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GRAFISK DESIGN
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Udkommer sidste lørdag i måneden og tre dage frem 
ekskl. januar og august – 10 gange om året.
Deadline 3. sidste lørdag i måneden.

  DEADLINE UDKOMMER
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

HÅBET OM HØST
Mister vi fællesskabet, mister vi os selv
Sådan skriver Pernille Hornum 
i en artikel om fællesskab, som 
Folkekirken.dk sætter fokus på 
i forbindelse med påsken.

Hvad er det gode fælles-
skab? Pernille Hornum har 
interviewet Svend Brinkmann 
om tvangsfællesskab, 
gangsterfællesskab, nadver-
fællesskab, individualisme og 
venskab. Og om at have noget 
med til grillen.

”Fællesskaber kan være alt 
fra den lille kernefamilie, til en 
nation, en etnisk gruppe eller 
et verdensborgerfællesskab. 
Vi er knyttede til konkrete 
andre; vores familie, vores 
venner, til et konkret sted i 
verden. Det har globalisering 
og mobilitet ikke ændret 
på. I vores krop og i vores 
følelsesliv har det konkrete 
velkendte fællesskab stor 
betydning for os. Det oplever 

vi for eksempel, når det 
danske landshold vinder en 
fodboldkamp.

Det hænger sammen med, 
at vi er sociale væsener, 
forklarer psykologiprofes-
soren. Det er eksistentielt 
betydningsfuldt at høre til i 
et fællesskab og alle har et 
ansvar for at vise andre vejen 
ind i det. Vi skal byde hinan-
den velkommen i forskellige 
fællesskaber gennem helt 
basale dyder som høflighed, 
venlighed og imødekom-
menhed. Også dem vi 
umiddelbart ikke kan lide. Vi 
skal se det som en opgave, vi 
alle sammen har ansvar for at 
udføre.”

”– Ligesom med kærlig-
hed og tillid kan man ikke 
fremtvinge fællesskaber. Hvis 
det bliver et eksplicit mål 
at opbygge et fællesskab, 
bliver det utroligt vanskeligt. 

Fællesskaber må gro, hvis de 
skal være egentlige fælles-
skaber. Man kan ikke tvinge 
mennesker ind i tillidsfulde 
relationer, som fællesskaber 
gerne skal være. Men man 
kan fælles skabe, og det er 
vel egentlig det, der ligger 
i den radikale tanke om, at 
fællesskabet indstiftes ved en 
handling. Det sker om sønda-
gen til nadverfællesskabet i 
gudstjenesten. Vi skal hele 
tiden indstifte de fællesska-
ber, vi indgår i med hinanden.”

Her i HØST finder du 
masser af ting at være fælles 
om – grundlovsdag, befri-
elsesgudstjeneste, fadøl til 
floorball, børnekor og aktiv 
skole. Skal vi være fælles?

Læs om temaet fællesskab 
på folkekirken.dk.

God HØST 
og glædelig påske
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GUDSTjENESTER
Maj  Ødum Kirke Hadbjerg Kirke Andre kirker
Søndag d. 4. Befrielsesgudstjeneste  kl. 14.00 MK m Lyngå Folkekor 
Søndag d. 5. 2. søndag efter påske   kl. 11.00 AB Nr. Galten Kirke
Søndag d. 7. Kirke i børnehøjde  kl. 17.30 MK m børnekor 
Søndag d. 12. 3. søndag efter påske kl. 11.00 MK  kl.  9.30 MK Skjød
Søndag d. 16. Plejehjemsgudstjeneste   kl. 15.00 LTM Møllegården

Søndag d. 17. Bededag  kl. 11.00 MK Konfirmation
 kl.  9.45 MK Konfirmation 

    kl. 12.00 MK Konfirmation 
Søndag d. 18. Konfirmation  kl. 10.00 MK Konfirmation 
Søndag d. 19. 4. søndag efter påske kl. 10.00 MK Konfirmation  
Søndag d. 26. 5. søndag efter påske kl. 11.00 Ole Juul  
Søndag d. 30. Kristi Himmelfartsdag   kl. 11.00 LTM Nr. Galten Kirke
Juni  Ødum Kirke Hadbjerg Kirke Andre kirker
Søndag d. 2. 6. søndag efter påske  kl.  9.30 MK kl. 11.00 MK Nr. Galten

Søndag d. 6.
 Familiegudstjeneste med efterfølgende kl. 17.00 MK 

  spisning i præstegårdshaven og afslutning af 3. klassernes kirkeuge. Alle er velkomne  
Søndag d. 9. Pinsedag kl. 11.00 MK  

Søndag d. 10. 2. Pinsedag
   

kl. 11.00
 Lilleåparken Hadsten,  

      friluftsgudstjeneste
Søndag d. 11. Ældregudstjeneste   kl. 10.00 LTM Sognegården
Søndag d. 16. Trinitatis   kl. 11.00 MHT Nr. Galten Kirke
Søndag d. 20. Plejehjemsgudstj.   kl. 15.00 LTM Møllegården
Søndag d. 23. 1. søndag efter trinitatis  kl. 11.00 MK kl.  9.30 MK Ov. Hadsten
Søndag d. 27. Musikgudstjeneste  kl. 19.30 MK med klassisk guitar  
Søndag d. 30. 2. søndag efter trinitatis   kl. 11.00 KUK Nr. Galten
Juli  Ødum Kirke Hadbjerg Kirke Andre kirker
Søndag d. 7. 3. søndag efter trinitatis kl.  9.30 MK  kl. 11.00 MK Skjød

Søndag d. 14. 4. søndag efter trinitatis
   

kl. 11.00
 MK Nr. Galten 

      med kirkekaffe

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, 
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

Det sker i HØst-områDet
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Kl. 14.00 Kort gudstjeneste
Kl. 14.40 Kaffe i våbenhuset
Kl. 15.00 Koncert i kirken med Lyngå Folkekor

Lyngå Folkekor, der i 2018 fejrede 
20-års jubilæum, blev stiftet af 
organist Anne-Lise Quorning. Siden 
har der været forskellige korledere, 
men i februar overtog Cecilie Marie 
Høyer dirigentstokken og koret har 
gennemgået en stor forvandling. 
Koret tæller nu næsten 50 sangere, 
der mødes hver tirsdag om inte-
ressen og passionen for sang, at 
lære at bruge sin stemme og synge 
skøn musik.

Til koncerten d. 4. maj vil koret 
synge en bred vifte af musik. Alt 
fra vidunderlig kirkemusik, danske 
sange, rytmiske 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. Vi glæder os 
meget til at synge for jer.

Cecilie Marie Høyer
Korleder og kirkesanger

BEFRIELSESGUDSTjENESTE
I	HADBJERG	KIRKE
Lørdag den 4. maj kl. 14.00 med deltagelse af Lyngå Folkekor

Det sker i HØst-områDet
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SYMARATON 
I SELLING FORSAMLINGSHUS 30. MAJ – 2. JUNI 2019

Der har været så stor succes med 
vores syweekender i Selling Forsam- 
lingshus, at vi denne gang udvider til hele4dage, 
nemlig Kr. himmelfartsdag, fredag, lørdag og søndag.

Vi dækker op til 4 dage med syning, stof-køb/bytte, nye 
idéer, inspiration og masser af hygge og snak.

Vi starter torsdag d. 30. maj kl. 10 og går hjem og 
sover, når vi ikke kan holde os vågne mere.

Fredag og lørdag starter vi kl. 8, og bliver ved så længe 
vi gider.

Søndag morgen låser vi op kl. 8 igen, og lukker og slukker kl. 
16. Du kan deltage i det omfang du ønsker, det er ikke et krav 
at man deltager alle 4 hele dage.

• Borde, stole, strygebræt, strygejern og spejle findes.
• Medbring egne symaterialer og forlængerledninger, gerne 

kabeltromle, hvis du har og evt. en bordlampe
• Kaffe og te ad libitum
• Mad, øl, vand og vin kan købes til meget rimelige penge 

(frokost og aftensmad til 35,- pr. måltid).
• Stofrester sælges/byttes, så tag dit overskydende stof med
• Der er plads til max. 40 personer pr. dag, og det er de 40 

som melder sig først til.
• Pris: Gratis
• Medbring evt. lidt kage, guf eller andet lækkert til 

hele holdet
Alle er velkomne, og du bestemmer selv hvad du vil sy.
Hvis du kender nogen, der gerne vil med, så inviter dem med.
Du melder dig ved at sende en mail til Jane på: 

albrechtsen1945@gmail.com

Mange syhilsner fra sypigerne i Selling

Det sker i HØst-områDet
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GRUNDLOVSDAG
Onsdag	d.	5.	juni	kl.	14.00 
Hadbjerg	Skole,	udskolingsgården

Der bliver høj sol (er jeg sikker på), kaffe på kanden, kager, is og pølser. 
Der bliver højt humør og mange glade mennesker, sjove lege, grund-
lovsløb og -quiz. Og så bliver der selvfølgelig grundlovstale. Det er 
nemlig opskriften på en festlig fejring af grundlovsdag i Hadbjerg.

Vi har igen i år fået mulighed for at afholde arrangementet i udskolings-
gården, som bidrager til arrangementet med god atmosfære – og hvis 
vejret mod forventning skulle vise sig fra en mere våd side, kan vi rykke 
ind i aulaen.

Kl. 14.00 begynder vi med grundlovstalen v. skoleleder Nick Pedersen. 
Nick har været skoleleder på Hadbjerg Skole siden november 2018.
Kl. 15.00 går starten til Grundlovsløbets 10 km-rute
Kl. 15.10 går starten til Grundlovsløbets 2,5 og 5 km-ruter

Samtidig er der sjove lege for børnene. I boden kan der købes lidt mad, 
kage, øl, sodavand og kaffe. Og for dem der kun vil træne hjernemuskula-
turen, er der den hundesvære grundlovsquiz med eftertragtede præmier.

Ca. kl. 16.00 forventer vi de sidste løbere krydser målstregen og vi siger 
tak for i dag.

Vær med til at gøre dagen til et festligt fællesskab; tag far og mor med – 
de kan være med i quizzen, mens du løber. Aftal med din nabo, at i mødes 
til en øl, mens i hepper på grundlovsløberne. Pak alle ungerne i klapvog-
nen – de hepper på dig, når du løber op ad bakke. Kom afsted – du møder 
helt sikkert nogle dejlige mennesker!

På HØST-redaktionens vegne
Rikke Møller Antvorskov

Bag arrangementet står HØST-redaktionens foreninger: Selling Borgerforening, 
Selling Forsamlingshus, Hadbjerg Borgerforening, Byforeningen for Ødum og 
Omegn, HØST IF, Hadbjerg Skole og Ødum-Hadbjerg Menighedsråd.

HØST GRUNDLOVSLØBET 2019
et motionsløb i forbindelse med Grundlovsdag i Hadbjerg.
Løbet er for alle – både dig, der vil løbe hurtigt og dig, der vil tage den 
med ro, for hele familien, børn, kolleger, skolekammerater mv.

Klapvogne, barnevogne og søde hunde i snor er også velkommen.

Dato: onsdag den 5. juni 2019
Starttidspunkt: 10 km kl. 15.00. 2,5 og 5 km kl. 15.10
Adresse: HØST-Hallen, Mejsevej 1, Hadbjerg, 8370 Hadsten
Start/mål i den lille skolegård ved aulaen.
Ruter: Der er mulighed for at deltage på en 2,5 km, 5 km eller 10 km, 
hvor førstnævnte er særlig børnevenlig, da den ikke krydser nogle veje, 
men blot går rundt i Hadbjerg by. 5 km-ruten går ud til landevejen ad 
Bavnehøjvej og ind ad Bredgårdsvej. Ruten for 10 km består af 2 runder 
á 5 km. Der vil være officials og skilte ude på ruten til at vise vej. Se kort 
over ruter på www.høstif.dk.
Forplejning: Der vil være forfriskninger i form af energidrik, vand samt 
frugt ved mål.
Præmier, medaljer: Der er præmie for hurtigste dame og herre på 5 og 10 
km samt hurtigste pige og dreng u/15 år på 2,5 km og 5 km. Løbsmedalje 
til alle børn når de kommer i mål.
Tilmelding: Online tilmelding på www.høstif.dk er åben.
Kontaktinformation: For spørgsmål m.m. kontakt Claus Glavind, mail 
claus@glavind.net, tlf. 71 78 02 30.

Vi glæder os til at se en masse lokale HØST-folk til et hyggeligt 
motionsløb.

HØST IF, Løb

FOROMTALE AF ARRANGEMENTER I KOMMENDE MÅNEDER

FOROMTALE AF ARRANGEMENTER I KOMMENDE MÅNEDER

FOROMTALE AF ARRANGEMENTER I KOMMENDE MÅNEDER

FOROMTALE AF ARRANGEMENTER I KOMMENDE MÅNEDER
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FOROMTALE AF ARRANGEMENTER I KOMMENDE MÅNEDER

FOROMTALE AF ARRANGEMENTER I KOMMENDE MÅNEDER

FAMILIEGUDSTJENESTE 
OG GRILLMAD I PRÆSTEGÅRDSHAVEN
Ødum	Kirke 
Torsdag	den	6.	juni	kl.	17.00

Det er blevet forår og godt vejr og dermed også tid for grillmad i haven. 
Igen i år indbyder Ødum-Hadbjerg menighedsråd til spisning i præste-
gårdshaven efter en kort familiegudstjeneste i Ødum Kirke, torsdag den 
6. juni kl. 17.00. Menighedsrådet griller, Gunvor laver tilbehør og præsten 
søger for skumfiduser og kiks til bålet. Andre tager en tager en kage med 
til kaffen. Alle er meget velkomne. Vi glæder os til en dejlig aften i haven.

3. årgang på Hadbjerg Skole får en særlig invitation, da vi med 
familiegudstjenesten også afslutter en temauge om kirke og kristen-
dom. I våbenhuset udstilles ikoner, som eleverne selv har fremstillet i 
løbet af uge.

Alle er velkomne.

Mette Krabbe

SELLING BYFEST ER LIGE OM HJØRNET!
Sæt et stort kryds i kalenderne den 14. juni, hvis du går i førskole til og 
med 6. klasse og endnu et den 15. juni, hvor årets byfest løber af stablen!

Dette års festivitas bliver intet mindre end spektakulær! Vi har fået nye 
kræfter i byfestudvalget og dermed også nye ideer! Men bare rolig, hvis du 
er til det genkendelige, så har vi stadig mange af klassikerne med.

Vi starter ud fredag med et brag af en børnefest. Lækker børnevenlig 
menu, socialt samvær og sjove lege binder aftenen sammen.

Lørdag er der som altid, en masse aktiviteter i løbet af dagen og fest om 
aftenen. Vi har engageret en masse af byens borgere til at stå for enkelte 
events i løbet af dagen! Glæd jer!

Vi serverer som altid mad, snacks og drikkevarer hele lørdag og der 
vil være livemusik i løbet af dagen, leveret af en lokal musiker. Aftenens 
middag og efterfølgende dans, vil også blive spillet op af livemusik. Så der 
bliver mere end mulighed nok for god stemning på pladsen og til festen 
om aftenen.

Angående billetter er der flere oplysning i næste HØST samt på 
invitationen, som i påsken dumper ind i postkassen hos de af jer, der bor i 
Selling. Alle kan se invitationen, når den også bliver slået op på Facebook.

Vi glæder os til at se jer til årets byfest!

Byfestudvalget under Selling Borgerforening

SANKTHANSFEST I ØDUM
Sæt kryds i kalenderen lørdag d. 22. juni – 
der kommer til at ske noget på det grønne område ved Oluf Rings Vej.

Bestyrelsen, Byforeningen for Ødum og Omegn

FOROMTALE AF ARRANGEMENTER I KOMMENDE MÅNEDER

FOROMTALE AF ARRANGEMENTER I KOMMENDE MÅNEDER
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TEMAUGE 
OM KIRKE OG 
KRISTENDOM 
FOR 
3. KLASSERNE 
PÅ HADBJERG 
SKOLE

Mandag, tirsdag og torsdag i 
uge 23, dvs. den 3.-4.+6. juni 
er der kirkeuge for 3. årgang 
på Hadbjerg Skole. Vi skal 
besøge gamle kirker, måske se 
kranie under kirkegulvet i Nr. 
Galten kirke. Vi skal høre om 
dåb, nadver og begravelse, 
samt gå tur på Hadbjerg 
Kirkegård. Torsdag skal vi alle 
sammen være ikonmalere 
for en dag, og om aftenen 
holder vi en kort familieguds-
tjeneste i Ødum Kirke. Vi 
slutter af med grillmad og leg 
i præstegårdshaven.

Jeg glæder mig til at se jer.

Mette Krabbe

AKTuELT

HØST – Maj 2019

14 AKTuELT

HØST – Maj 2019

15



KONFIRMaTION FØR OG NU
Engang handlede det om at blive voksen, hvad handler det om i dag?

Indtil begyndelsen af 1900-
tallet var konfirmationen det 
ritual, der markerede over-
gangen fra barn til voksen. 
Med konfirmationen sluttede 
skolen for de fleste børn, som 
herefter skulle ud at tjene.

Talerne til konfirmanden 
handlede først og fremmest 
om, at barndommen nu var 
slut, og det voksne liv med 
ansvar og forpligtelser skulle 
til at begynde. Nu trådte 
man for alvor ind i de voks-
nes rækker.

I forbindelse med konfirma-
tionen fik man udleveret sin 
skudsmålsbog. En skudsmåls-
bog blev skrevet af præsten, 
og kan vel sammenlignes med 
vores CV. Det var en bog, der 
skulle vises, når man skiftede 
arbejde.

Helt frem til 1921 brugte 
man skudsmålsbogen. Den 
indeholdt anbefalinger 
fra tidligere arbejdsgivere 

(skudsmål) og oplysninger om 
bl.a. forældre, dåb og skole-
gang. Med skudsmålsbogen i 
hånden var man altså voksen 
og klar til arbejdslivet.

Nogle år har jeg været 
med mine konfirmander i 
Den Gamle By for at lære og 
opleve, hvordan det var at gå i 
skole i 1800-tallet. Ved selv at 
prøve skolebænken i år 1864 

oplever konfirmanderne, 
hvordan hele skolegangen 
dengang hovedsageligt gik 
ud på at forberede konfirma-
tionen. Konfirmationen var 
en eksamen, og den bestod 
i, at præsten overhørte, 
om eleverne kunne deres 
salmevers og Luthers lille 
Katekismus udenad. Kunne 
du ikke svare på præstens 

spørgsmål, dumpede du. 
Og det var intet mindre 
end en katastrofe. For uden 
konfirmation fik du ikke 
din skudsmålsbog, og uden 
skudsmålsbog måtte du 
ikke arbejde uden for dit 
eget hjem.

Bestod man ikke sin 
konfirmation inden man var 
fyldt 19 år, risikerede man at 
komme i fængsel – tugthuset 

for drengenes vedkommende 
og spindehuset for pigernes. 
Vi må formode at præsten 
har tilpasset spørgsmålene 
efter konfirmandernes evner, 
for ingen havde interesse i, 
at unge mennesker havnede 
i tugthuset på det grundlag. 
Men det har helt sikkert 
været en effektiv trussel til at 
få børnene til at lære deres 
salmevers.

Ud over at få et arbejde 
kunne man heller ikke blive 
gift, hvis ikke man var blevet 
konfirmeret. For at blive gift 
skulle man have deltaget 
i nadveren, og man kunne 
dengang ikke deltage i 
nadveren, hvis man ikke var 
konfirmeret. Netop i forbin-
delse med konfirmationen 
deltog man for første gang i 
nadveren og var dermed klar 
til ægteskabet.

I dag er det helt anderledes. 
Ungdomslivet har sneget 
sig ind mellem barne- og 
voksenlivet, så man kan 
blive helt i tvivl om, hvornår 
man egentlig er voksen, og 
konfirmationen har heldigvis 
ikke den samme afgørende 
praktiske betydning i folks 
liv. Men det betyder ikke, 
at konfirmationen ikke har 
betydning i dag. Den har stor 
betydning, det kan mærkes 
på enhver konfirmand!

KONFIRMaNDER 
2019

Store	bededag	den	17.	maj 
Hadbjerg	Kirke	kl.	9.45
Asger Grundtdal Stidsen
Mads Leth Georgsen
Magnus Brændgaard Johanson
Magnus Korsgård Hoffman
Maiken Nisted
Patrick Skjærris
Rasmus Degn Borch
Rasmus Vendelbo

Store	bededag	den	17.	maj 
Ødum	Kirke	kl.	11.00
Jakob Lind Wager
Jesper Ersted Skov Jensen
Jonathan Konge
Mads Søndergaard Steiniche Kristensen
Nikolai Dagø Jensen

Store	bededag	den	17.	maj 
Hadbjerg	Kirke	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
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Om ikke mange dage 
fejrer vi igen konfirmation i 
Ødum og Hadbjerg Kirker. 
Fem festlige konfirmations-
gudstjenester venter forud 
med festklædte mennesker i 
alle aldre. Og selvom konfir-
mationen ikke har samme 
karakter som tidligere, så er 
det en vigtig fest, der gerne 
må højtideliggøres, for den 
handler om meget mere end 
store gaver, fint tøj og flotte 
køretøjer.

Den vigtigste gave, man 
kan give sin konfirmand, er, 
at der også på konfirmations-
dagen bliver vist kærlighed 
og positiv opmærksomhed 
fra forældre, familie og 
venner. Om man er mange 
eller få, om man er har penge 
eller ej, så er det glæden, 
der skal være i centrum 
denne dag.

Selvom det for langt 
de fleste heldigvis er en 

selvfølgelighed, at ens familie 
holder af en og elsker en, 
som den man nu engang er, 
så er konfirmationsdagen en 
dag, hvor kærligheden og 
fællesskabet tydeliggøres for 
konfirmanden. At opleve det 
og få det at vide varmer et 
hvert ungdomshjerte.

I kirken får konfirmanderne 
den gave, at de bliver mindet 
om, at de er døbt.

Konfirmation betyder 
bekræftelse, og er Guds 
suveræne bekræftelse af det 
løfte, han gav i dåben. Men 
konfirmationen er med årene 
også blevet konfirmandens 
personlige stillingtagen til 
og modtagelse af netop den 
gave, som dåben er. Derfor 
vil mange konfirmander også 
få spørgsmålet på konfirmati-
onsdagen: ”Vil du konfirmeres 

i den kristne tro?” Vil du tage 
imod det ja, som Gud i dåben 
har givet dig?

At være døbt vil sige at 
være forankret i noget, der 
er større end dig selv og din 
egen historie. At være døbt 
betyder at høre til hos Gud 
og være set og elske, som 
den, man er. Det er måske 
ikke noget, man tænker over 
til daglig, men der kommer 

dage i ethvert menneskes liv, 
hvor det er godt at vide. Som 
ung tror man gerne, at man 
er uovervindelig og nærmest 
kan gå på vandet, men når 
man en dag falder igennem, 
og det gør vi alle, så er det 
godt at have et sted at gå 
hen. Et sted, hvor det ikke 
er fremmed at tale om livet, 
at tale om og til Gud om alt 
det, som kan være svært at 

leve med eller ubegribelig 
og forunderligt. Om skyld 
og tilgivelse, lidelse og død, 
længsel og håb, glæde og 
taknemmelighed. Alt det 
handler kristendommen om, 
og i kirken bliver vores levede 
liv med alt hvad det indehol-
der, sat ind i en rituel ramme, 
hvor vi tiltales som Guds 
forunderlige skabninger. Det 
sker for årets konfirmander i 
bededagsferien.

God konfirmation til alle.
Mette Krabbe

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

KONFIRMaTIONER 2020-2021
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
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STRESS
Stress er desværre en af vor tids svøber, 
som er rigtig svær at få bugt med. Den 
rammer børn – unge – ældre – gamle. 
Vi vil alle gerne så meget og glemmer at 
stoppe op for at få luft og ny energi. Vi 
har glemt hviledagen.

Når jeg tænker tilbage på mine 
forældre og bedsteforældre, var starten 
på hviledagen søndagens gudstjene-
ste. Der fandt man roen. Det er noget 
af det eneste i vores tid, som ikke har 
ændret sig – roen i kirken.

Vi har en kirke – et fantastisk rum 
med plads til alle. Vi kan deltage i en 
gudstjeneste, og der opleve en time 
med ro og tid til eftertanke. En times 
retræte blot ved at møde op.

Doris Svenstrup
Formand for Ødum-Hadbjerg Menighedsråd

Hjemmeside for 
Byforeningen for Ødum og Omegn
Vi arbejder på en helt ny hjemmeside. 
Er der noget du tænker der skal på 
vores hjemmeside, melder du tilbage 
på odumforsamlingshus@gmail.com.
Bestyrelsen

TIMEBASEREDE 
HJÆLPERE TIL 
BYFORENINGEN 
FOR ØDUM 
OG OMEGN
Styrkelse af fællesskabet er, 
at vi står sammen og hjæl-
per hinanden. Har du/I som 
familie mulighed for at byde 
ind, når bestyrelsen mangler 
hjælp, bare 1 time er muligt 
eller den tid du/I har tilovers, 
betyder meget for os. Giv 
gerne en mail tilbage, og du/I 
bliver skrevet på listen. Gerne 
om du har et håndværk vi kan 
gøre brug af.

Bestyrelsen
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FLOORBALL
At floorball i HØST IF også er 
andet end selve spillet, er her 
et eksempel på efter trænin-
gen d. 15. april. Anders, som 
er vores assistenttræner, 
havde eget fadølsanlæg 
med eget hjemmebrygget 
øl med til alle, der var til 
træning denne aften. Ganske 
hyggeligt og den kolde fadøl 
smagte fremragende. Tak for 
øl til Anders og tillykke med 
fødselsdagen. 

Så at gå til motionsfloor-
ball i HØST IF har også er 
fin social side. Vi hygger så 
rigtigt meget!

Den 29. april holder vi lige 
et evalueringsmøde for sæso-
nen lige inden træningen kl. 
20.00. Her aftaler vi hvornår 
vi slutter sæsonen af.

Med hensyn til den 
kommende sæson, så satser 
og håber vi på, at vi får tildelt 
hele hallen mandage kl. 20-22 
så vi kan spille på fuld bane 
(svarende til håndboldbane), 

som man jo gør i floorball. De 
seneste uger er der kommet 
en del nye, så vi i den nye.
sæson vil være op til 20 spil-
lere til træningsaftenerne. Så 
det ville også bevirke, at vi 
har et stort behov for at spille 
på fuld banestørrelse.

NB! Træning mandage kl. 
20.00-22.00 i den øvre del af 
HØST-Hallen.

Lars Olsen
Kontaktperson Floorball
Tlf. 23 81 01 21

BORDTENNIS
Bordtennissæsonen er slut. Om end der 
stadig er nogle få der spiller tirsdag og 
torsdag.

Tak for sæson 2018-2019.
Vi ses igen til august hvor vi indleder den 

nye sæson. Hold øje med HØST for start og 
træningstider.

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

 KIRKE 
I BØRNEHØJDE
ET TILBUD TIL BØRNEFAMILIER

MED STORPASTORATETS 
SPIREKOR OG KANTORI
Hadbjerg	Kirke,	tirsdag	d.	7.	maj	kl.	17.30

Vi holder sæsonafslutning 
for Kirke i Børnehøjde med 
børnekor, pinsetema og 
forhåbentlig godt vejr, så vi 
kan spise pizza på kirkegår-
den. Minigudstjenesten med 
korsang varer ca. 25 minutter.

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.

Mette Krabbe

LØB I HØST IF
Vil du med på en løbetur?
Mød op til en fælles løbemotion og prøv en 
løbetur med andre løbeglade mennesker i 
lokalområdet. Der er fokus på at alle får en 
god tur, men jævnlig opsamling så vi ikke 
løber alt for spredt. Tempoet ligger fra 7 
min/km til 5 min/km – der er altså plads 
til alle.

Faste	træningstider,	fra	HØST-Hallen
Tirsdag kl. 19.30
Torsdag kl. 17.00
Søndag kl. 9.00

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

Kommende	aktiviteter
5. juni HØST Grundlovsløbet (2,5, 5 og 10 
km) – Se omtale andet sted i HØST!
25./26. august Stafet For Livet, Hadsten 
(24-timers holdstafet) – Se omtale i HØST 
april side 14.

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

HØst iF motion
STAVGANG
Foråret er over os nu. Det betyder, at stav-
gang nu er skiftet til at være om torsdagen 
kl. 19.00.

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

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

God sommer og forår til jer alle.

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

15. april blev der serveret fadøl!
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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

FODBOLD OPSTART NYT U6 FODBOLDHOLD 
Opstart	af	den	nye	årgang	U6-2013	(+2014)	gik	fint	d.	4.	april

Der mødte 10 spillere op – 
flest drenge, men også 2-3 
piger. Og der er tilmeldt flere 
senere, når de indendørs 
idrætsgrene slutter sæsonen, 
og vejret bliver en anelse 
varmere.

Det er Nicolaj Hald, der 
er træner årgangen. Måske 
tilknyttes der en assistent 
/ holdleder, den tager vi på 
et forældremøde, når vi er 
kommet godt i gang.

Træningen foregår tors-
dag kl. 16.30 (omklædt) til 
kl. 17.30.

Da der ikke er en turne-
ring for U6 hold, men i 
stedet U6-stævner i enkelte 
weekender, kigger vi efter 
disse, så de nye spillere også 
kan får deres ilddåb i rigtig 
kamp. Velkommen til HØST 
IF Fodbold til alle de nye spil-
lere. Der er plads til flere og 
man kan komme at prøve for 
at se om det er noget.

Kontakt til Nicolaj
Tlf. 20 63 74 95, mail 
nikhald@hotmail.com

Fodboldudvalget

BØRNE- & 
UNGDOMSHOLD
Så er alle børne- & ungdoms-
hold i gang med træningen på 
banerne.

Banerne er OK om end 
der godt lige må komme lidt 
varme, så græsset på den 
meget brugte vintertræ-
ningsbane kan gro og blive 
grønt. Den øverste bane op 
mod Rødkælkevej er nu også 
taget i brug som 8 mands-
bane og 3 mands-baner. Her 
er græsset fint – så vi har 
rimelige forhold at træne og 
spille under.

For de ældste årgange er 
turneringen startet. Det er 
sådan, at man spiller 2-3 
runder – herefter brydes 
der op, således at de bedst 
placerede hold i puljerne 
samles i en pulje, hvor de 
møder hinanden. Tilsvarende 
de dårligst placerede hold. 
Dette for at fremme jævn-
byrdigheden i kampene, der 
løber frem til sommerferien. 
Et godt initiativ fra DBU, om 
end det besværliggør plan-
lægningen af kampe frem til 
sommerferien.

Held og lykke til spil-
lere, trænere, holdledere og 
forældre. Vi ser frem til endnu 
en fantastisk fodboldsæson i 
HØST IF.

Fodboldudvalget

NVuI/HØST IF Seniorklubsamarbejde

VH FODBOLD
Hjemmekampe
02.04 kl. 18.30 VH Fodbold – Ådalen IF 2-6
13.04 kl. 14.00 VH Fodbold – Midtdjurs 3-2
04.05 kl. 14.00 VH Fodbold – TRIF Voldum Stadion
25.04 kl. 14.00 VH Fodbold – Nørager B Hadbjerg Stadion
01.06 kl. 14.00 VH Fodbold – Norddjurs GF Voldum Stadion
08.06 kl. 14.00 VH Fodbold – Ebeltoft Hadbjerg Stadion
22.06 kl. 13.30 VH Fodbold – Åstrup/Hammelev Voldum Stadion

De tre første kampe er i 
skrivende stund spillet. Som 
det fremgår, er der spillet to 
hjemmekampe med en sejr og 
et nederlag til følge. Desuden 
er der spillet en udekamp 
mod topholdet Nørager – 
som vi desværre tabte med 
2-1 efter en meget lige kamp, 
hvor vi med lidt held havde 
fået point med hjem. Men vi 
er på tavlen, og ved godt, at 
vi skal kæmpe for alle point i 
denne spændende række.

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

Serie 6 har i skrivende 
stund spillet to kampe, som 
begge er endt med nederlag.

Der er fint fremmøde til 
træningen – 16-18 styk-
ker – så det lover godt 
for kampene frem mod 

sommerferien, som givetvis 
bliver hårde for at sikre over-
levelse i Serie 3-rækken.

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

Randers FC 
klubfælleskabet

HØST IF er en del Randers FC 
klubfællesskabet sammen med 
45 andre klubber i omkring 
Randers og på Djursland. HØST IF 
har flere fordele heraf som jeg vil 
specificere på et senere tidspunkt. 
Her vil jeg annoncere, at vi som 
en af fordelene har fire fribilletter 
til alle Randers FC’s hjemme-
kampe i Superligaen.

Fribilletter	til	Randers	FC 
hjemmekampe	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 
fire 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

Randers FC klubfællesskabet
FÆLLESKABSDAG
Langfredag den 19. april er 
alle Randers FC-klubberne 
i klubfællesskabet (48 i alt) 
inviteret til hjemmekampen 
mod Hobro

Arrangementet er et fami-
liearrangement således at 
spillernes familier også er 
inviteret med. Udover selv 
kampen er der to timer før 
kampen lavet et område, hvor 

der er forskellige aktiviteter 
for børn og forældre. HØST IF 
sender ca. 30 voksne og børn 
afsted til dette arrangement. 
En HØST IF spiller skal på 
banen i halvlegen, hvor alle 
samarbejdsklubberne stiller 
med en spiller i midtercirklen. 
Hvem denne spiller er, er 
endnu ikke helt på plads.

Mere om arrangementet i 
næste nummer af HØST.

DGI/HØST IF FODBOLDSKOLE 
I HADBJERG UGE 27, DEN 1.–5. JULI
Husk	tilmelding	til	Fodboldskole	i	Hadbjerg 
–	første	uge	i	skoleferien
Der er åbnet for tilmelding og der er allerede tilmeldt 
71 spillere – så tilmeld dig mens der stadig er plads!

Lars Olsen
Fodboldskoleleder

OB 40
OB 40-holdet spiller kamp 
på onsdage – hjemme- eller 
udebane.

Første kamp var den 10. 
april kl. 19.00 mod HOG på 
hjemmebane og efter en målrig 
spændende kamp vandt HØST 
IF med 4-3.

Det lover godt for lokalopgø-
ret mod HSK Hadsten den 17. 
april i Hadsten

jakob andersen
Holdleder
Tlf. 27 12 55 24
andersenjacob1980@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

AKTIVITETER

HØST – Maj 2019

26 AKTIVITETER

HØST – Maj 2019

27



Af 
Martin Møller

Jeg har i nogle år haft abonnement på 
bogen ØSTJYSK HJEMSTAVN, som 
udkommer én gang om året, og har da 

også været så heldig, at have fået et indlæg 
optaget i bogen et par gange.

I bogen for 2018 er der et spændende 
indlæg af Herluf Nydam Jensen, om et metal-
detektorfund på Ebbestrup, hvor han har 
fundet guldsmykker og senere i Selling, hvor 
han fandt dele af et bronzesværd.

I min snak med Herluf Nydam Jensen 
fortæller han om en sølvlysestage, der er 
indleveret på Hadsten Lokalarkiv, hvor han 
er formand, og at lysestagen stammer fra 
Hadbjerg.

Først om guldet
De to guldsmykker er fundet i 2013 og 
indleveret til Nationalmuseet, som skriver 
om smykkerne, at det er to fine guldsager fra 
ældre germansk jernalder.

Jeg har kikket lidt i Wikipedia, hvor det 
står, at ældre germansk jernalder er fra år 
375-550 og yngre germansk jernalder er fra 
år 550-750.

Nationalmuseet skriver videre, at guldet 
var fra romerske guldreserver, og var formo-
dentligt kommet hertil gennem udfarende 
stormænd, der gennem kontakter med andre 
stormænd skaffede sig guld i form af gaver 
som medgift ved giftermål eller som løn for 
militærtjeneste eller krigsbytte. Man mener 
det nordiske rav også har spillet en rolle som 
byttemateriale.

Hvordan det så er havnet på Ebbestrups 
marker, og hvem der har båret det, kan man 
jo kun gisne om, men man mener, at det er 
tabt på stedet, har ligget der siden, og har 

været kørt over i århundrede med diverse 
landbrugsredskaber.

Ja, hvem bar det da det blev tabt? Herluf 
Nydam forestiller sig, at det har været en 
smuk kvinde med nordiske træk og blå øjne, 
og hvis smykket svarer til kvinden, må hun 
havde været ”gudesmuk”.

Hun har måske været på rejse, måske med 
en stormand, som hun var blevet gift med. Ja, 
hvem ved?

Når man læser om ældre germansk 
jernalder på nettet, står der, at det er den 
guldrigeste periode i Danmarks historie, og 
faktisk for germansk jernalders vedkom-
mende består fundene næsten udelukkende 
af guld, og der er til nu fundet mere end 45 
kg guld fra denne periode, og mængden er 
stadig stigende.

Mange må være ude med metaldetektoren, 
og det må give et sug i maven, når det er guld 
man har fundet, og ikke bare et rustent søm.

Om	sølvet
Sølvlysestagen befinder sig nu på Hadsten 
Lokalarkiv, hvor jeg var forbi for at tage 
et billede af den, og for at få lidt flere 
oplysninger.

Sølvlysestagen er indleveret af familie til 
afdøde Rigmor Bredgård Jensen, som i mange 
år var hushjælp hos Lærer Knudsen, der var 
førstelærer på Hadbjerg Skole og kirkesanger 
i Hadbjerg Kirke.

Da Lærer Knudsen blev pensioneret, fik han 
i afskedsgave 2 sølvlysestager, og ved hans 
død, fik hans mangeårige hushjælp den ene af 
stagerne. Den anden ved man ikke hvor er.

Det har været svært at finde noget om 
Lærer Knudsen, men ved at kikke på folketæl-
lingerne kan det ses, at Mads Åge Knudsen 
blev født i Hornborg, Skanderborg Amt i 1889 
af forældre, som havde en købmandshandel.

Han læste til lærer, og underviste i 1915 i 
Maastrup i Vendsyssel, og her blev han gift 
med Jenny fra Bogense. De fik en datter, 
Agnes i 1925.

Cirkulært hængesmykke af guld, diameter 1,4 cm og 1,85 g. armring af guld, 
længde 20 cm. 39,4 gram, 4½ mm tyk midtpå.

Her den utroligt flotte lysestage, som nu er på Lokalarkivet.

OGGULD, SØLV BRONZE

Herluf Nydam
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Hvornår Rigmor Bredgård Jensen, som er 
født 1916, har været hushjælp ved Lærer 
Knudsen, ved jeg ikke, men ved folketæl-
lingen i 1940, er der på Hadbjerg Skole 
registreret, Førstelærer Mads Åge Knudsen, 
hustruen Jenny og datteren Agnes samt 
Lærerinde Magrethe Helene Christensen fra 
Århus og husassistent Ellen Magrethe Vitting 
fra Kristrup.

Jeg kan ikke finde ud af, hverken hvornår 
Lærer Knudsen er kommet til Hadbjerg eller 
hvornår han har forladt skolen.

Måske nogen ved mere om det?

Om bronzen
Her er det igen Herluf Nydam Jensen, der har 
været ude med metaldetektoren, og fortæller 
i ØSTJYSK HJEMSTAVN, at han også i 2013 
var ude at søge, på jord tæt på Selling, der 
engang havde tilhørt Dalagergård, Ødumvej 
6, og gik der med ejerens tilladelse.

Skal man ud med sin metaldetektor, skal 
man jo nok lige sørge for at have tilladelsen 
på plads.

Her kom han så efter kort tids søgen frem 
til dele af et bronzesvær, som også blev indle-
veret til Nationalmuseet.

Nationalmuseet skriver, at der er tale 
om fire fragmenter af et bronzesværd, 
sandsynligvis et fuldgrebssvær, fra den 
ældre bronzealder, 1.700-1.000 år før vor 
tidsregning.

Man kan jo kun igen gøre sig forestillinger 
om, hvordan det er havnet der, gad vide om 
nogen har været i kamp på stedet?

Det må være spændende at være ude med 
sin metaldetektor, og man må, tror jeg, være 
utrolig tålmodig, for der skal nok skridtes 
mange tønderland af for at finde bare lidt, 
som er noget værd. Men hatten af for dem 
der sørger for, at vi på museerne kan se, hvor-
dan vores forfædre levede.

GYMNaSTIKSKOLE 2019
I skrivende stund er gymna-
stikskolen i fuld gang. 46 børn 
har indtaget HØST-Hallen 
i tre dage fra kl. 9-15. Der er 
fuld skrue på og der bliver 
leget, hoppet, grinet og lavet 
rytmeserie. Der bliver afprø-
vet metoder på diverse spring 
og alle overskrider grænser. 

Nye venner bliver mødt og 
der er store smil på ansig-
terne. Onsdag d. 17. april er 
sidste dag og den slutter med 
en lille opvisning for forældre 
m.fl. Vi glæder os allerede til 
næste gymnastikskole i 2020. 
På gensyn.

Det 3000 år gamle bronzesvær, fundet i fire dele. Sværdet er 34 cm langt.

DET HISTORISKE HJØRNE

HØST – Maj 2019

30 tilbaGeblik

HØST – Maj 2019

31



Lørdag d. 6. april åbnede gymnastik-
afdelingen dørene til årets 
gymnastik opvisning. En flot forårsdag 
med høj sol, forventningsfulde gymnaster, 
forældre og ikke mindst bedsteforældre.

Det blev en flot eftermiddag med 
masser af dejlige børn og voksne, der 
på gulvet viste lidt af hvad de havde 
arbejdet med i sæsonen.

Eftermiddagen endte igen med et 
kæmpe kagebord, hvor der blev guffet 
godt med kage og mange kander kaffe.

Tak til alle jer der kom og så på – til 
jer der var aktive på gulvet – og ikke 
mindst til alle jer frivillige, der lagde 
et kæmpe arbejde med, at få hallen 
klar til dagen, men også gennem hele 
sæsonen: Godt gået!

Rigtig god sommer og på gensyn
Gymnastikudvalget

GYMNaSTIKOPVISNING  6. aPRIL 2019 
tilbaGeblik

HØST – Maj 2019

32 tilbaGeblik

HØST – Maj 2019

33



MENIGHEDSRÅDETS BERETNING FOR ÅRET 2018
Menighedsrådet består af 
otte valgte medlemmer + 
præsten. Menighedsrådet 
administrerer økonomien 
samt alle vore bygninger og 
kirkegårde. Vi er ansvarlige 
for kirkens liv og vækst, 
samt arbejdsgiver for vore 
to gravere, organisten og 
kirkesangeren.

Referater fra vore råds-
møder kan ses i mappen 
i våbenhuset. Vi har ti 
ordinære møder om året. 
Medlemmerne deltager 
desuden i møder i de forskel-
lige udvalg, som de er en 
del af. Vi har et kulturud-
valg, præstegårdsudvalg, 
kirkegårdsudvalg og pt. et 
konfirmandhusudvalg.

I 2018 overtog Rikke 
Boel arbejdet som kontakt-
person. Kontaktpersonen 
varetager i det daglige rådets 
arbejdsgiverfunktion.

Ødum-Hadbjerg sogn 
er som bekendt en del af 
Hadsten Storpastorat, da 
præstestillingen hos os blev 
beskåret med 25% i forbin-
delse med Mette Krabbes 
ansættelse i 2013. Der er 
i hele storpastoratet fire 
præster ansat, som samar-
bejder på forskellig vis og 
afløser hinanden under ferie 
og andet fravær. Organister 
og kirkesangere afløser 
også hinanden, så vi altid 
har dækket vore kirkelige 
handlinger.

Vi er desværre blevet 
beskåret i antal timer til vore 
to gravere. Da der i dag er 
færre kistebegravelser end 
tidligere, er antallet af store 
gravsteder faldet markant. 
Det betyder, at en stor del 
af kirkegårdene bliver udlagt 

til græs, som giver mindre 
arbejde til graverne.
Præstegårdsudvalget: 
Konfirmandstuen blev i 2018 
frisket op med maling, gulv-
belægning samt nye gardiner. 
Køkken og gang fik også en 
gang maling, så alt nu er lyst 
og indbydende. Yderdørene 
i præstegården er blevet 
skiftet, og sidst på året blev 
de udvendige mure efter-
set og gjort klar til maling i 
2019, hvor også vinduerne 
bliver malet.

Ødum Kirke: Vi har fået 
fjernet et dørtrin og renove-
ret kirkedøren. Døre/porte 
i kapel og graverbygning er 
også renoveret.
Kirkegårde: Vi blev i 2018 
pålagt at gennemgå alle grav-
minder og markere de sten, 
som ikke opfyldte helt speci-
fikke krav. Det var en opgave, 
som alle landets kirkegårde 
skulle løse. Vi havde håbet, 
at de markerede sten var 
renoveret på nuværende 
tidspunkt, men det trækker 

desværre ud. Favrskov Provsti 
står for opgaven.

aktiviteter i 2018
Tirsdagsmøderne i præste-
gården: Vi havde igen et 
møde om måneden i vinter-
månederne. Møderne foregår 
en tirsdag formiddag, og 
emnerne er vidt forskellige. 
Det kan være en lokal mand/
kvinde, som har lyst til at 
dele nogle gode oplevelser 
med os eller en professionel 
foredragsholder med et tema, 
som vi håber, kan skabe inte-
resse. Møderne begynder kl. 
10.00 med kaffe og rundstyk-
ker og slutter ca. kl. 12.00. 
Alle er hjertelig velkommen.
Kirke i børnehøjde: Otte 
tirsdage om året danner 
Hadbjerg Kirke ramme om en 
kort gudstjeneste for børne-
familier. Det er på børnenes 
præmisser, og der sluttes af 
med pizza til alle. Vi er meget 
glade for den store opbakning 
til arrangementet.
Kirkefrokost i præstegårds-
haven: Som afslutning på 
minikonfirmandundervisnin-
gen bliver der inviteret til 
spisning i præstegårdshaven. 
Der var også i 2018 stor 
opbakning til arrangementet. 
Det håber vi også, der bliver i 
2019, hvor vi vil forsøge med 
en hverdagsaften.

Befrielsessang i Hadbjerg 
Kirke: Vi havde besøg af 
Ungdomskoret Aarhus U, 
som var med til at gøre denne 
gudstjeneste til noget særligt.
Sogneudflugt: Turen gik 
til Mariager, hvor vi star-
tede med en r<undvisning i 
Mariager Klosterkirke og fort-
satte til fods til Postgårdens 
kaffebord. Efter kaffen kørte 
vi en smuk tur langs fjorden 
til Bramslev bakker. Der var 
55 tilmeldte til turen.
Salmemaraton i ”100 salmer”: 
Vi har i efteråret 2018 og 
vinteren 2019 lært nogle 
nye salmer at kende. Der har 
været 5 sangaftener rundt om 
i storpastoratets kirker, og der 
har været mellem 50 og 75 
personer pr. gang.
Høstgudstjeneste med 
efterfølgende gårdbesøg: 
Traditionen tro var der igen 
gårdbesøg efter høstguds-
tjenesten, og denne gang fik 
vi lov at besøge Mette og 
Bjarke Hoffman på Enggård 
i Hadbjerg. Der blev serve-
ret helstegt pattegris med 
tilbehør efterfulgt af kaffe 
og kage. Der var rigtig god 
tilslutning til besøget – tak 
for det.
Børnekor: Der blev startet et 
helt nyt børnekor med korle-
der Cecilie M. Høyer. Der er 
god tilslutning til koret, og der 

øves nu både i Hadbjerg Kirke 
og i sognegården i Hadsten. 
Undervisningen udbydes 
af Vissing, Lyngå-Skjød-
Lerbjerg og Ødum-Hadbjerg 
menighedsråd.
Kirkens konfirmandhus: 
Som det nok er alle bekendt, 
arbejdes der med at opføre et 
konfirmandhus i Hadbjerg. Da 
vi i menighedsrådet erfarede, 
at HØST-Hallen skulle udvi-
des, har vi arbejdet på at få 
en fælles løsning til gavn for 
alle i Ødum-Hadbjerg sogne. 
Da der er mange instanser 
indblandet i et sådant projekt, 
tager det rigtig lang tid og 
koster mange timers frivil-
ligt arbejde. Vi håber, vi får 
en løsning til gavn for hele 
lokalområdet.

I menighedsrådet er vi 
meget lydhøre over for 
forslag og ideer til arran-
gementer. Kontakt en af 
os i kirken, på telefon eller 
på mail.

Jeg vil gerne takke ansatte, 
menighedsrådsmedlemmer, 
kirkekontoret, lokale forenin-
ger og frivillige for hjælp og 
samarbejde gennem året.

Doris Svenstrup
Formand for Ødum-Hadbjerg 
Menighedsråd

Byforeningen for Ødum og Omegn

NY BESTYRELSE ER DANNET
Formand: Sanne Præstholm tlf. 27 59 38 76
Kassér/udlejer: Lillian Lindberg tlf. 22 87 05 22
Medlem: Hans Jørgen Karmark-Jørgensen tlf. 28 91 95 58
Medlem: Henrik Carstensen tlf. 61 95 66 87
Medlem: Jørgen Tryggestad tlf. 22 77 15 61
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Hadbjerg Skole
På www.hadbjergskole.dk kan du læse alt om skolens 
aktiviteter, meddelelser m.m. – samt logge ind på Elev/
ForældreIntra, hvor der gives information til de enkelte 
klasser.

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

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

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

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

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

Alle er velkomne ved gudstje-
nesterne på plejehjemmene.

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

Dørene er åbne fra kl. 9.30.
Disse ældregudstjenester er 

selvfølgelig også åbne for alle.

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 
søndag efter 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.

FERIE OG 
FRIDAGE
Jeg holder friweekend 
den 25.-26. maj og den 
15.-16. juni.

Der henvises i friweek-
enderne 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

SPONSORHJØRNET
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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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