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GRÆSKAR OG HELGENER
ALLEHELGEN, HALLOWEEN – 
HVAD ER HVAD, HVORDAN OG HVORFOR?

Oktobers sidste aften fejres 
Halloween – eller Al Hallows Even, 
som skotterne kalder den. Den er 

placeret samme dato som en gammel keltisk 
mærkedag, hvor man tændte bål for at rense 
ud og give plads til genfødsel og frugtbarhed. 
Man klædte sig ud og tændte roelygter for at 
holde genfærdene væk – man troede nemlig, 
at der denne dag var særlig kort afstand 
mellem de levendes og de dødes rige.

De udhulede græskar kom først til senere. 
Immigranter fra Skotland tog traditionen med 
sig til Amerika i 1800-tallet. Der var ingen roer 
i Amerika, men de europæiske indvandrere 
lærte græskarret at kende og derfra stammer 
traditionen med græskarmænd. Og græskar er 
heldigvis meget lettere at skære i end roer.

Halloween i Danmark er en forholdsvis ny 
fejring. Mange rynker derfor også på næsen 
af traditionen og kalder den 
kommerciel.

Men børnene har taget 
halloween til sig. Den er et 
festligt indslag i det mørke 
efterår uden mange andre 
mærkedage.

Den første søndag i november fejrer 
Folkekirken Allehelgen. Her mindes vi de døde.

Ved gudstjenester over hele Danmark 
læses navnene op på de, som er døde inden 
for det seneste år – en elsket tradition, hvor 
også lystænding mange steder spiller en 
vigtig rolle.

Allehelgen har sine rødder i middelalderen, 
hvor man særligt mindedes helgenerne og 
martyrerne, altså dem, som døde for deres 
tros skyld.

Hvis du stadig er forvirret, så kan du 
læse meget mere om både Allehelgen 
og Halloween på Folkekirken.dk eller 
Kristendom.dk.

En ting er dog sikkert!
Mange børn er begyndt at trick-or-treate 

(slik-eller-ballade) i anledning af Halloween.
De kommer måske og banker på din hoved-

dør, og reglerne er enkle: 
Du skal give dem slik – 
ellers får du ballade!

Tag godt imod dem!

God HØST
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Gudstjeneste liste frem til foråret 
2019 findes i ”KiRKEN – kirke-
bladet for kirkerne i og omkring 
Hadsten”, som ligger i kirkerne.

Guds tje ne ster ne 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
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
Søndag 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 familiegudstjeneste med luciaoptog
Søndag d. 4 Kirke i Børnehøjde  kl. 17.30 MK
Søndag d. 6 Kirkens korshærsgudstj.   kl. 14.00 Sct. Pauls Kirke LTM
Søndag d. 9 2. søndag i advent  kl. 11.00 MK sammen m. konfirmanderne
Søndag d. 11 Ældregudstj.   kl. 10.00 Kaffe i sognegården 
     kl. 11.00 Sct. Pauls Kirke KUK
Søndag d. 16 3. søndag i advent kl.   9.30 LTM
Søndag d. 20 Plejehjemsgudstj.   kl. 15.00 Møllegården LTM
Søndag d. 23 4. søndag i advent  kl. 16.00 MK Ni læsninger
Søndag d. 24 Juleaften kl. 15.00 MK kl. 13.00 MK kl. 14.00 Kollerup MK
Søndag d. 25 Juledag kl. 11.00 MK
Søndag d. 26 2. juledag  kl.   9.30 LTM
Januar  Ødum Kirke Hadbjerg Kirke
Søndag d. 1 Nytårsdag  kl. 16.00 MHT kort nytårsgudstj. m. bobler i våbenhuset

FÆLLESSPISNING
Det er tid til fællesspisning i Selling Forsamlingshus onsdag 
den 31. oktober 2018 kl. 18.00.

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 2018. 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 rigtig gode priser, og der er altid vand 
på bordet.

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

De frivillige

Det sker i HØst-områDet
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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 virkelig-
heden er en hel uge. Ligeledes gentager vi sidste års succeser 
med at synge sammen fra Højskolesangbogen.

ALLE HELGENS SØNDAG
Gudstjenester med levende musik

Søndag den 4. november 
Ødum	Kirke	kl.	9.30	med	lystænding 
Hadbjerg	Kirke	kl.	11.00	med	lystænding
Alle Helgens søndag er dagen, hvor vi 
mindes dem, vi har mistet, og nævner 
navnene på dem, som er døde i det 
forgangne år.

I Ødum og Hadbjerg kirker holder vi en 
liturgisk musikgudstjeneste med lystæn-
ding. Ved begge gudstjenester medvirker 
professionelle sangere som vil synge 
4-stemmige motetter, koraler og andet 
godt, som er nøje udvalgt til lejligheden.

Anders Dohn og Mette Krabbe

 KIRKE 
I BØRNEHØJDE
ET TILBUD TIL BØRNEFAMILIER
Hadbjerg	Kirke 
Tirsdag	den	6.	november	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.

Øvrige datoer
Tirsdag d. 4. december kl. 17.30

mette Krabbe

Om Højskole foreningen 
for Hadsten & Omegn

Højskole foreningen for Hadsten 
& Omegn ligger på linje med 
grundtvigske højskoles folkelige og 
kristelige tanker.

Betal kr. 60 pr. arrangement, eller 
støt foreningen med et medlem-
skab 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

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. 
Tilmeldingsfristen til middagen til  
info@hadstenhojskole.dk er overskredet.

Efter middagen vil der være mulighed for at få en rundvisning 
på skolen.

Det sker i HØst-områDet
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temAAFteN om sorG
Torsdag	den	8.	november	kl.	19.30	i	Hadsten	sognegård

Sorghjælp er huskehjælp! Hvordan 
hjælper vi hinanden, når vi mister?

Foredrag	ved	Ole	Raakjær

FormiDDAGsmøde i Ødum Præstegård

kUrt kommer ForBi
Tirsdag	den	13.	november	kl.	10.00	i	Ødum	Præstegård

Typerne, originalerne, fantasterne og skæbnerne
Foredrag	ved	Kurt	Leth

Ole Raakjær er præst og 
underviser og om det at 
miste, siger han: ”Vi skriver 
ikke et menneske ud af vores 
liv, fordi det dør, og biologisk 
død er ikke det samme som 
eksistentiel død. Sorgen er 
ikke kun en fortælling om 
det, vi har mistet, men i ligeså 
høj grad om det, vi aldrig kan 
miste. Døden afslutter et liv 

– ikke en relation. Derfor er 
sorg også udtryk for betyd-
ning. Man sørger ikke over 
tabet af et menneske, der var 
ligegyldigt for en. Man sørger, 
fordi man har elsket. Sorg er 
kærlighedens pris. Foredraget 
vil udfolde denne tanke og 
tage et opgør med tanken 
om, at sorgen er et individu-
elt psykologisk problem, der 

har en afslutning. ”

Arrangeret af præsterne 
i Hadsten Storpastorat

Sorgen er 
ikke kun 

en fortælling om 
det, vi har mistet, 
men i ligeså høj 
grad om det, vi 
aldrig kan miste.

”
I kender ham fra TV2 ØSTJYLLAND, 
Kurt Leth.

Kurt – TV-journalisten – spiller op 
med en masse forunderlige historier 
fra sit journalist-liv.

Kurts speciale er at lave udsendel-
ser med almindelige mennesker og 
deres ualmindelige historier.

I 22 år producerede Kurt program-
met KURT KOM FORBI. Det blev til 
et par tusinde udsendelser. Ved siden 
af lavede han programmet "Kaffe 
med Kurt" på TV SYD.

Foredraget/causeriet er en medri-
vende rejse gennem Kurts liv som 
reporter.

Spækket med anekdoter og tv-klip 
med nogle af de mennesker, som 
han kom forbi i sine 50 år som 
journalist.

Foruden en fortid som tv-mand 
har Kurt en fortid som skrivende 
journalist på Jyllands-Posten. 4 år 
på TV-Sporten under DR. og 25 år 
på TV2 ØSTJYLLAND og mange år 
på TV SYD.

Kom og oplev en formiddag fyldt 
med humør, sjove og forunderlige 
oplevelser.

Vi begynder kl. 10.00 med kaffe og 
boller. Kl. 10.30 begynder foredraget.

Kaffen koster 20 kr.

mette Krabbe

Det sker i HØst-områDet
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Kirkehøjskolen holder til på 
Hadsten Højskole og Hadsten 
Sognegård, fire lørdage i tidsrum-
met kl. 10.00-12.30.

Vi starter i foredragssalen 
kl. 10.00 med foredrag og debat 
og spiser brunch i spisesalen 
kl. 11.30. Arrangementet slutter 
kl. 12.30.

Kirkehøjskolen er et samar-
bejde mellem Ødum, Hadbjerg, 
Lyngå, Lerbjerg, Skjød, Voldum, 
Rud, Hadsten, Vissing og Nr. 
Galten Sogne.

Tilmelding
Der er tilmelding på Hadsten 
Kirkekontor, tlf. 86 98 04 25, 
senest kl. 12.00 torsdagen før.

Prisen for foredrag og brunch 
er 70 kr. pr. gang.

Læs mere på 
www.hadstensogne.dk.

Kirkehøjskolen er for alle.

SALmemArAToN
I ”100 SALMER”

Vi har fejret Luther i 
mere end fyrretyve 
dage og nætter, så 

nu må han hvile lidt – i hvert 
fald så meget, som han kan i 
Kirkehøjskolesammenhæng.

I den nye sæson sætter vi 
fokus på samtiden. Vi går på 
opdagelse i de forskellige 
og foranderlige forhold, der 
opleves mellem folk, stat, 
samfund og folkekirke. Hvor 
er vi kommet fra, og hvor går 
vi hen? Har folkekirken og 
samfundet fælles opgaver 
og i så fald hvilke? Hvorfor 

”DIAKONIENS FORNYEDE POSITION 
I FOLKEKIRKEN OG SAMFUNDET”
ved Birgitte Graakjær Hjort, 
Leder ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter i Aarhus

Hadsten	Sognegård,	lørdag	den	17.	november,	kl.	10.00

Foredraget vil se nærmere på, hvordan samarbejdet mellem 
kommuner og kirker ser ud i dag – både om nogle af de 
fordomme og barrierer der er, men også hvilke nye mulig-
heder, der viser sig. Hvorfor skal Folkekirken overhovedet 
beskæftige sig med diakoni, og hvilken rolle har de frivillige i 
sammenspillet mellem Folkekirke og velfærdsstat?

Efter foredraget spiser vi brunch efter fulgt af debat.
OBS – Vær opmærksom på at det foregår i Hadsten 
Sognegård.

.

KIrKeHØJSKoLe

ser vi en opblomstring i 
folkekirkens diakonale tiltag? 
Og hvad betyder alt dette 
for folkekirkens position og 
selvforståelse?

Endelig hører det med til 
vores samtid, at vi lever i 
en globaliseret verden med 
alt, hvad det indebærer 
af brogethed i befolkning, 
tænkning og religion. Hvilke 
nye spørgsmål rejser sig ud af 
denne situation, og hvordan 
bliver spørgsmålene drøftet 
politisk?

Vel mødt til en ny sæson!

Vi har i storpastoratet 
anskaffet os et nyt 
salmebogstillæg. 

”100 salmer” hedder det og 
blev sammensat og udgi-
vet som et supplement til 
den eksisterende salmebog, 
som allerede har 13 år på 
bagen. De seneste år er der 
nemlig skrevet mange nye 
salmer – rigtig mange nye 
salmer – og tillægget ”100 
salmer” er således blevet til 
ud fra ønsket om at samle de 
bedste af disse nye salmer.

Og disse 100 bedste nye 
salmer skal vi selvfølgelig 
også synge i storpastora-
tet! Det var derfor vi købte 
tillægget, og det er derfor, vi 
nu inviterer til salmemaraton. 
I efteråret 2018 og foråret 
2019 er der således arrange-
ret fem aftener i alt, hvor vi 
skal høre en masse om nye 
salmer og ikke mindst synge 
dem. Næster gang er det i 
Hadbjerg Kirke.

Alle er velkomne, så kom 
og lyt, syng eller bare nyn 

– det kræver ingen forud-
sætninger at være med!

VINTERENS NYE SALMER
Hadbjerg	Kirke 
torsdag	d.	15.	november	kl.	19.30	til	ca.	21.00

Denne aften skal vi først og fremmest synge, og da vi lader 
årstiden være bestemmende for salmevalget, bliver det 
vinter- og adventssalmerne, vi giver os i kast med. Måske 
vi også så småt tager hul på julen. Organist Anders Dohn 
og sognepræst Mette Krabbe står for aftenen sammen med 
kulturudvalget.

Alle er velkomne, kom og lyt, syng eller bare nyn – det 
kræver ingen forudsætninger at være med!

Menighedsrådene i Hadsten Storpastorat

Kommende datoer
”Komponistens værksted”, Skjød Kirke, torsdag den 24. januar, kl. 19.30 – ca. 21
”Ord til nye salmer”, Ødum Kirke, tirsdag den 26. februar, kl. 19.30 – ca. 21
”Forårets nye salmer”, Lyngå Kirke, tirsdag den 26. marts, kl. 19.30 – ca. 21

Nærmere information i kommende HØST.

Kommende datoer
”Velfærdsstat	og	næstekærlighed	–	hvad	har	det	
offentlige	Danmark	og	kirken	at	sige	til	hinanden?”
ved Jørn Henrik Petersen, Professor, dr.phil. & lic.oecon. ved 
Center for Velfærdsforskning på Syddansk Universitet
Hadsten Højskole, lørdag den 26. januar.

”Religion	i	et	moderne	flerreligiøst	samfund”
ved Henrik Reintoft Christensen, Lektor ved 
Religionsvidenskab på Aarhus Universitet
Hadsten Højskole, lørdag den 27. april.

Det sker i HØst-områDet
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FOROMTALE AF ARRANGEMENTER I KOMMENDE MÅNEDER

FOROMTALE AF ARRANGEMENTER I KOMMENDE MÅNEDER

F Æ L L e S S P I S N I N G

I HADBJERG
torsdag d. 29. november kl. 18.00
Så er vi nået til årets sidste fællesspis-
ning. Det kører på skinner for madholdet, 
der disker op med den ene lækre ret efter 
den anden.

Derfor glæder vi os til at se jer til årets 
sidste fællesspisning inden julen kommer og 
alle de gode julefrokoster sætter ind.

Når skiltet kommer ud/når opslaget på 
Facebook kommer frem så kan I tilmelde jer 
ved at ringe på tlf. 20 73 87 49 eller sende en 
sms. Når i får svar tilbage, så er i tilmeldt.

konkurrence – vind billetter til husstanden 
til fællesspisning i november
Hvor mange husstande er medlem af 
Hadbjerg Borgerforening?

Send dit svar på sms til 20 73 87 49 – 
vinderen får direkte besked. Herefter vil 
vinderen og det rigtige svar blive offent-
liggjort på Facebook-siden ”hadbjerg 
borgerforening”

Hadbjerg borgerforening

I SELLING MED KABARET
onsdag d. 28. november kl. 18.00
Igen i år serveres der and med tilbehør samt 
risalamande med kirsebærsovs til dessert.

Efter dette bliver der serveret noget sødt 
til kaffen, mens der er underholdning med 
kabaret.

Husk at være i god tid med tilmelding 
til denne aften, da der er rift om plad-
serne. Tilmelding sker som vanligt på mail 
madiselling@gmail.com senest lørdag d. 
24. november kl. 16.00. Der lukkes dog for 
tilmelding, når max antal er nået, hvis dette 
sker inden da. Har du ikke e-mail, kan tilmel-
ding ske på tlf. 30 31 97 14.

Prisen er kr. 40 pr. voksen og kr. 20 pr. barn. 
Der kan købes drikkevarer til rigtig gode 
priser, og der er altid vand på bordet. Følg 
også med på Facebook-siden ”8370 Selling”.

De Frivillige

JULE-HYGGE-EFTERMIDDAG
Ødum	Forsamlingshus	lørdag	d.	1.	december	kl.	14.00-17.00
Du skal medbringe saks, lim og det glade julehumør

Vi skal synge, danse og hygge os med æbleskiver, saft/kaffe og småka-
ger, og hvem ved? Er der nogen der tror på julemanden – det gør vi i 
hvert fald!

Tilmelding med en sms inden d. 25. november på tlf. 30 64 31 94, antal 
voksne/børn.

Festudvalget

FAMILIEGUDSTJENESTE
Ødum	Kirke,	1.	søndag	i	advent,	den	2.	december	kl.	14.00
Vi indleder julemåneden med en familiegudstjeneste i Ødum Kirke, hvor 
vi også holder afslutning for minikonfirmanderne fra 3. B på Hadbjerg 
Skole. Minikonfirmanderne skal være med til at lave gudstjeneste evt. 
med luciaoptog. Efter gudstjenesten kører vi til Selling Forsamlingshus, 
hvor der vil være juletræstænding med æbleskiver, julemand og godtepo-
ser. Alle er meget velkomne.

Mette Krabbe

Det sker i HØst-områDet
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FOROMTALE AF ARRANGEMENTER I KOMMENDE MÅNEDER

FOROMTALE AF ARRANGEMENTER I KOMMENDE MÅNEDER

FOROMTALE AF ARRANGEMENTER I KOMMENDE MÅNEDER

FOROMTALE AF ARRANGEMENTER I KOMMENDE MÅNEDER

JULEKONCERT MED CONCERT CLEMENS
Tirsdag	den	18.	december	kl.	19.30	i	Ødum	Kirke

DE NI LÆSNINGER
Hadbjerg	Kirke.	Søndag	den	23.	december	kl.	16.00
Ud over selve læsningerne får du lejlighed til at høre fremragende 
sangere synge julen ind i bedste 4-stemmige motetstil.

JULETRÆSFEST
D.	9.	december	kl.	10.00
Traditionen tro holder vi juletræsfest for alle børn i Hadbjerg 
Forsamlingshus. Julemanden kommer forbi, og måske har han godteposer 
med. Vil du give en hånd med så børnene kan få en skøn dag? Så kontakt 
Sanne Wittrup.

”JULESTUE” I ØDUM PRÆSTEGÅRD
Tirsdag	den	11.	december	kl.	14.00-16.00
Det er en god tradition at synge julen ind og høre julehistorie samt drikke 
julekaffe og lave julepynt.

Det sker i HØst-områDet
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En fodboldfan udover det sædvanlige

ANJA QUIST
Danmarks	bedste	serieboldfan	fejrer	10	halvsæsoners	jubilæum!

Vi har i HØST IF gennem de sidste 5 
år haft Danmarks ubestridt bedste 
serieboldfan!

Hun hedder Anja Qvist og er her fra 
HØST-området, men bor nu i Randers. Anja 
har de sidste 10 sæsoner (5 år) været ude 
at se først alle HØST IF’s seniorkampe, og 
efter sammenlægningen alle VH Fodbolds 
(seniorsamarbejde mellem HØST IF og NVUI) 
kampe. Jeg tror, det kan tælles på 2 hænder 
hvor mange kampe Anja har misset de sidste 
10 sæsoner.

Men det er ikke kun Anjas fantastiske enga-
gement og støtte til holdet, der gør hende 
til en decideret superfan! Anja har nemlig 
kage og andet lækkert bagværk med til alle 
kampene. Dette vel at mærke til både første- 
og andetholdet.

Herfra skal der lyde en opfordring til at 
komme på stadion og se nogle kampe til 
foråret! Vi spiller skiftevis i Hadbjerg og 
Voldum, og hvis ikke fodbolden er nok til at 
lokke folk til, så er der næsten altid rigelig 
kage, til at også børnene kan få et stykke efter 
kampen. I kan følge os på Facebooksiden 
VH Fodbold, hvor Anja også selv er god til at 
skrive, når der er ”ekstra” kage til tilskuerne.

I lørdags d. 13. oktober fejrede vi Anjas 10 
sæsoners jubilæum med lagkage, og Anja fik 
en gavekurv, som bare et lille ”tak” for den 
fantastiske støtte hun viser! Vi er ikke i tvivl 
om, at Anja er den bedste serieboldfan i 
Danmark, og vi håber, at hun ved hvor glade 
vi er for at have hende!

rasmus Knage Thomsen
vH fodbold Senior Serie 3 og Serie 6

SIKRING AF GRAVMINDER
Landets menighedsråd er blevet pålagt at 
gennemgå alle gravsten og mindesmærker, 
så vi er sikre på, de ikke kan vælte og skade 
besøgende og medarbejdere, der færdes på 
kirkegården.

Man kan derfor se markeringer med rød/
hvide bånd samt enkelte gravsten, som er 
lagt ned, indtil en stabil sikring er foretaget.

Da det på landsplan er en omfattende 
opgave, kan vi ikke forvente alle opgaver løst 
før til foråret.

De berørte gravstedsejere vil blive kontak-
tet af graveren.

På vegne af
Ødum-Hadbjerg menighedsråd
Doris Svenstrup

eN NY beSTYreLSe 
er KommeT TIL
Vi er Majbritt Hansen, Gitte Nielsen, Tine 
Olesen, Poul Kragh, Kristine Jensen, Ulrik 
Kristensen og Sanne Wittrup. Vi er startet 
på et fantastisk samarbejde og vi glæder os 
alle til det fremtidige samarbejde med jer, 
borgere i Hadbjerg.

Der indkaldes allerede nu til ordinær gene-
ralforsamling – hermed dagsorden.

Generalforsamling
Hadbjerg Borgerforening afholder generalfor-
samling i forsamlingshuset

Tirsdag	d.	26.	februar	2019	kl.	19.00.

Generalforsamlingen afholdes ifølge 
vedtægterne.

Dagsorden
1. Valg af Dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Fremlæggelse af budget for indeværende år, 

fastsættelse af kontingent
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg: Kristine Jensen og Poul Kragh
6. Valg af 2 bestyrelses suppleanter
7. Valg af 1 Repræsentant til Favrskov Landsbyråd 

På valg: Vagn S. Poulsen
8. Valg af 1 Repræsentantsuppleant 

til Favrskov Landsbyråd
9. Valg af 1 Revisor 

På valg: Irma Katholm
10. Valg af 1 Revisorsuppleant
11. Behandling af indkomne forslag
12. Ændring af vedtægterne
13. Evt.

Forslag skal være Formand Majbritt Hansen 
i hænde senest 7 dage før generalforsamlin-
gens afholdelse.

Hadbjerg borgerforening

AKTuELT

HØST – November 2018

16 AKTuELT

HØST – November 2018

17



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.

STATUS MEDIO OKTOBER
Der er sket ting og sager siden sidst. Projektgruppen for 
udvidelse af HØST-Hallen samt Kirkens Konfirmandhus 
har været til møde med kommunen ved direktør for Teknik & 
Kultur Hans Vedel og Forvaltningschef for Kultur & Fritid Ulla 
Egeberg. Mødet var indkaldt på baggrund af seneste møde, 
hvor det blev aftalt at forvaltningen ville kigge en ekstra gang 
på den del, der vedrører etablering af Kirkens Konfirmandhus 
ved HØST-Hallen. Inden mødet var projektgruppen samlet 
for at være godt forberedt på spørgsmål og nye ideer, og 
gjorde sig tanker om de to projekter.

På mødet med kommunen gennemgik vi fakta og mulig-
heder. Kommunen blev spurgt om de to projekter kunne 
lægges sammen til et, så der bliver tale om ét kommunalt 
bygningsprojekt i stedet for to. Projektgruppen påpegede det 
vigtige i at dette ikke må ændre på tidsplanen for udvidelse 
af HØST-Hallen i forår/sommer 2019. Da dette ifølge 
kommunen vil være muligt, blev mødedeltagerne enige om at 
arbejde videre med et fælles projekt for udvidelse af HØST-
Hallen og etablering af Kirkens Konfirmandhus.

Kommunen vil straks involvere arkitekterne, der kan 
indhente informationer og tanker om indhold og anvendelse 
fra kirke, HØST IF og skole. Arkitekterne skal have tegnin-
gerne af tilbygningen klar inden næste møde, som afholdes 
d. 5. november i HØST-Hallen. Det samlede projekt vil, når 
kommunens, HØST IF og kirkens andele er regnet sammen, 
beløbe sig til 4,5-5 millioner kr., som der kan bygges for.

Det bliver spændende at se, hvad arkitekten finder frem 
til, og om alle mener, at det er noget, der kan arbejdes 
videre med.

VENTILATIONSANLÆG 
I HØST-HALLEN
Cowi har ved start af etableringen bekræftet tidsplanen for 
uge 42 og starten af uge 43. Hallen er lukket i denne periode. 
Vi håber at planen holder stik.

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

FLOORBALL I HØST IF
FØrSTe evALUerINGSmØDe
Mandag	d.	8.	oktober	inden	træningen

Der har været ca. 25 
forskellige spil-
lere indtil nu. Alle 

deltagere på mødet er enige 
om, at det fungerer fint og 
at opstarten har været over 
forventning. Især efter at vi 
har fået yderligere bander, 
så banen er blevet større. 
Desuden at der nu er sat ”en 
fast målmand” (spånplade-
figur) ind i målet. Målene er 
også udskiftet med større mål.

Der blev efterlyst opvarm-
ning inden spil til 2 mål og 
det er allerede sat i gang og 
praktiseret i mindre omfang, 
men vil blive opgraderet til en 
fast startdel.

Ellers er der ”fuld knald 
på” – pulsen kommer op i de 

5-7 minutter kampene varer. 
Og ned igen når der er korte 
pauser. Og vanddunkene 
bliver flittigt brugt. Så de to 
timer, der er sat af, er rigeligt 
til de 14-16 spillere, der er fra 
gang til gang.

I startpakken indgår en 
instruktør på Landsholdsplan. 
Han kommer forbi en aften 
inden jul. Ligeledes kommer 
der en forbi med udstyr til 
floorball, så man har mulig-
hed for at købe sin helt 
egen stav i stedet for de 
standardstave, der indgår i 
startpakken.

Remedier, der ellers 
skal bruges, er kegler til 
opvarmningen og overtræks-
trøjer – selvfølgelig udover 
bander og mål.

Når der er trænet noget 
mere, vil udvalget se om det 
evt. er muligt at spille kampe 
mod lokale klubber på samme 
motionsplan som i HØST IF.

Kontingent for at spille 
floorball hver mandag fra nu 
og indtil 1. maj 2019 er fast-
sat til kr. 500. Man tilmelder 
sig på HØST IF’s hjemmeside.

Der oprettes en Facebook-
gruppe ”HØST IF Floorball” 
hvor alle deltagere gerne 
skulle være medlemmer, så 
der kan sendes meddelelser 
ud til alle. Ellers anvendes 
HØST IF Conventus til mere 
generelle informationer fra 
udvalget.

Men alt i alt var det et godt 
og positivt evalueringsmøde.

Der holdes efterårsferie i 
uge 42 og mandag i uge 43 
er hallen også lukket, da der 
etableres ventilationsanlæg. 
Så næste træning floorball er 
mandag den 29. oktober kl. 
20.00. Der er plads til flere – 

”så kom bare du!”

Floorballudvalget

HØST-HALLeN UDViDeLse!
information og status fra projektgruppen
Projekt	”Akut	udvidelse	af	Servicefaciliteter	i	HØST-Hallen	2012”
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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. 23 81 01 21

u14 og u15 drenge 
11-mandsfodbold
HØST IF ungdomsafdeling har to 
11-mandsfodboldhold.

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

U15 drengeholdet er til efter-
året rykket op i Liga 4 – et niveau 
højere end i foråret. Det betyder, 
at der virkelig er kamp til stregen i 
alle kampene, og at holdet møder 
modstanderen, der er væsentlig 
bedre end tidligere.

Til både U14 og U15 kampene 
er der rigtig god forældre- og 
tilskueropbakning til kampene. 
Dejligt at se så mange bakke 
vores drenge op.

Fodboldudvalget

HØst iF motion

stAVGANG
Vi mødes om lørdagen
Så er vi trådt ind i efterårssæsonen – det er 
blevet mørkt om aftenen.

Derfor skal vi alligevel ud og trave en tur 
ind imellem.

Stavgang er nu, som vanligt i efterår 
og vinter, om lørdagen kl. 9.30 fra 
HØST-Hallen.

Vi går en times tid, får os en tår kaffe med 
tilhørende snak, og ind imellem lidt spiseligt, 
og kan derefter nå lørdagens øvrige gøremål.

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

FoDBoLD
INDENDØRS TRÆNING
Træningsstart fredag d. 26. oktober – uge 43.
U6+U7+U8 kl. 15.00-17.00 (forældre stille bander op)
U9 DR+PI kl. 17.00-18.00
U10 DR kl. 18.00-19.00
U11PI kl. 19.00-20.00
U14+U15 DR kl. 20.00-21.15
U15 PI kl. 21.15-22.45 (tager bander ned)
U12 DR Lørdage kl. 10.00-12.00 i Voldum-hallen

Alle hold er tilmeldt tre indendørs stævne-
dage under DBU.

Og deltager ellers i andre tilbudte stævner 
hen over vinteren.

Favrskov Mesterskaberne 2019 er den 
22.-24. februar 2019, hvor alle HØST IF er 
tilmeldt pr. automatik.

U6-U12
Udendørssæsonen er næsten slut og der 
rykkes indendørs fra fredag d. 26. oktober 

– uge 43. Der er dog stadig hold, som også 
træner udendørs.

Tak til alle, der bidrog til at efteråret blev 
rigtig godt med masser af gode træningspas 
og kampe på banerne, og med fantastisk 
opbakning af masser af tilskuere – forældre.

U14 DR
Status efter sidste kamp i efteråret er ti spil-
lede kampe, 21 point. Seks vundne kampe, 
tre uafgjorte og en tabt kamp. Flot klaret af 
U14-holdet, der slutter på 2. pladsen, 1 point 
efter nr. 1.

U15 DR
Sidste kamp er spillet. Efter 10 kampe er to 
vundet og 8 er tabt. Men med en god indsats 
af holdet i alle kampene. Det betyder at U15 
DR slutter næstsidst og dermed nedrykning 
til Liga 5 i foråret.

Fodboldudvalget

NVUi/HØst iF senior klubsamarbejde

VH FoDBoLD
SERIE 3
Serie 3-holdet har fundet 
formen på rette tid. De sidste 
tre kampe har givet 7 point 
bl.a. uafgjort mod rækkens 
nummer 1 HOG Hinnerup. 
Den totale pointhøst er oppe 
på 11 point med tre kampe 

igen. Det skal gå meget galt, 
hvis holdet ikke overlever i 
Serie 3, da holdet nærmest 
nedrykning kun har 6 point. 
Sidste turneringsrunde er 
3.-4. november.

SERIE 6
Der er spillet ni kampe – fem 
kampe er vundet og fire er 
tabt. Holdet mangler lige nu 

en kamp den 21. oktober og 
er sikker på at slutte på 3. 
pladsen i rækken.

OB 40-HOLDET
Det er blevet til 6 spillede kampe – hvoraf 
fem er vundet og en er tabt. OB 40-holdet 
har spillet sidste kamp her i efteråret. 
Turneringen fortsætter til foråret.

Efter efterårsferien spilles der inden-
dørs i HØST-Hallen onsdag aften fra kl. 
21.00-22.45.

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. 18.00-19.15
 Senior, tirsdag og torsdag kl. 19.30-21.00
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: Lørdag kl. 9.30
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, mail lars.knud@godmail.dk
Ungdomskoordinator Rasmus Knage Thomsen, tlf. 21 84 16 41
Indedørs  U6+U7+U8 drenge+piger, fredag kl. 15.00-17.00 
træningstider   Træner Henrik Frydensberg Hvass, tlf. 42 22 48 44 
og trænere   Holdleder Sanne Wittrup, tlf. 40 95 78 79
 U9 drenge+piger, fredag kl. 17.00-18.00 
   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, fredag kl. 18.00-19.00 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, fredag kl. 19.00-20.00 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, lørdag kl. 10.00-12.00 i Voldum-Hallen 
   Træner Søren Søndergaard , tlf. 27 21 31 97 
   Træner Ruben Høgh, tlf. 51 74 20 50 
   Træner Marc Steens gaard, 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, lørdag kl. 10.00-12.00 i Voldum-Hallen 
   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
 U14-U15 drenge, fredag kl. 20.00-21.15 
   Træner Bo Jørgensen, tlf. 81 11 83 06 
   Træner Kristoffer Sørensen , tlf. 20 22 23 71 
   Træner Hans Bille Sørensen , tlf. 23 73 07 23 
   Træner Martin Skåning , tlf. 23 96 34 59 
   Træner Kristian Hardam , tlf. 23 27 00 55 
   Holdleder Tina Bille, tlf. 60 18 64 20
 U15 piger, fredag kl. 21.15-22.45 Træner Michael Rechnitzer Andersen, tlf. 23 93 48 65 
   Træner Nikolaj Nymann Kristjansen, tlf. 30 27 41 47 
   Holdleder Annemette Andersen, tlf. 25 41 14 03
 Oldboys, onsdag kl. 21.00-22.45 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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”Alt er kaos – men snestormen løjer af” det var 
overskriften på forsiden af Randers Amtsavis 
mandag den 22. november 1971, og nogen 
af os er så gamle, at det stadig er noget vi 
husker ganske tydeligt.

Det var søndag den 21. november 1971, 
og jeg og min kone var på familiebesøg hos 
mine forældre i Tobæk Mølle, hvor også min 
bedstefar var på besøg den dag.

Vejret var ikke noget vi havde lagt specielt 
mærke til, men midt på eftermiddagen 
begyndte det at sne, endda meget kraftigt og 
blæsten tog til. For at vores bil ikke skulle sne 

efter i gården, kørte jeg den ind i traktorgara-
gen, og nok en god beslutning, for vejret blev 
helt vildt, og vi besluttede os til at blive.

Hen under aften, og bollesuppen var 
kommet på bordet, dundrede det på døren, 
og en ældre mand stod på trappen, dækket 
af sne, og spurgte om han måtte ringe efter 
Falck, da han og konen sad fast i sneen 
ovenfor gården, men alle veje var ved at lukke, 
og der var ingen hjælp at hente. Min lillebror 
og jeg drog ud i vejret for at finde bilen og 
den efterladte kone, vi fik hende reddet ud 
af bil og snedrive. Samtidig var en anden bil 

kørt fast i en stor snedrive 
med mand, kone og deres tre 
børn, men de ville ikke med, 
og som manden sagde” De 
kan da ikke lade os sidde her” 
han mente nok, at der måtte 
komme en sneplov og bane 
vejen for dem, og fortalte, at 
de bare var ude at køre en 
søndagstur i deres nye bil.

Der kom flere ned i gården, 
som også var kørt fast i 
driverne, så der måtte mere 
vand og flere boller i suppen 
jo flere vi blev, det blev vel til 
en 15-20 personer. Tidligt om 
morgenen den 22. kom dem 
fra bilen ned i gården, da der 
ikke var kommet nogen for 
at redde, og de var sultne og 
forfrosne.

Jeg husker ikke, hvornår 
på døgnet, men strømmen 

forsvandt også, så værre 
kunne det vel ikke blive.

Helt galt var det på 
hovedvejen mellem Århus 
og Randers: Her var alt kaos 
og næsten 900 menne-
sker var kørt fast i deres 
biler, så folk havde forladt 
bilerne og søgt tilflugt på 
to nærliggende gårde, på 
Alstrupgård, Alstrupgårdvej 
10, og på Drostrupgård, 
Landevejen 232.

Billederne på denne side 
er taget, efter at snestormen 
er løjet af, og der er kommet 
gang i at redde de mange 
indesneede mennesker. En 
tidligere falckredder fra 
Randers har bragt billederne 
og gamle avisudklip på 
Facebook, og de samme bille-
der har Hadsten Lokalarkiv 
ligeledes bragt på Facebook.

Både den tidligere falckred-
der og Hadsten Lokalarkiv 
har sagt god for, at jeg bruger 
billederne.

Om eftermiddag den 
21. hvor alt blev til kaos, 
da sneen væltede ned og 
blæsten havde godt fat, 
kørte hundredvis af biler 
fast, og folk måtte efterlade 
deres biler for at søgte ly, 
så ca. 150 personer havde 

Af 
martin møllerALT ER KAOS

Her ses vejstrækningen på den gamle hovedvej 10 til randers, med Alstrupgård 
tv. på vejen mod erslev, og Drostrupgård nederst th., hvor alt var kaos. 
vejkrydset er krydset, hvor vejen mod højre går mod rud og voldum, og vejen 
mod venstre går mod erslev.

Her er er vejen, set mod nord, som var blevet ryddet delvis efter at have været 
helt lukket i tre dage.

Her er billedet taget set mod syd. Husk det var før motorvejen, så der var ingen 
andre muligheder for at komme til hverken Århus eller randers, og der var 
mange, der ikke kom på arbejde i næsten en uge.
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fundet frem til Alstrupgård og ca. 700 
havde fundet frem til Drostrupgård, hvor de 
stod, sad og lå i stalde, lade og stuehus, og 
situationen var kritisk, da det var umuligt at 
hjælpe og bespise de mange kolde og sultne 
mennesker, og fra både Drostrupgård og 
Alstrupgård blev der slået alarm til myndig-
hederne, som forstod hvor alvorligt det var 
og forsøgte at rekvirere køretøjer, der kunne 
komme frem i vejret. Om mandagen den 
22. kom der hjælp op at stå fra både militær, 
civilforsvar og Falck, og Centralsygehuset 
lavede mad, som Civilforsvaret skulle bringe 
ud til de mange indesneede, og kl. 15 var det 
klar til at blive kørt ud til de to gårde, men 
vejret var så umuligt, at det først var fremme 
ved 18-tiden om aftenen til de mange, som 
ikke havde fået hverken vådt eller tørt i over 
et døgn, og med var også lægemedikamen-
ter, som en indesneet læge havde rekvireret, 
og han havde nok at gøre med at hjælpe 
bekymrede folk.

Det fortælles, at på vejen fra Randers mod 
Drostrupgård kom hjælpekøretøjerne forbi 
flere biler med indesneede og forkomne folk, 
som så blev reddet.

Der blev sat en evakuering i gang med 
ti store militærlastbiler med snekæder og 
firhjulstræk, men det tog tre timer at køre 
de ca. 14 km. fra Randers og ud til gårdene, 
men bilerne måtte stoppe ca. 300 m før 
Drostrupgård på grund af sneen, og folk 
måtte ud at gå, for at komme frem til lastbi-
lerne, men hen på natten kom der heldigvis 
bæltekøretøjer frem, som så kørte mellem 
gården og lastbilerne. Civilforsvaret var på 
gården og sørgede for at folk kom af sted.

Værre så det ud på Alstrupgård, den kunne 
man slet ikke komme frem til, så folk måtte 
ud at gå ca. en halv kilometer for at komme 
frem til lastbilerne, der kørte i pendulfart. 
Heldigvis blev der ryddet mere og mere, og 
hen på natten til tirsdag var transporttiden 
kommet ned på det halve. Hen under midnat 
om mandagen havde man fået Alstrupgård 
tømt for indesneede, men på Drostrupgård 
måtte mange tage en overnatning mere, og 
det blev langt op af den næste dag, inden folk 
var blevet kørt til et center i Randers.

I Tobæk Mølle blev det knap så dramatisk. 
Det ældre par fra Mols blev nogle dage, og 
familien på fem blev faktisk i en hel uge, da 

der ikke var ryddet for sne, 
der hvor de boede.

Os fra Ødum gik over 
markerne hjem til et koldt 
hus uden strøm og vand, så vi 
var nogle der traskede tilbage 
til Tobæk Mølle med spande 
og dunke, for at hejse en 
spand vand op af brønden.

Jeg husker ikke, hvornår 
strømmen kom tilbage, 
men om onsdagen den 24. 
november, skrev Randers 
Dagblad (dengang udkom 
både Randers Amtsavis 
og Randers Dagblad), at 
der stadig var tusinder 
uden strøm.

Ja, det var nogle dage 
man ikke lige glemmer, og 
jeg kender ingen, der ikke 
klarede sig igennem snestor-
men i november 1971.

28. november var alt 
næsten smeltet, og der blev 
ikke mere vinter af betydning 
før i februar 1972.

U11 PIGERNE TIL
KVINDELANDSKAMP
DANMARK-HOLLAND
 I VIBORG

Tirsdag den 9. oktober 
var 22 fodbold-U11 
Piger samt 8 forældre 

til kvindelandsholdets ”skæb-
nekamp” på stadion i Viborg. 
HØST IF gav vores U11 Piger 
dette tilbud fra DBU.

Holdleder Trine beret-
ter, at det var en kæmpe 
oplevelse for pigerne, også 
selv om Danmark tabte 1-2 
og dermed ikke kommer 
med til VM næste sommer. 
Atmosfæren og det at 

deltage var noget udover det 
sædvanlige, så det er dejligt 
at vi kan give vores HØST-
spillere mulighed for sådanne 
oplevelser.

Fodboldudvalget

Hvem ved, måske skal vi prøve det igen?
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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.

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 fortrolig-
hed. 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, ensom-
hed, 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 plejehjem-
met for at holde gudstjeneste der.

Alle er velkomne ved gudstje-
nesterne på plejehjemmene.

Ældregudstjenester
Et samarbejde mellem 
Sundhedscenter Hadsten, 
præsterne og menighedsrådet i 
Hadsten har betydet særlige hver-
dagsgudstjenester 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 præstegår-
den og sognegården, ringer man 
til Karins Taxi, tlf. 86 98 35 70.

Giv taxaselskabet besked 
om, at turen skal faktureres 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 mennesker, 
man kender, eller det kan være 
i en sorggruppe. Formålet med 
sorggruppen er at skabe et rum, 
hvor man sammen med ligestil-
lede 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.

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 sognepræst 
Mette Krabbe, tlf. 86 98 90 65

mK
Mette 
Krabbe

KUK
Kristoffer 
Uhre 
Knattrup

LTM
Lise 
Thorbøll 
Melchiorsen

AB
 
Anders 
Bonde

PrÆSTer
i	pastoratet

MHT
Marie 
Hedegaard 
Thomsen

FERIE OG FRIDAGE
Jeg holder ferie i uge 52 og 1
Kontakt i stedet 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

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 5 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 10 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 5 eller 10 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. 23 81 01 21

NB!
Da HØST IF ikke er 
momsregistreret er 
vi kun berettiget til 5 
øre pr. liter – 10 øre 
hvis man har gas og/
eller el fra OK.

Det er nemt at anvende "Tank & betal" appen fra oK. Her kan du se, hvor du angiver, at du gerne vil støtte HØST IF

KOMMENDE KAMPAGNEDATO PÅ OK I ØDUM
FREDAG DEN 16. NOVEMBER KL. 12.00-16.00

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

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

STØT DE LOKALE

DER STØTTER HØST
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Fællesspisning Halloween i Ødum Gudstjeneste, 
Hadbjerg Kirke

HØST udkommer Fællesspisning
Spil Dansk Dag

Allehelgen-
gudstjenester

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

Formiddagsmøde: 
Kurt kommer forbi

Salmemaraton, 
Hadbjerg Kirke

HØST IF på OK Kirkehøjskole Gudstjeneste, 
Ødum Kirke

Gudstjeneste, 
Hadbjerg Kirke

HØST udkommer Fællesspisning Fællesspisning Julehygge Familiegudstjeneste 
med luciaoptog
Juletræstænding

Kirke i Børnehøjde Gudstjeneste, 
Hadbjerg Kirke
Juletræsfest

Ældregudstjeneste
Julestue

Gudstjeneste, 
Ødum Kirke
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