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Udkommer omkring lørdagen før den 1. i måneden  
ekskl. januar og august – 10 gange om året.
Deadline 3. sidste lørdag i måneden.

  DEADLINE UDKOMMER
Marts  9.2.2019 23.-26.2.2019
April  16.3.2019 30.3.-2.4.2019
Maj  13.4.2019 27.-30.4.2019
Juni  11.5.2019 25.-28.5.2019
Juli-august  15.6.2019 29.6.-2.7.2019
September  17.8.2019 31.8-3.9.2019
Oktober  14.9.2019 28.9.-1.10.2019
November  12.10.2019 26.-29.10.2019
December-januar 16.11.2019 30.11.-3.12.2019

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

NY HØST-SÆSON
Frisk kalender, nyt år, ny tid – måske har 
du også nogle nytårsforsætter? Leve lidt 
sundere, lidt mere motion, lidt mindre vin, lidt 
mindre skærmtid? Eller de helt store forsæt 
om at tabe 15 kilo, løbe en maraton til maj, 
bygge den fedeste legeplads i haven og bare 
have det meget sjovere?

I de kommende måneder er der generalfor-
samlinger i alle foreningerne.

Her bliver det også tid til nye forsæt. Måske 
skal der nye folk på nye poster. Måske skal 
der udvikles nye arrangementer i den enkelte 
forening eller på tværs af foreningerne. 
Måske skal noget bygges om, bygges til, 
udvikles.

Måske har du spændende ideer, som ville 
glæde mange mennesker i lokalområdet – så 
skal du da være med!

Tænk, hvis lidt flere af os tænkte, at vi 
ville give et par timer hver måned til frivilligt 
arbejde.

Tænk, hvis vi gav en hånd med nogle af 
de mange små opgaver, som har det med at 
hobe sig op hos ganske få.

Tænk! Ny tid!

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

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

GuDSTJeNeSTer
Januar  Ødum Hadbjerg Andre kirker
Søndag d. 27. 3. søndag efter helligtrekonger  kl.  9.30 MHT
Februar  Ødum Hadbjerg Andre kirker
Søndag d. 3. 4. søndag efter helligtrekonger kl. 11.00 MK
Søndag d. 10. Sidste søndag efter helligtrekonger  kl. 11.00 KUK
Søndag d. 17. Septuagesima kl. 11.00 MK
Søndag d. 19. Kirke i børnehøjde  kl. 17.30 MK
Søndag d. 21. Plejehjemsgudstjeneste   kl. 15.00 Møllegården LTM
Søndag d. 23. Lørdagsdåb  kl. 10.00 MK kl. 11.00 Lyngå MK
Søndag d. 24. Seksagesima  kl.  9.30 KUK
Marts  Ødum Hadbjerg Andre kirker
Søndag d. 3. Fastelavn kl.  9.30 MHT

Søndag d. 10. 1. søndag i fasten kl. 11.00 MK med konfirmander 
   Sogneindsamling
Søndag d. 12. Kirke i Børnehøjde  kl. 17.30 MK
Søndag d. 17. 2. søndag i fasten  kl. 11.00 MK
Søndag d. 21. Plejehjemsgudstjeneste   kl. 15.00 Møllegården LTM
Søndag d. 24. 3. søndag i fasten kl.  9.30 KUK

	Det	sker	i	HØst-områDet
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FÆLLESSPISNING I SELLING
Tak til alle som var med til at 
få fællesspisningerne til at 
køre her i efteråret, både med 
borddækning, madlavning og 
oprydning i køkkenet bagef-
ter. Det er så dejligt at se, 
der bliver hygget, snakket og 
grinet med naboerne og dem 
fra den anden ende af byen.

Som tidligere nævnt er 
der fællesspisning onsdag 
d. 30. januar 2019, hvor 
der bliver serveret Gl. 
Estrup-gryde m.m. Sidste 
tilmelding til denne aften er 
lørdag d. 26. januar 2019 på 
madiselling@gmail.com.

Skal der være fælles-
spisning i februar?
Hvis ja, så håber jeg, der 
er nogen, der vil hjælpe 
til med at lave mad d. 27. 
februar 2019. Er det dig, 
så send mig en mail til 
madiselling@gmail.com – 
eller en sms på 30 31 97 14.

De Frivillige

FÆLLESSPISNING
Årets første fællesspisning 
er traditionen tro en borger-
foreningens bestyrelse står 
for. Vi servere pulled pork-
burgere. Vi glæder os til at se 

mange af jer d. 31. januar til 
en hyggelig aften.

Næste fællesspisning er 
torsdag d. 28. februar – 
tilmelding kan ske når skiltet 

og opslaget på Facebook 
kommer frem. Tilmelding skal 
ske på tlf. 20 73 87 49.

Hadbjerg borgerforening

Mange af os elsker den sorte humor. 
Den sorte humor bruges ofte af 
mennesker, der beskæftiger sig 

med de svære ting i tilværelsen, og derfor 
lever den sorte humor meget både i læge- og 
præstekredse. Den sorte humor kan nemlig 
på en afvæbnende måde berøre områder af 
den menneskelige tilværelse, som vi ellers 
ofte har svært ved at tale om.

Et både eftertænksomt og humoristisk 
foredrag om den sorte humor og hvad den 
kan, med eksempler fra den sorte humors 
store mestre bl.a. Gustav Wied, Storm P og 
Mark Twain.

Henrik Oest har siden 1990 været sogne-
præst ved Helligåndskirken i Aarhus. Han 
har derudover medvirket i tv-serien ”Alle os 
under himlen” og ”Hjertebørn” på TV2 om 
Skejby Sygehus’ intensivafdeling og siden 
2000 har han været medlem af Kirkefondets 
bestyrelse. I 20 år, fra 1996-2016, var han 
formand for FolkekirkeInfo.

Henrik Oest er en erfaren foredragsholder, 
der lægger vægt på tydelighed, så alle kan 
være med.

Om sig selv siger han: Jeg ønsker, at mine 
foredrag bærer præg af at være anderledes 
med skæve og uventede vinkler, så man 
opdager nye sider af det, man ellers mener at 
kende så godt.

FORMIDDAGSmøde i Ødum Præstegård

SORT HUMOR
så englene synger

Tirsdag	den	29.	januar	kl.	10.00	i	Ødum	Præstegård 
Foredrag	v.	sognepræst	Henrik	Oest

Kender du til 
”sort humor” og 
vil høre mere, 
så er du mere 
end velkom-
men til at møde 
op i Ødum 
Præstegård 
tirsdag den 
29. januar.

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

Kaffen 
koster 20 kr.

!Lige	om	lidt

	Det	sker	i	HØst-områDet
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KIrKe I bØrNeHØJDe
ET TILBUD TIL BØRNEFAMILIER
Hadbjerg	kirke,	tirsdag	d.	19.	februar	kl.	17.30

GENERALFORSAMLING I HØST IF

Tag børnene med i kirke tirsdag aften en gang om måne-
den. 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 våben-
huset, inden vi alle går glade hjem og finder vores seng.

Minigudstjenesten varer ca. 20 minutter og menighedsrå-
det 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	foråret
 12. marts
 2. april
 7. maj

Mette 
Krabbe

Generalforsamlingen vil finde 
sted i HØST-Hallens klublokale 
Mejsevej 1, Hadbjerg
8370 Hadsten

Dagsorden iflg. vedtægterne.
Indkomne forslag skal være 

bestyrelsen i hænde senest 10 
dage før generalforsamlingen.

HØST IF vil efter generalfor-
samlingen være vært for en let 
anretning, kaffe og vin.

Med venlig hilsen
Claus Glavind

Formand HØST IF
Mobil 71 78 02 30

e-mail claus@glavind.net

indkalder	hermed	til	den
årlige	generalforsamling
tirsdag	d.	19.	februar	2019	kl.	19.00

	Det	sker	i	HØst-områDet
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Det er nu en fast tilbagevendende begiven-
hed sidste weekend i februar, at fodboldhold 
fra alle Favrskov Kommunes fodboldklub-
ber dyster i HØST-Hallen om at blive 
FavrskovMester i Indefodbold.

I år er det 9. gang at HØST IF afholder 
stævnet. Sidste år var der 77 deltagende 
hold, som fordelte sig fra U7-drenge og piger 
til Herre Oldboys.

Vi håber, at der også i år bliver fyldt godt 
op med holdtilmeldinger. Og at der igen i 
år kommer en masse tilskuere forbi, som 
ligesom tidligere år kan sætte liv i hal og 
klublokale. Vi fra fodboldafdelingen er ved at 
være klar til at tage imod både spillere/ledere 
og forældre/tilskuere, for at give dem endnu 
en god oplevelse til FavrskovMesterskaber 
i Indefodbold. Selv om pladsen i hallen er 
knap, så er alle velkomne til at kigge forbi, 
når de mange spillere kæmper for pokalen, 
som der er til alle rækkevindere, og samtidig 
kunne smykke sig med titlen FavrskovMester 
i Indefodbold i rækken det kommende år.

Arbejdsopgaver	ved	Favrskovmesterskaber	
i	indefodbold	–	hjælp	ønskes!
I forbindelse med FavrskovMesterskaber i 
Indefodbold er der en række arbejdsopgaver, 
som skal løses. Vi kunne godt tænke os nogle 
hjælpende hænder til at løse disse.

Opgaverne er bl.a.:
• opsætning og nedtagning af bander,
• sidde ved dommerbord,
• løbende oprydning i hal, toiletter, 

omklædningsrum
• tage imod og anvise omklædningsrum 

når holdene ankommer
• hjælp i hallen til andre forefaldende 

opgaver!
• Oprydning søndag aften ved stævneslut 

(max 1 time)
Bidraget behøver ikke være mere 

1-2 timer i løbet af weekenden. 
Det vil være en stor hjælp og 
gøre det nemmere for os at få 
alle opgaver løst. Henvendelse 
til Lars Olsen, tlf. 23 81 01 21.

FavrskovMesterskaber i Indefodbold 
d. 22.-24. februar 2019

Hovedsponsorer	for 
FavrskovMesterskaber	i	Indefodbold	2019	

Aktiv Hvidevareservice er med i medalje- og 
pokalsponsoratet. Tak til vores lokale mand 
Martin Simonsen fra Aktiv Hvidevareservice.

 Hadsten afdeling 

Sparekassen Kronjylland er medalje- og 
pokalsponsor for alle hold, samt sponsor 
for en erindringsgave til alle spillere til 
og med U9.

Stor tak til filialdirektør Ellen Toft og 
Sparekassen Kronjylland, Hadsten afdeling, 
for igen i år at støtte aktiviteterne!

i	weekenden	den	22.-24.	februar	2019	
spilles	der	igen	om	Favrskovmesterskaber	
i	indefodbold	i	næsten	alle	rækker

	Det	sker	i	HØst-områDet
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SaLMeMaraTON
I ”100 SALMER”
Vi har i storpastoratet 

anskaffet os et nyt 
salmebogstillæg. 

”100 salmer” hedder det og 
blev sammensat og udgivet 
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 
synge i storpastoratet – du 
har nok bemærket, at vi alle-
rede mange gange har haft 
tillægget i brug ved højmes-
serne i vore kirker.

Der er endnu to arrange-
menter i foråret 2019, hvor 
vi skal høre en masse om nye 
salmer og ikke mindst synge 
dem. Næste gang er det i 
Ødum Kirke.

ORD TIL NYE SALMER
Ødum	Kirke,	tirsdag	den	26.	februar,	kl.	19.30	–	ca.	21
Forfatter og salmedigter Iben Krogsdal vil denne aften 
præsentere både egne og andre forfatteres helt nye salmer til 
livets store overgange og begivenheder. For hvad handler de 
nye salmer egentlig om? Og hvornår og hvorfor skal vi synge 
dem? Undervejs vil Iben fortælle om de menneskeskæbner, 
der har inspireret hende som salmedigter, og vi skal sammen 
synge en række moderne salmer om alt fra sorg og krise til 
kærlighed og vild opstandelse.

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

Menighedsrådene i Hadsten Storpastorat

kommende	dato
”Forårets nye salmer”, Lyngå Kirke, tirsdag den 26. marts, kl. 19.30 – ca. 21

Nærmere information i kommende HØST.

GeNeraL- 
FOrSaMLING

Hadbjerg	Borgerforening	afholder	generalforsamling	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
    Poul Kragh
 6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
 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 generalforsamlingens 
afholdelse.

Hadbjerg borgerforening

	Det	sker	i	HØst-områDet
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Så er det snart tid til årets fastelavnsfest. 
Det foregår søndag d. 3. marts kl. 15.00 i 
Hadbjerg Forsamlingshus.

Vi skal hygge os, vi skal lave fastelavnsris, vi 
skal slå katten af tønden, vi skal nyde hinan-
dens selskab og børnene skal være klædt ud 
som det de allerhelst vil, forældrene må gerne 
følge trop.

I år skal i tilmelde jer til festen. Tilmeldingen 
er først bindende, når vi har sagt ok og I har 
betalt 20 kr. pr. voksen. Tilmelding skal ske 
på tlf. 53 38 18 88. eller på Facebook til 
Kristine Jensen.

Hadbjerg borgerforening

MATADOR I ORD OG TONER – 
ET KONCERTFOREDRAG
Tirsdag	den	19.	marts	kl.	10.00	i	Ødum	Præstegård

Foredrag v. Helle og Dynes Skovkjær, Toner af Guld.
En musikalsk tidsrejse 1929-1947, bundet sammen af små fortællinger.

FOROMTALE AF ARRANGEMENTER I KOMMENDE MÅNEDER

FOROMTALE AF ARRANGEMENTER I KOMMENDE MÅNEDER

GENERALFORSAMLING I ØDUM BYFORENING
Tirsdag	d.	19.	marts	2019	kl.	19.30
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Indkomne forslag til formanden 8 dage inden.
Det er meget vigtigt at alle møder frem og siger deres mening. Vi ses!

FOROMTALE AF ARRANGEMENTER I KOMMENDE MÅNEDER

FOROMTALE AF ARRANGEMENTER I KOMMENDE MÅNEDER

RELIGION I ET MODERNE 
FLERRELIGIØST SAMFUND
Hadsten	Højskole,	lørdag	den	27.	april,	kl.	10.00

v. Henrik Reintoft Christensen, 
Lektor ved Religionsvidenskab på Aarhus Universitet

DGI/HØST IF 
FODBOLDSKOLE I HADBJERG
Uge	27,	den	1.-5.	juli	-	første	uge	i	sommerferien

Der åbnes for tilmelding ca. den 1. marts 2019.

	Det	sker	i	HØst-områDet
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ORIENTERING OM FÆLLES 
BYGGEPROJEKT I HADBJERG
Haludvidelse	og	nyt	konfirmandhus	under	samme	tag
Skolen,	HØST	IF	og	menighedsrådet	er	gået	sammen	for	at	undersøge	
mulighederne	for	at	opføre	fælles	lokaler	i	forlængelse	af	HØST-Hallen.

NY KONKURRENCE
Det bedste forslag til forskønnelse af Hadbjerg by vinder 1 
års kontingent af borgerforeningen.

Det kan eksempelvis være en ny bænk ved forsamlings-
huset, en statue, andet forskønnelse på fællesarealerne, 
bænke ved Folkeskoven eller andre steder. 

Vinderen vinder et års kontingent af borgerforeningen.
For at være med i konkurrencen skal man skrive en sms 

med forslaget til 20 73 87 49. 
Sidste frist d. 23. februar 2019.

tillykke	til	de	glade	vindere

Baggrunden for projektet er, at Ødum-Hadbjerg menig-
hedsråd har fået midler stillet til rådighed til bygning af nye 
konfirmandlokaler. I den forbindelse har man spurgt de lokale 
institutioner og foreninger, om de kunne have interesse i et 
sådant byggeri, da menighedsrådet ønsker, at det nye konfir-
mandhus skal bruges så meget som muligt og også gerne af 
andre end menighedsrådet og sognepræsten.

HØST IF udtrykte straks interesse, hvis byggeriet ville 
komme til at ligge i nærheden af hallen, da man her allerede 
var i gang med planer om udvidelse af faciliteterne.

Både skolen, HØST IF og menighedsrådet er ikke tvivl 
om, at et lokalefællesskab i forbindelse med hallen vil styrke 
fælleslivet i HØST-området og udbygge det samarbejde, 
som igennem mange år har eksisteret i området mellem 
skole, idrætsforening, by- og borgerforeninger og kirken. 
Et samarbejde og fællesskab som i sin tid muliggjorde, at 
HØST-Hallen blev bygget.

Lige nu er styregruppen for projektet i gang med at få 
udfærdiget tegninger og er i dialog med kommunen om en 
finansieringsmodel. I forhold til lokalplanen har kommunen 
godkendt projektet, og både Favrskov Kommune og Favrskov 
Provsti er med stor interesse gået ind i projektet.

Huset skal som minimum indeholde:
• en stor sal på 100 m2, der kan deles i to med en foldevæg
• et stort lokale til nye idrætsaktiviteter, 

herunder motionscykler o.a.
• mødelokale
• køkken
• depot
• toiletfaciliteter

På vegne af styregruppen.

  
Claus Glavind, Nick Pedersen og Mette Krabbe

Mandag	den	25.	februar	
kl.	19.30	inviterer	
styregruppen	til	
informationsmøde	i	
aulaen	på	Hadbjerg	Skole

Her håber vi at kunne 
fremvise tegninger af 
huset og svare på spørgs-
mål i forbindelse med 
projektet.

Vi er allerede så småt 
begyndt at tale om, hvad 
et sådant hus skal hedde. 
På informationsmødet 
er man velkommen til at 
komme med gode forslag. 
Styregruppen træffer 
derefter den endelige 
beslutning.

I novembers udgave 
af HØST havde vi en 
konkurrence.

Vinderne blev Marie og 
Poul Aggerholm.

Stort tillykke til jer!

Hadbjerg borgerforening

NÆSTEKAFFE
– samtaler uden filter
Næstekaffe er for alle, der sukker efter nærvæ-
rende samtaler. Om kærligheden, om håbet, 
angsten og lykken, om sorgen og døden, men 
mest af alt om livet. For når vi deler livet med 
hinanden, bliver det tunge lettere, glæden 
større og kaffen lidt bedre. Lyt med, når 
præsten byder en du kender på en kop helt 
almindelig filterkaffe og en samtale uden filter.

Her finder du samtaler med bl.a. Kristian 
Leth, Lea Korsgaard og Peter Sommer.

Find ”Næstekaffe” der, hvor du henter 
podcasts og på folkekirken.dk/naestekaffe.

Styregruppen	består	af
Lars Olsen og Claus Glavind, HØST IF 
John Langdahl og Mette Krabbe, 
 Ødum-Hadbjerg Menighedsråd 
Ole Juul, tidl. sognepræst 
Nick Pedersen, skoleleder Hadbjerg Skole
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Dette skete i forbindelse med en ugentlig 
indendørstræning fredag aften. I den anled-
ning har vi stillet den nye mand ved roret et 
par spørgsmål, så her kommer lidt fakta og 
nogle kommentarer fra Lars Bækgaard.

VENTILATIONSANLÆG 
I HØST-HALLEN
Arbejdet afsluttes ultimo januar 2019, 
hvorefter der skal laves test af ventilati-
onsanlægget. Det vil sige at det er klart til 
vores FavrskovMesterskaber i Indefodbold 
d. 22.-24. februar 2019.

Det bliver dejligt med frisk luft i HØST-
Hallen både til hverdag og når der er 
stævner og deslige i weekenderne. Endnu 
en udvikling af HØST-Hallen kan der 
sættes checktegn ved. Dejligt!

Læs om haludvidelsen på side 16.

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

NY TRÆNER FOR VH FODBOLD SENIOR
Vi	kan	præsentere	ny	træner	i	VH	Fodbold:	Lars	Bækgaard

Navn? Lars Bækgaard
Alder? 44 år
Arbejde uden for fodbold? Udlært møbel-
snedker. Arbejder for HUJ som både tømrer 
og støber.
Bopæl? Torup mellem Ulstrup og Langå
Tidligere trænererfaring? ”Jeg har trænet i ca. 
16-17 sæsoner sideløbende med, at jeg selv 
har spillet. De første år var det i hovedtræk 
ungdom, senere har jeg trænet en del U19 i 
Galten, Sejs og Hornbæk. På seniorfronten 
har jeg haft Galten serie 4, Langå serie 4 og 
Vorup Fb serie 3 og en halv sæson i serie 2.”
Hvorfor er VH spændende? ”I VH er det et 
førstehold, hvilket jeg ser som en god udfor-
dring med mange spændende spillere.”
Hvad synes du om puljen? ”Det ligner en 
spændende pulje hvor mange af holdene 
spiller meget simpelt og direkte med vægt på 
meget fysik og nærkampe. Så jeg glæder mig 
til at lære spillerne at kende, så vi kan sætte 

det bedst mulige hold ud fra de udfordringer 
som vi vil møde.”
Hvilken kamp ser du mest frem til i sæsonen? 
”Første kamp på hjemmebanen mod Ådalen 
er en vigtig kamp på flere fronter, da det er 
vigtigt at komme godt fra start.”

Vi er meget tilfredse med at have skrevet 
under med Lars, og ser frem til en spændende 
tid med ham ved roret!

I anledning af trænerpræsentationen spon-
serede Midtjyllands Sommerhusudlejning den 
første fadøl efter træningen til alle frem-
mødte, hvilket i dagens anledning var 23 stk.

Vi håber, at I alle vil tage godt imod Lars – 
især når foråret kommer, og bolden så småt 
begynder at rulle på stadion igen.

rasmus Knage Thomsen / Lars Olsen
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Crossgym er et styrke- og konditionspro-
gram bygget op omkring konstant varierende 
funktionelle bevægelser, der udføres under 
relativ høj intensitet. Alle kan være med fordi 
man ligger det i det man kan holde til. Holdet 
afholdes hver mandag fra kl. 20.15 til ca. 
21.15 og for dem der har mere energi, vil der 
være motionsboksning til kl. 22.

Vækker dette din interesse så mød op og 
vær med.

Der er ny kontingentbetaling fra 1. januar 
2019 til sommerferien.

Efter ønske fra flere familier, vil vi prøve at 
imødekomme disse. Så vi håber, I vil hjælpe til 
med at få flere med.

kontingent
Husstandskontingent: 2 voksne (18+) 550 kr. 
(dvs. at der er mulighed for, at forældre evt. 
kan skiftes til at deltage, uden at skulle betale 
hver for sig eller hvis det passer nogle gange, 
at deltage begge hver gang – dette indebærer 
at der skal begge navne og fødselsdag/år, på 
tilmeldingen.)

Kontingent: 1 voksen (18+) 350 kr.
Tilmeldingen sker via HØST IF´s hjemme-

side – tilmeldingen er åben.
Vi glæder os til at se jer til 

effektive træningstimer

KROLF
Vinterperioden er godt på vej – 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.

Kom og prøv at være med, – vi har det 
rigtig sjovt!

Du kan låne køller og kugler helt gratis.
Og der er altid kaffe bagefter!

Margit Jensen
Kontaktperson
Tlf. 22 76 57 78

HØST IF MOTION STAVGANG
Det er vintersæson og 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

CROSSGYM

så	startede	det	nye	crossgym	hold	op	med	stor	opbakning.	
thejs	vil	gerne	fortsætte	træningen	fra	januar	og	frem	
til	sommerferien.	så	mød	op	og	træn	gåsen	af	måsen.

BORDTENNIS
Bordtennissæsonen kører 
videre med masser af kampe 
og stævner her i foråret 2019.

Der er træning for ungdom 
tirsdag og torsdag kl. 
18.00-19.15

Seniortræning tirsdag og 
torsdag kl. 19.30-21.00

Vi har masser af plads 
til nye spillere, så hvis du 
kunne tænke dig at 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
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JU JITSU
Ju jitsu-sæsonen kører på fuld skrue igen efter julepausen!

Ju jitsu-grupperne er godt i gang igen! Vi tager imod nye 
medlemmer både børn og voksne! Vi beholder de træningsti-
der som vi kender.

træningstider
Tigerholdet (6-11 år): tirsdage kl. 17.00-18:00
Drageholdet (12-15 år): tirsdage kl. 17.00-18.00
Voksenholdet (16+ år): tirsdage kl. 18.00-19.15, torsdage kl. 20.30-22.00
Vil du prøve? Du har kun brug for t-shirt og (lange) trænings-
bukser, samt en drikkedunk!

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

BADMINTON
Ledige baner i HØST-Hallen sæson 2018-2019

Badminton sæsonen er nu over halvvejs igennem vinter-
sæsonen. Der er stadig ledige baner til dem som måtte ønske 
det her i det nye år.

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

VOLLEYBALL
Volley	voksne	mixhold.	Torsdage	20.00-22.00

Vi er en flok på en 8-12 stykker der mødes hver torsdag og 
fornøjer med lidt sjovt og engagerende 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 behøver 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 
bekendtskab med volley før, herunder at du har rimeligt styr 
på b.la. grundslagene.

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

Kim Liholm
Mail kim@liholm.dk
Mobil 22 78 77 70

NY SÆSON I GANG
Søndag den 20. januar var der 
officiel opstart på den nye 
løbesæson i HØST IF. Efter 
en kort løbetur mødtes vi i 
klublokalet til en forfriskning 
og snak om forventning til 
den nye sæson. Har du også 
lyst til at dele løbeturen med 
andre og evt. sætte nye mål i 
løbet af året? – så mød op og 
vær med…

træning	for	alle	niveauer
Igennem hele sæsonen er der 
mulighed for at være med på 

netop det niveau som man 
ønsker. En hyggetur med 
snak og motion, en lang tur 
med flot natur og trætte ben, 
hårde intervaller med høj puls 
og tungen ud af halsen.

Arrangementer med 
HØst	iF	løb
Igennem sæsonen laves der 
klubture, hvor der løbes andre 
steder end vores normale 
løberuter. Der er også mulig-
hed for deltagelse i forskellige 
lokale og andre små som store 
motionsløb sammen med de 
øvrige løbere i HØST IF.

Sæt allerede nu kryds i 
kalenderen ved den 5. juni 
(Grundlovsløbet) og den 
24.-25. august (Stafet For 
Livet). Læs mere om delta-
gelse m.m. i HØST, når vi 
nærmer os.

Faste	træningstider,	
fra	HØST-Hallen
Tirsdag kl. 19.30 – fællestræ-
ning med kortere løbetur

Torsdag kl. 20.00 – fælles 
løbetur efter aftale på 
Facebook

Søndag kl. 9.00 – fælles-
træning med mulighed for 

kortere eller længere ture, 
lokalt og andre steder

kontingent	for	hele	2019
Medlemskab for en sæson 
(januar-december) er 
kun 200 kr.

Tilmeld og betal via 
www.høstif.dk/loeb.

Vel løb.

Claus Glavind
Mail claus@glavind.net
Telefon 71 78 02 30

HØST IF LØb
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FLOORBALL
Så gik den første halvsæson med floorball i 
HØST-Hallen. Det har været en succes!

Søndag eftermiddag d. 30. december samle-
des vi til nytårsfloorball. Her prøvede vi for 
første gang at spille på hel bane – altså hele 
hallen – svarende til en håndboldbane. 16 spil-
lere – 8 på hvert hold – spillede små 2 timer. 
Det giver et helt andet spil, at der er så meget 
plads at spille på. Men det kræver også meget 
kondition, da der skal løbes en del mere. Det 
giver mulighed for udvikling af spillet. Så det 
vil vi prøve igen, når hallen er ledig.

Til næste sæson vil vi gå efter en tid, hvor 
vi har hele hallens areal et par timer en 
aften i ugen.

Efter træningen var floorballudvalget 
vært ved en øl, hvor vi sagde godt nytår til 
hinanden.

Hver mandag kl. 20.00-22.00 samles 12-16 
spillere i den øvre del af HØST-Hallen til et 
par timers intens træning. Der bliver gået til 
den og der kommer sved på panden – en god 
måde at motionere på og få pulsen op og ned 
på. Så hold jer ikke tilbage!

I kan fortsat melde jer til at deltage – det 
kræver ingen forudsætninger. Vi har stave, så 
du skal bare ha’ et par indendørssko, sportstøj 
samt en drikkedunk, da væskebalancen bliver 
udfordret.

For resten af sæsonen frem til ca. 1. april er 
kontingentet kr. 300 for at deltage.

Lars Olsen
Kontaktperson
Tlf. 23 81 01 21

HØST IF

FODBOLD
Børne-	&	ungdomshold

Udendørs	træning
Selv om det er vinter og koldt og fugtigt 
udenfor, så trænes der stadig af flere af 
vores hold udendørs:U10 DR, U11 PI og 
U14U/U15 DR.

Indendørs	fodbold
Der er godt gang i den indendørs fodbold her 
efter nytår! Træning på fredage, turnering og 
stævner lørdag-søndage. Se træningstider i 
quickguide på næste side.

Alle hold er tilmeldt 3 indendørs stævne-
dage under DBU. Og deltager ellers i andre 
tilbudte stævner henover vinteren, herunder 
FavrskovMesterskaber i Indefodbold 2019 
d. 22.-24. februar 2019, hvor alle HØST 
IF-hold deltager og er tilmeldt pr. automatik.

Nytårsappel
Snart lakker indendørstræningen mod enden 
og udendørssæsonen står for døren. Som 
vanligt markerer vi starten på udendørs-
sæsonen med en nytårsappel, hvor alle hold 
møder op til en god times træning. Bagefter 
er der samling i klublokalet i HØST-Hallen, 
hvor HØST IF Fodbold er vært ved en lille 
forfriskning.

Nytårsappelen bliver i år enten lørdag d. 
16. eller 23. marts kl. 10.00 omklædt på 
træningsbanen og for alle årgange! Den ende-
lige dato kan ses i næste nummer af HØST.

Nogle hold er på det tidspunkt allerede 
begyndt træningen, nogle starter lige efter 
eller senere, men som sagt en markering 
samlet fra HØST IF Fodbold, at nu er vi i gang 
med en ny udendørs fodboldsæson i Børne- 
& ungdomsafdelingen.

Fodboldudvalget

NVUi/HØst	iF	senior	klubsamarbejde	

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

Som ny træner er Lars Bækgaard, Langå, 
ansat (se side 18). Der trænes på skift ugevis 
i Hadbjerg og Voldum. Ligeledes vil hjemme-
kampe blive spillet skiftevis på Hadbjerg og 
Voldum stadioner.

Turneringskampprogram vil fremgå af 
næste HØST.

Serie 3-holdspuljen er allerede offentlig-
gjort af DBU. Den ser således ud:

AC Norddhurs/GBIF, Ebeltoft IF, IF 
Midtdjurs, Nørager B, TRIF, Ådalen IF, Åstrup/
Hammelev

En spændende Djursland pulje må 
man sige.

Serie 6 puljen offentliggøres først i 
februar/marts.

Turneringskampe starter omkring d. 1. april. 
Indtil da er der arrangeret en række trænings-
kamp for Serie 3-holdet. Træningen er starter 
d. 26. januar med nytårsappel i Voldum. Her 
præsenteres den nye træner Lars Bækgaard 
officielt for alle.

Så VH Fodbold er i gang med sæson 2019 
i fodbold. Der er en række praktiske ting, der 
skal ordnes frem mod turneringsstart, men vi 
forventer at være helt klar til start d. 1. april.

Lars Olsen
HØST IF – VH Fodbold ansvarlig
Tlf. 23 81 01 21

Træningstider	indendørs
Der trænes indendørs i Voldum-hallen hver 
fredag kl. 19.30-22.00.

rasmus Knage Thomsen
Kontaktperson
Tlf. 21 84 16 41
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QuICKGuIDE til	aktiviteter	og	kontaktpersoner
Hvor intet andet er nævnt, foregår aktiviteten i eller starter fra HØST-Hallen.
Badminton	 HØst	iF
Kontaktperson: Gert Holdensgaard, tlf. 23 31 17 56, e-mail gertogsanna@skylinemail.dk
Banko	 Hadbjerg	Forsamlingshus
 Onsdag kl. 19.30 i Hadbjerg Forsamlingshus
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 18 år  Mandag kl. 20.15-21.30 i hal A 
  Instruktør: Thejs Jakobsen
 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 Selling Forsamlingshus
 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. 15.00-16.45 (forældre stiller baner op) 
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. 16.45-18.00 
   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, fredag kl. 19.30-22.00 i Voldum-hallen 
   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 
   Kontaktperson Rasmus Knage Thomsen, tlf. 21 84 16 41
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af 
Martin MøllerSiden 1939 er der kommet vand ud af 

hanerne i Ødum.
En række borgere i Ødum var 

efterhånden blevet træt af at skulle ud 
til vandpumpen for at hente vand, så de 
gik sammen for at få et fælles vandværk. 
Borgerne havde jo nok i forvejen bundet sig 
til at være med, så den 13. januar 1939 var de 
indkaldt til stiftende generalforsamling, hvor 
den første bestyrelse blev valgt.

Folkene bag initiativet havde i forvejen 
indhentet tilbud på projektet, og det blev 
entreprenør Jørgensen fra Risskov der skulle 
udføre arbejdet, hvis det blev godkendt af de 
nye brugere, og det blev det.

Det var Gårdejer Poul Knudsen fra Kirkely, 
Brugsuddeler Niels Henriksen, Boelsmand 
Peter Jensen Sørensen, fra ejendommen 
Amdrupvej 4, Teglværksejer Ejnar Hansen og 
Vognmand Andreas Mikkelsen der blev valgt 
til bestyrelsen og som skulle forestå, at få det 
gennemført.

Tilbuddet lød på hovedledning, stiklednin-
ger, pumpehus og boring, pumpe og hydrofor, 
i alt 13.700 kr.

Der blev optaget et lån på 16.000 kr. i 
Randers og Omegns Sparekasse, og alle 20 
interessenter underskrev lånet.

Første års vandafgift blev fastsat til 47 kr. + 
2 kr. i haneafgift (2 kr. for hver vandhane man 
fik installeret).

Smedemester Skovbo blev hyret til at føre 
tilsyn med vandværket, til den nette sum af 
35 kr. om året.

Der hvor vandværket blev bygget, var der 
i forvejen en brønd, som havde været der 
fra den tid, hvor Ødumgård havde mejeri i 
bygningen, Ødum Torv 7, og som var blevet 
lukket omkring 1910.

Dengang stod der en vindmølle, er det 
blevet fortalt, som trak vandet op til mejeri og 
formodentlig også Ødumgård, og det er den 
brønd der blev kilden til Ødum Vandværk.

Desværre har der aldrig været nogen, der 
har kunnet fortælle om vind-
møllen, eller hvornår den er 
forsvundet.

I det nybyggede pumpehus, 
som i dag er en del af den 
nuværende vandværksbyg-
ning, blev opstillet pumpe og 
hydrofor, og fredag den 28. 
april 1939 blev der lukket 
vand i rørene.

I 1941 kom der noget 
nymodens til byen, et vand-
kloset!!! Prisen for sådan 
et, blev sat til 9 kr. årligt i 
vandafgift.

I 1947 måtte man i gang 
med hanetælling, da nogle 
af forbrugerne havde lusket 
ekstra haner ind, som de 
ikke betalte afgift af, 8 ekstra 
haner fandt bestyrelsen!

I 1951 kom gadebelysning 
på tale i byen, og det tog 
vandværket sig af, så Teodor 
Rasmussen, som var blevet 

formand, og Tømmermester S.P. Sørensen, 
som var i bestyrelsen, tog en tur ud til Elro i 
Randers og fik det ordnet sådan, at byen fik 
gadebelysning. Det fremgår af protokollen, at 
der afholdtes tombola herfor. Gadelyset var 
på plads i efteråret 1952.

I 1952 klager flere brugere over vand-
værkets utilfredsstillende gang, pumpen 
svigter tit, og bestyrelsen indhenter tilbud 
på en ny pumpe, og forelægger tilbuddet på 
generalforsamlingen i 1953, hvor forslaget til 

Her ser vi det første regnskab fremlagt.

Her ses tilbuddet på arbejdet. Ja, man fik noget for pengene dengang.

Her ses lidt af hydroforen og vandpumpen i hjørnet, dog et 
nyere billede. Den første pumpe var en stempelpumpe med 
remtræk.

I/S ØDuM VaNDVÆrK FYLDer 80 År
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udskiftning af pumpen bliver nedstemt med 
16 nejstemmer mod 10, der stemte for.

Bestyrelsen blev sure, nedlagde deres 
mandat, og gik af.

Forbrugerne får valgt en ny bestyrelse, med 
Peter Jensen Sørensen som formand, der i 
’39 havde været med til at stifte vandværket, 
og nu skulle kæmpe videre med den gamle 
pumpe, som dog brød sammen den 16. 
marts 1953, og her gik der 8 dage inden der 
var skaffet reservedele, så pumpen kunne 
repareres.

I den tid var der ikke vand i hanerne, og 
man skulle helt frem til 1956 før der kom en 
ny pumpe til.

I 1958 blev vandværket udbygget, huset 
blev meget større, og der kom en ekstra 
boring til, og nu to pumper, og filter som 
vandet blev sendt igennem, inden det kom ud 
til forbrugerne.

I 1960 skulle gadebelysningen udvides ud 
til nybyggerne, der byggede på Lumbyesvej 
og Kuhlausvej, og vandværket afholdt ande-
spil for at få penge i kassen til gadelamperne, 
men der manglede penge, og formanden 
måtte lægge pengene ud. Det står i protokol-
len at de senere blev indsamlet ved en basar.

I 1982 blev den gamle brønd, som senere 
var blevet lavet om til boring, lukket, og en ny 
boring kom til uden for bygningen, og i 1990 

blev også boringen fra 1958 flyttet uden for 
bygningen. Bygningen ligger på jord, som 
havde tilhørt Ødumgård, og da vandværket 
var blevet pålagt forsyningspligt til Røved, må 
der kraftigt udbygges, og hele Ødumgårds 
frugthave bliver opkøbt, ligeledes bliver der 
opkøbt jord på vej til Røved, ved indkørslen til 
Mejlbyvej 21, for at få plads til rentvandstanke, 
som er med til at højne forsyningssikkerheden.

I forbindelsen med den store udbygning 
havde vandværket hyret et projektfirma til 
at forestå processen, som havde et samlet 
budget på 1.325.000 kr., hvor kommunen 
ydede forskud for de mulige forbrugere som 
ikke blev tilsluttet. Ved udgangen af 1990 og 
begyndelsen af ’91 er de fleste i Røved tilslut-
tet, og ledningsnettet var blevet til ca. 13 km, 
mod de 1,3 vandværket startede ud med.

I 2000 købte vandværket jord nord for 
byen for at få plads til større boringer, og for 
at sikre fremtidens vandforsyning.

I november 2000 blev den første boring 
lavet ned i 50 meters dybde, og i december 
2008 påbegyndes den næste boring, og bores 
ned i 48 meters dybde, begge boringer med 

rigeligt kapacitet. Begge gamle boringer på 
vandværksgrunden er blevet lukket.

I 2011 stoppede jeg, efter 34 år, som 
formand for vandværket, og Gårdejer Erik 
Poulsen blev valgt som ny formand.

Vandværket blev i 2015 totalrenoveret med 
nye pumper, rør og filtre, og her i 2019 rygtes 
det, at pumper og el-systemer i pumpehuset 
på Mejlbyvej står for tur.

Her er formand erik Poulsen på inspektion på vandværket. 
Fra 1943 til 1947 var det eriks bedstefar, anders Poulsen 
der var formand, og fra 1965 til 1973 var der eriks far, 
Laurits Poulsen der var kasserer for I/S Ødum Vandværk.

Her de nye pumper, som forsyner vandværkets brugere.

Her er en af de nye boringer på marken uden for byen. 
boringen her er den nyeste, taget i brug 2009.

Også i 1989 var der jubilæum. 50 år med åbent hus på vandværket og fest i 
forsamlingshuset om aftenen, hvor 3 fra bestyrelsen stod for skud, man skulle 
slukke deres cigar med vandpistoler. 
Her bestyrelsen: Karsten antvorskov, Jens Krogh, Poul Fabech, undertegnede, 
erik Christiansen og Max Gunnestrup.

Her ses den underjordiske rentvandstank ved vandværket. 
Tanken kan indeholde 150.000 L rent vand.

Her ses den underjordiske rentvandstank, ved Mejlbyvej 
21, og pumpehuset under opførelse. Tanken kan indeholde 
125.000 L.
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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.

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

Til smartphone kan man 
også gratis hente appen 

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

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!

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

Deltagere	søges!
Har du lyst til at bidrage så sig 
endelig til. Jo flere vi er om opga-
ven 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, og 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 

potentielle HØST IF-sponsorer
• Status og opsamling af eksiste-

rende sponsoraftaler
• Nye aktiviteter

Du kan kontakte sponsorud-
valgets medlemmer, hvis du har 
spørgsmål eller er interesseret!

Lars Olsen
Mail Lars.knud@godmail.dk

Majken Holst Jensen
Mail majkenjen@hotmail.com

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

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.

om	sponsor	udvalget
HØST IF har til stadighed brug 
for fysisk og økonomisk hjælp. 
Derfor er det dejligt når virksom-
heder og private giver tilsagn om 
at give en hånd.

Hører I om nogen der kan 
være potentielle sponsorer, vil 
vi godt lige have ”et vink” så 
vi kan få fulgt op på dette i 
sponsorudvalget.

Hovedsponsorer	ved	Favrskovmesterskaber	i	
indefodbold	d.	22.-24.	februar	2019	er	igen	i	år

 Hadsten afdeling

 SPONSORHJØRNET

HØST – Februar 2019

32  PRAKTISK INFORMATION

HØST – Februar 2019

33

mailto:www.hadbjergskole.dk?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
http://www.sogn.dk
mailto:Lars.knud%40godmail.dk?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
mailto:majkenjen%40hotmail.com?subject=H%C3%98ST%20IF%20Sponsorudvalg%20%28set%20i%20H%C3%98ST%29
mailto:Lars.knud%40godmail.dk?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20


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

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 Peter Krogh 86 91 41 40 
Ådalen 11, Selling
Vandværk
Hadbjerg Vandværk I/S 25 56 35 86 
v/Chris Heltborg Oxholm, Mejsevej 12
I/S Ødum Vandværk   
Formand Erik Poulsen 86 98 91 43 
Kasserer Jørgen Svenningsen 86 98 95 33
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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HØST udkommer
Formiddagsmøde

Fællesspisning Fællesspisning Gudstjeneste, 
Ødum Kirke

p 
Kronprinsesse Mary

p 
Prinsesse Marie

p Danmarks 
besættelse
HØST deadline

Gudstjeneste, 
Hadbjerg Kirke

Gudstjeneste, 
Ødum Kirke

Kirke i Børnehøjde
Generalforsamling 
HØST IF

Plejehjems-
gudstjeneste

Favrskov-
Mesterskaber i 
Indefodbold
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