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Niels Bjarne 
Larsen
Grafisk design

INTRO
Udgives af et samvirke bestående af 
foreninger, menighedsråd og skolebestyrelse.

REDAKTØR
 Rikke Møller Antvorskov
rma_oedum@hotmail.com, tlf. 30 25 78 64

KASSERER
Irma Katholm
irmakatholm@gmail.com, tlf. 26 29 46 09

TEGNINGER
Per Tjørnild, ptjorn@gmail.com

GRAFISK DESIGN
Niels Bjarne Larsen
 NielsBjarneLarsen@gmail.com, tlf. 30 16 36 88

TRYK
 Buchs, tlf. 86 42 05 99

Udkommer lørdagen før den 1. i måneden +/- 2 dage 
ekskl. januar og august – 10 gange om året.
Deadline 3. sidste lørdag i måneden.

  DEADLINE UDKOMMER
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

KOM AFSTED
Ser du noget i HØST du har bare lidt lyst til 
at prøve, så se at komme afsted; tag gerne 
naboen eller genboen med, hvis det gør det 
nemmere – eller lad være, hvis det gør det 
sværere. Det koster næsten ingenting, for alle 
arrangører gør det gratis, eller får betaling 
ad anden vej end deltagerbetaling. Så det 
er højst direkte omkostninger til evt. kunst-
nere, materialer og mad og drikke du selv 
skal betale.

Du får mulighed for at beskæftige dig 
med noget nyt, samt møde nye spændende 
mennesker, som er helt lige som dig – eller 
helt anderledes. Og er du lidt nervøs for hvad 
du skal tale med dem om, så sig: "Dav, jeg 
hedder xxx, og jeg har ikke været her før. Kan 
du ikke fortælle mig hvordan man gør her?" 
Så kommer resten af sig selv.

Samtidigt gør du arrangørerne en tjeneste 
ved at dukke op. Deres arbejde er næsten 
det samme uanset om der kommer 1, 20 
eller 60 deltagere. Men jo flere der kommer, 
jo gladere bliver de, og jo bedre bliver 
arrangementet.

Og du bliver glad for at have lavet eller set 
noget andet end det du plejer.

Går det helt galt, så gå før tiden, og prøv 
noget andet næste gang. Der er nok at vælge 
imellem.

God HØST.
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FavrskovMesterskaber 
I INDEFODBOLD
D. 22.-24. februar 2019
I weekenden den 22.-24. februar 2019 
spilles der igen om FavrskovMesterskaber 
i Indefodbold i næsten alle rækker. Så kig 
forbi og se masser af aktivitet og spændende 
kampe, når FavrskovMestrene kåres i alle 
ungdomsrækkerne.

Fodboldudvalget

GUDstJENEstE
Februar   Hadbjerg Kirke
Søndag d. 24. Seksagesima kl.  9.30 KUK

HØST-Hallen udvidelse og 
nyt konfirmandhus!

INFORMATIONSMØDE
Aulaen i Hadbjerg Skole
Mandag den 25. februar kl. 19.00
Her håber vi at kunne fremvise tegninger af 
huset og svare på spørgsmål i forbindelse 
med projektet.

På mødet er man velkommen til at komme 
med gode forslag til hvad et sådant hus skal 
hedde. Styregruppen træffer derefter den 
endelige beslutning.

Alle er velkomne til at høre med om 
dette spændende projekt – hvor skole, 
kirke og forening igen står sammen her i 
HØST-området.

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

saLMEMaratON 
I ”100 SALMER”
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 over-
gange og begivenheder.

6 
ARRANGEMENTER 

du kan nå i februar

FÆLLESSPISNING I SELLING
Jubiii!
Fællesspisning den 27. februar 2019 kl. 
18.00 bliver til noget. Vi fra madholdet 
vil gerne se så mange som muligt fra hele 
HØST-området. Tag derfor naboen eller 
genboen med til en hyggelig aften. Vi laver 
stegt flæsk med persillesovs, derefter er 
der kage og kaffe. Hvis ikke du allerede har 
tilmeldt dig, kan du lige nå at gøre det senest 
mandag d. 25. februar 2019.

Der vil blandt de tilmeldte være lodtræk-
ning om en gratis gang mad til næste 
arrangement. Skal det være dig?

Tilmelding skal ske på 
madiselling@gmail.com eller tlf. 30 31 97 14.

En stor madhilsen fra 
Køkkenholdet selling Forsamlingshus

FÆLLESSPISNING HADBJERG
Torsdag d. 28. februar
Tilmelding skal ske på tlf. 20 73 87 49.

Hadbjerg Borgerforening

Det sker i HØst-OmråDet
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Guds tjenesterne i de enkelte 
kirker kan også ses på 
www.sogn.dk eller ved hjælp af 
app-en "Kirke kalenderen".

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

GUDstJENEstEr
marts  Ødum kirke Hadbjerg kirke Andre kirker
Søndag d. 3. Fastelavn kl.  9.30 MHT 
Søndag d. 10. 1. søndag i fasten kl. 11.00 MK med konfirmander 
  Sogneindsamling
Tirsdag d. 12. Kirke i Børnehøjde  kl. 17.30 MK
Søndag d. 17. 2. søndag i fasten  kl. 11.00 MK
Torsdag d. 21. Plejehjemsgudstjeneste   kl. 15.00 Møllegården LTM
Søndag d. 24. 3. søndag i fasten  kl.  9.30 KUK
Søndag d. 31. Midfaste kl. 11.00 MK
April  Ødum kirke Hadbjerg kirke Andre kirker
Tirsdag d. 2. Ældregudstjeneste   kl. 10.00 Sognegården LTM
Tirsdag d. 2. Kirke i Børnehøjde  kl. 17.30 MK
Søndag d. 7. Marie Bebudelse  kl. 11.00 MK
Torsdag d. 11. Plejehjemsgudstjeneste   kl. 15.00 Møllegården LTM
Søndag d. 14. Palmesøndag kl.  9.30 KUK
Torsdag d. 18. Skærtorsdag  kl. 11.00 MK
Fredag d. 19. Langfredag kl. 16.00 MK Liturgisk musikgudstjeneste
Søndag d. 21. Påskedag  kl. 11.00 MK
Mandag d. 22. 2. påskedag   kl. 11.00 Nr. Galten LTM
Torsdag d. 25. Jazzgudstjeneste kl. 19.30 MK

Gudstjenesteliste frem til 
efteråret 2019 er lige straks 
at finde i ”KiRKEN - kirke-
bladet for kirkerne i og 
omkring Hadsten”, som ligger 
i kirkerne.

FASTELAVN
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

Det sker i HØst-OmråDet
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FOrmiDDAGsmøde i Ødum Præstegård
Hvad får man, når man blander forkærligheden for TV-serien 
Matador med passionen for musik og interessen for historie?

Man får følgende cocktail: 

GENERAL 
FORSAMLING
Der afholdes 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!
Byforeningen for Ødum og Omegn

”MATADOR I ORD OG TONER 
– ET KONCERTFOREDRAG”

Musikken, der indgår 
i Matador, er et 
relativt uudforsket 

område, som Toner af Guld 
med stor entusiasme har 
kastet sig over. Tidens toner 
med Marguerite Viby, Leo 

Mathiesen, Lulu Ziegler og 
Ib Schønberg understreger 
stemninger af glæde, vemod, 
munterhed og drama. Det 
samme gør Rødes bryllups-
optræden, de tyske soldaters 
traurige lieder samt indslag 

på Postgaarden af finkulturel 
karakter. Toner af Guld guider 
publikum på en musikalsk 
tidsrejse fra 1929-1947, hvor 
genrerne er bredt repræsen-
teret med alt fra operette til 
revyviser og jazz. Numrene 

bindes sammen af små 
fortællinger om TV-succesen, 
musikken og perioden, og de 
integrerede fællessange afrun-
des på festlig vis af Konsulinde 
Holms sølvbryllupspoesi på 

”Sølvstænk i det gyldne hår”.

Om ”toner af Guld”
Den midtjyske duo, Toner af 
Guld, består af ægteparret 
Helle og Dynes Skovkjær – 
en klassisk sopran og en 
klaverspillende bedemand. 
Helle og Dynes har gennem 
ni år optrådt sammen ved 
talrige kirke- og sognekon-
certer og private og offentlige 
arrangementer med et bredt 
repertoire, bestående af 
operette, musical, wiener-
musik, viser og evergreens 
samt den danske salme- og 
sangskat. De har begge en 
fortid som skuespillere på 
sommerspillet Busbjerg, hvor 
de traf hinanden i 2008.

tirsdag den 19. marts kl. 10.00 i Ødum Præstegård 
Foredrag	v.	Helle	og	Dynes	Skovkjær,	Toner	af	Guld

Det sker i HØst-OmråDet

HØST – Marts 2019

8 Det sker i HØst-OmråDet

HØST – Marts 2019

9



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 
også synge i storpastora-
tet – du har nok bemærket, 
at vi allerede mange gange 
har haft tillægget i brug ved 
højmesserne i vore kirker.

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

FORÅRETS NYE SALMER
Lyngå	Kirke,	tirsdag	den	26.	marts,	kl.	19.30	–	ca.	21
Vi runder maratonet af med, om ikke vild opstandelse, så i 
hvert fald påske- og pinsesalmer.

Og der skal synges, skal der. Også om forår og sommer – 
og Lyngå Folkekor er med til at sætte ekstra volumen på 
slutspurten.

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

Menighedsrådene i Hadsten storpastorat

Onsdag den 27. marts 2019 kl. 18.00 er 
vi klar igen, og her bliver der lavet dejligt 
biksemad med spejlæg, og til kaffen vil 
der være lagkager. Sidste tilmelding er 
søndag d 24. marts 2019, som skal ske 
på madiselling@gmail.com eller telefon 
30 31 97 14.

En stor madhilsen fra Køkkenholdet Selling 
Forsamlingshus.

De Frivillige

saLMEMaratON
I ”100 SALMER”

FÆLLESSPISNING I SELLING
Det sker i HØst-OmråDet
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FOROMTALE AF ARRANGEMENTER I KOMMENDE MÅNEDER

FOROMTALE AF ARRANGEMENTER I KOMMENDE MÅNEDER

DET GRÆNSEDRAGENDE MENNESKE 
OG DEN GRÆNSELØSE NÅDE
– om knausgårds “min kamp”, v. David Bugge

Torsdag	den	4.	april	kl.	19.30,	Hadsten	Højskole
Læs	mere:	www.hadstenhojskole.dk/hojskoleforeningen/

FOROMTALE AF ARRANGEMENTER I KOMMENDE MÅNEDER

FOROMTALE AF ARRANGEMENTER I KOMMENDE MÅNEDER

MUSIKGUDSTJENESTER
Ødum	og	Hadbjerg	Kirker	i	foråret

Langfredag den 19. april kl. 16.00 med korsang 
torsdag den 25. april kl. 19.30 med Lone Boyd Jazztrio 
Befrielsesgudstjeneste lørdag den 4. maj kl. 14.00 med Lyngå Folkekor 
torsdag den 27. juni kl. 19.30 med morten sejersen på klassisk guitar

DGI/HØST IF FODBOLDSKOLE I HADBJERG
Uge 27, den 1.–5. juli – første uge i skolesommerferien.
Skal du være en af de over 100, der er plads til?

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

KIRKEHØJSKOLE
religion i et moderne flerreligiøst samfund
v.	Henrik	Reintoft	Christensen, 
Lektor	ved	Religionsvidenskab	på	Aarhus	Universitet

Hadsten	Højskole,	lørdag	den	27.	april,	kl.	10.00

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

INFORMATION OM 
KONFIrMatIONsDatOEr

konfirmation 2019
Hadbjerg Kirke: 17. maj
Hadbjerg Kirke: 18. maj
Ødum Kirke: 19. maj

konfirmation 2020
Ødum Kirke: 8. maj
Hadbjerg Kirke: 9. maj
Hadbjerg Kirke: 10. maj

konfirmation 2021
Hadbjerg Kirke: 30. april
Hadbjerg Kirke: 1. maj
Ødum Kirke: 2. maj

Haludvidelse og nyt konfirmandhus
Siden sidst har projektgruppen afleveret et 
oplæg til den kommunale forvaltning. Den er 
kommet retur med nogle bemærkninger, som 
vi arbejder på at få på plads. Forhåbentlig kan 
vi holde et ”endeligt” afklarende møde med 
kommunen primo marts.

Mandag den 25. februar vil der være mulig-
hed for at se og høre mere om projektet på et 
informationsmøde på Hadbjerg Skole i aulaen 
kl. 19.00.

Alle er velkomne til at høre om dette spæn-
dende projekt – hvor skole, kirke og forening 
igen står sammen i HØST-området.

Ventilation
Ventilationsanlæg i HØST-Hallen er nu 
etableret, testet og afleveret. Så nu skal vi 
ikke længere kæmpe med varme og dårlig luft 
i HØST-Hallen uanset hvor mange der er 
i hallen.

Tak til alle, som har bidraget til dette projekt, 
som reelt blev søsat, da HØST-Hallen blev 
indviet i 2010.

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

AktUeLt

HØST – Marts 2019
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KIrKE I BØrNEHØJDE
ET TILBUD TIL BØRNEFAMILIER
Hadbjerg kirke, tirsdag d. 12. marts kl. 17.30

HØST IF LØB
Den nye løbesæson i HØST IF har nu været i 
gang i et par måneder.

Vejret har ikke alle dage været det mest 
opmuntrende til en løbetur – men selvom 
fremmødet nogle gange har været lavt, er der 
stadig flere som får løbet de faste ture.

skal du løbe med?
Igennem hele sæsonen er der mulighed for 
at være med på netop det niveau som du 
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. Har du også lyst til at dele løbeturen 
med andre – så mød op og vær med.

royal run – igen i 2019
Sidst års helt store løbeoplevelse var Royal 
Run i forbindelse med HKH Kronprinsens 
50-års fødselsdag, hvor det var muligt at 
løbe/gå en mile eller løbe 10 km. Den store 
succes og især de mange nye løbere er 
årsag til at løbet gentages i år 2. pinsedag. 
Interessen har været stor og flere startsteder 
melder allerede om udsolgt på flere distancer 
(en mile/5 km/10 km). Er du tilmeldt og har 
behov for optræning frem mod løbet – så løb 
med i HØST IF.

egne arrangementer
Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved den 5. 
juni, Grundlovsløbet, og den 24.-25. august, 
Stafet For Livet.

Læs mere og tilmeld dig/jer allerede 
nu på HØST-holdet for deltagelse til 
Stafet For Livet – her er plads til alle: 
http://stafetforlivet.dk/hadsten/

kontingent for hele 2019
Medlemskab for en hel sæson er kun 200 kr.
Tilmeld og betal via www.høstif.dk/loeb.

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

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
 2. april
 7. maj

Mette Krabbe

Faste træningstider, fra HØST-Hallen
Tirsdag kl. 19.30 – fællestræning med kortere løbetur
Torsdag kl. 20.00 – fælles løbetur efter aftale på Facebook
Søndag kl. 9.00 – fællestræning med mulighed for længere ture, lokalt og andre steder

AktiViteter
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VOLLEYBALL
Volley voksne mixhold. 
Torsdage kl. 20.00-22.00

Vi er en flok på en 8-12 
stykker, der mødes hver tors-
dag og fornøjer med lidt sjov 
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 bl.a. grundslagene.

Har du spørgsmål kan du 
henvende dig til:

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

HØST IF MOTION 
STAVGANG
Det er stadig 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

BADMINTON
Badmintonsæsonen synger 
på sidste vers, men der er da 
stadig mulighed for at nå at 
spille lidt badminton inden 
sæsonafslutning primo april.

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

KROLF
Vinterperioden er stadig 
over os – 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!
Du kan låne køller og kugler 

helt gratis.
Vi har det sjovt! Og der er 

altid kaffe bagefter!

Margit Jensen
Kontaktperson
Tlf. 22 76 57 78

JU JITSU
Ju jitsu-sæsonen kører på 
fuld skrue.

Vi tager imod nye medlem-
mer – både børn og voksne 

– med de træningstider, som 
vi kender.
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) 
træningsbukser, samt en 
drikkedunk!

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

BORDTENNIS
Bordtennissæsonen synger 
også på sidste vers – og det 
betyder masser af kampe, 
stævner og mesterskaber her 
i foråret 2019.

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

Seniortræning tirsdag og 
torsdag kl. 19.30-21.00.

Og der er stadig 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

FLOORBALL
Træningen fortsætter på 
mandage kl. 20.00-22.00 
frem til medio april. Der 
forsøges aftalt trænings-
kampe mod andre 
motionshold, der har startet 
Floorball op på det seneste.

Lars Olsen
Kontaktperson
Tlf. 23 81 01 21

AktiViteter

HØST – Marts 2019

18 AktiViteter

HØST – Marts 2019

19

mailto:kim@liholm.dk
mailto:ptc@aabnet.dk


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

Træning tirsdage og torsdage kl. 
19.00-21.00. Hadbjerg lige uger – 
Voldum ulige uger!

Hjemmekampe spilles på skift i 
Hadbjerg og Voldum.

Lars Bækgaard, Langå
Træner
Tlf. 40 36 84 97

Rasmus Knage Thomsen
Kontaktperson
21 84 16 41

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

FODBOLD
Børne- & Ungdomshold HØst iF
Der er godt gang i den inden-
dørs fodbold her efter nytår! 
Træning fredag, turnering og 
stævner lørdag/søndag. Snart 
lakker det mod enden og 
den udendørs sæson står for 
døren. Som vanligt markerer 
vi starten af udendørssæso-
nen med en nytårsappel, hvor 
alle hold møder op omklædt 
til en god times træning. 
Bagefter er HØST IF Fodbold 

vært for en lille forfriskning i 
klublokalet i HØST-Hallen.

Nytårsappellen bliver i år 
sandsynligt lørdag d. 9. marts 
kl. 10.00 for alle årgange!

Datoen kan dog blive 
ændret til 23. marts afhæn-
gig af vejret. Alle opdateres 
via SMS.

Selve udendørstræningen 
kan godt starte både før og 
efter nytårsappellen. Der vil 

blive sendt påmindelser med 
SMS til alle tilmeldte børne- 
& ungdomsspillere.

Vi ses d. 9. (eller 23.) marts 
kl. 10.00!

Udendørstræningstider 
og træneroversigt kan ses i 
quickguide fra aprilnummeret 
af HØST.

Fodboldudvalget

OB 40-holdet
OB 40 skal snart i gang med 
udendørssæsonen igen.

Indtil da trænes der 
indendørs hver onsdag kl. 
21.00-22.45 i HØST-Hallen

Jacob andersen
Holdleder
Tlf. 27 12 55 24

Mail 
andersenjacob1980@gmail.com

NVUi/HØst iF 
seniorklubsamarbejde

VH FODBOLD
Turneringskampprogram vil 
komme i aprilnummeret af 
HØST. DBU har offentlig-
gjort Serie 3-holdets pulje, 
der ser således ud:

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

En spændende 
Djursland-pulje!

Serie 6-puljen offentliggø-
res først senere i marts.

Turneringskampe starter 
omkring d. 1. april. Indtil da 
er der arrangeret en række 
træningskampe for Serie 
3-holdet. Træningen startede 
d. 26. januar med nytårsappel 
i Voldum.

Lars Olsen
HØST IF – VH Fodbold-ansvarlig
Tlf. 23 81 01 21
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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, tirsdag og torsdag kl. 19.00-21.00, lige uger i Hadbjerg, ulige uger i Voldum 
   Træner Lars Bækgaard, tlf. 40 36 84 97 
   Holdleder Rasmus Martens, tlf. 31 44 30 10 
   Kontaktperson Rasmus Knage Thomsen, tlf. 21 84 16 41
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Bilen blev købt kontant for 17.072 
kr., de første 13.072 kr. da handlen 
blev indgået, og de sidste 4.000 kr. 

da bilen var leveret. Ja, hvem husker ikke sin 
første bil?

Og, nåh ja, en af de allerførste har nok 
været denne her.

Bilen her er med min fætter som motor.

Som det ses, er motorhjælmen et skilt fra 
Svale Is, man bliver helt skidt tilpas, når man 
tænker på, hvad sådan et skilt kunne have 
været solgt for i dag, belært af alle de kræm-
mer- og antikudsendelser, vi ser i tv.

Hjul og skilt kunne man finde i ”graven”, en 
losseplads mellem Tobæk Mølle og Ødum, 
hvor man kunne skille sig af med alt, og finde 
alt. ”Graven” blev fyldt op med jord og jævnet, 
jeg vil tro sidst i ’60-erne.

Jeg tror bilen var et sommerferieprojekt.
Folkevognen blev købt ved J. Egestad i 

Hadsten, som havde folkevognsforretning på 
hjørnet af Nørregade og Kirkevej, hvor der 
senere har været cykelforretning, legetøj mv., 
og hvor der i dag er opført lejligheder.

Det var før, der var sikkerhedsseler i bilerne, 
men min kommende svigerfar, som var med 
ved købet, fik handlen igennem, så der kom 
sikkerhedsseler med i prisen, men ratlåsen 

måtte jeg betale for, som det fremgår hele 45 
kr., og prisen for den splinternye Folkevogn 
røg op i hele 17.072 kr., men så var man også 
kørende, og som det fremgår var der hele 6 
måneders fabriksgaranti på den nye bil, og så 
blev den endda leveret på hjemmeadressen, 
jo, det var stort.

Købsaftalen på min første bil, og det er blevet til mange 
købsaftaler siden, og man tør slet ikke tænke på, hvor 
meget det blev til, hvis alle beløbene på de biler man har 
købt, blev lagt sammen.

Jo jo, man følte sig som en sej fyr, nu med egen vogn.

Her ses den lille røde i indkørslen til Ødum torv 10, nu 
havde man også fået eget hus.

Benzinprisen var dengang ca. 1,30 kr. men 
var stigende og det endte ud med energikrise 
og bilfrie Wsøndage i 1973, hvor benzinen 
var kommet godt op i pris.

Når jeg i dag tanker benzin til ca. 10 kr. pr. 
liter, husker jeg tit tilbage på, at i mine unge 
dage snakkede man om, når benzinen kom 
over 2 kr. pr. liter, ville der ikke være mange, 
der kørte bil, hvis det ikke var højest nødven-
digt. Men det slog da helt fejl, når der i dag 
kører over 3 millioner personbiler, varevogne 
og lastvogne mv., bare her i Danmark, så 
der bliver brugt uanede mængder af benzin 
og diesel.

Udstyret var til at overse, og der var kun sidespejl i 
førersiden.

50 ÅR MED EGEN VOGN
Her i marts er det 50 år siden, jeg købte min første bil, en helt ny Folkevogn, VW1200

Kørekortet blev i 1966 erhvervet ved Hans 
Jørgens køreskole i Hinnerup. Og da vi var 
tre fra Ødum, som skulle erhverve kørekort, 
var der fin service. For når vi skulle til teori 
i teorilokalet i kælderen i forældrenes hus, 
kom Hans Jørgen og hentede os. Og efter 
teorien var der kaffe og kage, og vi blev igen 

leveret på hjemmeadressen, og det samme 
når der var køretimer.

Jeg havde en aftale om at kørekortet kunne 
erhverves for 630 kr. inkl. teoriprøve og 
køreprøve, men så skulle man også bestå 
første gang.

Køretimerne foregik i en rød Volvo Amazon, 
som hen i forløbet blev udskiftet med en 
Opel Rekord med ratgear.

Hans Jørgen var en ung hurtig fyr, som var 
blevet kørelærer i en ung alder, og gav kvikke 
vejledninger i teorien, og som han sagde, så 
behøver I ikke, at læse ret meget om styre-
tøjet, for det spørger de alligevel aldrig om. 

Af 
Martin Møller
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Og hvad gjorde den motorsagkyndige? Det 
første han spurgte om var styretøjet!

En ny teoriprøve kostede 50 kr. og styre-
tøjet blev terpet til hudløshed, og hvad blev 
der så spurgt om, i hvert tilfælde ikke om 
styretøjet, men noget andet som jeg vadede 
rundt i, og der måtte igen 50 kr. afsted!

Det var i Randers, køreundervisningen 
foregik, og de fleste gange sluttede vi altid af 
på Hornbæk Kro, hvor vi spiste rejemadder, 
inden turen gik mod Ødum.

Efter erhvervelse af kørekortet var Hans 
Jørgen og hans kæreste, jeg og min kære-
ste, nu kone, og Ole fra Ødum på Nørreris 
i Randers, hvor vi festede, og det var køre-
lærens kæreste, der måtte køre os hjem, da 
kørelæreren ikke selv kunne køre!

Med mit nyerhvervede kørekort i hånden, 
maj 1966, købte min far smedemester 
Gunnar Sørensens Opel Kaptain for 12.000 
kr., jeg tror, at jeg mente, det var nødvendigt 
med bil, nu man havde fået kørekort. Bilen 
var en frikørt taxa fra 1962, med en meget 

”røgfarvet” himmel, men ingen problemer, 
malermester Åge Koch malede himlen i en 

flot lyseblå farve, og bilen duftede som ny. 
Mine forældre havde ikke kørekort, så nu 
kunne vi i familien komme rundt, og det blev 
til mange gode ture rundt i Danmark.

Kaptajnen var kørende, indtil den 
indgik i handlen, da min lillebror købte bil, 
omkring 1969.

FUTSAL I HØST-HALLEN I VINTERFERIEN
I to dage i vinterferien 
var der FUTSAL-skole i 
HØST-Hallen i Hadbjerg – 
arrangeret af DGI Østjylland 
Fodbold og HØST IF.

Der var godt nok ”kun” 
tilmeldt 12 deltagere, men de 
fik en fin oplevelse.

Vi prøver igen næste 
år forhåbentligt med 

lidt flere deltagere.

Fodboldudvalget

Her ses Opel Kaptajnen, en voldsom bil med 6 cylindre og 
et benzinforbrug, man ville skamme sig over i dag.

Stærkt kunne den også køre, og fartbe-
grænsninger var der ingen af dengang.

Bilen havde hverken sikkerhedsseler eller 
nakkestøtter og var med sofasæder, både for 
og bag, og fin plads til mindst seks personer.

Herunder et udpluk fra motorbladet, hvor 
der fortælles om hastigheden på vejene før i 
tiden. Før 1953 var der hastighedsbegræns-
ning på henholdsvis 40 og 60 km/t.

Godt der igen blev indført hastighedsbe-
grænsning, fotovogne eller ej!
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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.

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

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.

SPONSORHJØRNET
Her er i begyndelsen af marts vil vi sætte os 
sammen med bestyrelsen og prøve at finde 
en måde fremover at tackle sponsorudfordrin-
gerne på.

Derfor: Er der nogen der vil være med 
på ”sponsorvognen” med eller uden erfaring 
fra lokalområdet? Så giv besked til Majken, 
majkenjen@hotmail.com eller undertegnede.

HØST IF har brug for netop dig til denne 
spændende opgave!

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

FERIE OG FRIDAGE
Jeg er på kursus i uge 15 (8.-12. april) og holder 
ferie i uge 17 (22.-28. april).

Der henvises i denne periode til mine kolle-
gaer i Hadsten:
Marie Hedegaard Thomsen 86 98 08 09
Lise Thorbøll Melchiorsen 86 98 24 24
Kirkekontoret 86 98 04 25

Mette Krabbe

SPONSORHJØRNET
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By- / borgerforening
Byforeningen for Ødum & Omegn 30 64 31 94 
Lillian Lindberg 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
Cykler og cykelreparation
CykelMøller 23 86 38 54 
Glentevej 2, Hadbjerg www.cykelmøller.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 87 61 33 16 
v/Jesper Wichmann, Vestergårdsvej 7
I/S Ødum Vandværk   
Formand Erik Poulsen 86 98 91 43 
Kasserer Jørgen Svenningsen 86 98 95 33
Vinduespudsning
JK Polering 31 42 41 62 
v/Jonas Kristensen  Mail@jkpolering.dk 
Ødumvej 8, Selling
Vvs og blikkenslager
Byens VVS-Hadsten ApS 70 25 08 86 
Mågevej 20, Hadsten info@bovas.dk
VVS Installatør Flemming Sørensen 86 98 87 77 
Navervej 24, 8382 Hinnerup www.flemming-vvs.dk

Akupunktør
Anna Grethe Strange 86 91 47 47 
Baunehøjvej 158, Hadbjerg
Autoforhandler
HTC-biler – Autoriseret VW-Skoda 87 61 31 17 
Torben & Benno, Kirkevej 67, Hadsten www.htc-biler.dk
Autoværksted
KP Erhvervsbiler ApS 21 71 15 77 
AutoMester, service og skadescenter www.kp-e.dk 
Byvej 8a, Selling kim.petersen@os.dk
Bach – Hadsten service-, skade-, undervognscenter 
Over Hadstenvej 22, Hadsten  86 98 28 09
Hadbjerg Auto service 40 35 39 10 
Bredgårdsvej 9 hadbjergautoservice.dk
Bank / sparekasse
Nordea, Hadsten 70 33 33 33 
Østergade 21, Hadsten
Sparekassen Kronjylland 86 98 28 11 
Søndergade 8, Hadsten
vestjyskBANK 86 98 15 00 
Østergade 15, Hadsten
Bedemand
Kronjyllands Begravelsesforretning 86 98 39 00 
Gunnar Lauritsen 
Søndergade 7, Hadsten
Unik Begravelse 70 23 53 03 
Vestergade 15, Hadsten www.UnikBegravelse.dk
Benzin- og servicestationer 
OK 86 98 92 66 
Landevejen 203, Ødum
Blikkenslager  se vvs
Bogtrykker
Buchs 86 42 05 99 
Kertemindevej 15, 8940 Randers SV 
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