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  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

HØST I APRIL
Jeg vælger mig april!
i den det gamle falder,
i den det ny får fæste.
Det volder lidt rabalder,
dog fred er ej det bedste,
men at man noget vil!

Jeg vælger mig april,
fordi den stormer, fejer,
fordi den smiler, smelter,
fordi den evner ejer,
fordi den kræfter vælter,
i den bli’r somren til!

Tekst: Bjørnstjerne Bjørnson, 1870
Melodi: L. M. Lindeman, 1877

God HØST og glædeligt forår
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GUDSTJENESTER
Marts  Ødum Kirke Hadbjerg Kirke Andre kirker
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. Mariæ 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 kirkekaffe 
Fredag d. 19. Langfredag kl. 16.00 liturgisk musikgudstj. MK  
Søndag d. 21. Påskedag  kl. 11.00 MK 
Mandag d. 22. 2. påskedag   kl. 11.00 Nr. Galten Kirke LTM
Torsdag d. 25. Jazzgudstjeneste kl. 19.30 MK   
Maj  Ødum Kirke Hadbjerg Kirke Andre kirker
Lørdag d. 4. Befrielsesgudstjeneste  kl. 14.00 MK med Lyngå Folkekor
Søndag d. 5. 2. søndag efter påske   kl. 11.00 Nr. Galten Kirke AB
Tirsdag d. 7. Kirke i børnehøjde  kl. 17.30 MK med børnekor 
Søndag d. 12. 3. søndag efter påske kl. 11.00 MK  
Torsdag d. 16. Plejehjemsgudstjeneste    kl. 15.00 Møllegården LTM

Fredag d. 17. Bededag kl. 11.00 Konfirmation kl.  9.45 Konfirmation 
    kl. 12.00 Konfirmation  
Lørdag d. 18. Konfirmation  kl. 10.00 Konfirmation 
Søndag d. 19. 4. søndag efter påske kl. 10.00 Konfirmation  
Søndag d. 26. 5. søndag efter påske kl. 11.00 Ole Juul  
Torsdag d. 30. Kristi Himmelfartsdag   kl. 11.00 Nr. Galten Kirke LTM

Gudstjenesteliste frem til 
efteråret 2019 er nu at finde 
i ”KiRKEN - kirkebladet 
for kirkerne i og omkring 
Hadsten”, som ligger i 
kirkerne.

Gudstjenesterne i de 
enkelte kirker kan også ses på 
www.hadstenstorpastorat.dk, 
www.sogn.dk eller ved hjælp 
af appen ”Kirkekalenderen”.

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

Om Højskole foreningen 
for Hadsten & Omegn

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

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

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

foregår alle arrangementer i fore-
dragssalen på Hadsten Højskole.

Højskoleforeningens formand: 
Forstander Jacob Kjærsgaard 
Mortensen

Højskoleforeningen i Hadsten

DET 
GRÆNSEDRAGENDE 
MENNESKE OG DEN 
GRÆNSELØSE NÅDE

– om Knausgårds “Min Kamp”

v. David Bugge

Torsdag den 4. april kl. 19.30 
Hadsten Højskole

Sjældent har en bog givet anledning 
til så heftig en debat som den norske 
forfatter Karl Ove Knausgårds stor-
værk Min Kamp. Romanen beretter 
om Knausgårds eget hverdagsliv fra 
hans tidlige barndom med en streng 
far og en kærlig, fraværende mor og op 
til hans voksentilværelse som forfat-
ter og familiefar i Sverige. Men bogen 
har mere end det. Ikke mindst er den 
et originalt forsøg på at indkredse 
menneskets uudryddelige hang til 
grænser og – i modsætning hertil – den 
grænsesprængende og altomfattende 
guddommelige nåde.

Arrangeret i samarbejde med Hadsten 
Storpastorat – gratis entré for alle i 
Hadsten sogne.

David Bugge er Lektor 
i Teologi ved Aarhus 
Universitet, hvor han bl.a. 
arbejder med Løgstrups tænk-
ning og med forholdet mellem 
litteratur og kristendom.

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

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

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

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

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

Læs mere på 
www.hadstensogne.dk.

Kirkehøjskolen er for alle.

GYMNASTiKOpViSNiNG
Lørdag 6. april 2019 kl. 13 12.15 Dørene åbnes

13.00 Fælles indmarch
Program inkl. kaffebord
Voksne 50 kr.
Børn 20 kr.

MUSIKGUDSTJENESTE
Langfredag den 19. april kl. 16.00 med korsang 
Ødum	Kirke
Vi holder en liturgisk gudstjeneste med fokus 
på fællessang, korsang og udvalgte læsninger 
af Jesu lidelseshistorie. Det bliver en stem-
ningsfyldt gudstjeneste, hvor der bliver sunget 
4-stemmige motetter, koraler og andet godt, 
som er nøje udvalgt til lejligheden. Organist 
Anders Dohn har inviteret vores 3 velkendte 
professionelle sangere fra Århus og Aalborg 
til Ødum Kirke, og sammen vil de synge for os. 
Det bliver en ren lise for sjælen.

RELIGION I ET MODERNE 
FLERRELIGIØST SAMFUND
v. Henrik reintoft Christensen 
Lektor ved religionsvidenskab på Aarhus Universitet

Hadsten Højskole, lørdag den 6. april kl. 10.00

NY 
DATO

KIRKEHØJSKOLE

I denne sæson sætter vi fokus 
på samtiden. Vi er gået på 
opdagelse i de forskellige 
og foranderlige forhold, der 
opleves mellem folk, stat, 
samfund og folkekirke. Hvor 
er vi kommet fra, og hvor går 
vi hen? Har folkekirken og 
samfundet fælles opgaver 
og i så fald hvilke? Hvorfor 
ser vi en opblomstring i 
folkekirkens diakonale tiltag? 
Og hvad betyder alt dette 

for folkekirkens position og 
selvforståelse?

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

Vel mødt!

Foredraget ser nærmere på religion i 
Danmark i dag. Det tager sit udgangspunkt 
i den historiske udvikling af kristendom og 
velfærdsstat, men sætter denne udvikling 
ind i en større ramme af globalisering, social 
acceleration og politiske reaktioner. På denne 
baggrund vil foredraget angive en række 
tendenser som religioner og samfund fremad-
rettet og i stigende grad må forholde sig til.

Efter foredraget går vi i spisesalen til 
brunch og debat.

Det sker i HØst-områDet
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Gudstjeneste på en ny måde midt i en påsketid
Er du til jazz og bløde rytmer, så kom til aftengudstjeneste 
i Ødum Kirke sidst i april. Vi holder en kort gudstjene-
ste med udvidet jazzmusik leveret af Lone Boyd Jazztrio. 
Undervejs synger vi salmer med jazzrytmer, lytter til musik, 
ord og bønner og giver os tid til at reflektere over livet.

Vel mødt til en skøn forårsaften i Ødum Kirke.

FÆLLESSPISNING
Næste	fællesspisning	er	d.	25.	april	kl.	18.00
Tilmelding som vanligt. Når opslaget kommer 
op (på skilt og Facebook), kan man ringe eller 
sms’e på tlf. 20 73 87 49 og melde sig til. 
Tilmeldingen er først gældende, når man har 
fået et ”ok” tilbage.

Desuden vil der som forsøg køres med en 
kort venteliste, så husk at melde afbud, hvis I 
bliver forhindrede – det kommer de næste på 
listen til gavn.

Hadbjerg Borgerforening

MUSIKGUDSTJENESTE
Ødum	Kirke,	torsdag	den	25.	april	kl.	19.30	med	Lone	Boyd	Jazztrio

Lone Boyd
er en sangerinde, som har styr på stilarter og som mestrer 
både dynamik og fortællekunst. Der er en naturlighed over 
hendes stemme, som til tider kan minde lidt om nogle af 
de store amerikanske sangerinder. Med sin tilbagelænede 
elegance og sødme synger hun, så man tror på det.

Lone er uddannet fra Det Jyske Musikkonservatoriums 
Rytmiske Afdeling og begår sig i forskellige genrer og med 
forskellige hold af musikere.

I 2012 udgav hun sammen med medspillerne Lars Jansson, 
Jesper Bodilsen og Morten Lund ”All My Tomorrows”, et jazz-
album, som blev meget rost af anmelderne.

Mads Bærentzen
En af de dygtigste og travleste danske jazzpianister. Mads 
startede som dreng med at spille violin og fik senere ørerne 
åbnet for klaveret og jazzmusikken. Han er ligeledes uddan-
net på DJM’s Rytmiske Afdeling, har i mange år været 
medlem af både Klüvers Big Band og Aarhus Jazz Orchestra. 
Har indspillet mange soloalbum med forskellige kunstnere og 
konstellationer og har i 2016 rejst rundt i Europa som sange-
ren Kurt Ellings foretrukne pianist.

Jens Jefsen
hører til blandt eliten af danske jazzbassister og har gennem 
mange år vundet anerkendelse for sit lyriske og lydhøre spil, 
som er bredt funderet i en personlig stil, der altid tager godt 
vare om musikken. Jefsen har i 70’erne haft mange opgaver 
med herboende og gæstespillende amerikanske jazzmusikere 
som f.eks. Dexter Gordon, Johnny Griffin, Ben Webster osv.

Spillede i 12 år med Klüvers Big Band og er i dag aktuel i 
mange kontemporære jazz-konstellationer.

FOROMTALE AF ARRANGEMENTER I KOMMENDE MÅNEDER

BEFRIELSESGUDSTJENESTE I HADBJERG KIRKE
Lørdag	den	4.	maj	kl.	14.00	med	deltagelse	af	Lyngå	Folkekor
Kl. 14.00 Kort gudstjeneste
Kl. 14.40 Kaffe i våbenhuset
Kl. 15.00 Koncert i kirken med Lyngå Folkekor
Koret vil synge alt fra vidunderlig kirkemusik og danske sange til rytmi-
ske og klassiske hits. Der vil være musik af komponister som Michael 
Bojesen, Andrew Lloyd Webber, Carl Nielsen, Sebastian etc.
Til koncerten medvirker organist og pianist Anders Dohn.

FOROMTALE AF ARRANGEMENTER I KOMMENDE MÅNEDER

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

FOROMTALE AF ARRANGEMENTER I KOMMENDE MÅNEDER

FOROMTALE AF ARRANGEMENTER I KOMMENDE MÅNEDER

FOROMTALE AF ARRANGEMENTER I KOMMENDE MÅNEDER

SUSSI OG LEO I SELLING FORSAMLINGSHUS
Lørdag	den	25.	maj	2019	kl.	18.00

Vi markerer vores 30-års jubilæum og indvier vores nyrestaurerede foyer
Aldersgrænse 18 år, da arrangementet er en voksenfest.

Det koster 300 kr. pr. person inkl. treretters menu. Koncerten er spon-
soreret af ELRO Fonden. Spisningen står vi selv for.

Billetsalget startede d. 27. marts og i starten kan man kun købe 2 billet-
ter pr. person. På vores hjemmeside www.8370.dk kan du se om der er 
flere billetter, og hvordan du får fat i en til dig selv.

HØST GRUNDLOVSLØBET 2019
Sæt allerede nu X i kalenderen onsdag den 5. juni 2019.
Motionsløbet på 2½, 5 eller 10 km er for alle.
For spørgsmål kontakt Claus Glavind, claus@glavind.net, tlf. 71 78 02 30.

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

Der er åbnet for tilmelding, og der er allerede tilmeldt 58 af de 120 spillere, 
der er plads til – så tilmeld dig på www.høstif.dk, mens der stadig er plads!

SELLING BYFEST 2019
Datoerne	14.	og	15.	juni	for	byfesten	nærmer	sig	hastigt,	så	
husk	at	sætte	kryds	i	kalenderen	den	anden	hele	weekend	i	juni,	
hvis	du	vil	opleve	Favrskovs	hyggeligste	landsby	byfest.
Vi garanterer for hyggelig stemning. Dine børn er velkomne til at hygge 
sig om fredagen og så kan hele familien hygge sig om lørdagen. Der vil 
være masser af aktiviteter på pladsen begge dage.

Hele byfesten slutter af med et brag af en fest lørdag aften med gris, 
musik af Den Skaldede Trommeslager og meget mere.

Det sker i HØst-områDet
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Bededag den 17. maj
Hadbjerg kl. 9.45
Asger Grundtdal Stidsen
Mads Leth Georgsen
Magnus Brændgaard Johanson
Magnus Korsgård Hoffman
Maiken Nisted
Patrick Skjærris
Rasmus Degn Borch
Rasmus Vendelbo
Ødum kl. 11.00
Jakob Lind Wager
Jesper Ersted Skov Jensen
Jonathan Konge
Mads Søndergaard Steiniche Kristensen
Nikolai Dagø Jensen
Hadbjerg kl. 12.00
Alexander Oliver Siddons
Andreas Bille Sørensen
Benjamin Høy Ottesen
Emma Vallentin Sørensen
Ida Maarslet Jensen
Johanne Søndermark Vinther
Max Møller Zanchetta
Natasja Schneider Nielsen
Oliver Steensig Thomsen
Silas Kronborg Monberg Simonsen
Theo Grebdahl Lauritsen

Lørdag den 18. maj
Hadbjerg Kirke kl. 10.00
Alexander Hegelund Jørgensen
Benjamin Ryel Bjerregaard
Carl Nicklas Sauer
Christian Vesterlund Pedersen
Hjalmar Skjøde Hoffmann-Petersen
Malthe Bundgaard Lyager

Søndag den 19. maj
Ødum Kirke kl. 10.00
Alma Marie Mondrup Langdahl
Anne Stensgaard Pedersen
Emma Møller Jakobsen
Eva Bugge Kobberø
Kenneth Skovsgård Grosen
Mathias Stausholm Hardam
Mathilde Hansen
Nikolaj Juhl-Christensen
Rasmus Hoffman
Simone Lund Astrup

KONTINGENT
HADBJERG BORGERFORENING
Ved at betale et årligt kontingent har du mulighed 
for at støtte det arbejde borgerforeningen udfører. 
Ved betaling af kontingentet bliver du medlem af 
foreningen, og får mulighed for at deltage 
i foreningens arrangementer, og at leje 
forsamlingshus og service til fordelag-
tige priser.

Kontingentet er årligt og 
bedes indbetalt inden den 
1. juni. Betales der på 
andre tider af året, bedes 
dette gjort via kontakt til 
foreningens kasserer.

Bestyrelsen

VEJRUDSIGT FOR SELLING
Hej alle, jeg vil lige gøre opmærksom på en ny og hurtig 
mulighed for at se en detaljeret vejrudsigt for Selling. Jeg har 
på hjemmesiden for Selling Forsamlingshus, dvs. 8370.dk 
tilføjet en 2-døgns prognose.

Så hvis du klikker ind på 8370.dk og scroller ned efter 
udlejningskalenderen, så kan du se en 2-døgns vejrudsigt 
leveret af yr.no.

Det danske dmi.dk har valgt 
at afskaffe deres 5-døgns 
prognose, så jeg har nu 
lavet dette gratis modtræk, 
som du er velkommen til at 
benytte dig af.

Hvis du ser vejrudsigten på 
en mobiltelefon, så ”får du lidt 
mere med” ved at lægge mobi-
len i vandret position.

Martin Kobberø
Selling Forsamlingshus

DATOER INDTIL 2021
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

KONFirMANDEr 2019

Kontingentet
Enlige kr. 125
Familier kr. 250

Betaling
Angiv navn og adresse 
tydeligt så medlemskabet 
kan registreres.

Bankoverførsel
Sparekassen Kronjylland
Reg. nr. 9326
Konto nr. 0011549748

MobilePay
Kan også benyttes: 36575

AktUeLt
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stafet For Livet er en 24-timers stafet, 
der sætter fokus på kræftsagen

STØT KAMPEN MOD KRÆFT
HØST IF deltager igen i år ved Stafet For Livet i Hadsten
D.	24.-25.	august	2019	–	lørdag	kl.	11.00	til	søndag	kl.	11.00 
Hadsten	Idrætscenter,	Skovvangsvej	20

Deltag på holdet HØST IF, vær med til en 
fantastisk oplevelse og støt den gode sag.

Alle er velkommen på holdet, uanset 
om man er tilknyttet aktiviteter i HØST 
IF, om det er familiemedlemmer, venner 
eller andet.

Du kan også støtte holdets indsamling 
med et støttebeløb eller købe lys, der 
tændes når mørket falder på.

Alle de penge, der bliver samlet ind 
til Stafet For Livet, går til Kræftens 
Bekæmpelses livsvigtige arbejde med forsk-
ning, forebyggelse og støtte til patienter og 
pårørende.

Tilmeld eller støt HØST IF-holdet: 
www.stafetforlivet.dk/stafet/hadsten 

Læs mere de kommende udgaver 
af HØST.

BABY
SAlME
SANG

Efter sommerferien er der igen baby-
salmesang i Hadsten.

Det foregår i Hadsten Sognegård, 
Kirkevej 5, da Sct. Pauls Kirke er 
under ombygning.

Sognepræst Anne Martiny Kaas-
Hansen og organist Thorkil Mølle 
synger og spiller med babyer og 
mødre i hyggelige og trygge rammer. 
Vi mødes ca. 8 fredage kl. 10.30, 

og efter en god halv time er der tid 
til kaffe/te og snak. Første gang er 
fredag d. 25. oktober og derefter 
6-7 fredage til engang først i decem-
ber. En af fredagene tager vi på 
Møllegården.

Til melding til sæsonen er 
nødvendig, og kan ske til: Hadsten 
kirkekontor på tlf. 86 98 04 25 eller 
kirkekontoret@hadstensogne.dk.

LÆSEKREDS I HADSTEN SOGNEGÅRD
Læsekredsen er et nyt tiltag, 
og menighedsrådet var 
naturligvis spændt på, om 
det havde nogen interesse. 
Det må man sige, at det har. 
41 personer tilmeldte sig 
Læsekredsen, som havde sit 
første af fire møder i novem-
ber i fjor og sluttede den 
sidste onsdag i februar.

Der har i gennemsnit været 
35 personer til de fire møder.

Med den store interesse, 
det fine fremmøde og de 
meget positive tilbage-
meldinger, der er kommet 
fra deltagerne, er det en 
selvfølge, at menighedsrå-
det indbyder til endnu en 
læsekreds til næste vinter. 
Deltagelsen er gratis. Man 
betaler for kaffe/te m. brød.
Læsekredsen mødes på 
onsdage kl.19.00 til 21.00.

De fire onsdage bliver:
Onsdag d. 30. oktober 2019
Onsdag d. 20. november 2019
Onsdag d. 29. januar 2020
Onsdag d. 26. februar 2020

Vi begynder med at læse en 
klassiker,
”Fuglene” af nordmanden 

Tarjei Vesaas.
Bogen udkom i en ny 

udgave i 2017.
Hvad der ellers skal læses, 

besluttes senere på baggrund 
af de forslag, som denne 

sæsons deltagere har sendt 
til Ole Juul.

Det endelige program med 
oplysninger om tilmelding o.a. 
kommer i det næste nummer 
af ”Kirken”, der udkommer 
medio oktober.

Hadsten, Nr. Galten og Vissing 
menighedsråds Aktivitetsudvalg

HØST IF Fodbold

OPSTART AF NYT U6 HOLD
Torsdag den 4. april kl. 16.30-17.30
Ny årgang 2013-2014 starter 
i HØST IF Fodbold. Nicolaj 
Hald, en forælder til en af 
drengene i denne årgang, har 
påtaget sig træneropgaven. 
Nicolaj er mangeårig fodbold-
spiller og spiller stadig OB i 
GUI Grundfør.

Første træningsdag for 
U6 spillerne er torsdag den 

4. april kl. 16.30-17.30 på 
banerne ved HØST-Hallen.

Vi glæder os til 
at se en masse nye 
HØST IF-fodboldspillere.

Kontakt til Nicolaj Hald: 
tlf. 20 63 74 95, mail 
nikhald@hotmail.com.

Fodboldudvalget
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Så	skal	du	da	være	
med	i	det	nye	Hadsten	
Storpastorats Børnekor!
Du vil som korsanger i 
Hadsten Storpastorats 
Børnekor lære:
• at læse noder
• at synge rent
• at få kendskab til musik-

kens sprog og udtryk
• at synge både klassiske og 

rytmiske sange og salmer
Vi vil bruge fagter, synge 
kanoner og flerstemmigt 
og ikke mindst have det 
sjovt, mærke fællesskabet 
og glæden ved at synge 
mange sammen!

Koret består dels af et 
spirekor og et kantori.

Spirekoret øver torsdage kl. 
14.15-15.00 i Hadbjerg Kirke 
med start fra 14. marts 2019.

Cecilie henter børnene på 
Hadbjerg Skole ca. kl. 14. Og 
følger dem også gerne tilbage 
over vejen igen efter behov.

Kantoriet øver tirsdage 
kl. 15.00-16.00 i Hadsten 
Sognegård med start fra 12. 
marts 2019.

Der er en lille optagel-
sesprøve til kantoriet, hvor 
kordeltageren synger en lille 
sang for korlederen, og vi 
taler lidt sammen.

Undervisningen, der er 
gratis,  udbydes af de lokale 
menighedsråd: Vissing, 
Ødum-Hadbjerg og Lyngå-
Skjød-Lerbjerg Menighedsråd

Skynd dig at kontakte 
korlederen Cecilie 
Marie Høyer på mail 
ceciliemariehoyer@gmail.com 
eller tlf. 40 83 93 30 og bliv 
tilmeldt!

 KIRKE 
I BØRNEHØJDE
ET TILBUD TIL BØRNEFAMILIER
Hadbjerg	Kirke,	tirsdag	d.	2.	april	kl.	17.30
Tag børnene med i kirke tirsdag aften en 
gang om måneden. Sæt jer på kirkebænken 
og få et lille pusterum midt i en hektisk 
hverdag. Klokken ringer, orglet spiller, vi 
synger salmer og åbner den gamle fortæl-
lekasse 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 
menighedsrådet sørger for pizza, grøntsager, 
vand og kaffe.

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

Mette Krabbe

HØst iF motion

STAVGANG

HAR DU LYST TIL AT BLIVE GOD TIL AT SYNGE?
til at få nye og stærke venskaber, mens vi laver musik sammen? 
til at medvirke til koncerter, gudstjenester og gå Lucia-optog?  
og er du mellem 7 og 14 år (1.-6. klasse)?

Cecilie Marie Høyer er 
uddannet klassisk sanger, 
sangpædagog og i musik-
dramatik fra Det Jyske 
Musikkonservatorium i 2015. 
Hun ansat som kirkesanger, 
solist og korleder ved kirkerne 
i Lyngå, Skjød og Lerbjerg. 
Cecilie har selv sunget i kor 
hele sin barndom, og ved hvor 
fantastisk udviklende, sjovt 
og vidunderligt det er!

Datoer i foråret
7. maj sæsonafslutning 
Med Hadsten Storpastoratets spirekor og kantori.

Alt starter ved HØST-
Hallen, og slutter med en 
tår kaffe samme sted.

Der er plads til flere på 
holdet, så mød gerne op.

Godt forår og god 
sommer til jer alle.

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

Så er foråret (snart) over os igen. 
Det betyder, at stavgang skifter lidt 
glidende fra om lørdagen kl. 9.30 til 
om torsdagen kl.19.00.

Sidste lørdag i denne sæson bliver 
d. 30. marts.

Torsdag d. 4. og d. 11. april går vi 
kl. 18.30.

De følgende torsdage kl. 19.00.
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VH Fodbold
VH Fodbold er et klubsamarbejde 
mellem HØST IF og NVUI på 
seniorplan (ikke OB).

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

Hjemmekampe spilles på skift i 
Hadbjerg og Voldum.

Pulje Serie 3: AC Norddhurs/
GBIF, Ebeltoft IF, IF Midtdjurs, 
Nørager B, TRIF, Ådalen IF, 
Åstrup/Hammelev
Pulje Serie 6: Skødstrup, VRI, 
ACFC/AKF, Virup, ST70

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

LØB I HØST IF
Vil du med på en løbetur?
Mød op til en fællestræning og prøv en 
løbetur med andre løbeglade menne-
sker i lokalområdet. Det er helt nemt og 
uforpligtende.

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

Løb med på dit niveau
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. Der er fokus på at alle får en god tur, 
med jævnlig opsamling så vi ikke løber alt for 
spredt. Tempoet ligger fra 7 til 5 min/km – 
der er altså plads til alle.

HØst iF Løb på Facebook
Du kan nu følge med i aktiviteter for HØST IF 
Løb på www.facebook.com/HoestIFLoeb.

Læs bl.a. om HØST Grundlovsløbet, 
Stafet For Livet og meget andet…

Aktiviteter/løb april-juni
 22. april Egå Engsø Rundt (5 og 10 km)
 30. april Stjerneløbet, start ved Pøt mølle
 5. juni HØST Grundlovsløbet (2,5, 5 og 10 km)
 10. juni Royal Run (1 mile, 5 og 10 km)
 16. juni Aarhus City Halvmaraton (21,1 km)

kontingentbetaling
Kontingent for en sæson er 200 kr. 
www.høstif.dk/loeb.

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

FODBOLD
randers FC klubfælleskabet
HØST IF er en del af Randers FC klubfæl-
lesskabet sammen med 45 andre klubber i 
omkring Randers og på Djursland. Det giver 
flere fordele til HØST IF, som jeg vil specifi-
cere på et senere tidspunkt. Men som pålagt 
på generalforsamlingen i februar vil jeg her 
annoncere, at vi som en af fordelene har 4 
fribilletter til alle Randers FC’s hjemmekampe 
i Superligaen.

Fribilletter	til	Randers	FC	hjem-
mekampe i Superligaen
Hvis du er interesseret i disse billetter til en 
af kampene i Superligaen – skal du ringe eller 
skrive en mail til undertegnede med antal. 
Jeg vil så via den kodede adgang jeg har til 
vores 4 billetter få dem reserveret til dig/jer.

Der skal tages det forbehold, at billetterne 
kan være afsat til anden side allerede.

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

Børne-& Ungdomshold HØst iF
Så er udendørssæsonen 2019 skudt i gang. 
Nytårsappel den 23. marts indikerer at nu 
foregår tingene på græs i stedet for halgulv. 
Nogle hold har dog også trænet ude henover 
vinteren.

Men ellers er træningen i gang på de fleste 
hold. Der er trænere og holdleder til alle 
vores hold, som det fremgår af quickguiden 
på side 22-23. Ligeledes kan man her se 
hvornår der trænes på de enkelte hold.

Turneringerne starter allerede medio april – 
så inden længe er banerne besat stort set alle 
dage i ugen.

Held og lykke til spillere, trænere, hold-
ledere og forældre. Vi ser frem til endnu en 
fantastisk fodboldsæson i HØST IF.

Fodboldudvalget

opstart nyt U6 hold – ny træner Nicolaj Hald
Ny årgang 2013-2014 starter i HØST IF. 
Nicolaj Hald, en forælder til en af drengene i 
denne årgang, har påtaget sig træneropgaven. 
Nicolaj er mangeårig fodboldspiller og spiller 
stadig OB i GUI Grundfør.

Første træningsdag for U6 spillerne er tors-
dag den 4. april kl. 16.30-17.30 på banerne 
ved HØST-Hallen.

Vi glæder os til at se en masse nye 
HØST IF-fodboldspillere.

Kontakt til Nicolaj Hald: tlf. 20 63 74 95, 
mail nikhald@hotmail.com.

Fodboldudvalget

OB 40
OB 40 skal snart i gang med udendørssæso-
nen igen.

Der spilles om onsdagene hjemme- / 
udebane.

Første kamp er den 10. april kl. 19.00 mod 
HOG på hjemmebane.

Jacob Andersen
Holdleder
Tlf. 27 12 55 24
Mail andersenjacob1980@gmail.com

NVUi/HØst iF seniorklubsamarbejde

VH FODBOLD
Udendørstræningen er godt 
i gang – kombineret med 
Fitness i Voldumhallen. Der er 
spillet flere træningskampe, 

så vi er ved at være klar til 
sæsonstart i Serie 3 med 
LOKALBRAG mod Ådalen 
den 2. april i Voldum.

Hjemmekampe Serie 3
 2. april kl. 18.30 VH Fodbold – Ådalen IF Voldum Stadion
 13. april kl. 14.00 VH Fodbold – Midtdjurs Hadbjerg Stadion
 4. maj kl. 14.00 VH Fodbold – TRIF Voldum Stadion
 25. maj kl. 14.00 VH Fodbold – Nørager B Hadbjerg Stadion
 1. juni kl. 14.00 VH Fodbold – Norddjurs GF Voldum Stadion
 8. juni kl. 14.00 VH Fodbold – Ebeltoft Hadbjerg Stadion
 22. juni kl. 13.30 VH Fodbold – Åstrup/Hammelev Voldum Stadion

Serie 6-puljen er offentlig-
gjort. Der er 5 indledende 
kampe frem til primo maj. Her 
ombrydes rækken så de hold 
med flest point i de forskel-
lige puljer sættes sammen 
og tilsvarende dem med 
færrest points.

Serie 6 holdet skal spille 
mod følgende 5 hold i indle-
dende runder: Skødstrup, VRI, 
ACFC/AKF, Virup, ST70

Kampdatoerne er ikke 
fastlagt endnu.

Lars Olsen
HØST IF – VH Fodbold ansvarlig
Tlf. 23 81 01 21
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JU JITSU 2019 KROLF
Foråret er over os nu – og 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

BORDTENNIS
Bordtennissæsonen synger også på sidste 
vers – og det betyder masser af kampe, stæv-
ner og mesterskaber her i foråret 2019 som 
sæsonafslutning.

Der er dog stadig træning for ungdom 
tirsdag og torsdag kl. 18.00-9.15.

Seniortræning tirsdag og torsdag kl. 
19.30-21.00.

Vi samler op på sæsonen i næste 
nummer af HØST

peter Thybo Christensen.
Tlf. 50 74 73 15
ptc@aabnet.dk

VOLLEYBALL
Voksne mixhold 
Torsdage kl. 20.00-22.00
Vi er en flok på en 8-12 stykker der mødes 
hver torsdag og fornøjer os 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 bekendt-
skab med volley før, herunder at du har 
rimeligt styr på bl.a. grundslagene.

Har du spørgsmål er du velkommen til at 
henvende dig.

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

FLOORBALL
Træningen fortsætter på mandage kl. 20.00-
22.00 frem til ultimo april. Så ser vi om der er 
stemning for at fortsætte i maj måned også.

Lars Olsen
Kontaktperson
Tlf. 23 81 01 21

Tillykke til Rasmus, Emilie, 
Sofie og Karl, der efter en 
ihærdig træningsperiode og 
superflot indsats, har bestået 
bælteprøve til orange II, grønt 
II og grønt III!

Når dygtige unge menne-
sker er villige til at lægge tid, 
energi og anstrengelse i opga-
ven, kan det kun resultere i 
udvikling! Godt gået!

Efter lang tids træning og 
en krævende test kan vi 
endelig ønske Lise May og 
Poul tillykke med blåt bælte! 
Ihærdighed og vedhol-
denhed giver resultater 

– godt kæmpet!
Omtale af præstatio-

nerne kan også ses på vores 
Facebookside 
HØST IF Ju Jitsu.

Ju jitsu-sæsonen kører videre på fuld skrue henover foråret!
Ju jitsu-grupperne er godt i gang! Vi tager imod nye medlem-
mer både børn og voksne! Vi beholder træningstiderne, 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) trænings-
bukser, samt en drikkedunk!

Thomas Langton
Glentevej 10, Hadbjerg
hadbjerg.jujitsu@gmail.com
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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
Træningstider U6 drenge+piger, tordag kl. 16.30-17.30 
og trænere  Træner Nikolaj Hald, tlf. 20 63 74 95
 U7+U8 drenge+piger, onsdag kl. 16.45-18.00 
  Træner Henrik Frydensberg Hvass, tlf. 42 22 48 44
 U9 piger, mandag og onsdag kl. 16.45-18.00 
  Træner Heidi Knudsen, tlf. 28 74 75 22 
  Holdleder Bonnie Kristensen, tlf. 22 27 83 31
 U9 drenge, mandag og onsdag kl. 16.45-18.00 
  Træner Nicolaj Kirkbak, tlf. 30 70 35 45 
  Træner Allan Nielsen, tlf. 23 31 01 33 
  Holdleder Yvonn Simonsen, tlf. 20 95 39 30
 U10 drenge, mandag kl. 17.00-18.15 og onsdag kl. 16.30-17.45 
  Træner Jesper Søndermark Jepsen, tlf. 25 18 75 18 
  Trænerassistent Henrik Carstensen, tlf. 21 48 07 64 
  Trænerassistent Juan Martin de Elizalde, tlf. 28 11 86 12 
  Holdleder Lykke Hansen, tlf. 20 26 55 64 
  Holdleder Tina Fastrup, tlf. 30 60 86 79
 U11 drenge, tirsdag og torsdag kl. 16.00-18.00 
  Træner Søren Søndergaard , tlf. 27 21 31 97 
  Træner Ruben Høgh, tlf. 51 74 20 50 
  Træner Marc Steensgaard, tlf. 29 24 77 31 
  Holdleder Christina K. Dose, tlf. 41 89 30 16 
  Holdleder Rikke Juul Særmark, tlf. 51 22 09 73
 U12 drenge, tirsdag og torsdag kl. 16.00-18.00 
  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, onsdag kl. 17.00-18.30 
  Træner Bo Jørgensen, tlf. 81 11 83 06 
  Træner Kristoffer Sørensen , tlf. 20 22 23 71 
  Træner Hans Bille Sørensen , tlf. 60 18 64 20 
  Træner Martin Skåning , tlf. 23 96 34 59 
  Holdleder Tina Bille, tlf. 60 18 64 20
 U16 piger, mandag og onsdag kl. 19.00-21.00 
  Træner Michael Andersen, tlf. 23 93 48 65 
  Træner Nikolaj Nymann Kristjansen, tlf. 30 27 41 47 
  Holdleder Annemette Andersen, tlf. 23 74 73 76
 Oldboys, kampdag onsdag Holdleder 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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SKOLEVALG PÅ HADBJERG SKOLE
Lavet af Michelle Lauridsen

i tre uger har 8. og 9. 
klasse arbejdet med 
skolevalg. Der skulle føres 
valgkampagne, og så skulle 
der debatteres om hvilken 
mærkesag, der var bedst.

Mærkesager
Den første uge startede 
med at vi skulle vælge 3 ud 
af 24 mærkesager, som vi 
ville kæmpe for. Nogle af 
dem, der var mange, der ville 
kæmpe for var: Hæv afgiften 
på cigaretter og Indfør et 
dyreværnspoliti var der flest 
piger der kæmpede for, mens 
Legaliser cannabis var den 
mærkesag, mange drenge 
kæmpede for. Der var også 
nogle sager, der ikke rigtig 
var nogen der kæmpede for, 
som fx. Danmark ud af EU og 
Omlæg til 100% økologisk 

landbrug. Andre mærkesager, 
som ville være gode, er blandt 
andet Kortere skoledage i 
folkeskolen og Lektiefri skoler. 
Udskolingen på Hadbjerg 
Skole er allerede med i et 
forsøg på kortere skoledage, 
og for os virker det rigtig godt.

Valgkampagne
Da vi så ramte uge nummer 
to, skulle vi lave en valgkam-
pagne. Vi skulle vælge 1 ud 
af de 3 mærkesager, vi havde 
valgt i den første uge. For at 
lave en god valgkampagne, 
skal man sætte sig rigtig godt 
ind i den mærkesag, man 
har valgt. I min klasse var vi 
tre grupper, der havde valgt 
at køre kampagne på Indfør 
et dyreværnspoliti. I den 
mærkesag kæmpede vi for, 
at dyrene får et politi til at 
redde dem fra de mennesker, 
der ikke kan tage sig af dem. 

Mange i 8. og 9. havde valgt 
at lave kampagne til Hæv 
afgiften på cigaretter. Den gik 
ud på, at vi gerne vil have, at 
det skal blive dyrere at ryge, 
så vi kan få folk til at stoppe 
med at ryge eller overhove-
det ikke begynde på det.

Debat
I den sidste uge, inden at 
vi kunne stemme, skulle 
vi prøve at overtale vores 
kammerater i 8. og 9. klasse 
om, hvorfor vores mærkesag 
var den vigtigste. Nogle var 
mere overbevisende end 
andre. Fx. var der nogle, der 
skulle debattere om kortere 
skoledage og nogle om 
lektiefri skole. For dem var 
det lidt svært at komme med 
argumenter til, hvorfor lige 
deres mærkesag var værd 
at kæmpe for. Derfor blev 
det lidt svært at overbevise 

os andre, at det var en god 
mærkesag. Mens dem som 
havde Gør aktiv dødshjælp 
lovligt og Hæv afgiften på 
cigaretter havde mange 
argumenter. Derfor blev det 
meget nemmere for dem at 
overbevise os om, at det var 
deres mærkesag, der var den 
vigtigste, og at det var den, 
der skulle være med til at 
ændre vores holdning.

Hvad kunne man stemme på?
Om torsdagen i tredje uge 
skulle vi stemme. For at vi 
kunne stemme, skulle vi 
sætte os ind i, hvilke partier 
der var, og hvad de kæmper 
for. Du kan se i skemaet til 
venstre, hvad de forskellige 
partier kæmpede for, og 

hvilken farve blok de tilhører. 
Alle partierne er selvfølgelig i 
de unges udgave.

Hvordan endte det så?
På Hadbjerg Skole endte 
det med et overtal til blå 
blok med 53,1% af stem-
merne, men det parti med 
flest stemmer var socialde-
mokratiets ungdom med 
29% af alle stemmerne. Der 
var 9,7% der stemte blank, 
da de ikke vidste, hvad de 
skulle stemme.

I hele landet vandt blå 
blok med 51,3% af stem-
merne, men det parti med 
flest stemmer var socialde-
mokratiets ungdom med 
22,6% af stemmerne. Det 
er da meget interessant at 
vi her på Hadbjerg Skole er 
meget enige med resten af 
Danmark.

Hvorfor har vi skolevalg?
Skolevalg var en god mulig-
hed for at komme til at få et 
indblik i den voksne verden.

Clara fra 9. klasse udtaler 
sig: “Det er et fint engage-
ment, men vores meninger og 
valg har ikke nogen betyd-
ning, så hvorfor laver jeg det?”

Lærke fra 9. klasse siger: 
“Tid! Der er mange ting, vi ikke 
når. Hvorfor ikke bruge tiden 

på de emner, som vi skal nå i 
skolen?”

Har Clara og Lærke en 
pointe i deres kritik? Lærer 
Simon Kristensen udtaler 
sig: “Skolevalg er noget af det 
vigtigste, og det er det, fordi 
om du lærer at læse og skrive 
og om du kan regne og få 
den rigtige udtale i engelsk, 
er underordnet, hvis du bare 
giver magt til andre. Det her 
er en måde, hvor du kan få 
magt over dig selv. Og lige 
stor indflydelse på hvordan 
samfundet skal være indret-
tet, lige meget hvor god du er 
i skolen.”

Hvordan var det så at 
have skolevalg?
Sandra fortæller: “Det var 
meget fint. Det gav en ny 
indsigt, især fordi vi har 
haft en hel del om valg i 
fx. samfundsfag, hvor over 
halvdelen af det vi laver, viser 
tilbage til ideologierne, som 
vi fik bedre indblik i efter 
skolevalg”.

Walter fra 9. klasse siger: 
“Det er måske vigtigt, at vi får 
et indblik i valg, så det er godt, 
at vi får lov til at stemme.” 
Simon Kristensen udtaler sig: 

“Det er noget af det ypperste, 
som vi kan være med til at 
lære vores elever, altså det at 
være en del af demokratiet.”

Sandra nævner også: “Det 
skal ikke bruges til noget, 
men vi har fået et indblik 
i valg, men hvad skal det 
bruges til?”

Simon Kristensen forkla-
rer “Det er fantastisk til at 
forbedre vores elever til at 
de bliver 18 år. Hvor de selv 
skal være klar til at stille sig 
ned i en valgboks. Der er 
undersøgelser der viser at 
valgprocenten i de første år 
er meget lave.”

  Rød
Gør aktiv dødshjælp lovligt Hæv afgiften på cigaretter Kortere skoledage 

i folkeskolen

  Blå
Hårdere straf 
for vold og overgreb Indfør et dyreværnspoliti Kortere skoledage 

i folkeskolen

  Blå Afskaf topskatten Gør aktiv dødshjælp lovligt Kortere skoledage 
i folkeskolen

  Rød
Danmark skal tage 
kvoteflygtninge Lektiefri skoler Omlæg til 100% økologisk 

landbrug

  Blå Afskaf topskatten Legaliser cannabis Privatiser DR

  Rød
Fritidspasordning 
til socialt udsatte Legaliser cannabis Omlæg til 100% økologisk 

landbrug

  Rød
Afskaf karakterkrav på 
ungdomsuddannelserne

Danmark skal tage 
kvoteflygtninge

Udfas salget 
af benzin- og dieselbiler

  Rød
Afskaf karakterkrav på 
ungdomsuddannelserne

Danmark skal tage 
kvoteflygtninge

Fritidspasordning 
til socialt udsatte

  Blå
Hårdere straf 
for vold og overgreb Kortere skoledage i folkeskolen Sænk skatten 

for de lavestlønnet

  Blå Danmark ud af EU Hårdere straf for vold og overgreb Totalt asylstop

  Blå
Danmark skal tage 
kvoteflygtninge

Flere ungdomsuddannelser i 
udkantsområderne

Kortere skoledage 
i folkeskolen
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Formand Claus Glavind byder velkommen og 
forsamlingen vælger Ole Juul til ordstyrer for 
aftenen. Ole kan konstatere at generalfor-
samlingen er lovligt indvarslet og at formalia 
dermed er på plads.

De forskellige beretninger bringes på 
HØST IF hjemmesiden, men her er et par 
nedspark.

Bestyrelse
Claus aflægger beretning fra bestyrelsen, 
hvori han bl.a. redegør for et lidt turbulent år, 
hvor alle lige har skullet finde sig selv i deres 
nye roller.

Der bliver stillet spørgsmål til samarbejdet 
med skolen.

Der er generel tilfredshed med dette og det 
virker som om den nye skoleleder er interes-
seret i at fortsætte det gode samarbejde. 
Der bliver snakket lidt om rengøringen, som 
unægtelig har haltet i en periode, men skolen 
er opmærksomme på dette problem og vi 
må forvente lidt opstartsvanskeligheder, i 
forbindelse med at kommunen har valgt ny 
samarbejdspartner på området.

Der er fuld opbakning til formandens 
beretningen.

Den fulde beretning kan læses på 
side 27-28.

Inden de tilstedeværende formænd aflæg-
ger beretninger, gør Ole Juul opmærksom 
på at der er et noget ringe fremmøde, til 
dagens generalforsamling og konstaterer 
at der mangler nogle aktivitetsudvalgsfor-
mænd også.

Fodbold
Lars Olsen fortæller, at vi som venskabsklub 
til Randers FC, har mulighed for 4 fribilletter 
til deres hjemmekampe. Disse billetter bliver 
langt fra benyttet hver gang, så der bliver talt 
lidt om en måde at få disse ud i omløb på. 
Lars vender tilbage med mere.

Floorball
Lars fortæller kort om opstarten af den nye 
aktivitet floorball. Det går rigtig fint med den 
bane som er blevet lånt i Randers. Spillerne 
kunne nok godt tænke sig at få mulighed for 
at spille fuld bane engang imellem.

Bordtennis
kan fortælle om en fin udvikling i antallet af 
spillende børn.

Gymnastik
har p.t. 10 hold, heraf et nystartet crossgym 
hold. Der er gymnastikopvisning i 1. weekend 
i april.

Krolf
oplever en stabil deltagelse. Det er ikke kun 
de helt lokale, der kommer og spiller.

Løb
har haft et lidt stille år. Der er typisk lidt 
frafald, når det bliver koldt og mørkt. Kan dog 
fortælle om vellykkede arrangementer bl.a. 
grundlovsdagsarrangementet, der er et super 
familiearrangement og ”Stafet For Livet”. 
Begge arrangementer vil være tilbageven-
dende begivenheder.

De fremlagte beretninger, bliver alle 
godkendt. Fremsendte beretninger fra udvalg 
kan læses på høstif.dk.

Regnskab/budget
Der snakkes lidt om omsætningen i kiosken, 
der har været tilfredsstillende. Den giver et 
pænt overskud.

Der er ikke blevet opkrævet meget hos 
klubbens sponsorer i 2018. Der forsøges at 
få et overblik over de kontrakter, der ligger, 
så vi kan komme på sporet med dette igen. 
Dette punkt præges i nogen grad, som så 
meget andet, af mandskabsmangel.

Det er stadigt et stort problem at få besat 
vagterne hos OK. Lars forsøger utrætteligt at 

finde opbakning til dette, hvilket kræver, at 
der er nogle få stykker, der vil levere nogle få 
timer engang imellem. Det er en pæn indtægt, 
vi har fra samarbejdet med OK.

Sis kommer med en opsang til aktivitets-
lederne, der har været noget sløve med at få 
lavet budgetter.

Budgetterne ligner generelt meget regn-
skabet fra 2018, dog med en lille stigning 
af indtægterne fra kiosken, kontingenter og 
sponsorindtægter.

Der er i budgettet ikke taget for højde for 
eventuel byggeri/haludvidelse.

Budgettet vedtages.

Fastsættelse	af	kontingent
Der er ingen ændringer, blot skal der selvføl-
geligt oprettes et floorballkontingent.

Valg	til	bestyrelsen
Forsamlingen giver genvalg til Sis Poulsen 
som kasserer og Peter Thybo Christensen.

Tina Damhus Knørr og Frank Mortensen 
vælges som suppleanter.

Genvalg af Irma Katholm og Vagn Poulsen 
som revisor

Genvalg af Gert Holdensgaard som 
revisorsuppleant

Eventuelt
Der efterlyses et lidt højere aktivitetsni-
veau på tværs af de forskellige afdelinger. 
Bestyrelsen er helt klar over, at der har mang-
let en del på denne front i det forgangne år, 
hvilket der skal gøres noget ved fremover.

Der fortælles kort om igangsættelse af en 
dialog med idrætssamvirket, med henblik 
på yderligere samarbejde med dem, så det 
kommer vi til at høre mere om senere.

Dirigenten takker for god ro og orden, 
hvorefter formanden siger pænt tak 
for mødet.

referent peter Thybo Christensen

BESTYRELSENS BERETNING
HØST	IF	Generalforsamling	2019
Året 2018 var for bestyrelsen præget af en 
større udskiftning, både planlagt og samtidig 
også en tragisk omstændighed, der jo kom 
bag på os alle sammen. Denne udskiftning 
satte sit præg på mange af de faste opga-
ver, som blev til mere ad hoc og ikke kendte 
opgaver, hvor information eller omfang først 
skulle findes frem, inden de kunne udføres.

Foreningen HØST IF har dog heldigvis 
en opbygning med selvstændige aktiviteter 
og udvalg, som alle er meget selvkørende, 
hvilket sikrer, at udbud og afvikling af idræts-
aktiviteter fungerer til alle medlemmers og 
lokalsamfundets nytte og gavn. Til stor glæde 
kunne HØST IF endda i efteråret starte floor-
ball op som et nyt spændende tilbud – hvilket 
der blev taget rigtig godt imod af ca. 20 nye 
medlemmer. Floorball er i Danmark i eksplo-
siv vækst gennem de seneste par år, så det er 
dejligt at se, at vi som forening kan være med, 
endda som en af de få foreninger i Favrskov.

Samarbejdet med Hadbjerg Skole har i 
2018 også været præget at ændringer, da 
Niels Fensby efter 23 år som skoleleder gik 
på pension. Den daglige drift, faste kontakt 
med møder og dialog om bl.a. rengøring, 
mangler m.m. har dog fungeret uden proble-
mer. Nick Pedersen er startet som nye 
skoleleder, og har taget positiv del i samar-
bejdet, hvor vi bl.a. netop er ved at afslutte 
det længe ventede projekt med ventilation 
i HØST-Hallen og de øvrige lokaler. Et 
projekt der forhåbentlig skal stå sin første 
prøve ved afviklingen af det kommende 
FavrskovMesterskaber i Indefodbold.

Samarbejde har der også været med 
menighedsrådet i Ødum/Hadbjerg, som 
ved projektopstart af at nyt konfirmandhus 
inviterede de lokale foreninger til at deltage, 
for at så mange som muligt kunne få glæde 
og gavn af nogle nye lokaler. HØST IF var 

GENERALFORSAMLING I
Tirsdag	den	19.	februar	2019
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hurtig til at melde sig på banen, da vi allerede 
var ved at klargøre et projekt med udvidelse 
af aktivitetsareal til HØST-Hallen – så 
dette så vi som en mulighed for at få mere 
ud af vores økonomiske midler, både egne og 
kommunens, som er afsat på budget for 2019. 
I samarbejdet har også været Hadbjerg Skole 
med Nick som ny skoleleder, der også kunne 
se en mulighed for dem med flere lokaler tæt 
på skolen.

Som ved tidligere projekter – her tænker 
jeg fx på byggeriet af HØST-Hallen og 
efterfølgende udvidelse – er det et stort 
arbejde, interne kampe og nogle gange 
kommunalt bureaukrati, som skal gå op. Alle 
parter har dog været positivt indstillet og 
fundet frem til at tænke det som ét projekt. 
Næste skridt for projektgruppen er yderligere 
møder med kommunen om tilpassede tegnin-
ger og fastlæggelse af projektøkonomi.

Projektgruppen har ligeledes inviteret til 
informationsmøde mandag den 25. februar 
på Hadbjerg Skole, hvor alle har mulighed for 
at møde op og høre nærmere om tiltænkt 
anvendelse og projektets aktuelle status.

Året 2019 er kommet godt i gang i HØST IF, 
med masser af aktivitet både indendørs i 
hallen og udendørs grundet den milde vinter.

Forhåbentlig kommer der i 2019 også 
gang i byggeriet med yderligere udvidelse, så 
foreningen fremover kan tilbyde nye og flere 
aktivitetstilbud eller frigøre haltider til de 
aktiviteter, som måtte have brug for plads her.

Især ved stævner og arrangementer 
vil opholdsplads give os nogle helt nye 
muligheder.

Claus Glavind
Formand, HØST IF

I weekenden d. 23.-24. februar 2019 blev 
FavrskovMesterskaber i Indefodbold afholdt 
i HØST-Hallen for 10. år. Otte af Favrskov 
Kommunes fodboldklubber deltog i stævnet.

Masser af aktivitet, humør og gode kampe 
henover weekenden. Så igen et succesfyldt 
arrangement.

65 hold var tilmeldt heraf 14 fra HØST IF. 
Der blev spillet 149 kampe kl. lørdag 8.00-
19.00 og søndag kl. 9.00-17.00 i 12 rækker.

FavrskovMesterskaber i Indefodbold 2019 
Ungdom
årgang A vindere og Favrskovmestre Vindere B slutspil
U6 GUI 1
U7 HØST IF SGF 2
U8 HSK 2
U9 DR HSK 2 HSK 1
U10 DR HOG/GUI 2 HGF 2
U10 PI HSK
U11 DR HSK 1 HGF 2
U12 PI HGF
U13 DR HSK 1 HGF 3
U14 DR HSK
U15 DR HSK
U16 PI HSK U14 PI HGF 2

Hovedsponsorer for 
FavrskovMesterskaber	i	Indefodbold	2019

 
 Hadsten afdeling

Sparekassen Kronjylland var 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 afde-
ling, for igen i år med sponsoratet at støtte 
aktiviteterne!

Aktiv Hvidevareservice er også en del af 
medalje- og pokalsponsoratet.

Tak til vores lokale mand Martin Simonsen 
fra Aktiv Hvidevareservice.

Fodboldudvalget

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

Infoformationsmøde afholdt d. 25. februar. Et 
godt møde hvor dem der havde interesse og 
spørgsmål fik præsenteret projektet og den 
nuværende status. Tak for fremmødet. Status 
er, at vi har haft møde med kommunens 
folk. Alle er positive omkring projektet og 
de tegninger vi har lagt frem. Det økonomi-
ske skal dog hænge samme, og hvordan det 
lykkes, afhænger i høj grad af jura, så bygge-
riet delvis kan finansieres af kirkens midler.

En afklaring af disse forhold vil ske inden 
for den næste måneds tid. Og det er positivt, 
at alle vil have projektet til at lykkes. Så vi 
håber at alt falder på plads, så vi snart kan 
søsætte det endelige projekt.

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

FavrskovMesterskaber i Indefodbold

Ovenfor: HØST IF U7, FavrskovMestre
Øverst tv: HØST iF U9 drenge
Tv: HØST iF U9 piger, der deltog i U10 piger-rækken
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FORMANDENS TALE 2019
Jeg vil starte på samme måde som sidste år; 
Kære alle sammen, og velkommen her i dag.

Jeg vil gerne igen takke bestyrelsen og de 
frivillige, som har hjulpet til vores arrange-
menter i 2018!

Frivillige
Vi kan ikke klare opgaverne alene, Vi bliver 
nødt til at rejse os i flok!

Vi ønsker at se endnu flere frivillige 
hænder i 2019.

Som vi har prøvet at melde ud –jeg ved ikke 
om vi igen ikke har været tydelige nok – men 
når vi har et arrangement, og man gerne vil 
hjælpe, betyder det ikke at man skal arbejde 
en hel dag eller tre!

Man kan komme og hjælpe én time, eller 
købe ind (efter indkøbsliste), eller bage en 
kage, eller bare hjælpe i de små 20 minutter 
det tager at dække bord eller sætte borde op.

Opgaverne kan man stort set vælge selv, så 
man kan byde ind med det man synes man 
kan klare, eller har tid eller lyst til.

I fremtiden, når vi skal have fællesarrange-
menter, vil der blive beskrevet en fordeling af 
opgaverne i HØST og på Facebook, og det 
vil blive gjort tydeligt, hvilke opgaver der skal 
udføres. Det skal tydeliggøres hvem I skal 
melde ind til, hvad I vil bidrage med.

Da vi kun har 4 arrangementer om året, er 
det ikke meget, der skal hjælpes med.

Det er fastelavn, sankthans, halloweenfest 
og juletræsfest.

Disse fester er med fokus på børnene i 
HØST-området, men det betyder ikke, at I 
som ikke har små børn, ikke kan bidrage. I er 
også velkomne til at være med til fest. Der er 
altid hjerterum til alle! Forrige år var der flere 
voksne, som deltog i juletræsfest, selv om de 
ikke havde børn med.

Alle kan deltage
Arrangementerne giver mulighed for at 
mødes; til at komme sammen og skabe et 
fællesskab, et naboskab som kun er til glæde 
for byens, og HØST-områdets borgere.

vinterkrop. For blomster og farver giver håb 
for lysere tider.

Derfor er vi så glade for, at menighedsrådet 
har været så generøse at donere 3.000 kr. til 
blomsterløg, som skal plantes til efteråret i 
Ødum. Bestyrelsen donerer også.

Der er en projektleder og ”løg-formand” 
som er sat på opgaven, Sanne Hjortshøj. Dvs. 
at menighedsrådet, vores bestyrelse og så 
mange som mulig gerne må melde sig til den 
fælles plantedag, som bliver til efteråret.

Hvis alle tager en lille skovl og evt. en løg-
sætter med, og planter 10-15 løg hver, så er 
det gjort på meget kort tid.

Der vil være kaffe på kanden, saft til de 
børn som måtte komme med for at hjælpe, 
og mon ikke det bliver en kage eller to? 
Der bliver lavet en plan for hvor, der skal 
plantes løg.

Fonde
Angående den renovering og det nye tag vi 
har brug for, blev der fundet to stykker i byen 
til at være i en styregruppe, og til at starte 
med at søge fonde. Det er ikke nemt at gå 
til, så der er igen brug for flere hænder. Vi 
har brug for flere frivillige til at komme med i 
projektet ”Renovation af forsamlingshuset”.

Jeg er helt sikker på, at nogen af jer, eller 
nogen i byen som måske ikke er her i aften, 

har prøvet at arbejde med noget lignende 
før. Jeg ved, vi har rigtig mange ressourcer i 
Ødum og omegn, vi har rigtig mange, som er 
specialiserede på forskellige områder, og som 
måske har et par aftener til at skrive ansøg-
ninger eller regne ud, hvad der er brug for til 
at kunne komme videre i projektet. Vi har en 
arkitekt, som er har sagt ja til at tegne for os.

Fastelavnsfest
Bestyrelsen vil gerne sige tusind tak til 
Marianne Langdal for rigtig mange års 
frivilligt arbejde til blandt andet byens 
fastelavnsfest! Hun er klar til i år at give 
faklen videre til en ny frivillig, som er villig til 
at arrangere fremtidige fastelavnsfester. Da 
dette er et meget velfungerende arrangement 

– takket være Marianne og gruppen som 
hjælper – håber vi, at det vil være nemmere 
for nogen at tage over.

Arbejdsdag i forsamlingshuset d. 3. juni 2018
Vi havde rigtig mange ønsker til forsamlings-
husets behov, både inde og ude. Men da ikke 
så mange der var mødt op, blev der lavet det 
der var muligt.

På trods af hedebølge fik vi malet over 
halvdelen af hegnet, hele garagen og skuret 
blev rengjort og organiseret. Der blev fordelt 
barkflis langs hele hækken ude til vejen, og 

Jeg kan ikke udtrykke det tydeligt nok, 
hvor vigtig det er i denne computeriserede 
tidsalder at kunne se hinanden i øjnene, blive 
kendt med hinanden, og have et fælles møde-
sted, hvor vi kan hygge sammen.

Det er helt klart, at I selv gerne må være 
proaktiv –dvs. at I selv gerne må opsøge de 
opslag med datoer, som måtte komme.

Og har I ikke adgang til Facebook, så skriv 
datoerne af fra HØST, når det udkommer. 
På den måde er arrangementet ikke en over-
raskelse, når dagen kommer.

Fokus på de unge
2018 har været et år hvor bestyrelsen er 
fortsat med at have fokus på Ødum og 
omegns fremtid, i form af vores samfunds 
unge mennesker. Vi mener, at det er enormt 
vigtigt, at de unge mennesker har et sted at 
være. Vi er stolte af at kunne skabe et sikkert 
og trygt miljø for unge mennesker at være i, 
hvor de kan mødes. Vi har holdt fem børne- 
og ungefester i 2018.

Forsamlingshuset
Et af fokusområderne i 2018 var selve 
forsamlingshuset. Vi ønsker at renovere og 
eventuelt lave nye smartere løsninger med 
huset for bedre at kunne udnytte funktionali-
tet og plads.

Vi har flere kørestolsbrugere i byen, og 
ønsker derfor at ombygge toiletterne for at 
gøre dem handicapvenlige.

Køkkenet har også brug for en kærlig hånd 
… eller nok lidt mere end det.

Et smukkere Ødum
2019 er året hvor vi vil gøre Ødum smukkere.

Vores dejlige Ødum starter med et lille 
forskønnelsesprojekt til foråret!

Har I på noget tidspunkt, om foråret hvor 
vinteren har føltes rigtig lang og det er som 
om foråret aldrig kommer, kørt gennem en 
by eller landsby og der kikker krokusser og 
vintergækker op over det hele, og laver et 
overdådigt farvetæppe? Når det sker for 
mig, så bliver jeg glad langt ind i den kolde 
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nyhedsskiltet blev støbt på ny, det var løst. 
Hvis jeg har glemt noget, så beklager jeg. 
Men vi var tilfredse med job godt udført. Vi 
hyggede mellem slagene med is, musik og 
masser af kolde drikkevarer.

grundlovsdag d. 5. juni
Vi var igen den lille hårde kerne, som mødte 
op til fejringen i Hadbjerg. Det var en absolut 
dejlig varm dag. Grundlovsdagsløbet er meget 
populært.

sankthansfejring d. 23. juni
var i den tørreste periode, og hele fejringen 
hang i en tynd tråd. Men to dage før blev 
bålforbuddet ophævet, og vi kunne tænde 
bål. Der var et virkeligt godt fremmøde! Vi 
grillede, fik slushice og popcorn. Det blev en 
kæmpefest for alle. Nogen af os hyggede til 
de sene timer.

Set kryds i kalenderen igen til den 23. juni. 
Vi håber på opbakning til at sætte telt og 
gulv op, og tage det ned igen dagen efter. Vi 
var kun den hårde kærne igen til alt arbejdet 
sidste år, men det tager altså ikke lang tid, 
når vi er flere. Som tidligere nævnt, kan man 
komme forbi en lille halv time eller lignende 

– alt hjælper! – og så er det så hyggeligt at 
være sammen! Og til i år har vi investeret 
i vores eget telt! I år er sankthans på en 
søndag, og hvad synes I? Skal vi ikke tage 
noget kød med til grillen igen i år?

Høstfesten i 2018 var helt fantastisk!
Vi havde dækket borde til 110 mennesker, og 
det var ikke siddepladser nok! For en tilslut-
ning! Værtsgården var Enggård, Hadbjergvej 
125. Tusind tak til jer. Det bliver spændende 
at se, hvor vi skal hen i år.

Det er kommet mig for øre, at ikke alle, 
og specielt nytilflyttede, ikke ved hvad 
høstfest er. Jeg vil prøve at give en lille 
beskrivelse. Høstfest er en ode til efteråret. 
Organisator er menighedsrådet sammen med 
Byforeningen for Ødum og Omegn. Der er 
mulighed for en dejlig høstgudstjeneste inden 
man møder op på gården. Hvert år er det en 
af HØST-områdets gårde, som er vært, og 
her spiser vi pattegris, salat, flutes og andre 
dejlige sager. Kage til kaffen, og byforeningen 
står for salg af saft, sodavand, øl og vin. Og 
sidste år var der smidt store mængder kara-
meller i høet, og børnene havde en fantastisk 

tid med at samle dem ind — og spise dem. 
Dette er en samling af HØST-områdets 
borgere, som får indblik i den lokale gård 
vi samles på, og jeg ved at der er flere, som 
er meget villige til at dele historier fra vores 
dejlige lokalsamfund.

Halloweenfest
Halloweenfest 2018 var igen en succes. Vi 
var fyldt til bristepunktet med uhyggelige 
monstre og andre væsener. Det er Anja 
Dissing, Hadbjerg, og undertegnede, som står 
for at arrangere denne fest.

Vi fik rigtig meget hjælp på dagen. Men vi 
har brug for hjælp en uges tid inden festen, 
til at lave et ”Haunted House” udenfor. Det er 
garagen og skuret, som skal dekoreres. Og vi 
ønsker os et slags midlertidig læhegn/tunnel, 
som skærmer børnene for regn og blæst om 
aftenen, når de er derude.

Juletræsfesten var enormt hyggelig med 
klippe klistre-bord til julepynt og julegaver. 
Julemanden kom og delte gaver ud, og vi 
dansede rundt om juletræet. Æbleskiver, 
gløgg og kaffe – så det er ikke kun for børn. 
Alle er velkomne!

Nyt Facebook-gruppenavn
Vi har fået et nyt navn på byens Facebook-
gruppe: Ødum Byfællesskabet.

Et rigtigt godt navn. Tak for de fine forslag 
vi fik inde på Facebook.

tak og held og lykke
Der er en sidste ting, jeg gerne vil sige. Jeg 
træder af som formand i dag, og giver stafet-
ten videre til en anden. Jeg har været rigtig 
glad for at være med i bestyrelsen i disse to 
år, og har fået et unikt indblik i vores fællesin-
teresser i vores dejlige samfund. Det har givet 
meget, og det har været rigtig lærerigt.

Jeg ønsker den nye bestyrelse al held og 
lykke på rejsen, og håber at vores ønske og 
håb om et samlet Ødum vil blomstre igen. 
For kun sammen og med fælles indsats kan 
få et lokalsamfund, som er fælles om ideerne, 
forslagene og arbejdsopgaver, som skal til, for 
et sundt og stærkt lokalsamfund.

Kærlig hilsen
Elisabeth Solvik lundholm
Formand

TILLYKKE TIL VINDEREN!
Tillykke til Lise Andersen, 
som har vundet Hadbjerg 
Borgerforenings konkurrence 
i HØST fra januar

Lises forslag til brug af 
de 2.500 kr., som vi fik ifm. 
vores jubilæum af Hadbjerg 
Tømrerfirma er, at vi plan-
ter en masse krokus og 

påskeliljer ved alle byskilte, 
og at vi anlægger små blom-
sterenge i Søparken og ved 
Folkeskoven.

Tillykke Lise med et 
års gratis medlemskab af 
Hadbjerg Borgerforening.

Bestyrelsen

7. Valg af en repræsentant til landsbyrådet
Vagn vil gerne til næste år blive afløst af en 
anden. Han vil sætte pris på at en melder 
sig snart, så han kan hjælpe vedkommende i 
gang. Vagn Salling Poulsen er genvalgt.

8. Valg af en repræsentant suppleant 
til Favrskov Landsbyråd
Poul er genvalgt

9. Valg af 1 revisor
Irma Katholm er genvalgt.

10. Valg af revisorsuppleant
Ole Pedersen er genvalgt

11. Behandling af indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag.

12. Ændring af vedtægterne
Bestyrelsen foreslår at sætningen ved 
indkaldelse til generalforsamling ændres 
til ”ved annonce i HØST og Facebook 
(Hadbjerg borgerforening og os fra Hadbjerg)” 

– godkendt.
Ved ekstra ordinær generalforsamling lyder 

det således:
”A-skilt og skriftlig indkaldelse til hvert 

medlem og Facebook (Hadbjerg borgerfor-
ening og os fra Hadbjerg)” – godkendt.

Tak for god ro og orden.

Bestyrelsen

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2019 
HADBJERG BORGERFORENING
1. Valg af dirigent
Vagn Salling Poulsen

2. Formandens beretning
Fortælling om diverse arrangementer.

Opsamling af hvad forsamlingshuset bliver 
brugt til.

Vi afholdt ekstraordinær generalforsamling, 
vi blev reddet på målstregen af borgerfor-
eningens medlemmer.

En stor tak til dem, der hjalp gennem året, 
der er gået.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab
Gitte Nielsen fremlagde regnskabet for året, 
der er gået. Regnskabet er godkendt.

4. Fremlæggelse af budget for 
indeværende år, fastsættelse af kontingent
Det blev godkendt, at kontingentet fortsætter 
uændret.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg Kristine Jensen og Poul Kragh. 
Michelle Bihl stiller op.

Kurt Rasmussen og Malik Taaninger blev 
valgt som stemmetællere.

Poul og Kristine er genvalgt.

6. Valg af to bestyrelsessuppleanter
Ulrik Kristensen og Michelle er valgt.

TILBAgEBLIK

HØST – April 2019

32 TILBAgEBLIK

HØST – April 2019

33



Jeg har igen kikket i Niels Schjeldahls, som 
han skriver, ”absolut og uvidenskabelige” 
beretning om Selling, og endvidere har jeg 
haft en god snak med Gurli Schütter.

Om der har været købmandsforretning 
før 1870, må stå hen i det uvisse, men Niels 
Schjeldahl beretter om matr. 9c, Byvej 26, 
hvorfra der blev drevet købmandsforretning 
fra 1870 til 1924, og det fremgår i den lange 
beretning om ejendommen, at der i den peri-
ode har været omkring 8 ejere, forretningen 
må have gået skidt med al den udskiftning.

Købmandsforretningen, Tåstrupvej 34, 
kommer til i 1887, da Martin Ernst Jensen 
Schjeldahl køber grunden den 5. februar, og 
bygger hus med købmandsforretning og 
lagerrum. Han havde allerede i 1886 fået sit 
næringsbrev til at drive detailhandel.

På ejendommen, Byvej 13, lige i nærhe-
den, boede der iflg. folketællingerne, Søren 
Peter Pedersen, som var høker, og han 
sælger Byvej 13 til Købmand Peter Steensen, 
fra Vejlby i 1879, og om han også drev 
forretning er ikke oplyst, men ejendommen 
handles igen, da han dør i 1882, og den 
sælges til Købmand Niels Larsen, og det 
har måske været en torn i øjet på Martin 

Schjeldahl, vel for at være 
fri for konkurrence, køber 
Købmand Martin Schjeldahl 
ejendommen i 1891, og 
sælger den igen videre i 
1892, men nu med tinglyst 
deklaration på, at der ikke må 
drives detailhandel på ejendommen.

Martin Ernst Jensen Schjeldahl var søn af 
Jens Christensen Schjeldahl, som en overgang 
var forpagter på Kollerup Mølle.

Martin Schjeldahl var gift med Ane Marie, 
som efter Martin Schjeldahls død i somme-
ren 1906 overtog ejendommen, og i 1916 
opretter hun lejekontrakt med forkøbsret 
til ejendommen, med sønnen Johannes 
Schjeldahl, født 16. maj 1891 i Selling, og han 
bliver i 1917 gift med Jenny Daugaard fra 
Uldum, og den 31. januar 1919 overtager han 
så ejendommen.

Købmandsparret får 5 børn, 4 piger og en 
dreng (Niels Schjeldahl, født 20. juni 1922) 
og i 1924 opkøber købmanden mere jord og 
udvider stuehuset mod vest og bygger en 
svinesti mod nord, skriver Niels Schjeldahl.

Her fortæller Gurli Schütter, at det fortæl-
les, at købmand Schjeldahl frasagde sig sin 

bevilling til at sælge spiritus, da han mente, at 
sellingborgerne drak alt for meget.

Købmand Schjeldahl solgte sin butik 
den 13. januar på grund af tidernes ugunst 
til uddeler Søren Thomsen, og hans 
hustru Kirstine, og det nye købmandspar 
havde 6 børn.

Familien Schjeldahl flyttede til Århus.
Gurli Schütter fortæller, at hun og Henning 

købte butikken i april 1956 og Henning fik 
sit næringsbrev den 5. maj 1956, og de drev 
købmandsforretningen frem til sommeren 
1989, hvor de lukkede.

Jeg er som vvs-mand kommet mange gange 
i butikken for at udføre et stykke arbejde, 
og husker engang jeg og en kollega stod og 
arbejdede med at sætte en radiator op oppe 
under loftet i butikken, kom bageren, Niels 

Vagn fra Spørring ind i butikken med brød, og 
højttalende og vittig som Niels Vagn var, fik 
vi smede noget røg, om hvad sådan et par 
smedetampe nu lavede?

Det var omkring 1979, og både i Ødum og 
i Spørring blev der lavet kloakering, og meget 
var gravet op.

Nu spurgte Niels Vagn så, om sådan nogle 
smede vidste, hvorfor de brugte store beton-
kloakrør i Spørring, og i Ødum var det langt 
mindre plastrør, som blev brugt, og hertil fløj 
det ud af munden på mig: ”Det er da fordi 
der er større røvhuller i Spørring end i Ødum” 
(undskyld sproget, men det måtte med).

Da Niels Vagn senere på sin brødtur kom 
ned til mine forældre i Tobæk Mølle, fortalte 
han om episoden og sagde, at den kunne han 
have undgået!

KØBMANDSFORRETNINGEN I SELLING

Selling købmandsforretning ca. 1910
I døren Jenny Schjeldahl, senere 
gift Frandsen. Med cyklen Agnes 
Schjeldahl, senere gift Grud. Ved 
cyklen Tage Schjeldahl, som i sine unge 
dage var en tur i Canada og senere 
købte gård i pøel ved Malling og 
derefter ved Grindsted. Min bedstemo-
der Ane Marie Schjeldahl, som ejede 
forretningen. De to piger må være 
Sigrid Schjeldahl, senere gift Bjarnø og 
Elna Schjeldahl, som forblev ugift.

Tekst og billede 
fra Niels Schjaldahls beretning.

Ca. 1929
på trappen står jeg (Niels Schjeldahl) 
med min kusine Anny Frandsen fra 
København Til venstre for trappen 
mener jeg at kunne genkende peter 
laursen, Byvej 16, og Vincents 
poulsen, Ødumvej 8. i barne-
vognen må det være min søster 
Karen-Margrethe og ved barne-
vognens håndtag min kusine Ruth 
Frandsen, København. Ved siden 
af barnevognen inger? rasmussen, 
Selling skole. Det er mine kusiners far 
Emil Frandsen, som har taget billedet.

Tekst og billede 
fra Niels Schjaldahls beretning.

Her ses Niels Schjeldahls billede fra 
1996, af købmandsbutikken, hvor Gurli 
og Henning Schütter stadig bor.

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

Samtale med en præst
Præsterne står altid til rådighed 
for en samtale. Det kan foregå 
i hjemmet, i sognegården eller i 
præstegården.

Man kan henvende sig, når 
man har behov for at tale med 
et andet menneske i fortrolig-
hed. Præster har tavshedspligt, 
hvilket betyder, at det, der bliver 
en præst betroet, ikke fortælles 
videre. Samtalen kan handle om 
tro og tvivl, sorg og savn, ensom-
hed, svære valg i livet.

Man skal ikke være bange for 
at ”tage præstens tid”, for det er 
faktisk præstens arbejde at tage 
ud og tale med folk, der har brug 
for det.

Ring eller få en anden til det – 
vi kommer gerne!

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.

MØD HØST IF PÅ OK
Den.	26.	april
Læs OK's gode tilbud nedenfor og kom forbi OK fredag 
den 26. april, og opret en konto. Støtten fra OK har stor 
betydning for aktiviteterne i HØST IF.

FERIE OG 
FRIDAGE
Jeg er på kursus i uge 15 
og holder ferie i uge 17.

Der henvises i denne 
periode til mine kollegaer i 
Hadsten:

Marie Hedegaard Thomsen, 
tlf. 86 98 08 09
Lise Thorbøll Melchiorsen, 
tlf. 86 98 24 24
Kirkekontoret, tlf. 86 98 04 25

Mette Krabbe

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.
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Bogtrykker
Buchs 86 42 05 99 
Kertemindevej 15, 8940 Randers SV buchs@buchs.dk 
 buchs.dk
By- / borgerforening
Byforeningen for Ødum & Omegn 30 64 31 94 
Lillian Lindberg odumbyforening.dk
Hadbjerg Borgerforening hadbjergborgerforening.dk 
 hadbjergborgerforening@gmail.com 
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 glentevej2@msn.com 
 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 3 837@edc.dk 
8370 Hadsten www.edc.dk
Elektriker
KE EL-Installation 86 98 95 11 
Gunderuplundvej 2, Ødum ke-el@ke-el.dk  
 www.ke-el.dk
Entreprenør og kloakmester
Hadbjerg Mur og Beton 60 14 64 09 
v/Aut. kloakmester Morten Eriksen 
Hadbjergvej 136, Hadbjerg info@hadbjergmurogbeton.dk 
 www.hadbjergmurogbeton.dk
Forsamlingshus
Hadbjerg Forsamlingshus 
 hadbjergborgerforening.dk/?page_id=23 
Udlejning: Tine og Michael Olesen 20 73 87 49
Selling Forsamlingshus www.8370.dk 
Udlejning 86 91 45 85
Ødum Forsamlingshus odumforsamlingshus@gmail.com 
Udlejning 30 64 31 94

Frisør
Byens Frisør 86 98 01 00 
Søndergade 14, Hadsten bente@byensfrisoerhadsten.dk 
 www.byensfrisoerhadsten.dk
galleri
Det lille Galleri 22 97 33 84 
Per Tjørnild detlillegalleri.oedum@gmail.com 
Ødumvej 30, Ødum www.det-lille-galleri.dk
Hårde hvidevarer – service og reparation
Aktiv Hvidevareservice 70 10 10 05 
ved 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 kirkekontoret@hadstensogne.dk
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 86 91 45 40 
Ved J.E. Sørensen, St.St.Blichersvej 9, Selling 21 68 39 19 
 mal@has-mal.dk
Murer
Murermester Kristian S. Hardam 23 27 00 55 
Sellinghedevej 4 Kristian.hardam@mksh.dk 
8370 Hadsten www.mksh.dk
Skole
Hadbjerg Skole hadbjergskole.skoleporten.dk 
 hsk@favrskov.dk 
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 
Baunehøjvej 160 info@hadbjergtomrerfirma.dk 
 www.hadbjergtomrerfirma.dk 
ved Claus Mikkelsen 24 65 63 83
Tømrerfirmaet, Kurt Jensen 86 91 45 78 
Ødumvej 6, Selling 40 21 49 50  
www.tomrerfirmaetkj.dk kj@kurtjensen.biz
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 hadbjergvand.dk 
 hadbjergvand@hadbjergvand.dk
I/S Ødum Vandværk odumvandvaerk@outlook.dk  
Formand Erik Poulsen 86 98 91 43 
Kasserer Torben Holm Knudsen 20 93 41 37
Vvs og blikkenslager
Byens VVS-Hadsten ApS 70 25 08 86 
Mågevej 20, Hadsten www.vvs-byens.dk 
 info@bovas.dk
VVS Installatør Flemming Sørensen 86 98 87 77 
Navervej 24, 8382 Hinnerup vvs@flemming-vvs.dk 
 www.flemming-vvs.dk

Akupunktør
Anna Grethe Strange 86 91 47 47 
Baunehøjvej 158, Hadbjerg www.akupunktur-hadsten.dk
Autoforhandler
HTC-biler – Autoriseret VW-Skoda 86 98 24 55 
Kirkevej 67, Hadsten f514tf@smc.dk 
 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  40 20 47 09 / 86 98 28 09 
www.bach-hadsten.dk  bachhadsten@privat.dk
Hadbjerg Autoservice 40 35 39 10 
Bredgårdsvej 9 hadbjergautoservice@gmail.com 
 www.facebook.com/hadbjergautoservice
Bank / sparekasse
Nordea, Hadsten 70 33 33 33 
Østergade 21, Hadsten www.nordea.dk
Sparekassen Kronjylland 86 98 28 11 
Søndergade 8, Hadsten hadsten@sparkron.dk 
 www.sparkron.dk
vestjyskBANK 86 98 15 00 
Østergade 15, Hadsten hadsten@vestjyskbank.dk 
 www.vestjyskbank.dk/alle-afdelinger/hadsten
Bedemand
Kronjyllands Begravelsesforretning 86 98 39 00 
Gunnar Lauritsen, Søndergade 7, Hadsten kronjyllands.dk 
 gl@kronjyllands.dk
Unik Begravelse 70 23 53 03 
Vestergade 15, Hadsten info@unikbegravelse.dk 
 www.UnikBegravelse.dk
Benzin- og servicestationer 
OK 86 98 92 66 
Landevejen 203, Ødum ok@ok.dk 
 www.ok.dk
Blikkenslager  Se vvs
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