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Udkommer 9 gange i 2018. 
1. halvår: Hver den 3. fredag i måneden og 3 dage frem 
2. halvår: Sidste lørdag i måneden +/- 2 dage ekskl juli 
og dec.

Deadline 1. halvår: Første søndag i måneden 
Deadline 2. halvår: 3. sidste lørdag i måneden

  DEADLINE UDKOMMER
September  12.8.2018 24.-27.8.2018
Oktober  16.9.2018 28.9.-1.10.2018
November  14.10.2018 26.-29.10.2018
December-januar 11.11.2018 23.-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.
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HØST 
ER LIGE PÅ TRAPPERNE
Der er altid et HØST lige på trapperne. 10 
gange om året leverer en masse frivillige 
materiale til endnu et blad – historier om 
aktiviteter, der har været en succes, infor-
mation om endnu et arrangement, du skal 
have skrevet i kalenderen, og vigtigt nyt om 
foreningernes liv og udvikling. Alt sammen af 
stor betydning for dem og måske for dig.

I redaktionen diskuterer vi til stadighed, 
hvordan vi laver det bedst mulige blad til 
læseren. Vi synes bl.a. det er vigtigt, at man 
kan regne med, hvornår bladet udkom-
mer. Derfor får HØST for fremtiden nyt 
udgivelsestidspunkt.

Næste gang HØST udkommer er d. 25. 
august, og det dækker september måned.

Reglen hedder herefter, at HØST udkom-
mer sidste lørdag i måneden, +/- 2 dage 
af hensyn til de flittige bude, og hvert 
blad dækker arrangementer for en hel 
kalendermåned.

Som hidtil vil der være 10 blade årligt, så 
fremover udkommer HØST ikke i december 
og juli måneder.

For de som leverer materiale til HØST, 
betyder det også at deadline fremover er 3. 
sidste lørdag i måneden.

Datoerne kan altid ses i kolofonen her 
til højre.

God HØST
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Gudstjeneste-
liste frem til 
efteråret 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".

DGI/HØST IF FODBOLD SKOLE I HADBJERG

GuDSTJEnESTER
Juni  Ødum Kirke Hadbjerg Kirke Andre kirker
Søndag d. 17. 3. søndag efter trinitatis   kl. 11.00 MK 
Søndag d. 24. 4. søndag efter trinitatis  kl. 11.00 MK  
Juli  Ødum Kirke Hadbjerg Kirke Andre kirker
Søndag d. 1. 5. søndag efter trinitatis  kl.   9.30 MHT 
Lørdag d. 7. lørdagsdåb   
Søndag d. 8. 6. søndag efter trinitatis kl.   9.30 LTM  
Søndag d. 15. 7. søndag efter trinitatis   kl. 11.00 Sct. Pauls MHT
Søndag d. 22. 8. søndag efter trinitatis   kl. 11.00 Sct. Pauls LTM
Søndag d. 29. 9. søndag efter trinitatis   kl. 11.00 Sct. Pauls AMKH
August  Ødum Kirke Hadbjerg Kirke Andre kirker
Søndag d. 5. 10. søndag efter trinitatis  kl. 11.00 MK 
Lørdag d. 11. lørdagsdåb   kl. 11.00 Ov. Hadsten MK
Søndag d. 12. 11. søndag efter trinitatis kl.   9.30 MK  kl. 11.00 Sct. Pauls MK
Torsdag d. 16. Plejehjemsgudstjeneste   kl. 15.00 Møllegården LTM
Søndag d. 19. 12. søndag efter trinitatis  kl. 11.00 MK 
Søndag d. 26. 13. søndag efter trinitatis kl. 11.00  
September  Ødum Kirke Hadbjerg Kirke Andre kirker
Søndag d. 2. 14. søndag efter trinitatis  kl. 11.00 MK 
Tirsdag d. 4. Kirke i Børnehøjde  kl. 17.30 MK 

uGE 27 – DEn 2.-6. JuLi
DET KAN STADIG NÅS – MEN SÅ ER DET NU!
Husk tilmelding til Fodboldskole i Hadbjerg første uge i skoleferien.
Max. antal deltagere 120.
Få jer nu tilmeldt – inden det bliver for sent og alt er optaget!
Link til tilmelding: www.dgi.dk/fodbold/arrangementer/201809406011

Lars Olsen
Fodboldskoleleder

Det sker i HØst-områDet
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SANKTHANS
Igen i år tænder vi bål for børn kl. 16.30, hvor I vil kunne lave 
snobrød.

Kl. 19.00 tændes det store bål.
I vil kunne købe øl, sodavand, pølser m. brød og frikadeller 

med kartoffelsalat. 

Hadbjerg Borgerforening

SANKTHANSFEST
På plænen ved Oluf Rings Vej
Vi håber på at forbuddet mod at vi ikke kan få lov at brænde 
noget af, bliver trukket tilbage, så vi kan få en god eftermid-
dag og aften med naboer og venner som evt. er inviteret.

Leg på plænen fra kl. 15.30. Kom gerne med forslag, så vi 
kan få en bykamp i gang. Præmier til vinderen.

Grillen tændes til kl. 17.00, tilbehør kommer byforeningen 
med. Dertil ønsker vi at få at vide hvor mange der ønsker at 
deltage senest d. 20. juni til Lillian på tlf. 30 64 31 94.

Byforeningen for Ødum og Omegn

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, flutes osv.

Drikkevarer kan købes til sædvanlige lave priser.
Forsamlingshuset står for indkøb af kul, ketchup, remou-

lade, 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

AFBRÆNDINGSFORBUD 
I DELE AF ØSTJYLLAND
Beredskab & sikkerhed udsteder afbrændings-
forbud gældende fra 2. juni 2018 for Randers, 
Favrskov, Syddjurs og Norddjurs kommuner.

Det sker på baggrund af de seneste mange 
dages gode vejr, hvor vegetationen er 
blevet særdeles tør. Det betyder, at der er 
en væsentlig større risiko for brande i såvel 
haver, på marker og i skove.

Forbuddet udstedes i medfør af 
Beredskabsloven og bekendtgørelse nr. 1339 
(afbrændingsbekendtgørelsen).

Afbrændingsforbuddet	gælder	afbrænding	af
• haveaffald
• halm, halmstakke og lign., der afbrændes 

på marker eller uopdyrkede arealer
• affald fra skovbrug
• siv og rør, herunder rørskove og enge, 

lyng, hede- og mosetørv
• bål, herunder bålfade

Desuden	gælder	forbuddet	brug	af	
apparater	og	lign.	i	det	fri,	herunder
• grill. Brug af grill tillades på fast, ubrænd-

bart underlag
• ildsteder
• apparater og lignende, der fungerer 

ved forbrænding, f.eks. svejse- eller 
skære-aggregater, blæselamper, lyskil-
der, terrassevarmere, ukrudtsbrændere, 
ildsteder, udtørringsapparater

Desuden	skal	man	også	tænke	over,	
hvad	man	gør	i	forbindelse	med	
rygning	og	bortskaffelse	af	aske
• Lad aske blive i den tillukkede grill
• Kast kun cigaretskod og afbrændte 

tændstikker i dertil egnede beholdere

Selvom der forventes lidt nedbør de 
kommende dage, vil risikoen fortsat være høj. 
Beredskab & Sikkerhed følger situationen 
nøje og vil naturligvis ophæve forbuddet 
hurtigst muligt.

Yderligere information kan indhentes hos 
beredskabsinspektør Niels Henrik Nielsen, 
Beredskab & Sikkerhed, 
tlf. 51 56 25 81, nhn@bsik.dk
Fra Favrskov Kommunes hjemmeside: favrskov.dk

Det sker i HØst-områDet
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S T A F E T  F O R  L I V E T

–  E T  D Ø G N  F O R  L I V E T

Den 25.-26. august 2018 kl. 11.00 til 11.00.  en holdstafet i eget tempo.
STAFET	FOR	LIVET	HADSTEN,	Hadsten	Idrætscenter,	Skovvangsvej	20

Deltag	på	vores	hold:	HØST-IF
For 4. år deltager HØST IF ved Stafet For 
Livet. Alle er velkomne til at deltage på vores 
hold, store som små, unge som gamle. Du er 
velkommen til at gå eller løbe på den børne-
venlige rute omkring Hadsten Idrætscenter. 
Deltag i den tid du kan og når du kan. Ønsker 
for løbe/gå-tidspunkter imødekommes. Vi har 
telt på pladsen, hvor der er mulighed for at 
købe en kop kaffe, spise kage, nyde stem-
ningen eller blot være en del af stafetten. Til 
aften vil der være mulighed for at lave nem 
aftensmad, idet vi har grill med og griller. Alt 
sammen til små beløb, men som går ubeskå-
ret til Kræftens Bekæmpelse. Overnatning 
er muligt på sportspladsen i eget telt. Tag 
dine børn, familie eller nabo med – for hvert 
skridt tæller.

Tilmeld	dig	vores	hold
www.stafetforlivet.dk eller via MobilePay 
til Rikke Nørager 22 72 60 55. Kan du ikke 
selv deltage, er du også velkommen til at 
blot at støtte vores hold i form af donationer 
eller tænde et lys. Løbende opdatering på 
Facebook ”HØST IF løb”.

Kontakt for yderligere info: Rikke Nørager, 
rikkenorager@hotmail.com, tlf. 22 72 60 55 
eller Bettina Sørensen, jhe@post.tele.dk, 
tlf. 22 86 07 47

Aftensmad i teltet 2017

FOROMTALE AF ARRANGEMENTER I KOMMENDE NUMRE AF HØST

FOROMTALE AF ARRANGEMENTER I KOMMENDE NUMRE AF HØST

SOGNEUDFLUGT TIL 
MARIAGER KLOSTER OG KLOSTERKIRKE
Tirsdag	den	18.	september
Menighedsrådets sogneudflugt går i år til Mariager by. Vi skal besøge 
Mariager Klosterkirke og Kloster. Efter rundvisningen bliver vi guidet ned 
igennem rosernes by, som Mariager også bliver kaldt. På byens torv vil vi 
nyde kaffen i den gamle gæstgivergård ”Hotel Postgården”.

Mere omtale af turen kan læses i næste nummer af HØST, men…
Sæt allerede nu kryds i kalenderen og tilmeld dig årets sogneudflugt:
På e-mail mekr@km.dk eller ring til Mette på tlf. 40 88 96 00.

Doris Svenstrup og Mette Krabbe
Ødum-Hadbjerg menighedsråd

KIRKE I BØRNEHØJDE I HADBJERG KIRKE
efteråret 2018
Tirsdag d. 4. september kl. 17.30
Tirsdag d. 2. oktober kl. 17.30

Tirsdag d. 6. november kl. 17.30
Tirsdag d. 4. december kl. 17.30

Det sker i HØst-områDet
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Efter sommerferien starter et nyt 
tiltag i vores sogne. Ødum, Hadbjerg, 
Lyngå, Lerbjerg, Skjød, og Vissing 

menighedsråd går sammen om at danne 
et stort børnekor, der kan medvirke i store 
koncerter og festlige gudstjenester.

Planen er at starte to børnekor – et i 
Hadbjerg og et i Lyngå – der synger det 
samme repertoire og som kan mødes til 
koncerter, hvor det så bliver ét stort kor!

Tilbuddet er til 1.-6. klasse (er der nogle i 
7.-9. klasse, der også meget gerne vil synge i 
kor, er man velkommen til at melde sig).

Vi glæder os utrolig meget til at samle 
sangglade piger og drenge i området, styrke 

sangen og sangglæden og tilbyde 
udviklende sangundervis-

ning i kirken. Korene øver i 
Hadbjerg Kirke og Lyngå 
Præstegård.

Spred gerne rygtet, så vi kan starte 
op efter sommerferien, tirsdag den 4. 
september, med et stort og spændende 
børnekorsprojekt!

Øvedagen bliver tirsdag.
Kl. 14.00 i Hadbjerg Kirke og
Kl. 16.15 i Lyngå Konfirmandstue.
Man kan tilmelde sig til Cecilie Marie Høyer, 

som bliver leder af børnekoret.
Cecilie er uddannet i klassisk sang på Det 

Jyske Musik konserva to ri um, og har selv 
sunget i kor siden hun var 5 år.

Tilmelding	til
Cecilie Marie Høyer
tlf. 40 83 93 30
e-mail 
ceciliemarie87@gmail.com

Ødum Hadbjerg Menighedsråd

TILMELDING TIL 
KONFIRMANDUNDERVISNING 
OG KONFIRMATION I 

ØDUM eller HADBJERG 
KIRKER 2018/2019
Planen for næste skoleårs konfirmandunder-
visning er i skrivende stund endnu ikke på 
plads, men vi forventer, at det bliver onsdag 
eftermiddag i Ødum præstegård.

Sidst i juni måned bliver der mulighed for 
at tilmelde sig til konfirmandundervisningen. 
Tilmeldingsblanketten kan findes på Hadbjerg 
Skoles intranet eller på hjemmesiden 
www.hadstensogne.dk.

Man kan også tilmelde sig undervisning 
og/eller konfirmation i en af sognenes 
kirker ved at rette henvendelse til mig på tlf. 
40 88 96 00 eller e-mail mekr@km.dk.

Mette Krabbe

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. apr. og 1. maj

MINI 
KONFIRMANDER 
I EFTERÅRET 2018
For børn i 3. klasse

Ødum	Præstegård

5 torsdage i efteråret fra kl. 14.30-16.00 
tilbydes der minikonfirmandundervisning for 
3. årgang på Hadbjerg Skole.

Fra uge 36 og til og med uge 40 tilbydes 
elever i 3. A på Hadbjerg Skole minikonfir-
mandundervisning hver torsdag eftermiddag 
efter skoletid.

Fra uge 44 og til og med uge 48 tilbydes 
elever i 3. B på Hadbjerg Skole minikonfir-
mandundervisning hver torsdag eftermiddag 
efter skoletid.

Undervisningen foregår i præstegården. 
Vi tager skolebussen (rute 2) fra Hadbjerg 
Skole kl. 14.13 og slutter kl. 16.00. Har I ikke 
mulighed for at hente jeres børn, finder vi en 
løsning.

Yderligere information og tilmeldingsblan-
ket kommer i næste nummer af HØST.

Mette Krabbe

2018 KOMMER TiL AT STÅ 
i BØRnEKORETS TEGn!

AKTuELT
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Når man har mistet, kan det være svært at 
komme videre efter den første tid. Da kan 
det være en støtte at tale med mennesker, 
som har oplevet det samme som en selv. Det 
kan være mennesker, man kender, eller det 
kan være i en sorggruppe. Formålet med 
sorggruppen er at skabe et rum, hvor man 
sammen med ligestillede har tid og plads til 
at tale om det, der er svært. Gruppen er for 
alle, der har mistet en ægtefælle/partner, et 
voksent barn eller en nær slægtning.

VI ØNSKER JER ALLE EN RIGTIG GOD SOMMER
Sommeren er godt og grundigt over os 
med utrolig meget varme og sol.

Vi vil gerne takke alle frivillige, alle 
sponsorer og alle medlemmer for det 
første halve år af 2018.

Vi har fejret borgerforeningens 50 års 
jubilæum med et åbent husarrangement. 
Det var meget hyggeligt, og rigtig dejligt 
at så mange af jer lagde vejen forbi.

Vi er rigtig glade for det gode 
sammenhold, der er i vores by, og alt 
det liv der er i byen og på fælles fælles 
områder. Det er så skønt at borgere fra 
byen og deres gæster bruger alle vores 
områder og passer godt på dem.

Vi håber, at I alle sammen får en rigtig 
dejlig sommer.

Hadbjerg 
Borgerforening

FLOORBALL
I HØST-HALLEN 
BLIVER EN REALITET
Som skrevet i sidste numre af HØST bliver 
Floorball en realitet.

Vi kan nu oplyse, at det bliver mandage kl. 
19.30-22.00 i HØST-Hallen. Starten bliver 
ultimo august, primo september.

Dato oplyses i augustnummeret af HØST 
samt på HØST IF-hjemmeside og det lokale 
Facebook netværk.

Floorball-teamet som pt. består af Jesper 
Provstgaard Kristiansen og undertegnede 
skal meget gerne udvides med et par styk-
ker 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.

Vi holder et møde inden sommerferien, 
hvor vi ”lægger en slagplan” – så det vil være 
fint, hvis nogen lige hopper på, og er med 
her i opstartsfasen sammen med Jesper og 
undertegnede.

Floorball er et spændende spil for stort set 
alle aldre. Via følgende link kan man danne 
sig et indtryk af hvad det handler om.
www.dgi.dk/floorball/bevaeg-dig-for-livet-floorball.

Lars Olsen
lars.knud@godmail.dk, tlf. 30 75 22 12/23 81 01 21

SORGGRuPPE FOR VOKSnE
Efter aftale mødes vi 1-2 timer ad gangen. 

Møderne finder sted i Sognegården, Kirkevej 
5, Hadsten. Vi får en kop kaffe/te undervejs. 
Når man henvender sig, vil man få tilbudt en 
samtale, før man kommer til det første møde. 
Her kan man fortælle om sin situation, og vi 
finder i fællesskab ud af, om sorggruppen kan 
være en hjælp.

Gruppen ledes af sogne-
præst Mette Krabbe, 
tlf. 86 98 90 65.

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

Der er nu afleveret et rids af sogne-/konfirmandhus til 
kommunen – ligeledes en placering. Herefter må vi se på 
hvilke muligheder der byder sig for at få både udbygning 
af hallen og aktivitetsareal samt sognehus koordineret på 
en fornuftig måde. Udvalget samles efterfølgende for at 
gennemgå og lave en tidsplan for projekterne.

Vi havde håbet på at på udført ventilationsanlæg i sommer-
ferien lige efter Fodboldskolen. Desværre har vi netop 
modtaget en mail fra Forvaltningen om at det forberedende 
arbejde endnu ikke er igangsat, da der mangler rådgiver og 
hænder til dette hos kommunen. Dette til trods for at vi via 
skolen (Niels Fensby) allerede tidligt efter budgettilkende-
givelsen udtrykte ønske om udførelse i sommerferien. Vi 
kan nu se frem til at få 3-4 ugers arbejde i vores ”højsæson” 
indendørs – så det vil givetvis gå ud over aktiviteterne i en 
periode. Det er trist at man ikke fra kommunens side kan se 
at disse ting skal laves når der ikke er brugere i Hallen. Vi må 
se hvad det bliver til. Forhåbentlig kan vi informere i august-
nummeret af HØST.

Den 31. maj havde vi ”et meget kort besøg” af det nye 
Kultur- & Fritidsudvalg i Favrskov Kommune. Claus Glavind 
og undertegnede præsenterede HØST-Hallen samt omgi-
velserne, og fortalte om historik samt fremtidige aktiviteter 

– aktivitetsarealudvidelse kombineret med et evt. Kirkens 
Hus – konfirmand-/sognehus. Ligeledes kommenterede vi på 
at den budgetgodkendte installation af ventilationsanlæg i 
HØST-Hallen kommer til at ske udenfor sommerferien.

Politikerne lyttede til os og gav os ros for selv at bidrage 
til de ting vi ønsker os – både planlægningsmæssigt og 
økonomisk.

Yde og nyde-princippet er et fokusområde for politikerne i 
Kultur- & Fritidsudvalget. Et meget kort møde blev det – de 
30 minutter blev skåret ned til små 20 minutter, da andre 
besøg tidligere på dagen havde stjålet noget af tiden.

Under alle omstændigheder er vi glade for at Kultur- & 
Fritidsudvalget kom forbi og så hvem vi er, og de rammer 
vi har – og de ønsker vi har både nu og fremover. Tak for 
besøget!

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

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. Betaling 
via 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, men jævn-
lig opsamling så vi ikke løber alt for spredt. 
Tempoet ligger fra 7.00 min/km til 5.00 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 Stafet For Livet.

Planlagte	aktiviteter	juni-august
24. juni Aarhus City Halvmaraton (21,1 km)
25.-26. august Stafet For Livet, Hadsten (24-timers 

holdstafet) – Se omtale på side 8.

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

JU JITSU
2018
Ingen aktiviteter i sommerferien – uge 27-32.

Opstart med træningstider vil blive 
annonceret i HØST i september samt via 
Facebook.

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

Thomas Langton
Glentevej 10, Hadbjerg

Favrskov Kommune: 
Budget 2018
A-608ny Udvidelse af 
Aktivitetsareal i HØST-Hallen
Der afsættes 740.000 kr. til 
udvidelse af servicefaciliteterne 
i HØST-Hallen i 2019. Den 
samlede anlægssum og afledt 
drift vurderes i forbindelse med 
budget 2019-2022. I den forbin-
delse skal der tages stilling til 
finansieringsmodellen, herunder 
HØST IF’s medfinansiering og 
et eventuelt lån med tilhørende 
kommunegaranti.

Ventilation
Ventilationsanlæg i HØST-
Hallen bliver etableret i 2018. 
Der er afsat kr. 1.4 mio. til dette 
projekt. Rart at vi så kan tilbyde 
vores brugere frisk luft i hallen 
i stedet for at skulle åbne døre 
og andet når der er aktivitet i 
HØST-Hallen. Det er meget 
tiltrængt! 

konfirmandhus
Sammen med udvidelse 
af servicefaciliteterne i 
HØST-Hallen er der nu 
kommet et projekt ”Kirkens 
Konfirmandhus” med.

Dette konfirmandhus kan 
med fordel for alle planlægges 
sammen med HØST-Hallens 
udvidelse og dermed indgå i 
forvaltningens fortsatte planlæg-
gende arbejde sammen med 
udvidelse af servicefaciliteterne.

Man ser på om det er muligt 
og i givet fald hvordan det kan 
håndteres. Spændende! Og godt 
set af menighedsrådet!

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

AKTuELT
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HØST IF

FODBOLD
BØRNE- & UNGDOMSHOLD
Forårssæsonen lakker mod enden, og der 
har været mange kampe og stævner i foråret 
for alle hold. Holdene har vist stor vilje og 
gejst såvel til træning som i kampe. Hvor er 
det godt med engagerede spillere og stor 
forældreopbakning! Godt gået og tak for 
opbakningen! Her i skrivende stund er vi i 
gang med tilmeldingerne til den nye turne-
ring, som starter efter sommerferien og frem 
til sommer 2019. Alle hold rykker en tak op 

– således at U7=>U8, U8=>U9 osv.

U14 11-MANDSFODBOLD
HØST IF-ungdomsafdeling præsenterer igen i 
år et 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 nu efter 8 kampe afviklet er 15 point 
– 5 kampe er vundet og 3 tabt.

God start af U14 DR, som sammen med 
U13 også har haft tid til en fodboldtur til 
Holland i slutningen af maj måned, hvor de 
bl.a. at mødte andre internationale hold. Se 
omtale på side 24. Der resterer i skrivende 
stund 2 kampe inden sommerferien.

Se i øvrigt HØST IF hjemmeside 
www.høstif.dk/fodbold og Quickguide på 
æste side for træningstider, trænere etc.

OB 40
Turneringen er godt i gang og synger 
efterhånden på sidste vers inden sommer-
ferien. Der er samlet 8 point for 2 sejre og 
2 uafgjorte. Sejrene er kommet her i maj 
måned. Her resterer 4 kampe inden sommer-
ferien. Alle OB-kampe spilles om onsdagen. 
Sidste kamp i Hadbjerg d. 20. juni.

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

NVuI/HØST IF Senior Klubsamarbejde

VH FODBOLD
Turneringskampprogram Serie 4 kan ses 
på dette link: www.dbu.dk/turneringer_og_
resultater/resultatsoegning/programTeam.
aspx?teamid=11665&poolid=267670

Hjemmekampe Serie 4 forår
16. juni kl. 13.00   VH Fodbold-Romalt   Voldum Stadion

Serie 4 har indtil nu spillet 11 kampe – 27 
point – 9 vundet og 2 tabt. Så lige nu ligger vi 
på førstepladsen i Serie 4. Vi kan se Serie 3 
forude. Det bliver spændende til de tre sidste 
kampe, der lige skal overstås inden sommer-
ferien, inden jubelen kan bryde løs. Vi håber 
det bedste.

SERIE 6 FORÅR
Når dette nummer af HØST udkommer, er 
alle kampe afviklet. Pt. mangler 2 kampe og 
vi ligger á point med AH2012 på førsteplad-
sen med 16 point for 8 kampe – 5 vundne, 1 
uafgjort, 2 tabt.

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
Fodbold  HØST IF
Fodboldformand Lars Olsen, tlf. 30 75 22 12
Ungdomskoordinator Rasmus Knage Thomsen, tlf. 21 84 16 41
Fodbold VH Fodbold
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
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

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.

Jan Sandholm Laursen
Træner
Tlf. 21 67 79 67

Lars Olsen
HØST IF – VH Fodbold ansvarlig
Tlf. 30 75 22 12
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TViLLinGEGÅRDEnE 9 OG 10 
– OG GÅRD 11 OG 13

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.

HISTORIER FRA DET GAMLE SELLING OG TÅSTRUP
7

Af 
Martin Møller

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 13, Tåstrupvej 24

Gård 9, Byvej 10

Gård 10, brudt ned, flyttet til Ødumvej 6 i 1884

Gård 11, Byvej 12
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Gård	9,	Kirstenslund,	Byvej	10
Gården bebos i 1787 af Søren Jensen og 
Helle Olesdatter. Søren og Helle fik 16 børn, 
men heraf døde 11 som spæde og unge. 
Søren dør i oktober 1807, 62 år gammel, og 
Helle Olesdatter bor på gården som aftægts-
kone frem til sin død i 1829. Niels Schjeldahl 
redegør i sin beskrivelse om slægten helt 
tilbage til 1715, men det har jeg valgt at 
undlade.

I 1834 er deres søn, Niels Sørensen, 
født december 1780, registreret på 
gården, og Niels er gift med Ane 
Pedersdatter (24 år) fra Astrup. De får 10 
børn hvoraf de 6 dør som spæde og en 
som 5-årig. I 1838 dør Ane Pedersdatter, 
kun 48 år gammel og i 1842 bliver den 
hjemmeboende datter Helle Nielsdatter, 
født i 1816, gift med 30-årige Niels 
Poulsen fra Ølst, og i 1850 får de skødet 
på gården.

Niels Sørensen bor på gården som aftægts-
mand til sin død i 1861.

I 1873 sælger Helle Nielsdatter og Niels 
Poulsen gården til Mogens Christian 
Sørensen.

Helle Nielsdatter og Niels Poulsen flytter til 
Tobæk Mølle, hvor de bygger et hus ved siden 
af møllen. Det må være Ødumvej 12, som er 
opført i 1872.

Mogens Christian Sørensen bliver gift med 
Kirsten Marie Geertsen fra Hadbjerg og 
opkalder gården efter hende. De får 4 børn, 
hvoraf de 3 døde som små.

Fra 1911 til 1948 ejes gården af Jens 
Jensen Dalgaard, som var født i 1885 og var 
fra Ry, og gift med Gjertrud Sørensen, født i 
1886 i Græsted. Parret havde ingen børn, og 
efter salget af gården i 1948 købte de hus i 
Hadsten.

1948-1949 var Buckhave ejer, 1949-1950 
Anker Jensen, 1950-1951 Christian Nielsen 
og fra 1951 hed ejeren Svend Søndergaard, 
indtil han i 1955 solgte til Carl Blegvad 
Hansen, gift med Edith.

Blegvad og familie havde boet i Mariager, 
før de købte gården i Selling. Blegvad blev 
hurtigt valgt ind i vandværksbestyrelsen 
og var i en meget lang årrække formand 
for vandværket, hvor Blegvad var manden, 
der vidste hvor alle rør og stophaner 
var. Det fortælles, at indtil Blegvad blev 
formand var der huse i Selling der måtte 
klare sig med brønd og egen pumpe, for 
hvorfor føre et rør frem til dem, når de nu 
havde vand.

I en meget lang årrække forpagtede 
Blegvad jorden på min fædrene gård Tobæk 
Mølle, og før det var det ham, der kom med 
mejetærskeren, når der skulle høstes.

I 1992 solgte Blegvad gården, og han og 
Edith byggede hus i Selling. Blegvad døde i 
2011 og Edith ca. 10 år tidligere.

Gård	10,	Dalagergaard,	Ødumvej	6
Gården var tidligere tvillinggård til gård 9, 
som allerede i 1884 udflyttes til nuværende 
adresse, Ødumvej 6.

På tvillinggården beretter Niels Schjeldahl 
om ejerne og deres familier, helt tilbage til 
begyndelsen af 1700-tallet, hvad jeg vælger 
at springe over, når gården ikke er der 
længere.

En søn af tidligere ejer Mogens Christensen 
Sørensen overtager sin fødegård i februar 
1878. Sønnen var Martinus Anton Sørensen, 
født i 1851, og gift med Adolphine Sofie 
Nikoline Mathiasen Møller fra Hadbjerg, og 
de får 12 børn.

En af sønnerne, Søren Olesen Sørensen, 
født i 1882, bliver gift i 1916 med Signe 
Marie Sørensen, og de overtager gården i 
august 1918.

Søren har lært landbruget i 1905 på Ødum 
Landbrugsskole, som senere blev Statens 
Forsøgsstation. Søren Olesen Sørensen kom 
senere i bestyrelsen for Kvægavlerforeningen, 
Slagteriet og Ødum Sparekasse. Der var 4 
børn i ægteskabet, og i 1949 overtog den 
yngste søn, Johan Olesen Sørensen gården, 

som han stadig ejede, da Niels Schjeldahl 
afsluttede sin beretning i 1997.

Johan blev i 1947 gift med Ella Inga Jensen 
fra Lyngå, og de fik 5 børn.

I en lang årrække havde Inga smørrebrøds-
forretning på gården, og jeg husker stadig de 
gode stykker smørrebrød som Inga leverede 
til næsten enhver komsammen.

Gården er i dag total ombygget og anven-
des til erhverv.

Gård	11,	Søndergaard,	Byvej	12
Ane Geertsdatter, enke efter Søren 
Christoffersen, som hun havde 6 børn 
med, hvoraf 3 var døde, var igen gravid, da 
Søren døde, og bliver i 1777 gift med Jesper 
Christensen fra Nielstrup, som nu havde fået 
fæstebrevet på gården, og de får tilsammen 5 
børn, hvoraf de 3 dør.

Jesper frikøber gården i 1804 og dør 
i 1831, 72 år gammel. Ane dør den 10. 
februar 1823.

Den yngste søn Christen Jespersen overta-
ger gården, som han ejer frem til 1853.

Han er i 1812 blevet gift med Maren 
Nielsdatter fra Røved og de får 6 børn, inden 
Maren dør den 19. februar 1823. (9 dage 
efter sin svigermor)

Christen gifter sig med Karen Hansdatter 
fra Haldum, med hvem han også får 6 børn.

niels Schjeldahls billede af Kirstenslund i 1997. niels Schjeldahls billede af Dalagergaard 1997 niels Schjeldahls billede af Søndergaard 1996/1997
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Deres datter Ane Marie Christensdatter, 
født i 1827, bliver i 1853 gift med Christen 
Sørensen på 44, fra Elev, og de får samme 
år skødet på gården, og Chresten Jespersen 
og Karen Hansdatter går på aftægt. Han dør 
i 1858, 73 år gammel og hun dør i 1868, 76 
år gammel.

Christen og Ane Marie får kun et barn, 
datteren Karen Christensen i 1853, og i 1872 
bliver hun gift med Søren Nielsen, født i 1847 
i Selling, og de overtager gården i 1874.

Christen Sørensen døde i 1876, 67 år 
gammel og Ane Marie Christensdatter døde i 
1918, 91 år gammel.

Søren og Karen får 9 børn, heriblandt Niels 
Nielsen som var sadelmager i Selling.

I 1905 dør Søren Nielsen og Karen driver 
gården frem til 1929, hvor den brænder. 
Niels Nielsen får skødet på gården som 
genopbygges. Karen beholder et aftægtshus 
ved gården, som ikke tog skade ved bran-
den. Det blev senere udstykket og fik nyt 
matrikel nr.

Niels Schjeldahl fortæller, at i daglig tale 
blev Karen kaldt ”Fanden ta` mig Karen” et 
udtryk hun brugte meget.

I 1929 bliver gården solgt til Rasmus 
Sørensen Møller, som vist var postbud i 
Aarhus, men i 1932 måtte han lade den gå på 
tvangsauktion.

Der blev i 1933 udstedt et 
Fogedudlægsskøde til Søren Jensen og i 
marts 1939 overtog Arne og Inge Hjortshøj 
Søndergård.

Jeg husker tydeligt Arne Hjortshøj, bland 
andet for at have den Ford-traktor med mest 
ratslør.

Det fortælles, at Arne Hjortshøj ikke var 
meget for at Selling udviklede sig så meget, 
og så alle de tilflyttere!

I 1972 byggede Hjortshøj ny gård ude 
på marken, Ødumvej 4 A, og Søndergaard 
blev solgt.

Den nye bedrift var uden besætning, og 
et supermoderne byggeri. Jeg havde selv 
fornøjelsen at lave VVS-installationerne i det 
nye byggeri.

Arne Hjortshøj døde i 1993 og Inge 
Hjortshøj i 2005.

Gård	13,	Tåstrupvej	24
De første fæstere Niels Schjeldahl nævner 
i sin beretning er 1742, Jens Bager, 1742-
1750 Rasmus Jensen Bager, 1750-1762 
Jørgen Pedersen Wing.

I april 1763 får Niels Andersen fæste-
brev på gården. Han er gift med Maren 
Rasmusdatter og de får 5 børn. Niels dør i 
1798, 73 år gammel og Maren dør i 1791, 73 
år gammel.

Deres ældste søn Anders Nielsen får 
allerede i 1792 fæstebrevet på gården på 
grund af faderens alderdom og skrøbelighed, 
og han bliver samme år gift med Malene 
Sørensdatter og de får 8 børn.

I 1832 får Ole Rasmussen fra Granslev, 
og hans hustru, Bodil Madsdatter skødet 
på gården og de får 6 børn. Ole Rasmussen 
dør i 1863 og Bodil 1874. Ole Rasmussen 
er i optegnelserne blevet beskrevet som 
boelsmand (et boelsmandsted er et landbrug, 
mindre end egentlige gårde og større end 
egentlige husmandssteder), så der må være 
blevet frasolgt noget jord.

Deres ældste søn, Rasmus Olesen havde i 
1861 fået skødet på gården og tilkøber igen 
jord, blandt andet ved banen, og han benæv-
nes nu som gårdmand og jordbruger.

Rasmus Olesen gifter sig med Birthe Marie 
Pedersdatter fra Foldby, og de får 4 børn.

Rasmus omkommer i 1891 ved at køre 
løbsk, og enken får skødet, og sælger i 1897 
gården til deres ældste søn Peder Christian 
Rasmussen, og hun nyder aftægt på gården 
til hun dør i 1911.

Peder er blevet gift med Marie Elisabeth 
Olesen fra Foldby, og han opkøber også 
mere jord til gården. Ved en brandforsik-
ringsvurdering i 1884 er der nævnt en 
teglværks-tørrelade, en reol til råsten og en 

murstensmaskine med hestegang, på stedet. 
Tørreladen er revet ned i år 1900.

Peder Christian Rasmussen og Marie 
Elisabeth Olesen fik 2 døtre, Rasmine som 
blev gift med Oluf Groos (tidligere omtalt) 
og datteren Petrea blev gift med Christian 
Claudius Groos i 1930, og de overta-
ger gården.

Peder Christian opfører samme år et 
aftægtshus på matr. 46, bedre kendt som 
Tåstrupvej 11.

I 1964 overtages gården af sønnen Erik 
Claudius Groos, og Christian og Petrea flytter 
i aftægtshuset. Jeg husker Christian og Petrea 
som kom ved mine forældre, og som 4-6 årig 
var jeg lidt bange for Petrea, som jo nok for 
sjov hev én op på sine knæ og gav én et par 
slag bagi.

Christian Groos døde i 1971 og Petrea i 
1989. Erik Groos døde i 1994.

Jeg har nu været rundt om alle gårdene, i 
Niels Schjeldahls beretning om gårde og 
huse i Selling og Tåstrup, og vil senere fort-
sætte med nogle udvalgte huse i Selling. En 
beretning om alle huse og matrikler i Niels 
Schjeldahls optegnelser vil være for omfangs-
rigt til at sætte i HØST.

Rigtig god sommer

niels Schjeldahls billede af Tåstrupvej 24 i 1997 niels Schjeldahls billede af Tåstrupvej 11 i 1997
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Torsdag aften den 24. maj 2018 kørte 
25 glade og spændte spillere og 
trænere af sted med bus mod Holland, 

hvor de skulle deltage i fodboldstævnet 
Juliana Malden Cup 2018.

Fredag morgen kl. 6.30 var vi ved første 
destination på turen, Dortmund Stadion, som 
skulle besøges om formiddagen, men inden 
besøget på stadion, var vi så heldige at vejret 
var fantastiske 25 grader. Man kunne starte 
dagen med en morgendukkert i friluftsba-
det Volksbad, og indtage morgenmaden 
her også. Kl. ca. 10.00 var der tid til stadi-
onbesøg. Det var en kæmpestor oplevelse 
at se Dortmund Stadion, som er det tredje 
største stadion i verden, med plads til 82.000 
tilskuere. Drengene lyttede interesseret til 

HØST IF U13/14 I HOLLAND
Juliana malden Cup 2018 
D. 24.-28. maj u13/14 drenge fodbold

hvad guiden fortalte og var 
meget fascinerede af stør-
relsen på stadion, og besøget 
i spilleromklædningen.

Lørdag formiddag var 
spillere og trænere klar til at 
drage mod Juliana Malden 
Cup og vise det danske flag. 
Vi skulle spille tre kampe 
lørdag. Første kamp startede 
vi med en masse energi 
trods varmen, og drengene 
kæmpede alt hvad de kunne, 
men måtte starte med et 
nederlag på 3-0. Anden kamp 
gik det meget bedre – der 
kom vi foran efter 4 minut-
ter, og kampen sluttede 3-2 
til HØST IF. Sidste kamp 
denne dag var mod nogle 
kæmpe drenge fra Wales, og 
vi måtte sande, vi ikke kunne 
stille så meget op og sluttede 
med 7-0 til dem. HØST IF 
kæmpede til det sidste og lod sig ikke slå ud.

Søndag var vi igen klar til at indtage Juliana 
Malden Cup og vores første kamp vandt vi 
3-0. Desværre gik anden kamp knap så godt 
og vi måtte igen tage et nederlag. Så vores 
forventninger til den sidste kamp var store 
og vi havde set frem til en sejr, men pludselig 
kom der et uvejr med lyn og torden ind over 
stævnet, så vores sidste kamp blev aflyst, 
en lidt ærgerlig afslutning på stævnet, men 
på trods af dette var humøret fortsat højt 
blandt spillere og trænere hele vejen hjem til 
Danmark, hvor vi landede mandag morgen 
kl. 4.00, meget trætte og med masser af gode 
oplevelser i bagagen.

Tina Bille
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Tak	for	en	rigtig	god	dag	med	masser	af	
deltagere,	glade	løbere,	kaffedamer,	lege-
tanter,	pianist,	lydmand,	pølsevendere,	
kagebagere,	ølkasseslæbere	og	stolestablere.
Tak til quizmaster for Den Hundesvære 
Grundlovsquiz – det er næsten som om den 
bliver sværere og sværere år for år.

Tak til Rikke Randrup Skåning for en 
vedkommende tale om demokrati og 
fællesskab – vi har fået lov at bringe talen 
her i HØST, hvis enkelte skulle være gået 
glip af den.

Tak til Niels Fensby for at vi i år måtte være 
i udskolingsgården – det gjorde dagen ekstra 
hyggelig, at vi kunne være i mere intime 
rammer, hvor kaffetanterne og quizhajerne 
sagtens kunne følge med i grundlovsløbet fra 
deres pladser.

Tak!

GRUNDLOVSDAG

Mange var mødt op for bl.a. at høre 
Rikke Randrup Skånings grundlovstale (se side 28).

Hadbjerg Tømrerfirma deltager 
hvert år i Grundlovsløbet

Spørgsmålene til 
Den Hundesvære Grundlovsquiz var i 

år hentet fra optagelsesprøven til  
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. 

Sikkert opmundret af Pippi-citatet 
havde vinderen 16 af 20 rigtige svar.
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Tak for invitationen 
– som tikkede ind 
ganske få dage efter 

valget tilbage i november.
Noget overvældet og 

ydmyg over den store lokale 
opbakning sagde jeg ja til at 
holde tale grundlovsdag.

Demokratiets og samtalens 
festdag!

Jeg vil gerne benytte 
lejligheden til at sige tak for 
den opbakning, jeg har mødt i 
forbindelse med valget.

I indlægget i HØST, som 
annoncerede dette arran-
gement, står der, at jeg har 
personlige erfaringer med 
det danske demokrati, idet 
jeg er valgt ind i byrådet og 
som formand for skolebe-
styrelsen på Hadbjerg Skole. 
Formandsposten overlod 
jeg til Mette Kryger tilbage i 
januar, for nu skal mine kræf-
ter lægges i byrådet.

Min demokratiske opdra-
gelse er ikke gået via et 
traditionelt partipolitisk enga-
gement, men gennem lokalt 
engagement i det samfund 
jeg på det givne tidspunkt har 
været en del af.

Mine erfaringer med det 
danske demokrati begyndte 
nok tilbage i min gamle 
folkeskole på Røsnæs ved 
Kalundborg. Først i elevrådet 
i folkeskolen, Festudvalget 
i gymnasiet, arrangements-
udvalget på højskolen, 
Studierådet på fysioterapeut-
skolen, Bestyrelsen i Århus 
Studenter Gymnastik, 
Medlem af kredsforenin-
gen i min fagforening 
og da vi flyttede herud i 

2006, blev jeg medlem af 
Selling Børnehaves besty-
relse og aktiv i HØST IF 

–  og så har jeg haft knap 8 
år i skolebestyrelsen her på 
Hadbjerg Skole.

Igennem min opvækst har 
jeg hjemmefra og igennem 
uddannelse lært og mærket, 
at man gerne må ytre sig, 
sige sin mening, hvis man har 
noget på hjerte, der kan have 
betydning for andre eller 
en selv, men også at man 
skal vise respekt og lytte til 
andre og være klar på at gå 
ind i demokratiske samtaler 
og tage del i demokratiske 
beslutninger.

Jeg var en af dem der blan-
dede mig, når jeg synes noget 
i skolen eller i fodboldklub-
ben var urimeligt eller dumt. 
Så lærte jeg også, at hvis man 
blander sig og kæfter op, så 
skal man være klar på at gå 
ind og give en hånd og være 
med til at føre de gode ideer 
ud i verden.

Ellers skal man overveje om 
det er bedre at tie stille (Det 
der med at tie stille i de rette 
sammenhænge, det øver jeg 
mig fortsat i!).

Tilbage i 9. klasse til 
afsluttende skole-hjem-
samtale, hvor mine forældre 
deltog, blev jeg kaldt for en 

”kugle-støber” af min matema-
tiklærer. Og det mente han 
ikke positivt. Det synes han 
var en belastning.

Jeg var sådan en elev, der 
var med til at skabe unødig 
uro i timerne ved at stille 
mange spørgsmål, og hvor 
lærerne skulle bruge tid på 
klassediskussioner.

På vej hjem fra samtalen fik 
jeg stor ros af min far.

Min far, som også var 
folkeskolelærer – men 
samfundsfags- og dansklærer, 
syntes det var den bedste 
kompliment, jeg kunne få – at 
være en ”kuglestøber” – så 
var jeg i min fars øjne, en 
der blander sig i debatten 
og stiller kritiske spørgsmål 

– bruger sin demokrati-
ske stemme.

Med grundlovens indfø-
relse i 1849 siger vi, at 
Danmark gik fra enevælde til 
folkestyre. Dette var begyn-
delse på det demokrati vi 
kender i dag. Dengang var 
det kun mænd, der havde 
stemmeret – og vel og mærke 
kun mænd med selvstæn-
dighed og formue. Så vi fik 
vel først reelt et demokrati 
i 1915, hvor også kvinderne 
og tjenestefolk fik stemmeret. 
Seneste Grundlovsrevision 
skete i 1953.

Den udvikling vores 
samfund har gennemgået 
med Grundloven som funda-
ment er bl.a. medvirkende 
til, at jeg som kvinde kan stå 
her i dag som byrådsmed-
lem – Og at jeg i hele mit liv, 
har kunnet tage aktivt del i 
det samfund jeg er opvokset 
i og som jeg i dag lever i. En 
deltagelse og et engagement, 
som jeg altid har taget for 
givet som en nærliggende 
mulighed. Jeg er opvokset i 
en tid, hvor demokrati er en 
selvfølgelighed.

At det er en selvfølgelig-
hed at vores demokrati giver 
mulighed for indflydelse, 
medansvar, ytringsfrihed, 
frihed til at tro på hvad man 
vil, frihed til at samles og 
forenes.

At vi har en Grundlov, der 
sikre grundlæggende rettig-
heder og at vi tager hånd 
om dem, som ikke kan klare 
sig selv.

Der er stadig flere steder 
i vores verden, hvor det slet 
ikke forholder sig sådan.

Internationalt og nationalt 
er der hændelser, der udfor-
drer vores Grundlov.

Og der træffes beslutninger 
i Danmark, som nogle nok 
vil mene går lige til kanten af, 
hvad Grundloven byder.

Går vi til grænsen i forhold 
til ytringsfrihed, frihed til at 
tro og mene hvad man vil. 
Husker vi at vores gernin-
ger ikke må forvolde skade 
eller være krænkende over 
for andre?

I dag kunne vi godt dvæle 
ved det som udfordrer os og 

er med til at skabe bekymring 
om det danske samfunds 
udvikling.

Men i dag er en festdag, 
vi er i Hadbjerg – midt i 
HØST-området – et velfun-
gerende og harmonisk hjørne 
af Favrskov Kommune – Ja 

– man kan vel kalde det ” et 
smørhul”.

Jeg tror på, ”at det vi 
ser, gror”

Lad os derfor dvæle lidt 
ved nogle af de mange lokale 
aktiviteter, som kun sker, 
fordi vi her blandt os har 
aktive borgere med trang til 
at blande sig, engagere sig og 
samles i foreninger og som 
gør brug af sine grundlæg-
gende rettigheder og pligter, 
forankret i Grundloven.

Vi har i vores byer Ødum, 
Selling og Hadbjerg tre aktive 
borgerforeninger.

Hadbjerg Borgerforening 
har netop fejret sit 50 årsju-
bilæum. En forening der blev 
grundlagt, fordi der var brug 

for en samlet stemme, der 
kunne tale for gadebelysning 
i Hadbjerg – og det lykkedes 
at få lys i lygterne i den lille 
landsby tilbage i 60’erne. 
Hadbjerg Borgerforening er i 
dag fortsat en aktiv forening, 
som står bag mange arran-
gementer, et velfungerende 
forsamlingshus, Søparken og 
Folkeskoven.

I den kommende week-
end er der Byfest i Selling 

– et resultat af et stort lokalt 
engagement og skaber-
trang og en meget aktiv 
Borgerforening. Og i år skal 
man i Selling indvie deres 

”Det grønne Område” – som 
byens borgere selv har skabt.

I søndags mødtes en flok 
engagerede borgere fra 
Byforeningen for Ødum & 
Omegn til fælles arbejdsdag 
ved forsamlingshuset. Det er 
prisværdigt – og vigtigt at der 
er nogle, der gider at gøre det 
store stykke arbejde til glæde 
for byen.

For nylig har der været 
forældrearrangement på 
Hadbjerg Skole planlagt af 
skolebestyrelsen. Her fik de 
fremmødte mulighed for at 
se, høre og kommentere på 
vigtige emner, der fylder i 
skolen. Og ikke mindst bruge 
sin demokratiske stemme til 
valg til skolebestyrelsen. Og 
tilslutningen var så stor, at der 
var kampvalg.

Et aktivt menighedsråd 
sørger for mange sociale og 
kulturelle arrangementer 
ved vores kirker i Ødum og 
Hadbjerg og bl.a. frokost i 
præstegårdshaven.

GRUNDLOVSTALE I HADBJERG / HØST D. 5. JUNI 2018
Af Rikke Randrup Skåning, medlem af Favrskov Byråd for Socialdemokratiet

"  
Lad os 
derfor dvæle 

lidt ved nogle af 
de mange lokale 
aktiviteter, som kun 
sker, fordi vi her 
blandt os har aktive 
borgere med trang 
til at blande sig
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Vi har en levende og aktiv 
HØST-forening, der rummer 
mange og forskelligartede 
aktiviteter båret af frivil-
lighed. Der er aktuelt gang 
i et spændende samarbejde 
med menighedsrådet om den 
fortsatte udvikling af vores 
fælles hal.

Og der foregår med garanti 
mere end det jeg netop 
har nævnt.

En masse aktivitet og liv 
som bæres af aktive borgere – 
Tak til jer alle som bidrager og 
bliver ved år efter år.

Og til jer der endnu ikke 
har fundet vej ind i en af 
de mange bestyrelser eller 
foreninger, så er der med 
garanti plads til flere engage-
rede kræfter til både små og 
lidt større opgaver. For vores 
børn og unge, kan det være 
deltagelse og medansvar ind 
i nogle af vores foreninger, 
som er med til at give dem 
en indsigt i og erfaring med 
demokratiske processer og 
at bidrage, der hvor man kan. 
En opdragelse i at bruge sin 
demokratiske stemme.

Alle de ting, jeg her har 
nævnt om vores lokalområde, 
er netop resultater af de 
rettigheder, som Grundloven 
giver os.

Ret til at danne og udvikle 
foreninger, ret til at debat-
tere, ret til at deltage i 
samfundets store og små 
beslutninger.

Som sagt er min vej frem 
mod en plads i byrådet gået 
via lokalt engagement og 
en grundlæggende lyst til at 
blande sig.

Ja – til at: ”Støbe kugler” og 
præge debatten. De første 
seks måneder i byrådet har 
allerede lært mig, at demo-
krati er langsomt og kræver 
tålmodighed. Og også vilje til 
at gå på kompromis.

Og sådan må det nok være 
– at svære demokratiske 
beslutninger tager tid. Der 
skal være tid til at inddrage 
borgerne og politisk blive 
klogere undervejs. Vi skal 
helst træffe beslutninger, der 
er langtidsholdbare og som 
kommer flest borgere til gavn.

Vi har på mange måder 
en meget velfungerende 
kommune – og hvis man vil 
og har overskud til det, er 
her flere muligheder for at 
deltage i borgermøder og 
høringer.

Lad os i dag hylde alle de 
lokale stemmer, indsatser, 
initiativer, arrangementer og 
fællesskaber – som gør denne 
del af Favrskov til et attraktivt 
sted at leve og bo.

Og sende en venlig tanke 
til Grundtvig og andre stærke 
kræfter, der tilbage i 1800-
tallet fik taget vigtige og 
langsigtede beslutninger, som 
vi i dag stadig lever ud fra.

Vi skal fortsat udvikle og 
passe på vores demokrati og 
forholde os kritisk til vores 
Grundlov.

Grundloven er den funda-
mentale ramme om vores 
demokrati og samfundsmodel. 
Grundloven giver rammen for 
det stærke fællesskab, som 
sikrer vores frihed, velfærd og 
velstand. Grundloven skal på 
den ene side være uforander-
lig over tid og på den anden 
side rumme den samfunds-
mæssige udvikling. Derfor vil 
der løbende være behov for 
en diskussion af indholdet.

Vi skal værne om vores 
grundlovssikrede rettigheder 
og pligter.

Og lad mig slutte med to linjer 
skrevet af en af Grundlovens 
forfattere, førnævnte Grundtvig 
i sangen ”Langt højere bjerge…:
”Og da har i rigdom vi drevet 

det vidt, når få har for meget, 
og færre for lidt.”

En form for advarsel fra 
Grundtvig: ”Pas nu på at 
forskellene i samfundet ikke 
bliver for store”.

Det er i Danmark i 2018 
fortsat meget relevant at 
have opmærksomhed på – at 
der i vores samfund ikke 
kommer for store skel.

Med disse ord, vil jeg ønske 
alle en glædelig grundlovsdag 
med tid til samtaler, frie ytrin-
ger og socialt samvær.

Tak for opmærksomheden!

Stor tak til alle for den fine opbakning til 
denne tilbagevendende begivenhed sammen 
med en hyggelig grundlovsdag i HØST.

Igen i år var der en flot deltagelse ved årets 
Grundlovsløb med 84 gennemførte.

Placeringer og tider for de tre første i hver 
klasse – hele resultatlisten kan findes på 
www.høstif.dk.

2,5	km	Børne-	og	Familie-løb,	drenge
# Navn klub/firma tid
1. Mathias Carstensen  0:12:47
2. Emil Bøje Glavind HØST IF 0:13:21
3. Mikkel Jul Særmark HØST IF 0:15:42

2,5	km	Børne-	og	Familie-løb,	piger
# Navn klub/firma tid
1. Frida Bøje Glavind HØST IF 0:13:23
2. Julie Kofoed Kühne  0:15:59
3. Amalie Hald  0:16:19

5	kilometer,	mænd
# Navn klub/firma tid
1. Kristian Schack Blom Hadsten Løbegruppe 0:19:06
2. Hans Børsen Hadbjerg Tømrerfirma 0:19:44
3. Ronny Dohm  0:22:05

5	kilometer,	kvinder
# Navn klub/firma tid
1. Majbritt Lund Dalgaard Hadsten Løbegruppe 0:20:51
2. Johanne Mikkelsen Hadbjerg Tømrerfirma 0:24:47
3. Rikke Batsberg  0:27:14

10	kilometer,	mænd
# Navn klub/firma tid
1. Bo Juul Pedersen Hadsten Løbegruppe 0:37:34
2. Per Bjerg Hadsten Løbegruppe 0:39:36
3. Henrik Ehlers Hadsten Løbegruppe 0:39:37

10	kilometer,	kvinder
# Navn klub/firma tid
1. Christina Mikkelsen Hadbjerg Tømrerfirma 0:51:11

"  
Det er i 
Danmark i 

2018 fortsat meget 
relevant at have 
opmærksomhed 
på – at der i vores 
samfund ikke 
kommer for store 
skel 

RESULTATER FRA HØST GRUNDLOVSLØBET

Her er et par billeder af fire 
Ødum-borgere, som har 
deltaget i Grundlovsløbet til 
grundlovsdag i Hadbjerg.

Majbritt og Rikke med Jens 
i jogger samt Kim løb alle 5 
km. Tillykke med jeres place-
ringer. Godt løbet!

Byforeningen 
for Ødum og Omegn
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NAVNENYT
Hadbjerg Kirke
Døbte
Vilda Marie Søndermark Damgaard

Ødum Kirke
Døbte
Noah Melchorff Sørensen
Malthe William Olufsen
Viede
Maria Grønlund Tegen Krog og 
Søren Grønlund Tegen Krog

Menighedsrådet består af otte 
valgte medlemmer + sognepræsten. 
Menighedsrådet er den administration, som 
forvalter alle vore bygninger, kirkegårde og 
økonomi. Vi er ligeledes ansvarlige for kirkens 
liv og vækst, og er arbejdsgiver for vore 
medarbejdere.

Vi er en del af Hadsten Storpastorat, da 
vores præst Mette Krabbe er ansat på den 
måde, at hun skal lægge 25 % af sin arbejds-
tid i Storpastoratet. Da de fire præster skal 
afløse hinanden under ferie og fridage, vil 
vi til tider møde en af storpastoratets andre 
præster eller provsten i vore to kirker

Dagsorden og referat fra vore rådsmøder 
kan ses i mappen i våbenhuset i begge kirker. 
Vi forsøger at holde antallet af rådsmøder 
på otte i løbet af året, da menighedsråds-
medlemmerne også deltager i møder i de 
udvalg, som de hver især er en del af. Der 
er et kulturudvalg, præstegårdsudvalg og 
kirkegårdsudvalg.

Derudover vil alle årligt blive indbudt til 
møde i storpastoratet og af og til i Favrskov 
Provsti.

Vi har i 2017 desværre sagt farvel til to af 
vore gode medarbejdere. Fie – vores mange-
årige graver ved Hadbjerg Kirke – valgte at gå 
på efterløn, og Anna Sofie – vores kirkesan-
ger – fik nyt fuldtidsarbejde og kunne ikke 
samtidig finde tid til jobbet hos os.

Vi har så heldigvis kunnet sige velkom-
men til to nye medarbejdere. Emil – vores 
nye graver– som vi vil møde både i Hadbjerg 
og Ødum kirker, samt Emilie – vores nye 
kirkesanger – som vi ligeledes vil møde i 
begge kirker.

Vi havde prioriteret følgende aktivite-
ter i 2017:

Tirsdagsmøderne	i	præstegården
Vi havde seks møder i vinterhalvåret. 
Møderne foregik i Ødum Præstegård, og var 
med forskellige emner og foredragsholdere.

Kirke	i	børnehøjde
Hadbjerg Kirke danner rammen om et lille 
pusterum for børnefamilier otte tirsdage om 
året, hvor der synges, læses bibelhistorie og 
sluttes af med pizza til alle. Der var ca. 30 
deltagere pr. gang.

Kirkefrokost	i	præstegårdshaven
Som afslutning på minikonfirmandunder-
visningen blev der inviteret til spisning i 
præstegårdshaven.

Befrielsessang	i	Hadbjerg	Kirke
I 2017 havde vi besøg af Det Ny Kammerkor 
fra Århus, som var med til at give os den helt 
specielle oplevelse og stemning, som der altid 
er over denne aftengudstjeneste den 4. maj.

Besøg	på	Kollerup	Gods
Vi så den flotte park og hørte cellomusik i 
kapellet. En dejlig aften med ca. 50 deltagere

Sogneudflugt
I 2017 besøgte vi Sostrup Slot. Vi fik en 
detaljeret rundvisning i de renoverede salo-
ner og i kirke og kloster, vi sluttede af med 
kaffe i restauranten. Der var 55 deltagere.

Høstgudstjeneste 
med	efterfølgende	gårdbesøg
I 2017 fik vi lov at besøge Haraldsmark, 
hvor Niels Grand Pedersen bød velkommen. 
Der blev serveret helstegt pattegris med 
diverse tilbehør, og ca. 100 mødte frem til en 
hyggelig dag.

HØSTival

I 2017 var det igen tid til HØSTival. Denne 
gang med middelaldertema og fejring af 
reformationsjubilæet. En storslået oplevelse 
og et fantastisk samarbejde mellem skole, 
lokale foreninger, kirken/menighedsråd og 
en masse andre ildsjæle. Ud over de her 
nævnte aktiviteter har vi været en del af 
andre tiltag i hele storpastoratet i forbindelse 
med 500-året for Luthers 95 teser, der blev 
opslået på kirkedøren i Wittenberg.

Jeg vil til slut takke ansatte, frivillige, menig-
hedsrådsmedlemmer, kirkekontoret og lokale 
foreninger for hjælp og godt samarbejde.

Doris Svenstrup
Formand for Ødum-Hadbjerg Menighedsråd
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BIDRAG TIL HOLLANDSTUR
Se referat side 24 af HØST IF U13/U14 
DR's tur til Holland i slutningen af maj. Flere 
sponsorer har bidraget til en spændende 
fodboldtur.

tak til 

KE-El

Sanistål

Voldum 
Tømrer- og 
Snedker-
forretning

Djurslands 
Bank

Autohuset 
Hinnerup

Bygma 
Risskov

AC-maleren

Hinnerup 
Tømrer firmaet 
Mads Bisgaard

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

ok aftale
Brændstof: Du støtter ungdomsar-
bejdet i HØST IF med 6 øre pr. liter, 
hver gang du tanker, når du har et 
OK benzinkort eller OK-app, der er 
tilknyttet HØST IF. 
Elektricitet: Bestil elektricitet 
via OK, så får HØST IF dobbelt 
op, altså 12 øre i tilskud pr. tanket 
liter brændstof. Flere af vores 
korthavere (inkl. undertegnede) har 
benyttet sig af dette gode tilbud 
om elaftale.
Tilmelding: Er du interesseret i 
dette gode OK tilbud med støtte til 
HØST IF, så download OK appen 
til iOS eller Android, eller kontakt 
undertegnede for et OK-kort.

I klublokalet i HØST-Hallen er 
der brochurer etc. og det vil også 
kunne ses på hjemmesiden.

Støt lokalsporten i HØST IF. 
Sidste år fik ungdomsarbejdet i 
HØST IF over 34.000 kr. i sponsor-
støtte af OK.

OK APP
Det er nu muligt at downloade en 
app til både Android og iOS, så man 
ikke skal bruge kort til betaling på 
tanken, men betale via OK-app.

Det er vigtigt under opsætnin-
gen at angive den forening man vil 
støtte – så husk at tilvælge HØST 
IF! Så vil HØST IF stadig få 6 eller 
12 øre pr. liter når I tanker. Man kan 
også vælge MobilePay, men så er 
der ingen støttekroner til HØST IF!

Hvis man bruger betalingskort i 
automaten, er der ingen ændringer.

Kortholdere, der både har app og 
kort, kan anvende begge dele.

Lars Olsen
HØST IF Sponsorudvalg
E-mail Lars.knud@godmail.dk
Tlf. 30 75 22 12 / 23 81 01 21

tak til 

Hinnerup El

Davidsen

Tastum & 
Hvass VVS

Bang 
Jørgensen

Midtjyllands 
Sommerhus-
udlejning

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

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

NY SPILLERDRAGT OG SPORTSTASKE TIL U8
EDC Ejendomsmægler 
Hadsten ved Jette Eriksen 
har sponsoreret spilletøj – 
trøjer med spillernavne på og 
buks til U8 DR og PI (hedder 
U9 efter sommerferien). 
Desuden er der en sportsta-
ske til alle spillerne på holdet.

Tak til Jette for dette fine 
sponsorat.

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

SPONSORHJØRNET

HØST – Juni 2018

34 SPONSORHJØRNET

HØST – Juni 2018

35

mailto:lars.knud@godmail.dk


Hadbjerg 
Skole
På www.hadbjergskole.dk kan du 
læse alt om skolens aktiviteter, 
meddelelser m.m. – samt logge 
ind på Elev/Forældre-Intra, hvor 
der gives information til de 
enkelte klasser.

MK
Mette	Krabbe

AMKH
Anne	Martiny	Kaas	Hansen

LTM
Lise	Thorbøll	Melchiorsen

AB
Anders	Bonde

PRÆSTER
i	pastoratet

Kirkebil
Har man behov for taxa til kirke 
eller arrangementer i præstegår-
den og sognegården, ringer man 
til Karins Taxi, tlf. 86 98 35 70.

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

Sogn.dk
Husk at man altid kan finde 
relevante kontaktoplysninger på 
præster og menighedsråd samt 
gudstjenesteliste på sogn.dk.

Til smartphone kan man 
også gratis hente appen 

”Kirkekalenderen”, som har de 
samme oplysninger. Her kan man 
tilføje sine favoritkirker og nemt 
få et overblik over hvornår der er 
gudstjeneste næste gang i vore 
sogne.

MHT
Marie	Hedegaard	Thomsen

FERIE OG FRIDAGE
Jeg holder sommerferie i uge 27-29
Der henvises i denne periode til mine kolle-
gaer i Hadsten:
Marie Hedegaard Thomsen, tlf. 86 98 08 09
Lise Thorbøll Melchiorsen, tlf. 86 98 24 24
Kirkekontoret, tlf. 86 98 04 25.

Mette Krabbe

SAMTALE MED EN PRÆST
Præsterne	står	altid	til 
rådighed	for	en	samtale
Det kan foregå i hjemmet, i sognegården 
eller i præstegården. Man kan henvende sig, 
når man har behov for at tale med et andet 
menneske i fortrolighed.

Præster har tavshedspligt, hvilket bety-
der, at det, der bliver en præst betroet, ikke 
fortælles videre. Samtalen kan handle om tro 
og tvivl, sorg og savn, ensomhed, svære valg 
i livet.

Man skal ikke være bange for at ”tage 
præstens tid”, for det er faktisk præstens 
arbejde at tage ud og tale med folk, der har 
brug for det. Ring eller få en anden til det – vi 
kommer gerne!

PrAktisk iNFormAtioN

HØST – Juni 2018

36 PrAktisk iNFormAtioN

HØST – Juni 2018

37

mailto:www.hadbjergskole.dk?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
http://www.sogn.dk


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
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

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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Ældregudstjeneste p Valdemarsdag & 
Genforeningen 1920

Gudstjeneste, 
Hadbjerg Kirke

HØST udkommer Sankthansaften Gudstjeneste, 
Ødum Kirke

Gudstjeneste, 
Hadbjerg Kirke

Fodboldskole Fodboldskole Fodboldskole Fodboldskole Fodboldskole Søndag d.  8. Gudstjeneste, Ødum Kirke
Søndag d. 15. Gudstjeneste, Sct. Pauls
Søndag d. 22. Gudstjeneste, Sct. Pauls
Søndag d. 29. Gudstjeneste, Sct. Pauls

Gudstjeneste, 
Hadbjerg Kirke

HØST deadline Gudstjeneste, 
Ødum Kirke

Plejehjems-
gudstjeneste

Gudstjeneste, 
Hadbjerg Kirke

Stafet for Livet
HØST udkommer

Stafet for Livet
Gudstjeneste, 
Ødum Kirke
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