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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
November  13.10.2018 27.-29.10.2018
December-januar 10.11.2018 24.-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.

Rikke Møller 
Antvorskov
Redaktør
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takker af, indsamling, tilmel-
ding til minikonfirmander

20  AKTIVITETER
Floorball er startet.
Alle aktiviteter er godt i gang 
med efterårssæsonen

28		 DET	HISTORISKE	HJØRNE
Om købmanden og smedene i 
Langskov 
 

31  TILBAGEBLIK
 Stafet for Livet.
Udflugt til Mariager.
Generalforsamling i Hadbjerg.

34		 SPONSORHJØRNET
Nye overtrækstrøjer 
til U11-U13
 

36		 PRAKTISK	INFORMATION
Sorggruppe.
Ferie.
Gudstjenester for de ældste.

38		 HER	FINDER	DU
Bladets støtter og andre 
kontaktoplysninger
 
 

FRUGTHØST
Frugthøsten er god i år. Frugtavlerne melder 
om tilfredshed på trods af tørken. Hvad 
der mangler i mængde på grund af tørke, 
kompenseres der for i sukkerindhold på grund 
af varmen.

Netop nu fejres høsten med gudstjenester 
og gårdbesøg. Det er en god anledning til at 
sige tak for den høst, vi har fået.

Det, der er sået, skal høstes. Det gælder 
i naturen, det gælder i livet, og det gælder 
mennesker. Det er glædeligt, at vi kan høste, 
og at andre kan høste fra os. Det kalder på 
taknemmelighed, men måske også på et 
stænk af vemod.

I det historiske hjørne fortæller Martin om, 
hvordan man i forgangne tider kunne bytte 
sig til købmandsvarer for høsten af æg.

Hadbjerg Borgerforening refererer fra en 
vellykket ekstraordinær generalforsamling, 
som viste høsten af fællesskab og lokal 
opbakning.

Og Niels takker for høsten af et langt 
samarbejde i lokalområdet.

Det er godt at huske på, at efter hver høst, 
kommer der en ny tid til at så frø og skabe 
nyt liv.

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 
app-en "Kirke kalenderen".

Præster
MK Mette Krabbe
KUK Kristoffer Uhre Knattrup
LTM Lise Thorbøll Melchiorsen
MHT Marie Hedegaard Thomsen
AB Anders Bonde

GUDStJeNeSter
Oktober  Ødum Kirke Hadbjerg Kirke Andre kirker
Tirsdag d. 2. Kirke i Børnehøjde  kl. 17.30 MK
Søndag d. 7. 19. søndag efter trinitatis kl. 11.00 Høst- og familiegudstjeneste med efter-  følgende gårdbesøg
Søndag d. 14. 20. søndag efter trinitatis  kl. 11.00 LTM
Søndag d. 21. 21. søndag efter trinitatis  kl.   9.30 MK kl. 11.00 Sct. Pauls MK
Søndag d. 28. 22. søndag efter trinitatis kl. 11.00 MHT
November  Ødum Kirke Hadbjerg Kirke Andre kirker
Søndag d. 4. Alle Helgens søndag kl.   9.30 MK kl. 11.00 MK
Tirsdag d. 6. Kirke i Børnehøjde  kl. 17.30 MK
Søndag d. 11. 24. søndag efter trinitatis  kl. 11.00 MK
Søndag d. 18. 25. søndag efter trinitatis kl.   9.30 LTM
Søndag d. 25. Sidste søndag i kirkeåret  kl.   9.30 MHT
December  Ødum Kirke Hadbjerg Kirke Andre kirker
Søndag d. 2. 1. søndag i advent kl. 14.00 Familiegudstj. m. Lucia
Tirsdag d. 4. Kirke i Børnehøjde  kl. 17.30 MK

ER DU NY I SELLING?
Lørdag d. 6. oktober holder vi den traditi-

onsrige medhjælper- og tilflytterfest i Selling 

Forsamlingshus.Her inviteres alle der har givet en hånd med i 

løbet af det forgangne år med bl.a. banko, fælles-

spisning, arbejdsdag eller andet.
Vi inviterer også altid tilflyttere med, men da 

der er nye regler om persondata osv. kan vi ikke 

længere få oplyst hvor der er flyttet nye til.

Derfor vil vi opfordre alle der er flyttet til Selling 

siden oktober 2017 til at henvende sig 

til Martin Bugge på kobberoe@gmail.com 

eller tlf. 25 37 45 37, så de kan få en invitation.Selling Forsamlingshus

KIRKE I BØRNEHØJDE – ET TILBUD TIL BØRNEFAMILIER
Hadbjerg Kirke, tirsdag den 2. oktober kl. 17.30

Tag børnene med i kirke tirsdag aften en gang om måneden. Sæt jer på kirkebænken 
og få et lille pusterum midt i en hektisk hverdag.

Klokken ringer, orglet spiller, vi synger salmer og åbner den 
gamle fortællekasse for at se, hvilken historie vi skal høre i dag. 
Bagefter spiser vi sammen i våbenhuset, inden vi alle går glade 
hjem og finde vores seng.

Minigudstjenesten varer ca. 20 minutter og 
menighedsrådet sørger for pizza, grøntsager, vand 
og kaffe.

Tilmelding til Mette Krabbe på mail 
mekr@km.dk eller sms 40 88 96 00 – hvis man 
ikke når at tilmelde sig, møder man bare op 
alligevel.

Alle er velkomne, også børn fra Ødum, Selling, 
Langskov eller andre steder i sognene.

Datoer i efteråret
Tirsdag d. 2. oktober kl. 17.30
Tirsdag d. 6. november kl. 17.30
Tirsdag d. 4. december kl. 17.30

Mette	krabbe

Det sKer i HØst-områDet
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HØSTGUDSTJENESTE
MED MINIKONFIRMANDER OG BØRNEKIRKEKOR 

GÅRDBESØG
OG HELSTEGT PATTEGRIS

Ødum Kirke, søndag den 7. oktober kl. 11.00

Vores nyoprettede 
børnekirkekor og 
minikonfirman-

derne fra 3. A deltager i 
høstgudstjenesten i Ødum 
Kirke. Efter gudstjenesten er 
der traditionen tro frokost 
og leg for børn på en af 
sognets gårde. I år byder 
Mette og Bjarke Hoffman 
velkommen på ”Enggaard”, 
Hadbjergvej 125, Hadbjerg. 
Her serveres der helstegt 
pattegris, vi skal høre om 

stedets historie og Bjarke vil 
fortælle om, hvordan det er 
at være landmand i dag og 
drive et moderne landbrug. 
Arrangementet afholdes og 
planlægges i et samarbejde 
mellem Ødum byforening 
og menighedsrådet. Der kan 
købes drikkevarer til maden 
og vi slutter dagen af med 
kaffe og kagebord.

Alle er velkomne.
Ødum-Hadbjerg	Menighedsråd

Minikonfirmanderne	(billedet)	
og	det	nye	børnekor	deltager	i	
gudstjenesten. 

KOM TIL

SYWEEKEND
SELLING FORSAMLINGSHUS D. 19.-21. OKTOBER 2018

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

Vi begynder fredag 
d. 19. oktober kl. 
15 og går hjem og 

sover, når vi ikke kan holde os 
vågne mere.

Lørdag morgen starter vi 
kl. 8, og bliver ved så længe 
vi gider.

Søndag morgen låser vi op 
kl. 8 igen, og lukker og slukker 
kl. 16. Du kan deltage i det 
omfang du ønsker.

• Borde, stole, strygebræt, 
strygejern og spejle findes.
• Medbring egne symate-
rialer og forlængerledninger, 

gerne kabeltromle, hvis du 
har, evt. bordlampe
• Kaffe og te ad libitum
• Mad, øl, vand og vin kan 
købes til meget rimelige 
penge. (frokost og aftensmad 
til kr. 35 pr. måltid)
• Stofrester sælges/byttes, 
så tag dit overskydende 
stof med
• Der er plads til max. 40 
personer pr. dag, og det er de 
40 som melder sig først til.
• Pris: Gratis
• Medbring evt. lidt kage, 
guf eller andet lækkert til 
hele holdet.

Vi håber, at der er mange, 
der vil deltage delvist eller 
hele weekenden. Alle er 
velkomne, og du bestemmer 
selv hvad du vil sy.

Hvis du kender nogen, 
der gerne vil med, så inviter 
dem med.

Du melder dig ved at 
sende en mail til Jane på: 
albrechtsen1945@gmail.com.

Mange syhilsner fra 
Sypigerne i Selling

Det sKer i HØst-områDet
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FÆLLES
SPISNING
D. 25. oktober kl. 18.00 i 
Hadbjerg Forsamlingshus

I kan tilmelde jer på tlf. 20 73 87 49, når 
skiltet kommer frem til vejen.

Når I har fået svar, er jeres tilmelding 
gældende. Husk at melde afbud, hvis I bliver 
forhindrede, så kan det være, at der er 
andre, der er heldige at komme med.

Næste fællesspisning er d. 29. november - 
den sidste i år.

Hadbjerg	borgerforening

INVITATION TIL BØRN I HØST-områDet 
meLLem 6 oG 12 år
For 4. år afholder vi ”uhyggelig halloween-
fest” i Ødum Forsamlingshus! Og DU er 
hermed inviteret til årets fest!

Denne gang holder vi festen
lørdag 27. oktober kl. 17-20.

Så skynd dig at sætte et STORT X i kalen-
deren. Sig det til dine forældre, så de kan 
få dig tilmeldt gerne allerede nu og senest 
d. 24. oktober. Af hensyn til planlægningen 
opfordrer vi til at denne dato overholdes.

Vi serverer som altid noget rigtigt klamt 
og lækkert monstermad, og skrækkelig men 
skøn kage til dessert.

Vi spiser ca. kl. 18.
Vi har skrækkelige dejlige danse-toner 

igen i år, så eventyrlige væsener, vampyrer, 
hekse, spøgelser med flere, får mulighed 
for at få bevæget de skæve knogler, svinget 
med hårlokkerne og rørt lattermusklerne. 
Der bliver også en skræmmende overra-
skelses-oplevelse (selvfølgelig tilpasset 
børnenes forskellige aldre).

Så find dit indre monster eller eventyrlige 
fe frem, og kom til vores fest.

Det koster 20 kr. og det betales ved 
indgangen.

I skal huske lidt penge til sodavand (10 
kr.) og/eller juice (5 kr.).

Mange eventyrlige monsterhilsner.

Elisabeth, tlf. 41 58 90 62 &
Anja, tlf. 20 85 64 63
(og det store crew af frivillige!)

en hilsen til børnenes voksne
Stor tak skal på forhånd lyde til jer frivillige voksne, der hjæl-
per os med at få det hele til at ske!

Vi har en særlig gruppe på Facebook, som I kan blive 
inviteret ind i, såfremt I ønsker at deltage i planlægning, 
madlavning, pyntning af lokale, udskæring af græskar etc.

Udklædte voksne er i øvrigt velkomne hele aftenen. Dog er 
der kun mad til jer, hvis der er rester.

HUSK AT TILMELDINGSFRISTEN ER: 24. oktober (midnat…)

HALLO 
WEEN

Det sKer i HØst-områDet
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FÆLLES
SPISNING
Det er igen tid til fællesspisning i 
Selling Forsamlingshus 
onsdag den 31. oktober kl. 18.00 
så sæt allerede nu X i kalenderen. Tag 
naboen under armen og kom til en hyggelig 
aften i godt selskab.

Tilmelding sker som vanligt på e-mail 
madiselling@gmail.com senest den 27. 
oktober. Har du ikke e-mail, kan tilmelding 
ske på tlf. 30 31 97 14.

Prisen er kr. 40 pr. voksen og kr. 20 pr. 
barn. Der kan købes drikkevarer til rigtigt 
gode priser, og der er altid vand på bordet.

Følg også med på Facebook-siden ”8370, 
Selling”, og skiltet foran forsamlingshuset.

De frivillige

HØJSKOLEFORENINGEN

SPIL DANSK – SYNG DANSK! MED SPISNING
Den 31. oktober 2018 kl. 17.00
Hadsten Højskole

Sædvanen tro indleder vi den nye sæson i Højskoleforeningen med 
“Spil Dansk Dagen”, som i virkeligheden er en hel uge. Ligeledes genta-
ger	vi	sidste	års	succes	med	at	synge	sammen	fra	Højskolesangbogen.

Kl. 17.00 Vi synger sammen i foredragssalen, hvor sangene vil blive motiverede af 
forstander Jacob Kjærsgaard Mortensen og pianist og musiklærer Steffen Jonassen.

 Deltagelse i sangtimen er gratis, og kræver ingen forhåndstilmelding.

Kl. 18.10 Middag i spisesalen. Pris kr. 50 pr. person. Husk tilmelding til middagen til  
info@hadstenhojskole.dk senest den 24. oktober. Efter middagen vil der være 
mulighed for at få en rundvisning på skolen.

Om	Højskoleforeningen	
for	Hadsten	&	Omegn
Højskoleforeningen for Hadsten 
& Omegn ligger på linje med 
grundtvigske højskoles folkelige 
og kristelige tanker.

Betal kr. 60 pr. arrangement, 
eller støt foreningen med et 
medlemskab på kr. 150 og kom 
gratis til alle arrangementer i 
sæsonen 2018/2019.

Kaffe/te/kage koster kr. 20.
Med mindre andet er nævnt, 

foregår alle arrangementer i fore-
dragssalen på Hadsten Højskole.

Højskoleforeningens formand: 
Forstander Jacob Kjærsgaard 
Mortensen

Højskoleforeningen
Arrangør

Det sKer i HØst-områDet
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ALLE HELGENS SØNDAG
Søndag den 4. november i Ødum kl. 9.30 og i Hadbjerg kl. 11.00
Vi mindes dem vi har mistet og nævner navnene på dem, som er døde i 
det forgangne år. I begge kirker er der liturgisk musikgudstjeneste med 
lystænding og 4-stemmig sang.

SALMEMARATON I ”100 SALMER”
I efteråret 2018 og foråret 2019 er der 5 aftener i alt, hvor vi skal høre en 
masse om nye salmer og ikke mindst synge dem.
Næste gang: ”Vinterens nye salmer” 
i Hadbjerg Kirke, torsdag den 15. november, kl. 19.30.

FOROMTALE AF ARRANGEMENTER I KOMMENDE MÅNEDER

FOROMTALE AF ARRANGEMENTER I KOMMENDE MÅNEDER

FOROMTALE AF ARRANGEMENTER I KOMMENDE MÅNEDER

FOROMTALE AF ARRANGEMENTER I KOMMENDE MÅNEDER

TEMAAFTEN OM SORG
Torsdag den 8. november, kl. 19.30, Hadsten Sognegård
Sorghjælp er huskehjælp - Hvordan hjælper vi hinanden, når vi mister?
Temaaften ved Ole Raakjær. Vi skriver ikke et menneske ud af vores liv, 
fordi det dør, og biologisk død er ikke det samme som eksistentiel død.

KURT KOMMER FORBI
Tirsdag den 13. november kl. 10.00 i Ødum Præstegård
Foredrag v. Kurt Leth “Typerne, originalerne, fantasterne og skæbnerne”
I 22 år producerede Kurt programmet KURT KOM FORBI. Ved siden af 
lavede han programmet KAFFE MED KURT på TV SYD.

KIRKEHØJSKOLE
Hadsten Sognegård, lørdag den 17. november, kl. 10.00 
”Diakoniens fornyede position i folkekirken og samfundet”
v. Birgitte Graakjær Hjort, Leder ved Folkekirkens Uddannelses- og 
Videnscenter i Aarhus

Det sKer i HØst-områDet
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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!

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

KONFIRMANDHUS
Der er nu afholdt møde med kommunen om placering af 
kirkens konfirmandhus. Kommunen ser det ikke umiddelbart 
som en mulighed at placere et konfirmandhus ved siden 
af HØST-Hallen. Selv om alle argumenter fra udvalget 
bliver mere eller mindre accepteret, mener kommunen, at 
hvis HØST-Hallen senere skal udvides, vil konfirmandhus-
placeringen give problemer. På mødet blev man dog enige om 
at kommunen skal se på tingene endnu en gang. Vi afventer 
svar på dette.

Samtidig er budget 2019 blevet aftalt politisk om end 
der er høringsperiode. I budget 2019 står HØST-Hallen 
udvidelse på programmet. Dog med den bemærkning, at 
placeringen af et evt. konfirmandhus, skal være afklaret. Vi 
må se hvad svaret bliver, og ud fra det, vil der blive arbejdet 
videre på flere fronter. Et konfirmandhus placeret på stedet 
vil give så mange ”gratis” muligheder for alle: kirke, skole, 
foreninger osv. Men tilbygningen til HØST-Hallen vil blive 
udført uanset i 2019.

VENTILATION
Der er holdt møde med COWI og der laves en projektplan i 
september. Man arbejder hen imod forberedelsesaktiviteter 
til ventilationsinstallationen i ugerne op til efterårsferien i uge 
42. Uge 42 og et par dage i uge 43 (måske) vil HØST-Hallen 
være helt lukket for aktiviteter, mens arbejdet foregår inden-
dørs. I perioden vil der øst for hallen på det grønne område 
ved multibanen blive oprettet byggearbejdsplads.

Dejligt at høre at der ”kun” bliver 1 uges afbrydelse af akti-
viteterne, og at denne uge er der hvor der normalt er meget 
nedsat aktivitet i HØST-Hallen pga. efterårsferien.

Lars Olsen
Kontaktperson i projektgruppen
Tlf. 23 81 01 21
Mail lars.knud@godmail.dk 

Efter 21 år har jeg valgt at 
gå på pension. Det har ikke 
været let at træffe denne 
beslutning, men onsdag d. 24. 
oktober bliver min sidste dag 
på Hadbjerg Skole.

Jeg kan huske, da jeg 
var til ansættelsessamtale 
i maj 1997 og blev spurgt 
af Inge Sørensen, der var 
skolebestyrelsesformand på 
dette tidspunkt, hvad der 
gjorde, at jeg havde søgt 
Hadberg Skole. Nogle af de 
ting jeg havde lagt mærke til 
i stillingsopslaget, var bl.a. 
skolestørrelsen, nærhed og 
det at skolen var en del af et 
lokalområde.

Det har været et spæn-
dende job og jeg føler mig 
privilegeret ved, at jeg har 
kunnet være en del af skolens 
udvikling i så lang tid.

Over en årrække har vi fået 
opbygget en attraktiv og tids-
svarende skole, hvor eleverne 
er i centrum, og hvor skolen 
i dag er udstyret med IT og 
tekniske hjælpemidler, der 
kan være med til at under-
støtte elevernes læring og 
dette i et nyt og tidssvarende 
undervisningsmiljø.

Vi har skabt udendørs-
arealer, der giver mulighed for 
mange aktiviteter i frikvarte-
rer og fritiden.

Legen og bevægelsen har 
fået sin plads i hverdagen 
og er med til at skabe trivsel 
for store og små på tværs af 
klasse, alder og familier.

Sammen – skole, forenings-
liv og kirken – har vi skabt og 
udviklet en treenighed, der er 
med til at styrke Hadbjergs 
identitet og glæde ved at 
skabe og lave noget sammen. 
Her tænker jeg specielt på 
HØSTival med historiske 
temaer, store teaterforestil-
linger og markeder.

Det har været en stor 
glæde og inspiration at være 
en del af dette.

Alle betjener vi de samme 
personer – elever og foræl-
dre, børn, voksne og ældre 
i Hadbjerg Skoles distrikt 
– og det er væsentligt, at vi 
sammen kan skabe ting, der 
kan være til glæde for mange 
i lokalområdet.

Tak for et spændende 
arbejdsliv.

Niels	Fensby
Skoleleder Hadbjerg Skole

Kære alle i HØST-området
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Der venter borgerne i HØST-
området en oplevelse, som hele 
verden mærker, hvis de siger JA 

til at samle ind for Røde Kors søndag den 7. 
oktober.

Det bliver nemlig en gåtur, der vil ændre 
verden for en anden.

En del af pengene fra indsamlingen vil 
blandt andet gå til de mange familier i Syrien, 
der på syvende år lever med krigens rædsler. 
Det er svært at få maden til at slå til, og flere 
steder må mødre koge suppe på græs for at 
mætte deres børn.

Herhjemme vil nogle af de indsamlede 
midler gå til at sikre, at sygdomsramte hjem-
løse kan få en varm seng at sove i. I dag bliver 
mange hjemløse udskrevet direkte til gaden 
fra hospitalet. Røde Kors sørger for, at de i 
stedet for at sove på gaden kan få en seng at 
sove i, mens de samler kræfter til at komme 
ovenpå igen.

Men det bliver også en gåtur med mulighed 
for en masse sjove og gode oplevelser for 
indsamlerne.

Et JA til at samle ind d. 7. oktober kan for 
eksempel bruges til at tage børnene med og 
give dem perspektiv på verden. Eller til at 
tage en god ven under armen og blive opda-
teret på hinandens liv undervejs. Og måske 
venter der en spændende overraskelse, når 
en fremmed åbner døren.

I Hadsten håber indsamlingsleder Anne R. 
Sangers, at rigtig mange borgere i HØST-
området, vil sige JA til at melde sig som 
indsamlere.

Anne Sangers har debut som 
indsamlingsleder i Hadsten i år

”Min datter og jeg startede 
med at samle ind, da hun gik i 
børnehave for 8 år siden. Det 
har givet nogle dejlige oplevel-
ser, 3 timers hyggelig mor og 
datter tid, og så har det været 
en god anledning til at snakke 
om, at ikke alle i verden har det 
så godt som i Danmark.

I Hadsten-området har vi 
brug for godt 80 indsamlere, og 
med både gå- og køre-, lange 
og korte ruter er der noget 
for enhver smag. Kom gerne 
med ønsker, så finder vi også 
en rute, der passer til dig. Alle 
indsamlere får en lille forfrisk-
ning med på turen og bagefter 
er der kaffe og kage, mens 
bøsserne bliver talt op, og der 
bliver skrevet diplomer.”

En indsamler samler typisk kr. 1.000 ind – 
for de penge kan Røde Kors give:
• Seks måneders støtte til en voldsudsat 
kvinde og hendes børn herhjemme
• Et døgn på et omsorgscenter for en hjem-
løs i Danmark
• Mad til 28 børn i en måned i et af verdens 
brændpunkter
• Rent drikkevand til 37 mennesker i et år i 
verdens fattigste lande

Meld dig som indsamler hos Røde Kors i 
Hadsten på www.rødekors.dk/indsamler eller 
tlf. 70 10 00 00.

For yderligere information kontakt:
Røde Kors på tlf. 35 25 92 00 – 
efter kl. 16 på tlf. 40 41 41 73

rØDe	kOrS	OPFOrDrer	HØST-OMrÅDet 
tIL	At	tAGe	JA-HAtteN	PÅ
Søndag den 7. oktober hylder Røde Kors optimismen 
og inviterer borgerne i Hadsten og HØST-området 
til at sige JA til at gå ud og samle ind.

Astrid	har	siden	hun	gik	i	børnehave	været	
med	sin	mor	ude	at	samle	ind	til	røde	kors
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TIL FORÆLDRE MED BØRN I 3. B PÅ HADBJERG SKOLE
Kære forældre
Jeres barn inviteres hermed til at være ”minikonfirmand”.
Undervisningen foregår i Ødum præstegård kl. 14.30-16 følgende torsdage:

1.	november,	9.	november,	15.	november;	22.	november	og	29.	november

Jeg mødes med børnene på skolen og sammen tager vi skolebussen (rute 2) fra Hadbjerg 
Skole kl. 14.13. Vi slutter i præstegården kl. 16.00. Har I ikke mulighed for at hente jeres 
barn, finder vi en løsning. For Selling-børnene går bus nr. 117 til Selling kl. 15.58 og skolebus-
sen (rute 2) går fra Ødum kl. 16.27 (over Røved-Langskov-Hadbjerg).

Tilmelding senest den 25. oktober på e-mail eller på tilmeldingsblanketten på næste side. 
Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte mig på tlf. 40 88 96 00.

Søndag den 2. december holder vi familiegudstjeneste i Ødum Kirke kl. 14.00. 
Minikonfirmanderne skal være med til at lave gudstjeneste og bagefter kører vi til Selling 
Forsamlingshus, hvor der vil være juletræstænding med æbleskiver, julemand og godteposer. 
Inviter gerne bedsteforældre, søskende, og hvem der ellers har lyst til at være med, til at 
begynde julemåneden med en festlig gudstjeneste.

Med	venlig	hilsen	Mette	krabbe,
Sognepræst i Ødum og Hadbjerg sogne

MINI KONFIRMANDER 
I EFTERÅRET, 
FOR BØRN I 3. KLASSE
Ødum	præstegård
Fra uge 44 og til og med 
uge 48 tilbydes elever i 3. B 
på Hadbjerg Skole minikon-
firmandundervisning hver 
torsdag eftermiddag efter 
skoletid.

Undervisningen foregår 
kl. 14.30-16.00 i præstegår-
den. Tilmeldingsblanketten 
og orientering om under-
visningen er er ved siden af 
eller kan findes på Hadbjerg 
Skoles intranet. Skulle der 
være nogen, der ikke går på 
Hadbjerg Skole i 3. A og 3. B, 
men alligevel gerne vil deltage, 
så ret endelig henvendelse til 
mig på tlf. 40 88 96 00.

Mette	krabbe

TILMELDING TIL MINIKONFIRMAND

Barnets fulde navn:  ____________________________________

Forældrenes navne:  ____________________________________

Tlf. nr.: ________________

E-mail:  ________________________________________________
(al kommunikation foregår via e-mail)

Bliver hentet kl. 16.00: _____________________  Nej , Ja 

Skal med bus 117 til Selling: ________________  Nej , Ja 

Skal med skolebus rute 2 kl. 16.27 til Hadbjerg: Nej , Ja 

Ingen af ovenstående: ______________________ Nej , Ja 
(har endnu ikke fundet en løsning mht. hjemtransport)

Må køre i privatbil, om nødvendigt: _________ Nej , Ja 

Må få billede offentliggjort i HØST:  _______ Nej , Ja 

Kommer til julearrangementet 
søndag den 2. december: ___________________ Nej , Ja 
    
                                                                     Hvis ja: Antal:_____

Forældreunderskrift: ____________________________________

Blanketten lægges i postkassen ved Ødum Præstegård, 
Ødumvej 32 eller oplysningerne sendes på e-mail til 
mekr@km.dk

MINIKONFIRMANDER FOR 3. B
Kære elev i 3. B på Hadbjerg skole

Her er en invitation til dig. Du går nu i 3. 
klasse og kan derfor komme til at gå til mini-
konfirmand hver torsdag i Ødum Præstegård 
kl. 14.30-16.00
Til minikonfirmand skal vi:

 9 Høre historier fra bibelen
 9 Gå på opdagelse i Kirken
 9 Synge salmer og lære ”Fadervor”
 9 Lege
 9 Spise boller
 9 Ha’ det sjovt!

Hvis det er noget for dig, så kom og vær med.

Formålet med mini-
konfirmandundervisningen 
er at gøre børnene 
fortrolige med den 
kristne børnelærdom og 
Folkekirkens gudstjene-
ste. Undervisningen er 
ment som et supplement 
til skolens kristendoms-
undervisning og der vil 
blive lagt vægt på en 
oplevelses- og erfarings-
orienteret undervisning. 
Det er gratis, og man 
skal ikke være døbt for at 
kunne deltage.
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Vi i udvalget var 
ret spændte 
på, hvor mange 

der mon ville dukke op 
på denne første aften. Vi 
blev glædeligt overrasket, 
da hele 16 spillere MK 
og yderligere 2, der lige 
skulle kigge, mødte op.

Efter en kort velkomst 
og en kort introduk-
tion af spillet og regler, 
blev scenen sat på den 
specielt opsatte bane 

”med runde hjørner”. I 5 
kvarter blev der spillet 
for fuld knald. Alle svedte 
godt og grundigt. Alle var 
enige om, at det her var 
en fantastisk måde at få 
sig rørt på og pulsen op, 
og samtidig lige kunne 
puste, når de andre hold 
var på banen.

Et enkelt uheld kom 
det dog til, da Michael 
Lauridsen fra Selling 
mente at han fik et slag 

bag på foden og derfor 
fik is på. Dagen efter viste 
det sig desværre, at han 
havde sprængt akillesse-
nen. Men trods udsigten 
til nogle uger med foden i 
skinne og derefter genop-
træning, er Michael ved 
så godt mod, at han selv-
følgelig kommer tilbage 
til dette dejlige spil som 
Floorball er.

Jeg er sikker på, at 
alle der var der denne 

mandag, kigger forbi igen 
de kommende mandage, 
hvor der spilles fra kl. 
20.00 i HØST-Hallen. 
Kom og vær med – du 
får motion på en god og 
intens måde, og sveden 
kommer garanteret frem 
på panden. Og så er det 
ganske hyggeligt også! Så 
mød op på mandage med 
start omklædt kl. 20.00! 
Husk drikkedunk så du 
kan holde væskebalancen.

FLOORBALL I HØST IF
StArteDe	MANDAG	DeN	3.	SePteMber

Lars Olsen
Kontaktperson Floorball
Tlf. 23 81 01 21, mail lars.knud@godmail.dk
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HØST IF MOTION 
STAVGANG
Vi	er	stadig	i	sommer-
sæsonen	”stavgangsmæssigt”

Det betyder, at vi stadig går 
hver torsdag kl. 19.00.

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

Vagn	Salling	Poulsen
tlf.	86	91	43	76	/	23	25	19	89

BADMINTON
Ledige	baner	i	HØST-
Hallen	sæson	2018-2019
tidspunkt Antal ledige baner
Mandag kl. 18.00-19.00 4
Mandag kl. 19.00-20.00 2
Mandag kl. 21.00-22.00 1
Tirsdag kl. 16.00-17.00 2
Tirsdag kl. 20.45-22.00 1
Torsdag kl. 16.00-17.00 4

Gert Holdensgaard
tlf.	23	31	17	56
Mail gertogsanna@skylinemail.dk

BORDTENNIS
Sæsonen	er	i	gang
Ungdom tirs.+tors. kl. 18.00-19.15
Senior tirs.+tors. kl. 19.30-21.00
Vi har masser af plads til 
nye spillere, så il du prøve 
at spille bordtennis, er du 
velkommen til at kikke forbi 
HØST-Hallen, eller kontakte 
undertegnede.

Peter	thybo	Christensen
tlf.	50	74	73	15
Mail	ptc@aabnet.dk

VOLLEYBALL
Volley	voksne	mixhold

Torsdage	kl.	20.00-22.00

LØB I HØST IF
HØST IF Løb er en motions-
afdeling i HØST IF hvor vi 
løber sammen, laver klubture, 
træner mod fælles mål og 
tager til små/store motions-
løb. Der er plads til alle på 
vores løbeture, da tempo 
afstemmes eller der laves 
opsamling så vi følges ad. Her 
i den noget koldere og mørke 
tid er det rart at have nogen 
at løbe sammen med – kan 
ofte være den motivation som 
gør, at du kommer af sted.

Har du fået lyst til at 
løbe sammen med os, så 
skriv gerne en besked og 
aftal en tur.

træningstider fra HØST-Hallen
Tirsdag kl. 19.30
Torsdag kl. 20.00
Søndag kl. 9.00

Vel	løb
Claus	Glavind
Mail	claus@glavind.net
tlf.	71	78	02	30

KROLF
Sommeren er på retur – 
men du kan stadig gå til 
den på krolfbanen ved 
HØST-Hallen.

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

Du kan låne køller og kugler 
helt gratis.

Vi har det sjovt! Og der er 
altid kaffe bagefter!

Margit Jensen
Kontaktperson
tlf.	22	76	57	78

JU JITSU
Vi tager imod nye medlem-
mer – både børn og voksne!
Tigerholdet (6-11 år) 
Tirsdage kl. 17.00-18.00
Drageholdet (12-15 år) 
Tirsdage kl. 17.00-18.00
Voksenholdet (16+ år) 
Ti. kl. 18.00-19.15, to. kl. 20.30-22.00
Du har kun brug for T-shirt og 
(lange) træningsbukser, samt 
en drikkedunk!

Thomas Langton
Glentevej	10,	Hadbjerg
hadbjerg.jujitsu@gmail.com

Vi er en flok på en 
8-12 stykker, der 
mødes hver torsdag 
og fornøjer os med 
lidt sjov og engage-
rende volleyspil.

Har du lyst til at 
være med, er du 
meget velkommen 

til at møde op og 
spille med – det er 
uden forpligtigelser 
at spille med nogle 
gange, for at se om 
det er noget for dig.

Du behøves ikke 
at være tidligere 
elitespiler for at 

være med, da vi 
alle sammen er 
meget forskellige i 
niveau. Det er dog 
en fordel for både 
dig og spillet, at du 
har stiftet bekendt-
skab med volley før, 
herunder at du har 

rimeligt styr på bl.a. 
grundslagene.

Har du spørgsmål 
er du velkommen til 
at henvende dig til:

kim	Liholm
Mail kim@liholm.dk
Mobil	22	78	77	70
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FODBOLD
UNGDOM
U14	og	U15	DR	11-mandsfodbold
HØST IF ungdomsafdeling kan her i efteråret 
præsentere 2 11-mandsfodboldhold. Det er i 
U14 og U15 rækken DR det sker.

U14 DR
U14 drengeholdet blev besluttet tilmeldt i 
11-mandsrækken i sidste øjeblik, da der er 
kommet flere spillere til. I foråret spillede man 
i 8-mandsrækken. Holdet er tilmeldt i Liga 5.

Status efter seks spillede kampe er, at 
holdet ligger på førstepladsen med 14 point. 
Fire vundne kampe og to uafgjorte. Flot klaret 
af U14 holdet. Der resterer fire kampe.

U15	DR
Holdet er her i efteråret rykket op i Liga 4 – 
et niveau højere end foråret. Det betyder, at 
der virkelig er kamp til stregen i alle kampene, 
og man møder modstandere, der er væsentlig 
bedre end tidligere. Der er p.t. spillet fem 
kampe. En kamp er vundet – fire kampe er 
tabt. Men med god indsats af holdet i alle 
kampene. Der resterer fem kampe.

Der er rigtig god forældre- og tilskueropbak-
ning til både U14- og U15-kampene. Dejligt 
at se så mange bakker vores drenge op.

Se i øvrigt HØST IF hjemmeside 
www.høstif.dk/fodbold for træningstider / 
trænere etc.

Børne-	&	Ungdomshold	HØST	IF	U6-U12
Der er igen gang i træning og kampe på 
banerne ved HØST-Hallen.

Til flere træninger vrimler det med spillere 
på banerne. Det er også dejligt at se opbak-
ning fra forældre både til træning og kampe.

Oversigt over træningstider og trænere for 
de enkelte hold opdateres på hjemmesiden 
www.høstif.dk/fodbold.

Vær opmærksom på at alle hold pr. 1. 
august er rykket en årgang op!

Den næste måned afsluttes udendørsaktivi-
teterne for de fleste hold. Nogle hold vælger 
dog fortsat at træne udendørs i en periode.

Ellers går vi efter efterårsferien i uge 
42 over til indendørstræning. Det bliver 
om fredagen, der er mulighed for dette. 
Træningstiderne er endnu ikke endelig aftalt 
og fordelt.

Fodboldudvalget

NVUi/HØst iF senior klubsamarbejde

VH FODBOLD
SERIE 3
Oprykningen tilbage til serie 3 her i foråret gik fint og 
smertefrit.

Men VH Fodbold Serie 3 har fået sin sag for må man sige. 
Der er spillet halvdelen af kampene – og de syv kampe har 
kun givet 4 point for en uafgjort og en vundet kamp. Dog er 
pointene hentet i de 2 seneste kampe, så der er forhåbning 
om, at holdet nu endeligt er kommet i gang, så vi kan undgå 
nedrykning.

Hjemmekampe serie 3 efterår
13. oktober 13.00 VH Fodbold-HOG Hinnerup Voldum Stadion
27. oktober 13.00 VH Fodbold-Vorup IF HØST Stadion

SERIE 6
Sluttede igen som nummer 1 i puljen, men da holdet indimel-
lem kan have svært ved at stille et hold, der kan klare sig i 
Serie 5, har man igen valgt at spille i Serie 6.

Der er spillet fire kampe – to vundet og to tabte kampe. 
Serie 6 rækken VH Fodbold er havnet i her i efteråret, ser lidt 
stærkere ud end tidligere. Der er godt med modstand til det 
ellers sejrsvante hold.

Hjemmekampe serie 6 efterår
7. oktober 14.00 VH Fodbold-Ådalen IF HØST Stadion
21. oktober 14.00 VH Fodbold-AH 2012 Voldum Stadion

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.

Kampprogram og resultater
Serie 3: https://bit.ly/2Pl6d8s
Serie 6: https://bit.ly/2Mlmht3

Jan Sandholm Laursen
Træner
Tlf. 21 67 79 67

Lars Olsen
HØST IF – VH Fodbold ansvarlig
Tlf. 23 81 01 21
Mail lars.knud@godmail.dk

SENIOR
OB	40	holdet	(HØST	IF)
OB 40 er i pulje med flg. hold i efterårsstart:
Skødstrup, Søften, Hadsten, HOG, 
ASA, FC Rangers, Trustrup

Det er blevet til fem spillede kampe – hvoraf 
fire er vundet og en er tabt. Der resterer kun 
en kamp. Desværre er puljen ramt af et par 
hold, der har trukket sig, hvilket betyder, at 
man så er oversidder i runden.

Efter efterårsferien spilles der indendørs i 
HØST-Hallen onsdag aften.

Jacob	Andersen
Holdleder
tlf.	27	12	55	24
Mail	andersenjacob1980@gmail.com
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QUICKGUIDE til aktiviteter og kontaktpersoner
Badminton HØST IF
Kontaktperson: Gert Holdensgaard, tlf. 23 31 17 56, e-mail gertogsanna@skylinemail.dk
Banko Hadbjerg Forsamlingshus
 Onsdag kl. 19.30
Bordtennis HØST IF
Træningstider: Ungdom – tirsdag og torsdag kl. 18.00-19.30
 Senior – tirsdag og torsdag kl. 19.00-21.30
Kontaktperson Peter Thybo Christensen, tlf. 50 74 73 15, ptc@aabnet.dk
Gymnastik HØst iF
Formand: Gunvor Bakkegaard, tlf. 22 22 23 85, e-mail gunvor@oedumdamgaard.dk
 Leg & bevægelse  0 -2 år – torsdag kl. 17.00-18.00 Hal A 
  Instruktør: Vicki Espersen
 Krudtuglerne Piger og drenge 3-4 år med far/mor Mandag kl. 17.00–18.00 i hal B 
  Instruktører: Blia Solgaard, Tina D. Knørr
 Spillopperne Piger og drenge 5-6 år  Mandag kl. 17.00-18.00 i hal A 
  Instruktør: Henning Espersen m.fl.
 Micro springere Piger og drenge 0.-2. klasse  Onsdag kl. 17.00-18.15 i hal B 
  Instruktør: Steffen Espersen, Henning Espersen m.fl.
 Mini springere Piger og drenge 3.-4. klasse  Torsdag kl. 17.00-18.30 i hal B 
  Instruktør: Steffen Espersen & Henning Espersen m.fl.
 Store springere Piger og drenge fra 5. klasse  Onsdag kl. 18.30-20.00 i hal B 
  Instruktør: Steffen Espersen & Martin Damhus Knørr m.fl.
 Zumba M/K Fra 16 år   Mandag kl. 19.00-20.15 i hal A  
  Instruktør: Louise Rasmussen  Torsdag kl. 19.00-20.00 i hal B
 Crossgym M/K Fra 16 år   Mandag kl. 20.15-21.30 i hal A 
  Instruktør: Katrine Sørensen
 Rytmekrukker Fra 18 år   Tirsdag kl. 19.15-20.45 i hal B 
  Instruktør: Gunvor Bakkegaard og Benedicte S. Larsen
 Pilates Fra 18 år   Tirsdag kl. 19.00-20.30 
  Instruktør Sabine Mogensen
 Friske bedste & older – fra 60 år   Mandag kl. 15.00-17.00 
  Instruktør: 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. 23 81 01 21
Ungdomskoordinator Rasmus Knage Thomsen, tlf. 21 84 16 41
Træningstider  U7-U8 drenge, onsdag kl. 17.15-18.15 
og trænere  Træner Henrik Frydensberg Hvass, tlf. 42224844 
  Holdleder Sanne Wittrup, tlf. 40 95 78 79
 U9 drenge, mandag kl. 17.15-18.15, onsdag kl. 16.45-18.15 
  Træner Nicolaj Kirkbak, tlf. 30 70 35 45 
  Træner Allan Nielsen, tlf. 23 31 01 33 
  Træner Jeppe 
  Træner Yvonn Simonsen, tlf. 20 95 39 30 
  Holdleder Ann Kaalund Laursen, tlf. 27 11 79 60 
  Holdleder Lena Danielsen, tlf. 20 24 57 60
 U10 drenge, mandag kl. 17.00-18.15, onsdag kl. 16.30-17.45 
  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
 U11 piger, tirsdag kl. 18.00-19.00, 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 
  Træner Jesper Thomsen, tlf. 22 99 89 29 
  Træner Thomas Jørgensen, tlf. 40 63 57 37 
  Holdleder Trine G. Lauritsen, tlf. 40 62 10 05
 U11 drenge, tirsdag kl. 16.45-18.15, torsdag kl. 16.45-18.15 
  Træner Søren Søndergaard , tlf. 27 21 31 97 
  Træner Ruben Høgh, tlf. 51 74 20 50 
  Træner Marc Steensgaard, tlf. 29 24 77 31 
  Holdleder Christina K. Dose, tlf. 41 89 30 16 
  Holdleder Rikke Juul Særmark, tlf. 51 22 09 73
 U12 drenge, tirsdag kl. 16.45-18.15, torsdag kl. 16.45-18.15 
  Træner Thomas Fangaard, tlf. 30 29 39 23 
  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
 U13-U14 piger, mandag kl. 16.30-18.00, onsdag kl. 16.30-18.00 
  Træner Svend Åge Vinther, tlf. 26 31 80 04
 U14-U15 drenge, mandag kl. 17.00-18.30, 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, træner ikke, kampdag onsdag 
  Hoildleder Jakob Andersen, tlf. 27 12 55 24
Fodbold VH Fodbold
 Herre senior, tirsdag kl. 19.00-21.00, 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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kØbMANDeN	I	LANGSkOV
Købmandsparret var meget vellidte, og 

for at tilgodese alle, også i yderområderne, 
kørte han landtur en gang om ugen med sin 
lille hest og fjedervogn. Da 2. verdenskrig 
brød ud, var der i området flere, der endnu 
ikke havde fået indlagt strøm, og her bragte 
købmanden også petroleum ud til deres 
lamper osv.

Høns havde flere af kunderne også, så 
købmanden opkøbte deres æg, som blev 
modregnet i afregningen af de varer man 
købte. Æggene solgte han videre til Spørring 
Ægeksport.

Dengang var det ikke mange af kunderne, 
der betalte kontant. Man havde en 
købmandsbog, hvor der blev skrevet ned, 
hvad man købte, og med passende mellem-
rum fik afregnet. Jeg husker det selv – sådan 
var det også i Brugsen i Ødum, hvor min mor 
ringede ind og bestilte hvad vi havde brug 
for, og så kom varerne med Ejnar Thomsen, 
som kørte landturen med hestevogn. Når 
min far senere var i Brugsen for at betale 

Af 
Martin	Møller

På arkiv.dk fandt jeg for nogen tid 
siden et billede af en tidligere 
købmandsforretning i Langskov, 

som jeg aldrig havde hørt om. Ved henven-
delse til Hadsten Lokalarkiv har jeg fået lov 
til at bringe billederne her i HØST, og ved 
samme lejlighed fandt jeg ud af, at billederne 
er indleveret til arkivet af Henning Pedersen, 
tidligere Langskovgård, som i dag bor på 
Hadbjerggård. Henning Pedersen har skrevet 
en del om Langskov og dens beboere, som 
også findes på Hadsten Lokalarkiv. Jeg har 
besøgt Henning Pedersen og fået et uddrag 
af hans materiale, som jeg har fået lov til at 
viderebringe her i HØST.

Købmandsforretningen var beliggende i 
svinget i byen, nu Langskovvej 27, og butik-
ken ses herunder.

Flere købmænd er nævnt, blandt andet 
Ejler Gotlieb Kristensen som i 1939 havde 
købt forretningen af en der hed Mågård. Han 
blev i en sen alder gift med den noget yngre 
Karen Bæk fra Hadbjerg.

købmandsforretningen	ca.	1930.	Henning	fortæller,	at	det	sandsynligvis	er	købmand	Jens	Poulsen	og	
hustruen	Maren	med	deres	to	ældste	børn,	kirstine	(senere	gift	ryssel)	og	sønnen	Poul.
Jens	Poulsen	var	købmand	fra	1917	til	1930.
beboelsen	er	fra	1900/1903	og	forretningen	fra	1880.
Forretningen er nedrevet.

regningen, var der altid en cigar med i købet. 
Ejner Thomsen have også æg, som blev vejet 
på en bismervægt, med tilbage til Brugsen, og 
jeg har fået fortalt, at når jeg som spæd skulle 
vejes, blev jeg hængt op i Ejners vægt i en ble.

Købmandsforretningen var Langskovs 
samlingspunkt, og her var en af byens første 
telefoner. Her kom man, når der skulle ringes 
til læge, dyrlæge eller andre vigtige ting, og 
købmanden og hans kone var således altid 
orienteret om hvad der skete i byen.

Det var også her, man mødtes, når der 
skulle aftales snekastning om vinteren. Der 
var snekastningspligt og hver gård havde pligt 
til at kaste sne et vist antal dage, alt efter 
hvor stor gården var. Efter en snestorm kunne 
der godt gå op til en uge inden vejene var 
farbare.

købmandsbutikken	
beliggende	i	
svinget. Her set fra den anden side.

bemærk	her	sælges	også	benzin.
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bemærk	det	lille	bindingsværkshus	bag	købmandsbutikken,	
her	var	der	cykel-	og	radioforretning.

Det gamle bindingsværkshus var oprinde-
lig stuehuset til en gård, som blev brækket 
ned i 1974.

Her boede Niels Holm, som var ungkarl og 
han solgte og reparerede cykler og radioer. 
Det fortælles, at han var lidt genert i sin 
optræden, men meget tillidsvækkende og 
vellidt og havde en stor kundekreds fra alle 
de omkringliggende byer. Det var i radioens 
barndom og han solgte mange radioer og 
grammofoner.

Nye cykler kunne man ikke købe under 
krigen, så der var rigeligt at se til med at 
holde de gamle kørende.

Radioforretningen var også tilholdssted 
for byens unge, som mødtes der om afte-
nen for at høre grammofonmusik. Hen mod 
slutningen af krigen kom tyskerne forbi for 
at konfiskere cykler. Også købmanden var i 
besiddelse af en cykel, som han ikke ville af 
med, men da tyskerne dagen efter stillede et 
maskingevær op på gårdspladsen, blev Ejler 
så bange, at han flygtede ud over markerne, 
og så var slaget tabt.

I Henning Pedersens beretning er der også 
omtalt to smede i byen, den ældste lå på 
toften ved Elkjærvej 2.

Smedjen var bygget af kampesten og med 
rødt tegltag og var beliggende på byjord. 
Peder Gotliebsen var byens smed og står i 
1877 som ejer af matriklen og må have været 
en foretagsom mand, da han i 1880 og 1887 
tilkøber jord.

Henning nævner også Sofus Smeden, som 
boede i et lille hus omme ved dammen. Han 
byggede smedje omkring 1930, men blev 
der ikke i mange år, og kom lidt hurtigt ud af 
byen. Han skyldte Købmand Mågård penge 
og gik fallit, og købmanden fik gammelt jern 
for det han havde til gode. Sofus blev smed 
på Lindenborg gods.

Stafet	For	Livet	blev	i	weeken-
den	d.	25.-26.	august	afviklet	
for	4.	gang	ved	NMT	Arena	i	
Hadsten.	Arrangementet	varer	
24	timer,	hvor	man	i	et	døgn	
sætter	fokus	på	kræftsagen,	
kæmper	sammen	og	fejrer	livet.	
Det	er	en	anledning	til	at	mindes	
dem,	vi	har	mistet,	og	give	håb	
til	dem,	der	kæmper.	Stafet	For	
Livet	er	fællesskab,	oplysning	og	
indsamling	i	kampen	mod	kræft.
HØST IF deltog igen med et åbent 
hold, hvor alle kunne deltage. 
Holdet havde i år deltagelse af 53 
aktive støtter og nåede impone-
rende 1.177 runder, det blev gået 
eller løbet af børn, unge og ældre.

Omregnet giver det en samlet 
distance på j alt 706 km i løbet af 
de 24 timer.

Under hele arrangementet var 
der sørget for god forplejning, 
social hygge i HØST-lejrens telt. 
Til aften var der 25 spisende, der 
nød godt af grill-mester Hans’ 
lækre mad.

Overskuddet fra madsalg går 
ligeledes til holdets indsamling.

Der skal lyde en stor tak til alle 
der deltog, bakkede op og/eller 
donerede beløb til HØST IF:
Hadbjerg Tømrerfirma 
Mikkelsen & Søn A/S
KE El-Installation A/S
2M-auto Spørring
Bents Køreskole

Det samlede støttebeløb for 
hele Stafet For Livet, Hadsten er 
endnu ikke opgjort – men det ser 
på nuværende tidspunkt ud til 
at blive mindst lige så stort som 
sidste år. Det samlede resultat 
forventer klar i løbet af oktober.

Stafet For Livet gruppen, HØST IF

I Hennings omfattende materiale går 
historierne helt tilbage til 1688, hvor det 
var Clausholm, der var ejer af Langskov. 
Byen bestod på det tidspunkt af 4 såkaldte 
selvejergårde, hvilket vil sige, at bonden ejer 
bygninger og toft (toft var særjord for den 
enkelte gård og stedet for gårdens placering), 
mens godset ejede bymarken, hvor bønderne 
var fæstere. Omkring 1935 bestod Langskov 
by af 8 gårde og 6-7 huse.

Dengang kendte alle hinanden, for man 
kom ikke så langt omkring dengang, da ingen i 
byen havde bil. Der blev holdt mange kaffegil-
der, hvor alt blev vendt og drejet, og det der 
ikke blev klaret ved kaffegilderne, blev klaret 
i købmandsforretningen, hvor der stod en 
stol og en bænk, så man kunne sidde ned og 
ordne tingene.

Her et lille 
oversigtskort der 
viser dammen, 
det	må	være	her	
smeden	byggede	
sin smedje.

købmandsbutikken	
var	placeret	på	
matrikel 6d.

HØST IF-DELTAGELSE VED STAFET FOR LIVET, HADSTEN
Kr. 11.186 indsamlet af holdet fra HØst iF
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SOGNEUDFLUGT TIL MARIAGER
PÅ	ÅretS	(MÅSke)	SIDSte	SOMMerDAG

REFERAT
FRA EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING
I HADBJERG BORGERFORENING 
Afholdt den 18. september 2018

Valg	af	dirigent
Kurt Rasmussen blev valgt til dirigent. Da 
indkaldelsen med dagsorden både er blevet 
omdelt til husstande, har været i HØST og 
på Facebook, er den udsendt korrekt.

Valg	af	1	bestyrelsesmedlem
Poul Kragh blev valgt.

Valg	af	to	suppleanter
1. suppleant; Ulrik Kristensen
2. suppleant; Sanne Wittrup

Evt.
• Snak om folkeskoven – vi skal passe på 
træerne.
• Snak om at lave forskellige udvalg, der 
kan varetage nogle opgaver.

Tak for god ro og orden, og tak for et 
godt møde.

Bestyrelsen

Solen skinnede fra en næsten skyfri himmel, 
da bussen ved middagstid den 18. september 
kørte gennem Ødum, Selling og Hadbjerg for 
at samle 48 personer op, som havde valgt at 
tage med på årets sogneudflugt.

Vi blev sat af ved Mariagers imponerende 
klosterkirke, hvor en lokal guide fortalte om 
det store birgittinerkloster, der tidligere har 
været bygget sammen med kirken. I dag er 
der kun en bygning tilbage, som efterføl-
gende er blevet restaureret mange gange. 
Menighedsrådet købte bygningen i 2011 og 
den fungerer nu som sognegård.

Mariager Kloster blev opført i 1446 og 
er en datterstiftelse af Maribo Kloster. 
Den hellige Birgitta beskrev helt detaljeret, 
hvordan klosteret skulle bygges. Det skulle 
opføres således, at munke og nonner ikke 
havde mulighed for nogen fysisk kontakt, 
men stadig kunne leve i et åndeligt og 
spirituelt fællesskab inden for klosterets 
mure. Desuden skulle der være en sø vest for 
ethvert Birgittinerkloster, så i Mariager måtte 
man anlægge en sø. Den findes den dag i dag.

Efter rundvisningen blev vi guidet ned 
gennem Mariager gamle by og endte på 
Postgården, hvor vi kunne sætte os til et 
veldækket kaffebord. Herefter var det menin-
gen, at vi skulle slutte af i Rosenhaven, men 
da vejret var fantastisk og roserne på denne 
tid af året ikke er flest, foreslog vores gode 
buschauffør en tur ud i Bramslev Bakker. 
Buschauffør Per er stedkendt i Mariager og 
omegn og kørte os langs sydsiden af Mariager 
Fjord – igennem det charmerende Dania. 
Dania er et gammelt cementarbejdermiljø 
karakteriseret ved de gule Huse, også kaldt 
Jyllands Nyboder. På fjordens nordside ligger 
Bramslev Bakker få kilometer fra Hobro. Her 
nød vi udsigten ud over de stejle skrænter og 
sluttede turen af med en forfriskning.

Tak til alle for en dejlig tur. Vi håber at se jer 
igen til næste år.

Doris	Svenstrup	og	Mette	krabbe
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Fodbolddrengene	og	trænerne	for	U11+U12+U13	fra	
HØSt	IF	har	fået	sponseret	trøjer	fra	2M-Auto	ApS	i	
Spørring.	Drengene	er	rigtige	glade	for	trøjerne	og	ser	frem	
til	at	skulle	bruge	dem	som	overtrækstrøjer	til	kampene.

om sponsor udvalget
HØST IF har til stadighed brug for 
fysisk og økonomisk hjælp. 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 så sig 
endelig til. Jo flere vi er om opgaven 
jo bedre.

Vi holder et månedligt møde, 
hvor vi deler arbejdet i ”mindre 
enheder”, så 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.

Pt. har sponsorudvalget gang i 
flg. tiltag:
• Reklameskilte på multibanens 

bander ud mod p-plads.
• Gennemgang af liste over poten-

tielle HØST IF sponsorer.

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 hver-
dage 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 
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 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
Mail Lars.knud@godmail.dk
Tlf. 23 81 01 21

Playersponsorater
Der er fra både NVUI og HØST 
IF opbakning til at sætte gang i 
playersponsorater. De sponsorer, 
der tidligere har haft årligt play-
ersponsorat, vil blive kontaktet 
for nytegning. Desuden er nye 
sponsorer både i NVUI og HØST 
IF velkomne. Så arbejdet er sat i 
gang i VH samarbejdsudvalg samt 
ved spillerne selv.

Det	er	nemt	at	anvende	"tank	&	betal"	appen	fra	Ok.
Her	kan	du	se,	hvor	du	angiver,	at	du	gerne	vil	støtte	HØSt	IF
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Hadbjerg skole
På www.hadbjergskole.dk kan du 
læse alt om skolens aktiviteter, 
meddelelser m.m. – samt logge ind 
på Elev/ForældreIntra, hvor der gives 
information til de enkelte klasser.

Mk
Mette	Krabbe

kUk
Kristoffer	Uhre	Knattrup

LTM
Lise	Thorbøll	Melchiorsen

AB
Anders	Bonde

PrÆSter
i	pastoratet

sogn.dk
Husk at man altid kan finde relevante kontak-
toplysninger 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

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 betyder, 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!

Plejehjemsgudstjenester
Når vi eller vore pårørende flytter i beskyttet bolig 
eller på plejehjem, er det vigtigt, at kirken flytter 
med. Der er selvfølgelig altid mulighed for at køre 
med kirkebil for den, der ikke kan fragte sig selv i 
kirke, men måske bliver det at gå til gudstjeneste i 
kirken for uoverskueligt. Derfor kommer kirken ud på 
plejehjemmet for at holde gudstjeneste der.

Alle er velkomne ved gudstjenesterne på 
plejehjemmene.

Ældregudstjenester
Et samarbejde mellem Sundhedscenter Hadsten, 
præsterne og menighedsrådet i Hadsten har betydet 
særlige hverdagsgudstjenester i Sct. Pauls Kirke, der 
begynder kl. 10 med formiddagskaffe i Sognegården.

Dørene er åbne fra kl. 9.30.
Disse ældregudstjenester er selvfølgelig også åbne 

for alle.

Adresser
Sct. Pauls Kirke, Kirkevej 7, 8370 Hadsten
Møllegården, Østervangsvej 60, 8370 Hadsten

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 fakture-
res til menighedsrådet.

SOrGGrUPPe	FOr	VOkSNe
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 menne-
sker, 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 ægte-
fælle/partner, et voksent barn 
eller en nær slægtning.

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 fælles-
skab ud af, om sorggruppen 
kan være en hjælp.

Gruppen ledes af:
Mette	krabbe
Sognepræst
tlf.	86	98	90	65

FERIE OG FRIDAGE
Jeg	holder	ferie	i	uge	43
Der henvises i denne periode til mine kollegaer i Hadsten:
Marie Hedegaard Thomsen, tlf. 86 98 08 09
Lise Thorbøll Melchiorsen, tlf. 86 98 24 24
Kirkekontoret, tlf. 86 98 04 25

Mette	krabbe
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By- / borgerforening
Byforeningen for Ødum & Omegn 
Lillian Lindberg 30 64 31 94 
 odumforsamlingshus@gmail.com
Hadbjerg Borgerforening 
Majbritt Hansen 23 84 90 23
Selling Borger- & Grundejerforening 
Steffen Espersen 28 68 40 38 
Tåstrupvej 7 Steffen@komis.dk
ejendomsmægler
DanBolig Hadsten 87 61 31 80 
Østergade 21, Hadsten www.danbolig.dk 
Joan Pank joan.pank@danbolig.dk
EDC Huset Hadsten & Hinnerup 86 98 36 00 
Søndergade 3 www.edc.dk 
8370 Hadsten 837@edc.dk
elektriker
KE EL-Installation 86 98 95 11 
Gunderuplundvej 2, Ødum
entreprenør og kloakmester
Hadbjerg Mur og Beton 60 14 64 09 
v/Aut. kloakmester Morten Eriksen 
Hadbjergvej 136, Hadbjerg www.hadbjergmurogbeton.dk 
 info@hadbjergmurogbeton.dk
Forsamlingshus
Hadbjerg Forsamlingshus 
Udlejning: Tine og Michael Olesen 20 73 87 49
Selling Forsamlingshus 
Udlejning 86 91 45 85
Ødum Forsamlingshus 
Udlejning 30 64 31 94
Frisør
Byens frisør 86 98 01 00 
Søndergade 14, Hadsten www.byensfrisoerhadsten.dk
KlippeHuset Hadbjerg 40 10 30 73 
Rikke Skorstengaard rikke@klippehuset.dk 
Rødkælkevej 18

Galleri
Det lille Galleri 22 97 33 84 
Per Tjørnild www.det-lille-galleri.dk 
Ødumvej 30, Ødum detlillegalleri.oedum@gmail.com
Have- og parkmaskiner
Hadsten Have-Parkmaskiner 29 13 04 98 
Skanderborgvej 13, Hadsten
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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mANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

Kirkehøjskole
Fodbold Serie 3, 
Hadbjerg

Gudstjeneste, 
Hadbjerg Kirke

HØST udkommer Kirke i Børnehøjde Medhjælper- og 
tilflytterfest, Selling

Høst-familiegudstj., 
Ødum – gårdbesøg
Røde Kors 
indsamling

HØST deadline
Fodbold Serie 3, 
Voldum

Gudstjeneste, 
Hadbjerg Kirke

Sy-weekend Sy-weekend Sy-weekend
Gudstjeneste, 
Hadbjerg Kirke

Fællesspisning Halloweenfest, 
Ødum
Fodbold Serie 3, 
Hadbjerg

Gudstjeneste, 
Ødum Kirke

HØST udkommer Fællesspisning
Spil Dansk Dag

Alle Helgen-
gudstjenester

Kirke i Børnehøjde Temaaften om sorg HØST deadline Gudstjeneste, 
Hadbjerg Kirke

Formiddagsmøde: 
Kurt kommer forbi

Salmemaraton Kirkehøjskole Gudstjeneste, 
Ødum Kirke
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