Ødum og Omegn

med bestyrelsen, da vi ikke
kan klare det hele.
Vi håber, at vejret er med
os denne dag, da mange af
opgaverne er udendørs.
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GRUNDLOVSDAG
Alle foreningerne bag HØST inviterer igen
i år til grundlovsdag d. 5. juni ved Hadbjerg
Skole – og vi glæder os! Mellem kl. 14 og
16 vil udskolingsgården summe af mennesker, aktiviteter, tale, løb, lege og quiz.

Foreningerne bag HØST

Et motionsløb i forbindelse med Grundlovsdag i Hadbjerg.
Løbet er for alle – både dig, der vil løbe hurtigt og dig, der vil
tage den med ro, for hele familien, børn, kolleger, skolekammerater mv.
Klapvogne, barnevogne og søde hunde i snor er også
velkommen.
Løbsinformationer
Dato: tirsdag den 5. juni 2018
Starttidspunkt: 10 km kl. 15.00. 2,5 og 5 km kl. 15.15
Start/mål: v. udskolingsgården, Hadbjerg Skole, Hadbjerg,
8370 Hadsten

D

et er en mangeårig tradition, at vi
markerer fejringen af grundloven
fra 1849. Vi har ikke været med
helt så længe, men det afholder os ikke fra
at fejre vort demokrati og markere dagen
med både sang, tale og Den Hundesvære
Grundlovsquiz.
Årets taler er Rikke Randrup
Skaaning, som bor med sin
familie på Glentevej. Rikke
har personlige erfaringer med det danske
demokrati, idet hun
er valgt ind i Favrskov
Kommunes byråd for
Socialdemokratiet
og er formand for
skolebestyrelsen på
Hadbjerg Skole.
Når Grundlovsløbet efterfølgende fløjtes
i gang, er der ruter for enhver kondition –
hunde og barnevogne kan også være med.
Der er arrangeret forskellige lege for
børnene, og i løbet af eftermiddagen kan
der købes kaffe og andet godt i boden til
rimelige penge.
Vi glæder os til at se jer til en dejlig dag.

HØST GRUNDLOVSLØBET 2018

Ruter
Der er mulighed for at deltage på en 2,5 km, 5 km eller 10 km,
hvor førstnævnte er særlig børnevenlig, da den ikke krydser
nogle veje, men blot går rundt i Hadbjerg by. Ruten for 10 km
består af 2 runder a 5 km.
Der vil være officials og skilte ude på ruten til at vise vej.
Se kort over ruter på www.høstif.dk.
Forplejning
Der vil være forfriskninger i form af energidrik, vand samt
frugt ved mål
Dagens Program
Fra kl. 12.00

Udlevering af startnumre

Kl. 14.00

Velkomst, tale og fællessang
Kaffeboden åbner
Lege for børn

Kl. 15.00

Løbsstart, 10 km rute

Kl. 15.15

Løbsstart, 2,5 og 5 km ruter
Quiz

Kl. 16.00

Præmieoverrækkelse

Hvad: Markering af grundlovsdag i HØST-området
Hvor: Udskolingsgården ved Hadbjerg Skole
		 Hvis det bliver dårligt vejr rykker vi ind i aulaen.
Hvornår: Kl. 14.00-16.00
Hvem: Alle er velkomne!
Hvorfor: Det bliver så hyggeligt!
Hvordan: Kom som du er – tag din nabo med.

Præmier, medaljer
Der er vinderpræmie for hurtigste dame
og herre på 5 og 10 km samt hurtigste
pige og dreng u/15 år på 2,5 km.
Løbsmedalje til alle børn, når de
kommer i mål.
Tilmelding
Online tilmelding på
www.høstif.dk er åben
Der er mulighed for at hente
startnummer på følgende tidspunkter
Mandag den 4. juni kl. 19.00-20.00
ved HØST-Hallen
Tirsdag den 5. juni kl. 12.00-14.00 ved
HØST-Hallen
Kontaktinformation
For spørgsmål m.m. kontakt Claus
Glavind, e-mail claus@glavind.net, tlf.
71 78 02 30.
Vi glæder os til at se en masse lokale
HØST folk til et hyggeligt motionsløb.
HØST IF, Løb
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KÆRE ALLE I HØST-OPLANDET
Igen i år holder vi byfest i Selling (2. weekend
i juni) og i den forbindelse har vi brug for
frivillige hænder til at få arrangementet til at
blive til den fantastiske fest, vi er vant til.
Weekenden før byfesten
Vi har brug for hjælp til at sætte vores lille telt
op, samt hente diverse køleskabe mm. Vi har
brug for 5 sæt hænder og 2 biler med trailer.
Der bliver serveret mad og drikkevarer til
dem der hjælper.
Torsdag før byfesten
Her sætter vi det store telt op. Det bliver
leveret kl. 17.00 og vi har brug for nogle
stærke kvinder og mænd til at sætte op. Der
vil blive serveret mad og drikkevarer til dem
der hjælper.
Børnefesten om fredagen
Er det nogle forældre der vil hjælpe til ved
børnefesten, med at forberede noget af
maden? (fra kl. 15.00 – skal serveres kl.
18.00). Vi har brug for 3 sæt hænder.
Derudover kunne vi godt bruge 3-4 forældre til opsyn og kiosk under festen.
Festdagen
Vi er som de andre år afhængige af jeres
hjælp til at stå i kiosk, bar, hoppeborg, pølsetelt og tombola. Det er i løbet af dagen og om
aftenen også kiosk og bar. Tjansen er normalt
et par timer.
Oprydning
Dagen efter festen skal vi som vanligt rydde
op efter festlighederne. Og her har vi også
hårdt brug for jeres hjælp. Det er altid en
hyggelig dag, hvor vi pakker sammen og
kører væk og spiser rester i forsamlingshuset
bagefter.
Vi kunne meget gerne bruge 5-6 folk med
biler og trailer. Og derudover alle dem der har
lyst og energi.
Tilmelding sker ved henvendelse til Mona
Tahhan på tlf. 60 62 25 01, eller på Facebook
(PB til Mona Tahhan)
Mange solhilsner
Byfestudvalget

HØST – Maj 2018
Det sker i HØST-området

SELLING BYFEST
Favrskovs hyggeligste landsbybyfest
Den 9. og 10. juni

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.
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FOROMTALE AF ARRANGEMENTER I KOMMENDE NUMRE AF HØST

SANKTHANSAFTEN I SELLING

Da sankthansaften i år falder på en lørdag, har vi tænkt os at gøre lidt
ekstra ud af det. Vi håber selvfølgelig på godt vejr og masser af glade
mennesker.
Vi starter grillerne op ved forsamlingshuset, så de er klar ved 18-tiden.
Medbring kød til eget forbrug. Derudover en slags tilbehør til det store
fællesbord. Det kan f.eks. være salat, pastasalat, kartofler i alle afskygninger, kage/dessert, flute osv.
Drikkevarer kan købes til sædvanlige lave priser.
Forsamlingshuset står for indkøb af kul, ketchup, remoulade, sennep,
ristede løg, rå løg og dressinger.
Bålet tændes kl. 20 på marken med heste ved åen (lige ved starten af
Ådalen).
Bagefter kan vi igen gå i forsamlingshuset og hygge resten af natten.
Ingen tilmelding – ingen entré – bare mød op med din familie og et
smil på læben.
Du kan evt. melde dig ’interesseret’ på Facebook, så vi lige har en idé
om hvor store griller vi skal have startet op.
Selling Forsamlingshus

SANKTHANSAFTEN

Lørdag d. 23. juni
kl. 16.30 tænder vi de små bål. Her vil i kunne lave snobrød (Hvem vil
lave snobrødsdej?)
kl. 19.00 bliver det store bål tændt. Heksen skal sendes godt af sted til
Bloksbjerg. Vi tænder grillen, så I vil kunne købe lidt mad, øl og sodavand.

Hadbjerg Borgerforening

SANKTHANSFEST
PÅ PLÆNEN VED OLUF RINGS VEJ

Byforeningen for Ødum og Omegn inviterer til fest. Vi mødes til en gang let
aftensmad, bestående af hvad man har lyst at putte på en grill. Bestyrelsen
sørger for salat til dette. Vi starter grillen op så den er klar fra kl. 17.
Der vil blive sat et telt op, hvor der kan købes dessert i form af pandekager/vafler samt drikkevarer til en god pris.
For at lave et fint bål, vil vi opfordre alle husstande i Ødum til at lægger
træaffald på pladsen fra d. 1. juni (Vi skal nok passe på pindsvinene).
Sankthansbålet vil blive tændt kl. 19, så alle børn og voksen har mulighed for at være sammen denne aften. Der er indkøbt fakler så børn fra
10 år kan hjælpe med at tænde bålet.
Vi glæder os til en god aften.
NB: er man villig til at kunne samle nogle mennesker om eftermiddagen fra kl. 15.30, står Lillian gerne til rådighed med en gang rundbold
eller hvad vi finder ud af – kom gerne med forslag. Der vil forekomme
præmier.
Byforeningen for Ødum og Omegn

FOROMTALE AF ARRANGEMENTER I KOMMENDE NUMRE AF HØST

DGI/HØST IF FODBOLDSKOLE I HADBJERG
Uge 27 den 2. juli - 6. juli

Husk tilmelding til Fodboldskolen i Hadbjerg første uge i skoleferien.
Max. antal deltagere 120.
Link til tilmelding: www.dgi.dk/fodbold/arrangementer/201809406011

FOROMTALE AF ARRANGEMENTER I KOMMENDE NUMRE AF HØST
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FLOORBALL
I HØST-HALLEN
BLIVER EN REALITET
Så er der bestilt tid!

Som skrevet i sidste nummer af HØST bliver
Floorball en realitet fra starten af efterårets
indendørsaktiviteter. Floorballteamet, som pt.
består af Jesper Provstgaard Kristiansen og
undertegnede, har bestilt tid i HØST-Hallen
en aften om ugen kl. 19.30-22.00.
Tidsplanlægningen for brug af HØSTHallen er ikke færdig, så vi ved ikke hvilken
dag det bliver og om tidspunkterne holder.
Vil blive opdateret i juninummer af HØST.

Floorballteamet skulle gerne udvides med
et par stykker mere til at løfte igangsætningen og den efterfølgende ”drift”. Så jer der
gerne vil spille – er der nogen der også godt
vil give en hånd med? – så giv lige lyd til
undertegnede.
Floorball er et spændende spil for stort
set alle aldre. Her er et link, her så du kan
danne dig et indtryk, af hvad det handler om:
www.dgi.dk/floorball/bevaeg-dig-for-livet-floorball
Lars Olsen
E-mail Lars.knud@godmail.dk
Tlf. 30 75 22 12 eller 23 81 01 21

VÆR EN DEL AF FÆLLESSKABET
STØT VORES AKTIVE BORGERFORENING
Hadbjerg Borgerforening

er en forening drevet af frivillige med følgende formål:

"Foreningens formål er at varetage almene interesser for
borgerne i Hadbjerg og omegn, herunder forskønnelse,
arrangementer af kulturel og selskabelig art m.v."
Med din støtte til Hadbjerg Borgerforening
hjælper du blandt andet med til, at vi i byen
fortsat kan have et præsentabelt og velbenyttet forsamlingshus, at vi kan vedligeholde
madpakkehusene, sheltere og de omkringliggende arealer i Søparken og Folkeskoven.
Derudover er der mulighed for at deltage i
de mange forskellige arrangementer i løbet
af året.
Og sidst men ikke mindst kan du som
medlem leje forsamlingshuset til meget
favorabel pris.
Læs mere om Hadbjerg Borgerforening
på www.hadbjergborgerforening.dk og
www.facebook.com/hadbjergborgerforening.

Kontingent
Husstand pr. år: kr. 250
Enlige pr. år: kr. 125
Kontingentet indbetales
senest den 1. juni 2018 på
følgende konto:
Sparekasse Kronjylland,
Hadsten Afd.
Reg. nr. 9326,
Konto 0011549748
eller via MobilePay: 36575
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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 mennesker 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 aftales 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 til 5 min/km –der er
altså plads til alle.

STAVGANG
Vi er nu i sommersæsonen
”stavgangsmæssigt”.
Det betyder så også at vi er startet med at
gå om torsdagen kl. 19.00.
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

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 og
Stafet For Livet.
Planlagte aktiviteter maj-august
13. 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)
		
Se omtale på side 9!
24. juni Aarhus City Halvmaraton (21,1 km)
25.-26. aug. Stafet For Livet, Hadsten
		
(24-timers holdstafet) – Se HØST i juni.

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

KROLF

FODBOLD

Vi spiller mandage og
fredage kl. 13.00
ved HØST-Hallen
i Hadbjerg.

Så kom der rigtig gang i den på banerne ved
HØST-Hallen. Selv om det har været et
dårligt forårsvejr til fodbold er vi alligevel
godt i gang på træningsbanerne med alle
hold – og med højt humør! Turneringen er
også så småt i gang både DGI/DBU - Junior
League etc.

Sommeren er over os. Så kan
der rigtig gås til den på krolfbanen ved HØST-Hallen.

Børne- & Ungdomshold

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!

U14 11-mandsfodbold
HØST IF ungdomsafdeling kan igen i år
præsentere 11-mands fodbold.
Det er i U14 rækken DR det sker. Faktisk
er det rykket en række op i år så der spilles i
League 4.
Status efter 5 afviklede kampe er 9 point –
3 kampe er vundet og 2 tabt.
God start af U14 DR, som sammen
med U13 tager på fodboldtur til Holland
i slutningen af maj for bl.a. at møde andre
internationale hold.

Margit Jensen
Kontaktperson
Tlf. 22 76 57 78

JU JITSU

Forårssæsonen er i fuld gang med Ju Jitsu i
HØST-Hallen og vi fortsætter som sædvanligt 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 kl. 17.00-18.00
Voksne og teenagere tirsdag kl. 18.00-19.15 og
torsdag kl. 20.30-22.00

www.facebook.com/hadbjergjujitsu
E-mail hadbjerg.jujitsu@gmail.com
Thomas Langton
Glentevej 10, Hadbjerg

BORDTENNIS

Sæsonen nærmer sig sin afslutning. Se i
juninummeret af HØST hvordan det gik de
sidste uger.

NB! Der vil som tidligere annonceret blive
holdt et specielt bordtennisstævne i HØSTHallen til minde om Erik Smeden. Sammen
med stævnet vil klublokalet være åbent
nogle timer med adgang for alle. Da der pt.
er bordtennisstævner hver eneste weekend
rundt omkring, er det svært at få indpasset
i kalenderen. HØST IF Bordtennis og DGI
arbejder videre på sagen.
Se i øvrigt mere om bordtennis i HØST IF:
www.høstif.dk/bordtennis
Hvis du har spørgsmål, er du selvfølgelig
meget velkommen til at kontakte os.
Peter Thybo Christensen
Tlf. 50 74 73 15
E-mail ptc@aabnet.dk

Hjemmekampe
5. juni kl. 18.00 HØST IF-Hadsten Hadbjerg Stadion
7. juni kl. 18.00 HØST IF-HOG
Hadbjerg Stadion
11. juni kl. 18.00 HØST IF-Gjern/Fårvang Hadbjerg

Kig forbi og se de kommende stjerner spille!
Se i øvrigt HØST IF hjemmeside
www.høstif.dk/fodbold for træningstider,
trænere etc.
OB 40 holdet
Efter aflyste træningskampe i marts og starten af april er OB-holdet nu godt i gang med
forårssæsonen. Dog med 3 knebne nederlag
og 1 uafgjort som resultat. Her resterer 8
kampe inden sommerferien. Alle OB-kampe
spilles om onsdagen. I Hadbjerg på flg.
datoer: 23. maj, 6. og 20. juni.
Jacob Andersen
Holdleder
Tlf. 27 12 55 24
E-mail andersenjacob1980@gmail.com

NVUI/HØST IF Senior Klubsamarbejde

VH FODBOLD

Serie 4 har spillet 6 kampe og har 15 point –
5 vundet og 1 tabt. Så lige nu ligger vi på 1.
pladsen i Serie 4. Vi går 8 spændende kampe
i møde inden sommerferien. Vi kan se Serie
3 forude, men der er mange kampe, der lige
skal overstås inden jubelen kan bryde løs.
Serie 6 har spillet 5 kampe og har 10
point – 3 vundne, 1 uafgjort, 1 tabt. Så også
her er vi med helt fremme, hvor der ligger
3 hold á point. Her resterer 5 kampe inden
sommerferien.
Vi håber på god opbakning både i Hadbjerg
og Voldum til hjemmekampene.
Hjemmekampe Serie 4
29. maj
19.00 VH Fodbold-Ådalen IF
9. juni
13.00 VH Fodbold-Vorup FB
16. juni
13.00 VH Fodbold-Romalt

Voldum
Hadbjerg
Voldum

Hjemmekampe Serie 6
10. juni
14.00 VH Fodbold-HOG Hinnerup Hadbjerg
12. juni
19.00 VH Fodbold-Ådalen IF
Voldum

Turneringskampprogram Serie 4
www.dbu.dk/turneringer_og_resultater/
resultatsoegning/programTeam.aspx?
teamid=11665&poolid=267670
Jan Sandholm Laursen
Træner
Tlf. 21 67 79 67
Lars Olsen
VH Fodbold ansvarlig 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 4-holdet kl. 13.00 og Serie
6-holdet kl. 15.00.
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QUICKGUIDE

TIL AKTIVITETER OG KONTAKTPERSONER

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. 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 Jesper Søndermark Jepsen, tlf. 25 18 75 18
		
Trænerassistent Henrik Carstensen, tlf. 21 48 07 64
		
Trænerassistent Juan Martin de Elizalde, tlf. 28 11 86 12
		
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
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I anledning af Hadbjerg Borgerforenings 50 års jubilæum

KONFIRMANDER 2018

Redningsplan
FOR HADBJERG FORSAMLINGSHUS

I

starten af 1994 begyndte det at gå
skævt for forsamlingshuset. Der manglede simpelthen penge i kassen. Man
prøvede de første par måneder af året at lave
forskellige aktiviteter, der kunne skaffe penge
til næste terminsydelse. Det var desværre
ikke muligt, så kreditforeningen sendte et
brev, hvor der skulle underskrives en salgsfuldmagt. Nu skulle der ske noget, hurtigt!
Der blev skrevet tilbage og bedt allernådigst
om en udsættelse.
Søndag d. 13. november 1994 var det
første møde med overskriften ”Redningsplan
for forsamlingshuset”. Borgerforeningen
havde holdt en ekstraordinær generalforsamling, hvor det blev gjort klart, at økonomien
ikke kunne bære forsamlingshuset længere.
Der skulle gøres noget, og der skulle snart
findes en løsning, hvis borgerne ville bibeholde forsamlingshuset. Derfor blev der lavet
et udvalg på seks personer, uafhængige af
bestyrelsen, der skulle løse denne udfordring.
Nu gik kampen ind, kampen om at bibeholde forsamlingshuset. Alle i byen blev
spurgt om de ville give et beløb hertil,
så man kunne lave en god aftale med
kreditforeningen.

Hadsten Kommune kom nu på banen; de
ville give et såkaldt ”akutnødhjælpsbeløb” på
35.000 kr. Man havde spurgt kommunen om
de ville være behjælpelige med et rentefrit lån, og kommunens svar var, at de ville
tilbyde et engangstilskud i stedet.
Omkring 100 husstande i og omkring
Hadbjerg gav tilsagn til at enten give en
pengegave eller give et rentefrit lån til
forsamlingshuset, dette betød at byen selv
havde samlet omkring 110.000 kr. ind.
Man fik også tilskud/lån fra forskellige
sponsorer og i alt fik man indsamlet knap
180.000 kr. til bevarelse af forsamlingshuset.
I marts 1996 var faren ovre, kreditforeningen var meget imponeret over
sammenholdet i Hadbjerg og over den store
indsats udvalget havde gjort for at beholde
forsamlingshuset. Derfor kvittede de en god
del af lånet.
En lang kamp var ovre, nu kunne man
begynde at tilbagebetale nogle af de lånte
beløb og man havde stadig et lille overskud,
så huset var sikret lidt frem.
Det lykkedes, nu kunne der pustes ud. Vi
vil gerne takke for den kæmpestore indsats i
alle gjorde!
Hadbjerg Borgerforenings bestyrelse

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
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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

KONFIRMANDER 2018

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
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SÆSONAFSLUTNING FOR Kirke I Børnehøjde
Mange tak for endnu et år med børn i kirken.
Det er altid hyggeligt at mødes en ganske
almindelig tirsdag aften i Hadbjerg Kirke med
glade børn fra området, og åbne fortællekassen for at finde ud af, hvilken historie fra
bibelen, vi skal høre.
Den sidste gang inden sommerferien hørte
vi om pinse og Helligånden, og derfor var der
balloner i loftet. For som luft skaber liv i ballonerne, skaber Guds Ånd glæde iblandt os.
God sommer! Jeg håber, vi ses igen til
september.
Mette Krabbe

NAVNENYT
Ødum Kirke
Døbte
Maya Klara Lindberg Larsen
Isabella Snog Sørensen
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HISTORIER FRA DET GAMLE SELLING OG TÅSTRUP
6
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 omk. 1700 til 1950.
Niels Schjeldahls optegnelser er meget omfattende, og her
viderefortolket i en light-udgave og med lidt egne tilføjelser.

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.

GÅRD 6, 7 OG 8

Kort over gårdene 6, 7 og 8
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Gård 6
Gården, mærket nr. 6 på kortet, er nedrevet,
og er i dag beliggende Ødumvej 8.
I Niels Schjeldahls beretning er der en lang
redegørelse om familien Kok, som var ejere
op gennem 1700 tallet, og som jeg så tillader
mig at springe over.
Ved et fæstebrev i 1792 er det Lars Olesen,
der overtager fæstet af gård 6, og samme år
gifter Lars Olesen sig med Kirsten Jensdatter
Kok. Lars og Kirsten får 10 børn, hvoraf de 7
dør som spæde.
Lars Olesen frikøber gården i 1807 og
bliver boende på gården indtil han dør i 1829.
Deres datter Inger bliver gift med Peter
Poulsen fra Ginnerup og overtager gården,
som de driver nok frem til hans død i 1857,
og enken overlader gården til Wincentz
Poulsen fra Galten, som er gift med Kirstens
niece Karen Marie Poulsen.
Det må være her omkring, at gården bliver
flyttet til Ødumvej 8, da de nuværende

Det Historiske Hjørne

Niels Schjeldahls billede af gård 6, Ødumvej 8, i 1997

Højgård i 1950’erne

bygninger er opført i 1860, men der er ikke
berettet herom.
Wincentz og Karen Marie får 2 børn inden
hun dør i 1863, og i 1864 gifter Wincentz sig
med en halvsøster til sin afdøde hustru, Ane
Magrethe Johansen Møller.
I ægteskabet med Ane Magrethe får de 15
børn, hvoraf de 7 dør som spæde.
I 1913 overtages gården af Wincent
Poulsens brodersøn, Poul Fisker fra gård 7.
Wincentzs hustru, Ane Magrethe dør i
1912 og han dør i 1917.
I 1917 køber Wiecentz Poulsens yngste
søn Viggo gården, Viggo var i 1913 blevet gift
med Johanne Christiansen fra Skader, hun var
søster til Maren, som var gift med Poul Fisker.
Johanne døde i 1941 efter en kræftoperation og Viggo Poulsen dør i 1964.
Sønnen Vincentz Poulsen, som var gift
med Kirstine Marie Severinsen fra Flensted
Mark ved Låsby, overtog gården efter faderen i 1964.

Niels Jensen Skæg frikøber gården i 1807
og driver den frem til 1821, hvor en søn
overtager gården.
Niels dør i 1831, og hans hustru Karen
Jensdatter dør i 1855, 90 år gammel.
Sønnen Søren Nielsen var gift med Bodil
Michelsdatter fra Tobæk Mølle.
Søren og Bodil får kun 1 barn, datteren
Caroline Sørensdatter i 1822, og hun gifter
sig i 1841 med Niels Nielsen fra Mejlby, og
de overtager gården i 1844. I en del år varetager Niels Nielsen hvervet som sognefoged.
Søren Nielsen dør i 1847 og hustruen
Gård 7 ”Højgaard” Byvej 2
Bodil i 1862.
Iflg. BBR er gården opført i 1850, så det må
Niels Jensen Skæg, søn af den første kendte
fæster, Jens Nielsen Skæg, får den 27. marts have været dem, der har fornyet bygningerne.
Niels Nielsen og Caroline Sørensdatter
1780 fæstebrev på Højgaard. Han er gift med
får 7 børn.
Karen Jensdatter fra Glenstrup og de får 8
Da Niels Nielsen dør i 1870 overtager
børn, som ikke får tilnavnet Skæg, og slægtsnavnet udgår i Selling. 3 af børnene dør som Caroline gården og driver den frem til 1879,
hvor svigersønnen Anders Poulsen overtager,
spæde og 2 dør som unge.
Jeg husker Vincentz som Centz, og det var
ham, der kom med sprøjten, når markerne
skulle sprøjtes.
Han kørte i en Jeep, hvor der var monteret
en sprøjtebom foran og en tank bag sæderne,
og alt på bil og fører var helt gul, og havde en
meget markant lugt.
Vincentz omkom desværre ved en trafikulykke i 1973 og Kirstine blev på gården
mange år fremover.

Nels Schjeldahls billede fra 1997.
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Her ses et maleri af Enghavegaard, malet omkring 1939.

Det gamle stuehus, der blev nedrevet i 1896.
Billedet er fra Niels Schjeldahls beretning.

Billede af de gamle længer med bindingsværk som blev
ombygget i 1960. Billedet er fra HØST juni 2014.

Niels Schjeldahls billede af Enghavegård i 1997.

og Caroline sidder i aftægt frem til sin
død i 1909.
Anders Poulsen, gift med Sørenmine, kaldet
Mine, får 1905 tilladelse til at tilføje Fisker til
sit navn, et slægtsnavn fra hans moders familie. Anders dør i 1919 og er begravet i Ødum.
Mine bor i aftægt i et hus ved gården
sammen med sin bror Jens, som dør i 1944,
og Mine dør i 1949.
Sønnen Poul Fisker født i 1883 blev i 1909
gift med Maren Kirstine Christiansen fra
Østrup, og får skøde på Højgaard i 1917. Poul
Fisker var i flere perioder sognerådsformand i
Ødum Hadbjerg Kommune, ligesom han var i
bestyrelsen for Hadsten Bank.
Poul og Maren Fisker fik 3 børn, og i 1946
fik sønnen Anders Poulsen Fisker gården i
forpagtning, og Poul Fisker og Maren flyttede
ind i aftægtshuset.
Anders Fisker blev samme år gift med Else
Marie Brandt Frost.
Anders Fisker var medlem af bestyrelsen for Andels-Kreatur Eksportforeningen

i 27 år, heraf 22 år som formand. Han
var i 4 år formand for De Samvirkende
Eksportforeninger og var desuden medlem af
Landbrugsrådet og Andelsudvalget.
I 1983 overtog sønnen Poul gården og Else
og Anders flyttede ind i aftægtshuset.
Anders Fisker døde i 1997 og Else
Fisker i 2017.
Gården ejes ikke længere af familien Fisker.
Jeg husker møllen på gården, men
ikke hvornår den forsvandt. Måske ved
nogen det?

forældrene Peter Christiansen og Sidsel
Michaelsdatter havde formentligt haft gården
før dem.
Michael Pedersen bliver gift med Karen
Rasmusdatter fra Tåstrup, og de får 4 børn.
Michael Pedersen frikøber gården i 1801.
En af Michael og Karens fire børn, Maren
Michaelsdatter bliver i 1806 gift med Morten
Mogensen, formodentlig fra Langskov og de
overtager gården ved Michaels død i 1820.
Hustruen døde i 1825.
Morten og Maren får 9 børn. Ved folketællingen i 1845 står sønnen Peder Mortensen
som ejer, og forældrene bor som aftægtsfolk på gården. Maren dør i 1847, dato for
Morten Mogensens død er ukendt.
Peder Mortensen dør ugift i 1850.
I 1851 overtages gården af Niels Nielsen,
som i 1854 sælger til Laurs Pedersen fra
Vissing, gift med Karen Christensen fra Vitten,
og de får 4 børn, hvoraf de 3 dør i en ung
alder. Efter forældrenes død er det sønnen,
Chresten Jensen Laursen, født i 1862, der i

1892 får skødet på Enghavegaard. Han bliver
i 1894 gift med Jenssine Jensen fra Tobæk
Mølle, og de får 2 døtre. Chresten Jensen
Laursen var i en årrække sognefoged og
sognerådsformand.
Iflg. brandforsikringsprotokollen blev der
i april 1896 nedrevet et aftægtshus, der lå
nordøst for gårdens egentlige bindingsværksstuehus, som blev nedrevet i 1900 og et nyt
blev bygget.
I 1937 ender gården på tvangsauktion, og
det bliver svigersønnen Alfred Sørensen, som
i juli 1898 var blevet gift med Chrestens og
Jenssines datter Karen Lilly, der overtager
gården. Karen Lilly dør i 1949 og Alfred driver
gården alene indtil den i 1969 overtages af
sønnen Jørgen Sørensen og hans hustru Tove.
I HØST fra juni 2014 kan man læse meget
mere om Enghavegaard i nyere tid, hvor Ole
Juul har besøgt Jørgen og Tove Sørensen.
Gården blev solgt til anden side i 2004, og i
dag er der blandt andet autoværksted der.

Gård 8 ”Enghavegaard” Byvej 8
Gården fæstes af Christian Pedersen, født i
Selling i 1734, men han bliver frasat fæstet
i 1775 på grund af fattigdom og døde 1776.
Gården overtages ved et nyt fæstebrev af
hans broder Michael Pedersen i oktober
1775, der var rytter ved Slesvigske Rytteri.
Brødrene var af en søskendeflok på 6, og
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JULIANA MALDEN CUP 2018
24.-28. MAJ – U13/14 DRENGE FODBOLD
U13/14 drenge har i mange år deltaget
i den fantastiske Ramsing Cup i Spjald
sidst i sommerferien. Det har været nogle
rigtige gode oplevelser for spillere, trænere
og forældre, som har tager deres telt eller
campingvogn med fra fredag til søndag og
boet på campingområde og været der som
støtte og opbakning til holdet.
Længe har trænere og spillere snakket om
at komme længere væk og prøve kræfter
med udenlandske hold, og valget er faldet på
Juliana Malden Cup i Holland den 24.-28. maj.
Vi skal først se Dortmund Stadion og bagefter indlogeres på vores vandrehjem inden vi
lørdag og søndag skal prøve kræfter med at
spille kampe mod hold fra England, Skotland
og Wales.
Sådan en tur skal planlægges og finansieres.
Vi startede inden jul med og få lavet en skrabekalender, som spillerne solgte i Hadbjerg,
Selling og omegn, det gik rigtig godt. Tak til
alle, der støttede ved at købe en kalender.

Der blev købt juletræer som blev solgt et par
gange fra HØST-Hallen, og dette gav også
et pænt overskud til turen.
Holdet tog opgaver til
Favrskovmesterskaberne i Indefodbold
2018, hvor vi bemandede kiosken og stod
for oprydningen efter stævnet. Sidste tjans
for spillerne har været at uddele reklamer for
Midtjyllands Sommerhusudlejning, som gav 1
kr. pr. afleveret reklame – det blev også til et
pænt beløb.
Alle har virkelig gjort en stor indsats og
nu skal vi snart af sted. Desuden har vi flere
gange bemandet OK tanken, som giver et
godt beløb til holdets eller afdelingens kasse.
Vi har også været ude at finde sponsorer,
og vi takker mange gange alle de sponsorer,
der har givet et beløb til U13/14-holdet, så
det er blevet muligt at komme af sted til
Juliana Malden Cup 2018 i bus og med en
rigtig flot træningsdragt til alle spillere, så vi
ser godt ud, når vi ankommer til Holland.

Sidste års U13 drenge-vindere af Juliana Malden Cup 2017

Tak til

Tak til

Tak til

Tak til

KE-El

Bygma
Risskov

Davidsen

Midtjyllands
Sommerhus
udlejning

Tastum &
Hvass VVS

Tømrerfirmaet Kurt Jensen
Ødumvej 6, Selling
8370 Hadsten
Tlf. 26 37 86 84

Sanistål

AC-maleren

Voldum
Tømrer- og
Snedker
forretning
Djurslands
Bank
Autohuset
Hinnerup

Ølsted
entreprenør

Hinnerup
Tømrerfirmaet
Mads Bisgaard
Hinnerup El

Bang
Jørgensen

Tømrermester Mathias Bredahl
Frejasvej 2C
8981 Spentrup
Tlf. 23 81 91 90
Hadsten VVS & Blikkenslager ApS
Ravngårdsvej 18
8370 Hadsten
Tlf. 86 98 00 26 | Mobil 20 95 37 77
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Praktisk information

KONFIRMATIONER
Ødum Kirke
2019

d. 19. maj

Hadbjerg Kirke
d. 17. og 18. maj

2020

d. 8. maj

d. 9. og 10. maj

2021

d. 2. maj

d. 30. apr. og 1. maj

PRÆSTER
i pastoratet

MK

Mette Krabbe

KIRKEBIL

Har man behov for taxa til kirke eller arrangementer i præstegården og sognegården,
ringer man til Karins Taxi, tlf. 86 98 35 70.
Giv taxaselskabet besked om, at turen skal
faktureres til menighedsrådet.

AMKH

Anne Martiny Kaas Hansen

SOGN.DK

Om sponsorudvalget

HØST IF har til stadighed brug for
hjælp – både fysisk og økonomisk.
Derfor er det dejligt når virksomheder 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 sponsorudvalgets medlemmer hvis du har
spørgsmål eller er interesseret.

OK

OK Ødum er din lokale indkøbsbutik 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 ungdomsarbejdet 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 sponsorstøtte af OK.

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

MHT

Marie Hedegaard Thomsen

LTM

Lise Thorbøll Melchiorsen

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 opsætningen 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

AB

Anders Bonde

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.
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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 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
Claus Glavind, formand:
71 78 02 30

claus@glavind.net
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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Grundlovsdag
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Grundlovsløbet
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Oprydning
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Fodboldskole

26
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27
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28
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1
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14
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Engen i Hadsten
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21
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