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Symaraton, grundlovsmøde og
-løb, familiegudstjeneste med
grillmad, sankthans.

GRAFISK DESIGN
Niels Bjarne Larsen
NielsBjarneLarsen@gmail.com, tlf. 30 16 36 88
TRYK
Buchs, tlf. 86 42 05 99
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

tlf. 30 25 78 64

HØST KAN OGSÅ LÆSES PÅ INTERNETTET
8370.dk Klik på Links | HØST bladet.
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		 AKTUELT

Temauge. Frivillige søges. Tak
til madholdet. Hjemmeside
søger indhold.

		 AKTIVITETER

TEGNINGER
Per Tjørnild, ptjorn@gmail.com

Er HØST ikke kommet?
Så kontakt Rikke Møller Antvorskov

INTRO

Floorballs første turneering. Serie tre kæmper til
sidste minut.
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DET HISTORISKE HJØRNE

Dannebrog – overalt i tid
og sted.

		 TILBAGEBLIK

Fællesskabsdag i Randers FC

SPONSORHJØRNET

Deltagere søges til
sponsorudvalg.
Gode tilbud til HØST-læsere

PRAKTISK INFORMATION

Ferie og fridage
Kirkebil og sogn.dk
Præster
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FRIVILLIGE I HØST
I Danmark udgør foreningerne en grundlæggende måde at organisere fællesskaber på.
Det er i foreningerne mennesker bl.a. har
mulighed for at mødes og få kendskab til
hinanden på tværs af sociale forskelle. Via
bestyrelsesarbejdet får man også forståelsen
for demokrati og medbestemmelse.
Frivillighed og foreningsliv går hånd i hånd –
de er afhængige af hinanden.
I mange af vore foreninger samles folk
på tværs af aldre og samfundsgrupper.
Ofte er foreningslivet med til at forme os
som mennesker gennem barndommen og
ungdommen – foreningerne giver en grundlæggende forståelse af fællesskab og gør os
til aktive samfundsborgere. Foreningerne
fremmer ofte mødet mellem mennesker.
Lad os fejre foreningsdanmark, når vi
også skal fejre en anden grundpille i vores
samfund; Grundloven.
God HØST og godt fællesskab.

HER FINDER DU

Bladets støtter og andre
kontaktoplysninger

Niels Bjarne
Larsen
Grafisk design

Rikke Møller
Antvorskov
Redaktør
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GUDSTJENESTER
Maj		
Ødum Kirke
Hadbjerg Kirke
Søndag d. 26.
5. søndag efter påske
kl. 11.00 Ole Juul
Torsdag d. 30.
Kristi himmelfartsdag
		
Juni		
Ødum Kirke
Hadbjerg Kirke
Søndag d. 2.
6. søndag efter påske
kl. 9.30 MK
Familiegudstjeneste med efterfølgende
Torsdag d. 6.
spisning i præstegårdshaven og afslut- kl. 17.00 MK
		
ning på 3. kl. kirkeuge. Alle er velkomne!
Søndag d. 9.
Pinsedag
kl. 11.00 MK
Mandag d. 10.
2. pinsedag, friluftsgudstjeneste
		
Tirsdag d. 11.
Ældregudstjeneste
		
Søndag d. 16.
Trinitatis, Fællesgudstj. m/storpastoratet
Torsdag d. 20.
Plejehjemsgudstjeneste
		
Søndag d. 23.
1. søndag efter trinitatis
kl. 11.00 MK
Torsdag d. 27.
Musikgudstjeneste med klassisk guitar kl. 19.30 MK
Søndag d. 30.
2. søndag efter trinitatis
		

Andre kirker
kl. 11.00 LTM Nr. Galten Kirke
Andre kirker
kl. 11.00 MK Nr. Galten Kirke

kl. 11.00 Lilleåparken Hadsten
kl. 10.00 LTM Sognegården
kl. 11.00 MHT Nr. Galten Kirke
kl. 15.00 LTM Møllegården
kl. 9.30 MK Over Hadsten
kl. 11.00 KUK Nr. Galten

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

MK
KUK
LTM
MHT
AB

Mette Krabbe
Kristoffer Uhre Knattrup
Lise Thorbøll Melchiorsen
Marie Hedegaard Thomsen
Anders Bonde
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SYMARATON
I SELLING FORSAMLINGSHUS 30. MAJ – 2. JUNI 2019

4

Der har været så stor succes med
vores syweekender i Selling Forsamlingshus, at vi denne gang udvider til hele
dage,
nemlig Kr. himmelfartsdag, fredag, lørdag og søndag.

V

i dækker op til 4 dage
med syning, stofkøb/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
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GRUNDLOVSDAG

Onsdag d. 5. juni kl. 14.00

Hadbjerg Skole, udskolingsgården

D

er bliver høj sol (er jeg sikker
på), kaffe på kanden, kager, is
og pølser. Der bliver højt humør
og mange glade mennesker, sjove lege,
grundlovsløb 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 udskolingsgården,
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.

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.

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

Når du har været
forbi HØST-Hallen
for at stemme ved
folketingsvalget d.
5. juni, passer det
jo så glimrende at
kigge forbi fejringen
af Grundloven på
Hadbjerg Skole.
I år er det 170
år siden den første
grundlov blev
vedtaget, mens den
Grundlov vi kender i
dag, er fra 1953.
Alle førstegangsvælgere
modtager Min grundlov sammen med en
hilsen fra Folketingets
formand i dagene
op til folketingsvalg
og kommunal- og
regionsvalg.
Førstegangsvæl
gere er både nye
danske statsborgere
samt de unge, der

er fyldt 18 år siden
sidste valg. I 2017
blev Min Grundlov
f.eks. udsendt til
120.000 danskere.
Grundloven er som
bekendt den vigtigste
lov i Danmark, og
indeholder bl.a. regler
om valg til Folketinget,
regeringsdannelse
og statens magt –
men det er også
Grundloven, der
sikrer, at vi i Danmark
har ytringsfrihed,
religionsfrihed og
foreningsfrihed.
Kan man tænke
sig nogen bedre
måde at markere
grundlovsdag end et
traditionsrigt arrangement på Hadbjerg
Skole, som alle
foreningerne omkring
HØST står bag og
bakker op om?
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Deltag i HØST Grundlovsløbet 2019

GRUNDLOVSLØBET
Et motionsløb i forbindelse med grund lovsdag i Hadbjerg

L

øbet 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, løbecykler og
søde hunde i snor er også velkommen.
Vi glæder os til at se en masse lokale
HØST-folk til et hyggeligt motionsløb.

Kontaktinformation
For spørgsmål m.m. kontakt Claus Glavind,
mail claus@glavind.net, tlf. 71 78 02 30.

Forplejning
Der vil være forfriskninger i form af energidrik, vand samt frugt ved mål.
Løbsinformationer
Dato: onsdag den 5.
juni 2019
Starttidspunkter: 5 og 10 km
kl. 15.00, 2,5 km kl. 15.10
Startgebyr: 40 kr. pr. deltager
Adresse: HØST-Hallen,
Mejsevej 1, Hadbjerg,
8370 Hadsten
Start/mål i den lille skolegård
ved aulaen.
Individuelle løbstider med
chip tidtagning.

Ruter
Der er mulighed for at
deltage på en 2,5 km, 5
km eller 10 km rute, hvor
førstnævnte er særlig
børnevenlig, da den ikke
krydser nogen veje, men blot
går rundt i Hadbjerg by. 5
km-ruten går ud til landevejen ad Bavnehøjvej og ind ad
Bredgårdsvej. Ruten på 10
km består af to 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.

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.
Udlevering af startnummer
Startnummer udleveres på løbsdagen kl.
12.00-14.00 i skolegården. Begrænset mulighed for eftertilmelding på dagen.
Der er også mulighed for afhentning den 4.
juni kl. 19.30-20.30 i HØST-Hallen.
HØST IF, Løb
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FAMILIEGUDSTJENESTE
OG GRILLMAD I
PRÆSTEGÅRDSHAVEN
Ødum Kirke, torsdag den 6. juni kl. 17.00
Det er blevet forår og godt præsten søger for skumvejr og dermed også tid for fiduser og kiks til bålet.
Andre tager en kage med
grillmad i haven.
Igen i år indbyder Ødum- til kaffen.
Alle er meget velkomne.
Hadbjerg menighedsråd til
spisning i præstegårdshaven Vi glæder os til en dejlig
efter en kort familiegudstje- aften i haven.
3. årgang på Hadbjerg
neste i Ødum Kirke, torsdag
Skole får en særlig
den 6. juni kl. 17.00.
invitation, da vi med
Menighedsrådet griller,
familiegudstjenesten også
Gunvor laver tilbehør og

afslutter en temauge om
kirke og kristendom. I
våbenhuset udstilles ikoner,
som eleverne selv har fremstillet i løbet af uge.
Alle er velkomne.
Mette Krabbe
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HADBJERG
I år starter bål for børn kl. 16.30, her
vil I kunne lave snobrød (hvem vil
lave dej?)
I kan tage tæpper og madkurv med,
så bliver det hele lidt mere hyggeligt.
Kl. 19.00 tændes det store bål, Vi
er så heldige at vores lokal politiker
Rikke Randrup Skåning gerne vil
holde årets båltale.

Vi griller igen i år, og der kan købes
pølser, brød, frikadeller og kartoffelsalat, sodavand og øl.
Vi glæder os til at se jer alle
igen i år!
Hadbjerg Borgerforening

ØDUM
Sankthansfest – fællesspisning
Bestyrelsen håber og tror på, at det
bliver en god weekend og at vejret
er med os. Så husk at sætte kryds i
kalenderen lørdag d. 22-23 juni, hvor
der vil blive afholdt en lille komsammen med hygge i teltet på det

grønne område ved Oluf Rings Vej.
Kom ud af husene og mød din nabo
eller dem som bor på vejen med dig,
du ikke lige har snakket med gennem
vinteren. Muligheden er der.
Festkomiteen og bestyrelsen
opstiller telt, men vil selvfølgelig

gerne have hjælp til opstilling. Vi
Husk bålet tændes kl. 19, hvor
stiller et bord til rådighed og man
der synges en bålsang og vi hygger
kommer med en ret til 4 personer.
os sammen.
Bestyrelsen indkøber drikkevarer
som sælges billigt. Søndag eftermid- Byforeningen for Ødum og Omegn
dag indbydes der til forskellige spil
og hygge, børnene kan lave snobrød.
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MUSIKGUDSTJENESTE I ØDUM KIRKE

FOROMTALE AF ARRANGEMENTER I KOMMENDE MÅNEDER

med Morten Sejersen på klassisk guitar

Torsdag den 27. juni kl. 19.30

G

Foto: Nikolaj Tjørnild

udstjeneste på en
ny måde midt i en
sommertid.
Er du til klassisk guitar og
lyse sommeraftner? Så kom
til aftengudstjeneste i Ødum
Kirke sidst i juni. Vi holder
en kort gudstjeneste udvidet med guitarspil leveret af
Morten Sejersen.
Morten Sejersen er
uddannet klassisk guitarist
og musikpædagog fra Det
Jyske Musikkonservatorium.
I det lokale har han i ”en
menneskealder” været et
kendt ansigt som guitar- og
sammenspilslærer i Hadsten/
Favrskov Musikskole.
Desuden underviser han
i Randers Musikskole og
er kirkesanger i Voldum og
Rud Kirker. Som udøvende
guitarist arbejder Morten
freelance, i duo med fløjtenisten Birthe Brunsbjerg
og som en trejdedel af
Fugholm-Ensemblet.

Støt kampen mod kræft

STAFET FOR LIVET I HADSTEN

Foto: Gunnar Hansen

HØST IF deltager for 5. år ved Stafet For Livet i Hadsten
24-25. august 2019, lørdag kl. 11.00 til søndag kl. 11.00
Hadsten Idrætscenter, Skovvangsvej 20

Undervejs synger vi salmer, lytter til musik,
ord og bønner og giver os tid til at reflektere
over livet. Anders Dohn betjener orglet.
Vel mødt til en skøn sommeraften i
Ødum Kirke.
Menighedsrådet og kulturudvalget

Stafet For Livet er en 24 timers
stafet, der sætter fokus på
kræftsagen.
Deltag på holdet HØST IF, vær
med til en fantastisk oplevelse
og støt den gode sag. Alle er
velkomne til at deltage på vores
hold, store som små, unge som
gamle. Du er velkommen til at gå
eller løbe på den børnevenlige rute
omkring Hadsten Idrætscenter.
Deltag i den tid du kan, og når du
kan. Tag dine børn, familie eller
nabo med – for hvert skridt tæller.
Du kan også støtte holdets
indsamling med et støttebeløb eller
ved at 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 forskning, forebyggelse og støtte til patienter og
pårørende.
Der etableres en HØST IF-lejr
med et stort fælles telt, som vil

være samlingssted for holddeltagere, familier og venner. Her vil der
være mulighed for ophold, forplejning, afslapning og overnatning i
det døgn stafetten varer. Du kan
drikke en kop kaffe, nyde stemningen eller blot være en del af
stafetten. Man kan evt. medbringe
mindre telte til overnatning.
Om du vælger at give et støttebeløb, købe lys eller blot deltager
i et par timer og løber/går nogle
omgange på ruten er op til dig. Det
vigtigste er, at du vil være med og
støtte på den ene eller anden måde.
Tilmeld eller støt HØST
IF-holdet: www.stafetforlivet.dk/
stafet/hadsten/. Her kan du også
læse mere om Stafet For Livet.
Kontakt for yderligere info: Claus
Glavind, claus@glavind.net, tlf.
71 78 02 30.
Håber vi ses til et fantastisk døgn
HØST IF

FOROMTALE AF ARRANGEMENTER I KOMMENDE MÅNEDER
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Temauge om kirke og kristendom
FOR 3. KLASSERNE PÅ HADBJERG SKOLE
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FRIVILLIGE
H

Foto: folkekirken.dk

M

Indskrivning til konfirmation 2020
og konfirmandundervisning 2019/20
Inden sommerferien bliver det muligt
for alle kommende 7. klasses-elever på
Hadbjerg Skole at tilmelde sig konfirmation 2020 i Ødum og Hadbjerg Kirke. I
begyndelsen af juni vil en indskrivningsseddel være at finde på Skoleintra. Er der
elever, der ikke går på Hadbjerg Skole,
men ønsker at følge undervisning i Ødum
Præstegård eller ønsker konfirmation i
en af sognenes kirker efter at have fulgt
undervisning hos en anden præst, kan
man rette henvendelse til mig på tlf.
40 88 96 00 eller mail mekr@km.dk.
Mette Krabbe

andag, tirsdag og torsdag i uge 23,
dvs. den 3.-4. og 6. juni er der kirkeuge for 3. årgang på Hadbjerg Skole.
Vi skal besøge gamle kirker og måske se et
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 familiegudstjeneste i Ødum Kirke. Vi
slutter af med grillmad og leg i præstegårdshaven (se side 12).
Jeg glæder mig til at se jer.
Mette Krabbe

MEDLEMSKAB AF
Hadbjerg Borgerforening

Så er det ved at være tid til
kontingentindbetaling for 2019/20– Enlige kr. 125
– Familier kr. 250
Indbetal til:
Sparekassen Kronjylland, Hadsten Afd.
Reg. nr.: 9326
Konto nr.: 0011549748
Eller MobilePay: 36575

Husk at skrive adresse på overførslen!
Ved at betale et årligt kontingent, har
du mulighed for at støtte op om borgerforeningens arbejde. Ved betaling af
kontingentet bliver du medlem af foreningen, og får mulighed for at deltage i
foreningens arrangementer, at leje forsamlingshus og service til fordelagtige priser.
Senest betaling d. 1. juni 2019.
Bestyrelsen

ar du en time eller to til overs en
gang imellem til frivilligt arbejde?
Vi kunne godt bruge et par ekstra
hænder, når vi afholder banko i forsamlingshuset en gang om ugen. Vi forventer ikke
du skal kunne komme hver gang, men du vil
selvfølgelig efter aftale indgå i en turnus med
det team, som normalt står for banko.
Henvendelse til Ida eller Egon Loft, tlf.
86 91 49 80.
Hadbjerg Borgerforening

TAK

Der skal lyde en stor tak til vores madhold,
som stiller op med lækker mad til fællesspisning i vores forsamlingshus.
I er simpelthen fantastiske. Det er
rigtig skønt at i vil lave mad til så mange
mennesker.
Tusinde Tak.
Hadbjerg Borgerforening

HØST – Juni 2019
Aktiviteter
Foto: RUN 4 FFWPU fra Pexels

Aktuelt

af fællesskabet er, at vi står
TIMEBASEREDE Styrkelse
sammen og hjælper hinanden. Har du/I som
familie mulighed for at byde ind, når bestyHJÆLPERE TIL relsen
mangler hjælp? Du/I kan nøjes med
en enkelt time eller den tid du/I har tilovers –
BYFORENINGEN FOR det betyder meget for os. Send gerne en mail,
og du/I bliver skrevet på listen. Gerne om du
ØDUM OG OMEGN har et håndværk, vi kan gøre brug af.
Bestyrelsen

LØB I HØST IF
Har du fået mod på en fælles løbetur?
Mød op til en fællestræning og prøv en
løbetur med andre løbeglade mennesker i
lokalområdet. Det er helt nemt og uforpligtende. Tempoet ligger fra 7 til 5 min/km
– der er altså plads til alle.
Faste træningstider, fra HØST-Hallen

Foto: Kopi af oedum-by.dk
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HJEMMESIDE FOR BYFORENINGEN FOR ØDUM OG OMEGN

V

i søger stadig input: Hvad
skal der være på vores hjemmeside? Ideer kan sendes til
odumforsamlingshus@gmail.com
Lige nu har vi om udlejning, regler ved
fester, hvem består bestyrelsen af mv. Hvis

du ligger inde med nogle fotos fra tidligere
arrangementer, må de gerne sendes på
ovenstående mail, så vil vi få dem lagt ind.
oedum-by.dk
Bestyrelsen

Tirsdag kl. 19.30
Torsdag kl. 17.00
Søndag kl. 9.00

Kontingentbetaling
Kontingent for en hel sæson er 200 kr.
Tilmelding på www.høstif.dk/loeb
Kommende aktiviteter
5. juni HØST Grundlovsløbet (2,5, 5 og 10 km)
10. juni Royal Run (Mile, 5 og 10 km)
16. juni Aarhus City Halvmaraton (21,1 km)
24/25. aug. Stafet For Livet, Hadsten
		
(24-timers holdstafet)

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

STAVGANG
Foråret er helt over os nu og
sommeren lige om hjørnet. Vi går
derfor tur om torsdagene 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 til jer alle.
Vagn Salling Poulsen
tlf. 86 91 43 76 / 23 25 19 89

JU JITSU
Ju jitsu-sæsonen kører
videre for fuld skrue
Ju jitsu-grupperne er godt i gang. Vi
tager imod nye medlemmer både
børn og voksne!
Vi beholder de træningstider som vi kender
Tigerholdet (6-11 år) tirsdage kl. 17.00-18.00
Drageholdet (12-15 år) tirsdage kl. 17.00-18.00
tirsdage kl. 18.00-19.15
Voksenholdet (16+ år)
torsdage kl. 20.30-22.00

Vil du prøve? Du har kun brug for
t-shirt og (lange) træningsbukser,
samt en drikkedunk! Så mød bare
op. Vi tager godt imod dig!
Thomas Langton
hadbjerg.jujitsu@gmail.com

Aktiviteter

KROLF
Nu er sommeren næsten over
os – 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

VOLLEYBALL
Volley voksne mixhold
Torsdage 20.00-22.00
Vi er en flok på en 8-12 stykker,
der mødes hver torsdag og fornøjer
med lidt sjov og engagerende
volleyspil.
Har du lyst til at være med, er du
meget velkommen til at møde op
og spille med – det er uden forpligtigelser at spille med nogle gange,
for at se om det er noget for dig.
Du behøver ikke at være tidligere
elitespiler for at være med, da vi
alle sammen er meget forskellige
i niveau. Det er dog en fordel for
både dig og spillet, at du har stiftet
bekendtskab med volley før, herunder at du har rimeligt styr på bl.a.
grundslagene.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til:
Kim Liholm
Mail kim@liholm.dk
Mobil 22 78 77 70.

FLOORBALL
E

valueringsmødet
blev afholdt i sidste
uge. Der var stor
tilfredshed med den første
sæson. Vi har været ca. 25-30
forskellige spillere, men der er
en tilmeldt skare på 25 spillere. Ønsket om at spille på
stor bane – altså håndboldbanestørrelse – var en af de
ting som spillerne prioriterer højest den kommende
sæson. Og det ønske bliver
opfyldt! Ca. ultimo august /

primo september spilles der
hver mandag på stor bane i
HØST-Hallen kl. 20-22.
Vi siger tak for fleksibiliteten fra de øvrige afdelinger,
så dette har kunnet lade
sig gøre.
I øvrigt har HØST IF
Floorball haft debut i en
træningsturnering på stor
bane efter normale spilleregler i Aarhus. Her spillede
man 4 kampe – 1 vundet, 2
uafgjorte og 1 tabt kamp.

Så synger floorballsæsonen
på sidste vers, før der
er sommerferie.

Godt gået. Som I kan se af
ovenstående billede var der 7
spillere af sted til kampene.

Lars Olsen
Kontaktperson Floorball
Tlf. 23 81 01 21
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FODBOLD HØST IF
OB 40

UNGDOMSAFDELINGEN

Den 14. maj ligger holdet på en delt førsteplads med 25 point for 11 kampe. Masser af
mål i alle kampene, hvilket målscoren 37-28
også fortæller.

Børne- & ungdomshold HØST IF
Der er gang i træningen på banerne alle
dage henover ugen, så der er livlig aktivitet.
Alle kvadratmetre udnyttes – senest har vi
også fået lavet 8 mands-bane på pladsen op
mod Rødkælkevej, så vi nu har tre 8 mandsbaner. Alle tre var i brug forleden, da der var
tre turneringskampe på en gang. Så jo der
er også gang i kampene og alle hold klarer
sig fint.
Turneringen er startet for alle hold. Alle
indledende kampe er spillet og i sidste uge,
den 6. maj, blev alle de laveste årganges
rækker ombrudt, så de bedst placerede hold i
puljerne blev samlet i en pulje, hvor de møder
hinanden. Tilsvarende de dårligst placerede
hold. Dette for at fremme jævnbyrdigheden i
kampene, der løber frem til sommerferien.
Held og lykke til spillere, trænere, holdledere og forældre. Vi ser frem til en fortsat
god fodboldsæson i HØST IF.

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

Randers FC
klubfælleskabet
HØST IF er en del af Randers
FC klubfællesskabet sammen
med 47 andre klubber omkring
Randers og på Djursland. HØST IF
har flere fordele heraf. En af dem
er fire fribilletter til alle Randers
FC’s hjemmekampe 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

Fodboldudvalget

DGI/HØST IF FODBOLDSKOLE
I HADBJERG UGE 27, DEN 1.–5. JULI
Husk tilmelding til Fodboldskole i Hadbjerg
– første uge i skoleferien
Den 14. maj var der allerede tilmeldt 82 spillere – så
tilmeld dig mens der stadig er plads! Og helst senest
den 2. juni, hvis du vil være sikker på at få dit fodboldtøj udleveret fra starten af fodboldskolen.
Lars Olsen
Fodboldskoleleder

VH FODBOLD

NVUI/HØST IF
seniorklubsamarbejde

Hjemmekampe
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

F

ørste halvdel af forårssæsonen er nu
færdigspillet. 7 kampe og 7 point.
Anden halvdels syv kampe startede
torsdag den 16. maj med lokalopgør i Voldum.
Kampen var sammen med BET25 kåret til
rundens brag, så der kunne spilles/oddses på
kampen, som blev spillet på Lime Stadion.
Serie 3-holdet fra VH Fodbold har resultatmæssigt svinget lidt. Der er dog fremgang
at spore i kampene, hvor vi kommer mere
og mere med. Faktisk spillede vi 2-2 mod
rækkens nummer 1, Ebeltoft, efter en fin
indsats med masser af kampgejst. Vi håber,
at vi klarer skærene i Serie 3, men det bliver
kamp til det sidste for at undgå nedrykning.
Serie 6 holdet fik 6 points i de fem indledende kampe. Herefter blev rækken brudt
om, så holdet nu er i pulje med ST70, Sabro,
Lisbjerg, VRI(2) og ACFC/AKF. Der spilles tre
udekamp og to hjemmekampe. VH Fodbold
har ingen points med over fra indledende
pulje, hvorimod de bedst placerede hold har
henholdsvis 3, 2 og 1 point med. Så det bliver
svært at blande sig i oprykningsræset.
Lars Olsen
HØST IF – VH Fodbold ansvarlig
Tlf. 23 81 01 21

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: ST70, Sabro,
Lisbjerg, VRI(2) og ACFC/AKF
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
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QUICKGUIDE



til aktiviteter og kontaktpersoner

Hvor intet andet er nævnt, foregår aktiviteten i eller starter fra HØST-Hallen.
Badminton
Kontaktperson:
Banko

HØST IF
Gert Holdensgaard, tlf. 23 31 17 56, e-mail gertogsanna@skylinemail.dk
Hadbjerg Forsamlingshus
Onsdag kl. 19.30 i Hadbjerg Forsamlingshus

Bordtennis
Kontaktperson
Gymnastik
Formand:
Ju Jitsu
Træningstider:

HØST IF
Peter Thybo Christensen, tlf. 50 74 73 15, ptc@aabnet.dk
HØST IF
Gunvor Bakkegaard, tlf. 22 22 23 85, e-mail gunvor@oedumdamgaard.dk
HØST IF
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
Thomas Langton, tlf. 41 11 15 85, e-mail hadbjerg.jujitsu@gmail.com
jujitsu.langton.dk

Kontaktperson:
Web:
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
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

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 piger, tirsdag og torsdag kl. 17.45-19.00
			
Træner Jacob Dalby, tlf. 26 81 19 79
			
Træner Sune Lauritsen, tlf. 41 29 92 99
			
Træner Arne Lundfold Bjerring, tlf. 26 71 44 00
			
Træner Jesper Thomsen, tlf. 22 99 89 29
			
Træner Thomas Jørgensen, tlf. 40 63 57 37
			
Holdleder Trine G. Lauritsen, tlf. 40 62 10 05
U11 drenge, 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
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VI FLAGER
Af
Martin Møller

Her skal flaget hejses pinsedag den 29.
maj 1955. Fra venstre er det min mors
moster Agnes, Frode (forkarl i Tobæk
Mølle) og Anna Møllers datter Åse, mig
med snoren og lillebror Jørgen.

D

anmarks flag, Dannebrog, vajer
overalt i Danmark, når vi har noget
at fejre. I mit barndomshjem har
flaget altid været hejst ved særlige lejligheder.
Skik og brug blev altid fulgt, og flaget kom
altid ned inden solnedgang, tror jeg da – det
må have svipset nogle gange.
Jeg husker engang det svipsede, jeg tror det
var ved mine forældres sølvbryllup i 1970, da
sprang flagsnoren, da flaget skulle hejses om
morgenen, så flaget faldt ned, og jeg er sikker
på, at det hurtigt blev fikset igen.
Ja, Dannebrog faldt ned, også for 800 år siden
På valdemarsdag den 15. juni kan vi fejre,
at det er 800 år siden Dannebrog i 1219
faldt ned fra himlen, hvor den danske konge
Valdemar Sejr kæmpede mod esterne i slaget
ved Lyndanisse, i dag Tallin, i Estland.
En populær myte fortæller, og det må vi
tro passer, at flaget faldt ned som et tegn fra
Gud under slaget i Estland.
Valdemar Sejr, som var blevet konge af
Danmark på en tid, hvor landet havde været
stormagt i en længere årrække og havde

indlemmet områder i Nordtyskland, begyndte
fra starten af sin regeringsperiode med at
ekspandere helt op til Estland, hvor det
mest berømte slag stod. Her har der måske
været modstand, som har set uoverskuelig
ud, for det var her at Biskop Sunesen strakte
armene i vejret og bad Gud om hjælp til sejr,
og her faldt Dannebrog så ned som et tegn,
og krigerne må have fået nyt mod. Mon de
vandt slaget?
Danmarks status som stormagt faldt til
jorden med et brag, da hans søn, tronfølgeren, blev taget til fange af Grev Henrik den
Sorte, og for at få tronfølgeren frigivet, måtte
Valdemar Sejr i 1227 definitivt fraskrive sig
alle de erobrede områder.
Tilnavnet Sejr havde han fået på grund
af alle sine erobringer, og navnet har de jo
ikke kunnet tage fra ham, og sønnen fik han
tilbage.
Valdemar levede fra 1170 til 1241, var født
i Ribe, og blev gift med Dagmar i 1205. De fik
sønnen Valdemar den Yngre. Valdemar blev
efter Dagmars død gift med den portugisiske

Her ser vi det
berømte maleri af
Christian August
Lorentzen, malet
i 1809, og her
ses helt tydeligt,
at Dannebrog
falder ned.

prinsesse Berengaria, og med hende fik han
fire børn.
Historikeren Arild Huitfeldt, som også var
Christian 4.’s rigskansler, gav i sin krønike
fra 1599 Dannebrogsmyten den endelige
form, hvor han tidsfæstede den til slaget ved
Lyndanisse den 15. juni 1219.
Under krigen i Ditmarsken i 1500-tallet
anvendte den danske konges hær et
Dannebrogsflag, som 1500-tallets historieskrivere opfattede som det originale fra 1219.
Under slaget faldt hærføreren, og flaget blev
erobret af ditmarskerne, som hængte det op i
kirken i Wöhrden.
Flaget blev først generobret af danskerne
i 1559 – da næsten ødelagt af fugt og ælde.
Dannebrog blev ophængt i Slesvig Domkirke,
hvor det endelig gik til i 1660erne.
Siden 1500-tallet har Dannebrog angivet
danske skibes nationalitet, og i 1600-tallet-og
begyndelsen af 1700-tallet indgik et dannebrogsfelt i hærens faner.
De kendte digtere Grundtvig,
Oehlenschläger, Chr. Winther og H.C.
Andersen skrev i årtier om Dannebrog og

i begyndelsen af 1800-tallet begyndte de
almindelige danskere at tage det til sig, og
Dannebrog udviklede sig til at blive et
folkeflag.
Man kunne dengang ikke sådan gå at
flage, så i 1834 blev der indført flagforbud
for almindelige danskere, og Dannebrog blev
regimentsfane i hele hæren.
Der gik helt frem til 1854, hvor flagforbuddet for den almindelige dansker blev ophævet,
så nu kunne vi alle flage.

Alle hejste flaget
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Tilbageblik

Randers FC klubfælleskabet

Flaget bliver i dag brugt flittigt ved enhver
lejlighed, både hos private og på offentlige
bygninger, og det ser flot ud, når der flages.

FÆLLESKABSDAG 19. APRIL

Dronningen flager

Vi flager

Langfredag den 19. april var alle Randers
FC-klubberne i klubfællesskabet (48 i alt)
inviteret til hjemmekampen mod Hobro.
Arrangementet var et familiearrangement
da spillernes familier også var inviteret med.
Udover selve kampen var der to timer før
kampen lavet et område, hvor der var forskellige aktiviteter for børn og forældre. HØST IF
deltog med ca. 25 deltagere.
En HØST IF-ungdomspiller skulle på banen
(eller omkring banen) i halvlegen, hvor alle
samarbejdsklubberne stillede med en spiller
hver. Fra HØST IF havde vi udvalgt Bertram
Kannerup, som flot repræsenterede HØST IF
i vores rød/blå spilledragt.
HØST IF

Det offentlige flager med splitflag, som vi andre ikke
må bruge.

Mange flager

Der er mange regler for hvordan Danne
brog må bruges, og man kan læse om dem
alle i bogen: ”Danmarks-Samfundet, der med
baggrund i den danske kulturtradition, har til

formål at udbrede kendskabet til, og anvendelsen af Dannebrog som et nationalt symbol
for dansk kultur, fællesskab og identitet”.

I Hadbjerg og Ødum Kirker flages der ved festlige lejligheder, også når det ikke blæser.
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Sponsorhjørnet

Praktisk information

DELTAGERE SØGES TIL SPONSORUDVALG
Vi forsøger stadig at få gang i sponsorudvalget, men det er ikke nemt, da vi der vil
deltage, også har mange andre jern i ilden – i
HØST IF og andre steder. Så derfor er det
også ekstra vigtigt for os, at der kommer
nogen med i udvalget, der ikke i forvejen er
belastet af andre frivillige arbejdsopgaver i
HØST IF.
Så giv lyd, hvis du kan og vil bidrage med
din arbejdsindsats – erfaren eller uerfaren har
ingen betydning. Opgaverne i udvalget bliver
snakket igennem og fordelt så alt passer til
den enkeltes muligheder for indsats.
Giv besked til undertegnede
(lars.knud@godmail.dk eller Majken
majkenjen@hotmail.com). HØST IF har brug
for netop dig til denne spændende opgave!

Om sponsorudvalget

HØST IF har til stadighed brug
for fysisk og økonomisk hjælp.
Derfor er det dejligt når virksomheder 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.

Playersponsorater

Der er fra både NVUI og HØST
IF opbakning til at sætte gang i
playersponsorater. De sponsorer,
der tidligere har haft årligt playersponsorat, 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.

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 eksisterende
sponsoraftaler
•
Nye aktiviteter omkring sponsorarbejdet
Du kan kontakte sponsorudvalgets
medlemmer, hvis du har spørgsmål eller er
interesseret!
Lars Olsen
Sponsorudvalget
Tlf. 23 81 01 21

OK

OK Ødum er din lokale indkøbsbutik i HØST-området, hvor du kan
få det du lige står og mangler, da
der er et bredt sortiment i butikken.
Fx kan du hente morgenbrød både
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 samarbejdspartner for HØST IF!

OK aftale

Brændstof: Du støtter ungdomsarbejdet 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.

FERIE OG
FRIDAGE
Jeg holder friweekend den
15.-16. juni og sommerferie i uge 30-32
Der henvises 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

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 sponsorstøtte af OK.

OK app

Det er nu muligt at downloade en
app til både Android og iOS, så man
ikke skal bruge kort til betaling på
tanken, men betale via OK-app.
Det er vigtigt under opsætningen at angive den forening man vil
støtte – så husk at tilvælge HØST
IF! Så vil HØST IF stadig få 5 eller
10 øre pr. liter når I tanker. Man kan
også vælge MobilePay, men så er
der ingen støttekroner til HØST IF!
Hvis man bruger betalingskort i
automaten, er der ingen ændringer.
Kortholdere, der både har app og
kort, kan anvende begge dele.
Lars Olsen
HØST IF Sponsorudvalg
E-mail Lars.knud@godmail.dk
Tlf. 23 81 01 21

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 plejehjemmet for at holde gudstjeneste der.
Alle er velkomne ved gudstjenesterne på plejehjemmene.

Ældregudstjenester

Et samarbejde mellem
Sundhedscenter Hadsten,
præsterne og menighedsrådet i
Hadsten har betydet særlige hverdagsgudstjenester 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 præstegården 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 ligestillede 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

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 fortrolighed. 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, ensomhed, 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!

Hadbjerg Skole

PRÆSTER
i pastoratet

MK
Mette
Krabbe

MHT
Marie
Hedegaard
Thomsen

KUK
Kristoffer
Uhre
Knattrup

LTM
Lise
Thorbøll
Melchiorsen

AB
Anders
Bonde

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.
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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

Bogtrykker
Buchs
Kertemindevej 15, 8940 Randers SV

86 42 05 99
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
www.hmbaps.dk
Hadbjergvej 136, Hadbjerg
info@hmbaps.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

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
odumvandvaerk@outlook.dk
I/S Ødum Vandværk
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
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TIRSDAG

25

24

JULI

18

17

Grundlovsdag
Grundlovsdag,
Hadbjerg Skole
kl. 14.00
p

ONSDAG

Gudstjeneste, Ødum Kirke kl. 9.30
Gudstjeneste med kirkekaffe
Nr. Galten Kirke kl. 11.00
HØST IF på OK

HØST udkommer

11

10

2.
7.
14.
		
19.

4

3

Ældregudstjeneste,
Hadsten Sognegård
kl. 10.00

28

HØST udkommer

27

2. pinsedag
Friluftsgudstjeneste,
Engen i Hadsten
kl. 11.00

MANDAG

26

19

12

5

29

TORSDAG

21.
		
28.
		

FREDAG

Prins Joachim

Selling Byfest

p

Sy-maraton

Gudstjeneste med kirkekaffe
Nr. Galten Kirke kl. 11.00
Gudstjeneste med kirkekaffe
Nr. Galten Kirke kl. 11.00

27

Musikgudstjeneste,
klassisk guitar,
Ødum Kirke kl. 19.30

20

Plejehjems
gudstjeneste,
Møllegården kl. 15.00

13

6

30
Familiegudstjeneste,
Ødum Kirke kl. 17.00
Fællesspisning i
præstegårdshaven
Afslutning for 3. klassernes kirkeuge

Gudstjeneste
Nr. Galten Kirke
kl. 11.00
Sy-maraton

p Kr. himmelfartsdag

28

21

14

7

31

LØRDAG

8

1

29

22

Sankthansfest, Ødum

HØST IF på OK
Selling Byfest

15

Genforeningen '20

HØST deadline

p

p Valdemarsdag

Sy-maraton

SØNDAG

2

Gudstjeneste,
Nr. Galten Kirke
kl. 11.00

Gudstjeneste,
Hadbjerg Kirke
kl. 11.00
Sankthansfest,
Hadbjerg og Ødum

Gudstjeneste,
Nr. Galten Kirke
kl. 11.00

30

23

16

9

Pinse
Gudstjeneste,
Ødum Kirke kl. 11.00
p

Gudstjeneste,
Hadbjerg Kirke
kl. 9.30
Sy-maraton
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