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Marken er mejet, og høet er høstet,
kornet er i laderne, og høet står i hæs.
Frugten er plukket, og træet er rystet,
og nu går det hjemad med det allersidste læs.
Rev vi marken let,
det er gammel ret,
fuglen og den fattige skal også være mæt.
Rev vi marken let,
det er gammel ret,
fuglen og den fattige skal også være mæt.

Loen vi pynter med blomster og blade,
vi har georginer og bonderoser nok.
Børnene danser allerede så glade,
alle vore piger står ventende i flok.
Bind så korn i krans,
hurra, her til lands
sluttes altid høsten med et gilde og en dans.
Bind så korn i krans,
hurra, her til lands
sluttes altid høsten med et gilde og en dans.

Tekst: Mads Hansen, 1868
Melodi: Folkemelodi

God HØST

HØSTTID
Der er travlhed på markerne omkring os. De 
traditionelle hovedbrud; om det nu regner 
for meget eller for lidt, er ved at være slut. 
Høsten er snart i hus.

Det er tid til de traditionsrige høstgilder og 
høstgudstjenester – for os der ikke er bønder 
inviteres der også til gårdbesøg – se side 7.

Høst er ikke en kirkelig højtid, med det 
forhindrer os ikke at festligholde den. Vi 
har en god anledning til at takke for livet og 
for årets høst. Vi får mulighed for at dele ud 
af vores overskud, gemme neg til fuglene, 
henkoge og lægge i forråd.

Til høstgudstjenesterne bæres der frugt 
og grøntsager ind, og vi sikrer os, at næste 
generation ikke tror, at grøntsagerne vokser i 
køledisken.

Høsten har sin faste plads i kirkekalenderen.
Til høstgudstjenesten er der vel nærmest 

tradition for at synge ”Vi pløjed’ og vi såede” 
og ”Nu falmer skoven trindt om land” – de 
er næsten lige så sikre som julens elskede 
salmer til jul.

Men høst som på Morten Korchs tid, det 
beskrives nu bedst i Mads Hansens ”Marken 
er mejet”.
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Gudstjenester
Gudstjenesteliste frem til efter-
året 2019 er 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 Mette Krabbe
KUK Kristoffer Uhre Knattrup
LTM Lise Thorbøll Melchiorsen
MHT Marie Hedegaard Thomsen
AB Anders Bonde

FÆLLESSPISNING
Vi håber, at alle har haft et skønt forår og 
en dejlig sommer, og er friske til at komme 
til fællesspisning i Selling Forsamlingshus 
onsdag d. 25. september 2019 kl. 18.00. Her 
kan man nyde gammeldags hamburgerryg 
m/grøntsager, kartofter og en god sovs. Til 
kaffen er der som altid kage.

Prisen for denne herlighed er uændret 40 
kr. pr. voksen og 20 kr. pr. barn. Der kan 
købes drikkevarer til rigtig gode priser, og der 
er altid vand på bordet.

Tilmelding sker pr. mail til 
madiselling@gmail.com senest søndag d. 22. 
september. Har du ikke e-mail, kan tilmelding 
ske på tlf. 30 31 97 14.

Køkkenholdet	i	Selling	Forsamlingshus

FÆLLESSPISNING
Nu er det igen tid til at komme til fælles-
spisning. Det er en rigtig dejlig måde at møde 
sine naboer og medborgere på.

Det sker igen d. 26. september kl. 18.00 i 
Hadbjerg Forsamlingshus.

Så snart skiltet kommer frem ved forsam-
lingshuset, og opslaget bliver lagt ud på 
Facebook, så skynd jer at tilmelde jer ved at 
skrive en sms eller ringe til tlf. 20 73 87 49.

Når i har talt med eller fået skrevet et OK 
tilbage fra Tine eller Michael, er i tilmeldt.

Hadbjerg	Borgerforening

GUDStJeNeSteR
September  Ødum Kirke Hadbjerg Kirke Andre kirker
Søndag d. 1. 11. søndag efter trinitatis  kl. 11.00 KUK 
Tirsdag d. 3. Kirke i Børnehøjde  kl. 17.30 MK 
Søndag d. 8. 12. søndag efter trinitatis kl.  9.30 MK  kl. 11.00 Lerbjerg kirke MK
Lørdag d. 14. Lørdagsdåb kl. 11.00 MK  
Søndag d. 15. 13. søndag efter trinitatis  kl.  9.30 LTM 

Tirsdag d. 17. Ældregudstjeneste   kl. 10.00
 Hadsten Sognegård KUK 

                     m. kaffe
Torsdag d. 19. Plejehjemsgudstjeneste   kl. 15.00 Møllegården LTM
Søndag d. 22. 14. søndag efter trinitatis kl.  9.30 Ole Juul  
Søndag d. 29. 15. søndag efter trinitatis  kl. 11.00 MK Høstgudstj. m. kirkekaffe kl.  9.30 Lyngå kirke MK
Oktober  Ødum Kirke Hadbjerg Kirke Andre kirker
Tirsdag d. 1. Kirke i børnehøjde  kl. 17.30 MK 
Søndag d. 6. 16. søndag efter trinitatis kl. 11.00 MK Høstgudstj. m. gårdbesøg og frokost  
Søndag d. 13. 17. søndag efter trinitatis  kl. 11.00 MK 
Torsdag d. 17. Plejehjemsgudstjeneste   kl. 15.00 Møllegården LTM
Søndag d. 20. 18. søndag efter trinitatis kl.  9.30 KUK  
Søndag d. 27. 19. søndag efter trinitatis  kl.  9.30 KUK

Det sker i HØst-områDet
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Foredraget bygger på Poul Duedahls anmel-
derroste bog ”Billeder fra en anden verden 

– De Kellerske Anstalters historie”, der udkom 
i juli 2019.

De Kellerske Anstalter var i mange år 
navnet på Danmarks største institution for 
udviklingshæmmede. Eller åndssvage som de 
blev kaldt.

Institutionen kom til verden i 1865 i en 
baggård i det indre København, men fik 
hurtigt vokseværk, og inden århundredet 
var omme, var stenbroen byttet ud med 
et omfattende anstaltskompleks i Brejning 

mellem Vejle og Fredericia. 
De paladsagtige bygninger 
blev i årenes løb et hjem for 
mere end 13.000 patienter, 
og Danmark et foregangsland, 
når det gjaldt systematisk 
indsamling, overvågning og 
sterilisation af åndssvage.

De Kellerske Anstalter var, med sine isole-
rede filialer på Livø og Sprogø, den institution 
som politikere og læger gerne holdt frem som 
forbillede for resten af Europa. Et bevis på 
hvor humant Danmark var. Men institutionen 
skabte ikke kun forbedrede forhold for nogle 
af landets svageste borgere. Den var også var 
udtryk for et samfundsmæssigt fravalg og 
med til at gøre et stadigt bredere spektrum 
af mennesker til afvigere. I sine velmagtsdage 
rummede anstalten mennesker, som man i 
dag ikke ville drømme om at institutionalisere. 
I 1990 blev institutionen nedlagt.

Det siges, at graden af et lands ”civilisert-
hed” kan måles på, hvordan det behandler 
sine afvigere. Hvis det er sandt, så er histo-
rien om De Kellerske Anstalter et stykke 
enestående danmarkshistorie.

Poul Duedahl er professor i historie ved 
Aalborg Universitet, og har også skrevet flere 
historiske bøger, bl.a. Forbrydelsens ansigt og 
Ondskabens øjne. Begge bøger er kåret som 
Årets Historiske Bog i Danmark hhv. 2013 
og 2016.

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

Kaffen koster 20 kr. og alle er velkomne!

Mette	Krabbe

MEDHJÆLPER-/TILFLYTTERFEST I SELLING
Selling	Forsamlingshus,	lørdag	den	5.	oktober	kl.	18.00
Hvert år den første lørdag i oktober holder 
Selling Forsamlingshus fest for alle der har 
hjulpet til i løbet af året, samt alle nytilflyttere.

I år har vi valgt også at invitere resten 
af byen, mod at de selv betaler for deres 
egen kuvert.

Alle medhjælpere og nytilflyttere vil 
modtage en invitation enten i postkassen 
eller i mailboksen.

Alle andre kan tilmelde sig ved at sende 
en mail til kobberoe@gmail.com, og samtidig 
indbetale kr. 300 på Mobilepay til 14412.

Aftenen vil byde på en lækker 3-retters 
menu, dans til lokalt 6-mands live-orkester og 
masser af hygge.

Drikkevarer kan købes til fornuftige priser: 
vin kr. 80, øl kr. 15, sodavand kr. 10. Og der 
vil også blive solgt drinks.

Det er en voksenfest!
Vi håber at byde mange Selling-borgere 

velkommen denne aften.

Selling	Forsamlingshus

HØSTGUDSTJENESTE 
MeD	MINIKONFIRMANDeR	OG	BØRNeKIRKeKOR	
GÅRDBESØG OG HELSTEGT PATTEGRIS
Ødum	Kirke,	søndag	den	6.	oktober	kl.	11.00
Vores minikonfirmander 
og børnekirkekor delta-
ger i høstgudstjenesten i 
Ødum Kirke. Efter gudstje-
nesten er der traditionen 
tro frokost og leg for børn 

på en af sognets gårde. 
Arrangementet afholdes og 
planlægges i samarbejde med 
Byforeningen for Ødum og 
Omegn og menighedsrådet. 
Der kan købes drikkevarer til 

maden, og vi slutter dagen af 
med kaffe og kagebord.

Alle er velkomne.

Ødum-Hadbjerg	Menighedsråd

FOROMTALE AF ARRANGEMENTER I KOMMENDE MÅNEDER

FOROMTALE AF ARRANGEMENTER I KOMMENDE MÅNEDER

FOROMTALE AF ARRANGEMENTER I KOMMENDE MÅNEDER

FOROMTALE AF ARRANGEMENTER I KOMMENDE MÅNEDER

Formiddagsmøde i præstegården

FOReDRAG	OM	

”DE KELLERSKE ANSTALTERS HISTORIE” 
	 V.	HIStORIKeR	pOUL	DUeDAHL
Ødum	Præstegård,	tirsdag	den	1.	oktober	kl.	10.00

Det sker i HØst-områDet
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HALLOWEENFEST
Ødum	Forsamlingshus,	lørdag	den	2.	november	kl.	17.00-20.00

Byforeningen for Ødum og Omegn glæder sig 
til igen at se kreative børn i uhyggeligt flotte 
og grumme udklædninger

Vi skal have noget ulækkert at spise og 
danse creeper-hekse-danse.

Vi kan ikke klare os uden den fantastiske 
hjælp fra forældre – så hjælp vil vi igen gerne 
bede om.

I er uvurderlige! Så har du lyst til at være 
med til at planlægge årets halloweenfest, 
så giv endelig lyd. Vi har en forældre-
hjælpe-side på Facebook: “Halloweenfest 2. 
nov. i Ødum”

elisabeth,	tlf.	27	75	64	24
Anja,	tlf.	20	85	64	63
samt	det	store	fantastiske	crew	af	frivillige	forældre!

ØLSMAGNING
Selling	Forsamlingshus,	fredag	den	15.	november

Selling Forsamlingshus og Selling 
Borgerforening er gået sammen om at lave en 
god gang ølsmagning med oste/pølse-bord.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Det 
bliver billigt og godt!

Mere info i næste nummer af HØST og på 
Facebook.

Til forældre med børn i 3.A og 36C 
på Hadbjerg Skole
(3.B inviteres efter efterårsferien)

Kære forældre
Jeres	barn	inviteres	hermed	til	at	være	”minikonfirmand”.
Undervisningen foregår i Ødum Præstegård kl. 13.45-15.30 følgende torsdage:

5.	september,	12.	september,	19.	september,	26.	september	og	3.	oktober

Jeg mødes med børnene på skolen og sammen tager vi skolebussen (rute 2) fra Hadbjerg 
Skole kl. 13.30. Vi slutter i præstegården kl. 15.30. Har I ikke mulighed for at hente jeres barn, 
finder vi en løsning. For Selling-børnene går bus nr. 117 til Selling kl. 15.25 og skolebussen 
(rute 2) går fra Ødum kl. 15.27 (over Røved-Langskov-Hadbjerg).

Tilmelding senest den 3. september på e-mail eller på tilmeldingsblanketten nedenfor. Har I 
spørgsmål, er I velkomne til at kontakte mig på tlf. 40 88 96 00

Søndag d. 6. okt. holder vi høstgudstjenesten i Ødum Kirke kl. 11.00
Minikonfirmanderne er med til at lave gudstjeneste. Efterfølgende er der traditionen tro 
frokost på en af sognenes gårde. Kom og vær med og inviter gerne bedsteforældre, søskende 
og hvem, der ellers har lyst til at være med til en dejlig søndag i høstens tegn (læs mere andet 
sted i HØSTbladet)

Med	venlig	hilsen	Mette	Krabbe,
Sognepræst	i	Ødum	og	Hadbjerg	sogne

FOROMTALE AF ARRANGEMENTER I KOMMENDE MÅNEDER

FOROMTALE AF ARRANGEMENTER I KOMMENDE MÅNEDER

kære minikonfirmand
Her er en invitation til dig. Du går nu i 3. klasse og kan 
derfor komme til at gå til minikonfirmand hver torsdag 
i Ødum Præstegård kl. 14.30–16.00.

Til minikonfirmand skal vi:
 9 Høre historier fra bibelen
 9 Gå på opdagelse i kirken
 9 Synge salmer og lære ”Fadervor”
 9 Lege
 9 Spise boller
 9 Ha’ det sjovt!

Hvis det er noget for dig, så kom og vær med. 
(Tilmelding på næste side)

Det sker i HØst-områDet
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Favrskov Provsti har fra august 2019 
ansat 5 præstekadetter i studiejobs. I 
løbet af en 2-årig ansættelsesperiode 

vil kadetterne få indsigt i præsteembedet og 
oparbejde praktisk erfaring med arbejdet i 
folkekirken. Præstekadetterne bliver en del af 
et akademi, der holder til på Provstikontoret 
i Hadsten. Leder af akademiet er sognepræst 
Eva Pedersen.

Om formålet med oprettelsen af et 
akademi for præstekadetter, siger Provst 
Anders Bonde:

Vi tror på, at en væsentlig styrkelse af 
praktikken på den teologiske kandidatdel vil 
forstærke oplevelsen af, hvor meningsfyldt 
og inspirerende præstearbejdet er.

Gennem sin deltagelse i akademiets 
aktiviteter bliver de studerende en del af 
den folkekirkelige hverdag og kommer til at 
varetage grundlæggende præsteopgaver i et 
konkret kirkeligt miljø. Og derved opnår de 
nærkontakt med de opgaver og udfordringer, 
der er folkekirkepræstens.

Formålet med Akademi for Præstekadetter 
er således at bygge bro mellem det akademi-
ske studium og præsteembedet med det sigte 
at tiltrække og fastholde præster i folkekirken.

Ved enkelte lejligheder vil man kunne møde 
præstekadetterne i Ødum og Hadbjerg sogne.

TILMELDING TIL MINIKONFIRMAND

Barnets fulde navn:  ____________________________________

Forældrenes navne:  ____________________________________

Tlf. nr.: ________________

E-mail:  ________________________________________________
(al kommunikation foregår via e-mail)

Bliver hentet kl. 15.30: _____________________  Nej , Ja 

Skal med bus 117 til Selling: ________________  Nej , Ja 

Skal med skolebus rute 2 kl. 15.27 til Hadbjerg: Nej , Ja 

Ingen af ovenstående: ______________________ Nej , Ja 
(har endnu ikke fundet en løsning mht. hjemtransport)

Må køre i privatbil, om nødvendigt: _________ Nej , Ja 

Må få billede offentliggjort i HØST:  _______ Nej , Ja 

Kommer til høst-arrangementet 
søndag den 6. oktober: _____________________ Nej , Ja 
    
                                                                     Hvis ja: Antal:_____

Forældreunderskrift: ____________________________________

Blanketten lægges i postkassen ved Ødum Præstegård, 
Ødumvej 32 eller oplysningerne sendes på e-mail til 
mekr@km.dk

Formålet med minikonfir-
mandundervisningen er 
at gøre børnene fortro-
lige med den kristne 
børnelærdom og 
Folkekirkens gudstjeneste. 
Undervisningen er ment 
som et supplement til 
skolens kristendomsun-
dervisning, og der vil blive 
lagt vægt på en oplevel-
ses- og erfaringsorienteret 
undervisning. Det er gratis, 
og man skal ikke være 
døbt for at kunne deltage.

AKADeMI	FOR	pRÆSteKADetteR
Nyt projekt i Favrskov Provsti

Akademileder	og	sognepræst	i	Hinnerup	eva	pedersen	og	de	5	præstekadetter.	
Bag	eva	pedersens	venstre	skulder	står	provst	Anders	Bonde.

AKTuELT
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tidlig	3D-skitse

Så	kom	den	endelig	
KIRKERNES NYE HJEMMESIDE

Du kan besøge den på www.hadstenstorpastorat.dk

Vi har samlet oplysninger om alle arrangementer i storpastoratets kirker, præstegårde og 
sognegård på et sted. Her kan du nu få det fulde overblik over, hvor du kan komme til en god 
koncert eller et spændende foredrag igen. Du kan se, hvor der er gudstjeneste på søndag, og 
du kan læse om kirkernes inventar og historie.

Det hele er overskueligt opbygget, så du kan også nemt finde kontaktoplysningerne til dit 
menighedsråd, og se hvornår de holder møde næste gang.

God fornøjelse.

HØST-HALLEN UDVIDELSE!
status og information fra projektgruppen

Update	medio	august
I foråret er der afleveret et rids af sogne-/konfirmandhus til 
kommunen – ligeledes en placering.

Nu er sommerferien overstået og vi er trukket i arbejds-
tøjet igen. Kommunen har indkaldt os til møde d. 29. august 
for at berette om nyt om projektet. Det bliver spændende 
at høre, hvad der er sket siden sidst, og om der er løsninger 
på vej. Under alle omstændigheder er det nu ved at være tid 
til, at der SKAL ske noget. HØST IF’s eget tilbygningsprojekt 
ligger jo reelt klar til igangsætning, så spørgsmålet er nu, om 
vi kan få den del, der vedr. kirken, med i projektet, også inden 
for de rammer vi ønsker.

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

Favrskov Kommune: 
Budget 2018
A-608ny	Udvidelse	af	
Aktivitetsareal	i	HØST-Hallen
Der afsættes 740.000 kr. til 
udvidelse af servicefaciliteterne 
i HØST-Hallen i 2019. Den 
samlede anlægssum og afledt 
drift vurderes i forbindelse med 
budget 2019-2022. I den forbin-
delse skal der tages stilling til 
finansieringsmodellen, herunder 
HØST IF’s medfinansiering og 
et eventuelt lån med tilhørende 
kommunegaranti.

konfirmandhus
Sammen med udvidelse af 
servicefaciliteterne i HØST-
Hallen er projekt ”Kirkens 
Konfirmandhus” kommet til.

Konfirmandhuset kan med 
fordel for alle placeres i tilknyt-
ning til HØST-Hallens udvidelse, 
og derfor indgå sammen med 
udvidelse af servicefaciliteterne i 
forvaltningens fortsatte arbejde.

Man ser på om det er muligt 
og i givet fald hvordan det kan 
håndteres. Spændende! Og godt 
set af menighedsrådet!

Ny opdatering i kommende 
numre af HØST

AKTuELT
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KIRKE I BØRNEHØJDE

OPSTART
Hadbjerg	Kirke	den	3.	september	kl.	17.30

Tag børnene med i kirke tirsdag aften en gang 
om måneden. Sæt jer på kirkebænken og få 
et lille pusterum midt i en hektisk hverdag. 
Klokken ringer, orglet spiller, vi synger salmer 
og åbner den gamle fortællekasse for at se, 
hvilken historie vi skal høre i dag. Bagefter 
spiser vi sammen i våbenhuset, inden vi alle 
går glade hjem og finde vores seng.

Minigudstjenesten varer ca. 20 minutter og 
menighedsrådet sørger for pizza, grøntsager, 
vand og kaffe.

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

Alle er velkomne, også børn fra Ødum, 
Selling, Langskov eller andre steder i sognene.

Mette	Krabbe

HØST IF GYMNASTIK 

GYMNAStIK	I	SÆSONeN	2019/2020
Alle børneholdene starter i uge 35 – altså fra 26. august.
Undtaget er voksenholdene – se det enkelte hold.

Følgende hold starter i HØST-Hallen:

Leg & bevægelse – 0-2 år
Torsdag kl. 17.00-18.00 hal A. Kontingent kr. 525
Instruktør: Vicki Espersen & Gunvor Bakkegaard

Krudtuglerne – piger/drenge 3-4 år med far/mor
Mandag kl. 17.00-18.00 hal B. Kontingent kr. 525
Instruktører: Blia Solgaard & Heidi Jensen

Spillopperne – piger/drenge 5 år-0. klasse
Mandag kl. 17.00-18.00 hal A. Kontingent kr. 525
Instruktør: Henning Espersen & Michelle Lauritsen m.fl.

micro springere – piger/drenge 1.-2. klasse
Onsdag kl. 17.00-18.15 hal B. Kontingent kr. 675
Instruktør: Steffen Espersen & Henning Espersen m.fl.

mini springere – piger/drenge 3.-4. klasse
Torsdag kl. 17.00-18.30 hal B. Kontingent kr. 675
Instruktør: Steffen Espersen & Henning Espersen m.fl.

Store springer – piger/drenge fra 5 klasse
Onsdag kl. 18.30-20.00 hal B. Kontingent kr. 675
Instruktør: Steffen Espersen & Henning Espersen m.fl.

Crossgym – m/k fra 16 år start 12. august
Tirsdag kl. 20.15-21.30 hal A. Kontingent kr. 700
Instruktør: Thejs Jakobsen

Zumba – m/k fra 16 år start 12. august
Mandag kl. 19.00-20.00 hal A, torsdag kl. 19.00-20.00 hal B. Kontingent kr. 750
Instruktør: Louise Rasmussen

Rytmekrukker – fra 18 år Start 3. september
Tirsdag kl. 19.15-20.45 hal B. Kontingent kr. 700
Instruktør: Gunvor Bakkegaard & Benedicte S. Larsen

Friske bedster & older – fra 60 år Start 2. september
Mandag kl. 15.00-17.00. Kontingent kr. 600
Instruktør: Gunvor Bakkegaard

Følgende hold er i Selling Forsamlingshus

Pilates – m/k fra 18 år start 1. oktober
Tirsdag kl. 19.00-20.30. Kontingent kr. 700
Instruktør: Sabine Mogensen & Elisabeth Gonge

Se mere på vores hjemmeside – Høstif.dk
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JU JITSU
udfordr din største modstander - dig selv!

Det	siges,	at	det	bedste	tidspunkt	at	starte	med	ju	jitsu,	er	for	
ti	år	siden	–	det	næstbedste	tidspunkt	er	lige	nu! BORDTENNIS?

Har	du	tænkt	på	bordtennis,	som	din	sportsgren?
God	motion	og	koordinationsevne,	uanset:

 — om	du	er	nybegynder
 — om	du	har	prøvet	det	før	eller	er	øvet
 — om	du	er	dreng	eller	pige

Så	er	vi	sikre	på,	det	er	en	sport	for	dig.
Her	er	plads	til	alle!

Tager du afsted til din første 
træning, starter du på en 
rejse, som kan give dig god 
fysisk træning, udvikling af 
motorik og balance, smidig-
hed og styrke. Desuden vil du 
opleve udvikling af dig selv 
igennem fokus og tilstede-
værelse, men også igennem 
social træning med andre, 
hvor du vil finde dine egne 
og andres grænser, og flytte 
dem sammen.

Nogen træner i en periode 
og får gavn af det, inden de 
tager videre til andre aktivite-
ter. Andre starter på en lang 
rejse, der ender op med at 
man bliver sortbælte, har ju 
jitsu i blodet og under huden, 
og hjælper andre på rejsen.

Ju jitsu er en holdsport 
for individuelle udøvere – vi 
kalder det sammenhold. Alle 
har sit eget niveau og egne 
forudsætninger, og alle har et 
potentiale, der skal opdages 
og udvikles.

Enhver rejse starter med 
det første skridt – og hvis det 
første skridt er det sværeste, 
er resten så ikke nemt nok?

Når nu er det bedste tids-
punkt at begynde til ju jitsu, 
så passer det det godt, at vi 
nu starter den nye sæson 
i HØST IF Ju Jitsu! Du skal 
blot bruge en T-shirt og 

træningsbukser samt en drik-
kedunk, og komme med og 
prøve det. Vi giver dig en god 
start, hvor du kommer i gang 
med rejsen – uden at blive 
smidt ud i den dybe ende!

træningstider
Børn: Tirsdage kl. 17.00-18.00
Ungdom og voksne: Tirsdage kl. 18.00-19.15 og torsdage kl. 20.00-21.30

Sted
HØST-Hallen, Mejsevej 1, Hadbjerg

Yderligere information og kontakt
www.facebook.com/hadbjergjujitsu/

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

VI GIVER EN GRATIS PRØVETIME

Besøg	os	i	HØST-Hallen

vi træner
Begyndere/let øvede: 
Tirsdag kl. 18.00-19.15 og torsdag kl. 18.00-19.00
Øvede: 
Tirsdag kl. 19.15-20.45 og torsdag kl. 19.00-20.00

peter	thybo	Christensen.
tlf.	50	74	73	15
Mail	ptc@aabnet.dk
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BADMINTON

FLOORBALL
Den 2. september kl. 20.00 er vi klar til en ny sæson i HØst iF Floorball

Efter en fin første sæson har 
ønsket fra spillerne været at 
komme på hel bane, så hele 
hallen tages i brug i stedet 
for den ”minimerede” version 
(øverste del af hallen).

Ønsket er imødekommet, 
så det nu er muligt i forhold 
til de øvrige aktiviteter i 
HØST-Hallen.

D. 2. september kl. 20.00 
byder vi op til en ny sæson 
floorball i HØST IF. De ca. 25 
spillere vi var sidste sæson, 
møder helt sikkert op igen. 
Men der er plads til flere, og 
især nu da banen er hel.

Spillet er for både M og K, 
omend der ”kun” har været et 
par K’er et par gange sidste 
sæson. Men alle er velkomne!

Om ikke andet så kom 
og prøv – du bliver garan-
teret bidt af det. Og du 
kommer garanteret til at 
svede, så husk drikkedunk 

så væskebalancen kan 
opretholdes.

Vi har ekstra stave, så du 
skal bare møde op.

Faste træningstider er 
mandage kl. 20.00-22.00

Vi ses.

Lars	Olsen
Kontaktperson Floorball
tlf.	23	81	01	21

Efteråret nærmer sig – men vi 
går stadig en 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

	 HØST	IF	Motion
 STAVGANG

Sommerferien er nu slut og løberne 
vender tilbage til deres almindelige 
træningstider. Igennem sommeren 
har det været noget stille, og nogle 
dage også for varmt eller vådt til 
at løbe. Har du fået lyst til at løbe 
sammen med andre, så mød op og 
løb med.

Faste træningstider, fra HØST-Hallen
Tirsdag kl. 19.30 – fællestræning, løbetur, 
interval eller andre øvelser.
Torsdag kl. 17.00 – fællestræning med en 
kortere løbetur.
Søndag kl. 9.00 – fællestræning med mulig-
hed for længere ture, lokalt og andre steder.

Der er plads til alle på vores 
løbeture, da tempo og længde 
afstemmes, eller der laves opsam-
ling, så vi følges ad.

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

 LØB I HØST IF

Sommeren går på hæld, men du 
kan stadig gå til den på krolfbanen 
ved HØST-Hallen.

Vi spiller mandage og fredage 
kl. 13.00 ved HØST-Hallen i 
Hadbjerg.

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

Du kan låne køller og kugler 
helt gratis.

Og der er altid kaffe bagefter!

Margit	Jensen
Kontaktperson
tlf.	22	76	57	78

 KROLF

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 forplig-
tigelser 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, herun-
der at du har rimeligt styr på bl.a. 
grundslagene.

Har du spørgsmål, er du velkom-
men til at henvende dig til:

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

 VOLLEYBALL

Der er banetildeling mandag d. 9. september 
kl. 19.00 i HØST-Hallen

Baner	HØST-Hallen	sæson	2019-2020
Dag Tidspunkt Antal ledige baner
Mandag 18.00-19.00 3
Mandag 19.00-20.00 3
Tirsdag 16.00-17.00 3 (evt.5 baner)
Tirsdag 18.15-19.15 2
Tirsdag 20.45-21.45 (evt. 21.00-22.00) 3
Onsdag 16.00-17.00 5
Onsdag 17.00-18.00 1
Onsdag 18.00-19.00 1
Onsdag 19.00-20.00 1
Onsdag 20.00-21.00 5
Torsdag 16.00-17.00 5

Gert	Holdensgaard
tlf.	23	31	17	56
Mail	gertogsanna@skylinemail.dk
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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 4: Værum, Ørsted, 
HSK Hadsten, Vivild, Vorup, 
Kristrup, Helsted
Pulje Serie 6: ST70, Norddjurs/
CBIF, Virup, Åstrup/
Hammelev, SMIFF

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

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

HØST IF FODBOLD
Børne- & ungdomshold HØST IF
Så er vi klar igen efter sommerferien. Træningen har været i 
gang et par uger, og der er allerede spillet kampe/stævner på 
banerne både i Hadbjerg og på udebaner.

Her i bladet kan man se en oversigt over træningstiderne, 
som meget ligner dem fra foråret. Dog skal man lige være 
opmærksom på, at alle er rykket en årgang op, så dem der var 
U9 i foråret nu er U10 her i efteråret, og tilsvarende for de 
øvrige årgange.

Men ellers kommunikerer alle holdene via deres holdledere 
og trænere, og vi fra Fodboldudvalget via Facebook-grupper 
samt via vores værktøj Conventus, som refererer ud til alle 
vores medlemmer i fodboldafdelingen.

God efterårssæson til alle spillere, trænere, ledere og 
forældre.

Fodboldudvalget

OB 40-holdet
OB 40 er i pulje med flg. hold fra efterårsstart:

Ry, Odder, HOG, Åbyhøj, HEI, Ugelbølle, Lyseng, Skødstrup 
og Brabrand

Det er blevet til to spillede kampe indtil nu – og begge 
er tabt. Der resterer kun seks kampe inden vinterpausen. 
Turneringen fortsætter til foråret.

Alle kampe spilles om onsdagen.
Efter efterårsferien spilles der indendørs i HØST-Hallen 

onsdag aften.
Spørgsmål eller andet vedrørende OB40 holdet kan 

stilles til:

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

NvuI/HØST IF seniorklubsamarbejde

VH FODBOLD
Serie 4
Foråret sluttede med nedrykning til Serie 4 for førsteholdet i 
VH Fodbold.

Puljen for Serie 4 for efteråret ser således ud:
Værum, Ørsted, HSK Hadsten, Vivild, Vorup, 

Kristrup, Helsted
En spændende Djursland-pulje må man sige.

Hjemmekampe
17. august kl. 14.00 VH Fodbold – Ørsted 3-2
24. august kl. 14.00 VH Fodbold – Helsted Hadbjerg
31. august kl. 14.00 VH Fodbold – Vivlld Voldum
13. september kl. 18.00 VH Fodbold – Vorup Hadbjerg
21. september kl. 14.00 VH Fodbold – Værum Voldum
 5. oktober kl. 14.00 VH Fodbold – HSK Hadsten Hadbjerg
26. oktober kl. 14.00 VH Fodbold – Kristrup Voldum

Den første kamp i efterårssæsonen var mod Værum på 
udebane. Normalt en svær modstander, men vi fik en sikker 
sejr på 5-1. Derefter hjemmekamp mod Ørsted, som også 
blev vundet – med 3-2 efter en overbevisende indsats 
næsten hele kampen. Men koncentrationen svigtede til sidst, 
så det blev helt unødvendigt spændende. I skrivende stund 
er der om et par timer lokalbrag mod HSK Hadsten, som har 
vundet deres første kamp. Der bliver en masse spændende 
kampe for VH Fodbolds førstehold. Skal man hurtigt tilbage 
til Serie 3 eller?

Kig forbi til kampene. Som I kan se i skemaet, er det angi-
vet hvor hver hjemmekamp spilles.

Serie 6
Puljen for Serie 6 for efteråret ser således ud:

ST70, Norddjurs/CBIF, Virup, Åstrup/Hammelev, SMIFF
Der spilles fem enkeltkampe mod hvert hold – herefter 

ombrydes Serie 6-puljerne, så alle de bedste hold med flest 
points placeres i samme pulje, og ligeledes de hold med 
færrest point. VH Fodbold skulle gerne i den bedste halvdel.

Hjemmekampe
11. august kl. 14.00 VH Fodbold – ST70 6-2
18. august kl. 14.00 VH Fodbold – Norddjurs/CBIF 7-3
 4. september kl. 14.00 VH Fodbold – SMIFF Hadbjerg

De to første kampe er vundet, så alt tyder på, at VH Fodbold 
kommer med i den bedste halvdel efter ombrydning af puljen. 
Først skal udekampene mod Virup og Åstrup/Hammelev dog 
lige spilles inden sidste kamp før ombrydning d. 4. september.

Lars	Olsen
HØST IF – VH Fodbold ansvarlig
tlf.	23	81	01	21
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QuICKGuIDE til aktiviteter og kontaktpersoner
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+U7 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 
   Træner Søren Fog Fogsgaard, tlf. 26 87 52 40
 U10 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 piger, mandag og onsdag kl. 16.45-18.00 
   Træner Heidi Knudsen, tlf. 28 74 75 22 
   Træner Ruben Høgh, tlf. 51 74 20 50
 U11 drenge, mandag kl. 17.00-18.15 og onsdag kl. 16.30-17.45 
   Træner Jesper Søndermark Jepsen, tlf. 25 18 75 18 
   Træner Henrik Carstensen, tlf. 21 48 07 64 
   Træner 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
 U12 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
 U12 drenge, tirsdag og torsdag kl. 16.00-18.00 
   Træner Søren Søndergaard, tlf. 27 21 31 97 
   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
 U13 drenge, tirsdag og torsdag kl. 16.00-18.00 
   Træner Thomas Fangaard, tlf. 30 29 39 23 
   Træner Morten Hjeds, tlf. 30 78 13 34 
   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
 U15-U16, 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
 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 Serie 3 Kurt Svejstrup, tlf. 29 93 00 58 
   Holdleder serie 6 Rasmus Martens, tlf. 31 44 30 10

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
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 i hal A 
  Instruktør: Vicki Espersen & Gunvor Bakkegaard
 Krudtuglerne piger/drenge 3-4 år med far/mor Mandag kl. 17.00-18.00 i hal B 
  Instruktører: Blia Solgaard & Heidi Jensen
 Spillopperne piger/drenge 5 år-0. klasse  Mandag kl. 17.00-18.00 i hal A 
  Instruktør: Henning Espersen & Michelle Lauritsen m.fl.
 Micro springere piger/drenge 1.-2. klasse  Onsdag kl. 17.00-18.15 i hal B  
  Instruktør: Steffen Espersen & Henning Espersen m.fl.
 Mini springere piger/drenge 3.-4. klasse  Torsdag kl. 17.00-18.30 i hal B 
  Instruktør: Steffen Espersen & Henning Espersen m.fl.
 Store springere piger/drenge fra 5. klasse  Onsdag kl. 18.30-20.00 i hal B 
  Instruktør: Steffen Espersen & Henning Espersen m.fl.
 Crossgym M/K fra 16 år   Mandag kl. 20.15-21.30 i hal A 
  Instruktør: Thejs Jakobsen
 Zumba M/K fra 16 år   Mandag kl. 19.00-20.00 i hal A og 
  Instruktør: Louise Rasmussen  Torsdag kl. 19.00-20.00 i hal B
 Rytmekrukker fra 18 år   Tirsdag kl. 19.15-20.45 i hal B 
  Instruktør: Gunvor Bakkegaard & Benedicte S. Larsen
 Pilates fra 18 år i Selling Forsamlingshus Tirsdag kl. 19.00-20.30 
  Instruktør: Sabine Mogensen & Elisabeth Gonge
 Friske bedster & 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. 17.00 og søndag kl. 9.00
Kontaktperson: Claus Glavind, tlf. 71 78 02 30, e-mail claus@glavind.net
stavgang (Nordic Walking) HØst iF
Træningstider: Torsdag kl. 19.00
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
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Sidste weekend i juni drog 7 U10- og 
18 U12-fodboldspillere afsted til 
Sønderjyllands Cup ved Gråsten, 

sammen med trænere, holdledere, forældre 
og søskende. Skolen var slut, ferieglæden 
spredte sig og solen skinnede fra en skyfri 
himmel. Gode rammer var sat for masser af 
bold og socialt samvær.

Sønderjyllands Cup har været afholdt i 32 år 
og var et fint mindre stævne med 65 hold fra 
20 klubber fra hele landet, ca. 1.000 spillere 
og ledere. En god måde at deltage i sit første 
stævne på, som vist var gældende for alle 
vores spillere.

Det ene U12-hold var i spil allerede fredag 
aften med god opbakning fra resten af 
HØST IF-spillerne til beatet af deres yndlings-
musik. Den gode stemning fortsatte ved 
indkvarteringen på Gråsten skole, hvor HØST 
IF havde fået 3 klasseværelser tildelt.

Lørdagen bød på kampe hele dagen, solen 
bagte og der blev drukket masser af vand i 
varmen. Flere forældre stødte til heppekoret, 
og der kom hjemmebagt kage og sodavand. 
Dagen endte med en tiltrængt dukkert i 
Flensborg Fjord, hvorefter der var diskofest 
for spillerne og lederaften for de voksne.

U10-drengene tabte desværre deres 
semifinale søndag, og dermed var det slut 

for deres deltagelse i stævnet. Herefter 
var de heppekor ved de sidste kampe for 
U12-drengene.

Den ene pulje for U12 endte om søndagen 
i en meget spændende straffesparkskon-
kurrence, og vores stabile målmand, Philip, 
sikrede flot, at holdet fortsatte til semifinalen. 
Her skulle de to U12-hold møde hinanden. 
En fin fair play kamp, der førte til finalen for 
det ene hold. Her skulle HØST IF møde Bov 
IF. Der blev kæmpet hårdt, drengene fik en 
flot andenplads og en pokal med hjem til 
klubben.

Stort at opleve de mange bolsjestribede 
spillere, fokuserede trænere og engagerede 

forældre danne sidelinje til kampene. En 
fantastik oplevelse for alle, en super indsats 
fra forældre og ledere til at skabe de bedste 
rammer for spillerne og sikre dem en god 
tur, som de aldrig glemmer. Se de mange 
stemningsbilleder på Facebook HØST IF 
Fodbold ungdom

Spillere, ledere og forældre er klar på en tur 
igen næste år, stævnet kan helt sikkert anbe-
fales. Vi håber at få følgeskab af flere årgange, 
både drenge og piger.

trænerteamet	U10	og	U12

SØNDeRJYDSKe	CUp	28.-30.	JUNI	– U10 DR + U12 DR
TILBAGEBLIK
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DGI/HØST IF Fodboldskole 2019 
er overstået med 101 deltagere. 
Det blev igen i år en dejlig uge 

med glade børn og gode oplevelser. Blæst, 
byger, sol – i år havde vi vel det hele. Men 
alt blev afsluttet i dejligt solskinsvejr med 
det sædvanlige vand til trænerne – derefter 
fransk hotdog og sodavand før udlevering af 
bolde og diplomer.

Fra skolelederen skal der lyde en stor tak 
til alle 101 spillere. Også tak til Randers FC, 
som sendte en hel ung spiller, Kasper Høgh, 
på besøg på skolen og skrev autografer etc. I 
gjorde det fantastisk henover ugen, så opga-
ven for os trænere/ledere var igen en dejlig 
oplevelse. Tak til alle trænere og trænerføl for 
jeres indsats på banerne, men også før, under 
og efter undervisningen, hvor der er andre 
opgaver, der skal udføres. Og tak til forældre 
som har bidraget ifm. overnatning og bespis-
ning morgen og aften.

Et enkelt alvorligt uheld resulterede 
desværre i en brækket arm torsdag. Men 
Asger var sej – han mødte op fredag med 
armen opereret og i gips.

Tak for en fanTasTisk fodboldskoleuge i 
Hadbjerg 2019.

Lars	Olsen

DGI/HØST IF FODBOLDSKOLE I HADBJERG
Uge	27,	den	1.	–	5.	juli	2019
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Jeg er faldet over en efterlysning, i 
bladet TRAFIK & VEJE, fra 2009, hvor 
16 MIL-stenen, som stod mellem Ødum 

og Hadbjerg, efterlyses uden resultat, og 
efterlysningen har senere været bragt i Kort- 
og Landmålingsteknikernes blad, Målebladet, 
også uden resultat, så væk er den.

Jeg har haft kontakt til Milestensgruppen, 
i Dansk Vejhistorisk Selskab, og her mener 
man, at stenen er forsvundet i forbindelse 

med etablering af motorvejen, hvor den kryd-
ser hovedvejen.

Milestenene og de gamle kilometersten er 
beskyttet iht. Museumsloven og må derfor 
ikke flyttes eller ændres uden godkendelse 
fra Slots- og Kulturstyrelsen, så hvem ved om 
nogen har røde ører, og ved hvor stenen er?

Og hvorfor så lige 16 MIL på det sted, og 
hvorfra? Ja det har jeg gravet lidt i, og det er 
fra Koldinghus.

Ved Forordningen om mål og vægt, af 1. 
maj 1683 blev en dansk mil fastsat til 4.000 
favne á 3 alen á 2 fod.

Ophavsmanden var den berømte astronom, 
ingeniør og politidirektør i København, Ole Rømer.

Da metersystemet blev indført i Danmark 
i 1907, blev en mil fastsat til, helt præcist 
7.532,48 m.

Længden på en mil varierer meget fra land 
til land, f.eks. i Norge og Sverige er en mil 10 
km og i England er en mil 1.609 m. Verden 
over varierer det fra 1 til 11 km.

I Randers lige før Randersbro står en 18 
MIL sten, og i 1624 var det endestation for 
en postrute i det ordnede postvæsen, der 
dengang blev oprettet af kong Christian IV, 
og gik fra det kongelige slot Koldinghus over 
Vejle, Horsens, Skanderborg, Århus og endte i 
Jyllands dengang vigtigste by, Randers.

Der afgik dengang post to gange om ugen. 
I 1700-tallet startede en daglig rute mellem 
Århus og Randers og gik ad Røved vej over 
Astrup og Rud Kirke.

I Spørring var der diligencestald ved kroen, 
og der kunne afleveres post, folk kunne få 
noget at spise og hestene kunne få et hvil 
eller blive skiftet med friske heste.

Når vi tager turen mellem Århus og 
Randers er de fleste milesten bevaret, ca. 1 
km nord for Lisbjerg ser vi 14½ MIL stenen, 
lidt nord for Trige 15 MIL stenen og i Spørring 
har 15½ MIL stenen stået inde i byen ved 
kirkegårdsmuren, men er nu flyttet ud til 
hovedvejen og står lidt syd for Grundførvejen.

16 MIL stenen, som er væk, stod op ad 
bakken, hvor motorvejen krydser hovedve-
jen, 16½ MIL stenen står ud for vindmøllerne 
i Hallendrup og på vej op til Askildrup ad 
den gamle hovedvej står 17 MIL stenen i et 
lille anlæg.

På venstre side af vejen ved Paderup 17½ 
MIL stenen og endelig ved krydset Århusvej 
og Grenåvej i Randers står 18 MIL stenen. 

Nok ikke mange af os bemærker milestene, 
når vi suser afsted ud ad landevejen, men der 
skulle stå ca. 825 af dem rundt i Danmark. Så 

16 MIL-STENEN ER VÆK

Af	Martin	Møller

Dansk	Vejhistorisk	Selskabs	kort,	
der	viser	placeringen	–

og	her	billedet,	som	er	vist	i	bladet,	
hvor	stenen	efterlyses

Her	ses	16½	MIL	stenen	i	Hallendrup og	her	17	MIL	stenen	i	Askildrup.	
Bemærk,	at	helmilestenene	er	langt	
større	end	halv-milestenene.

Her	17½	milstenen	på	Hadstenvejen	
i	paddeup
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prøv at lægge mærke til dem, det er impo-
nerende, når man tænker på alt det arbejde, 
der har været, fra rå granitblok og til de har 
stået på deres plads. Det må have været et 
knokkelarbejde.

Stenene er med kongens monogram, og dem 
der her er omtalt, er med Frederik VII mono-
gram, da han i 1842 begyndte at udskifte de 
gamle milesten, som var af marmor, med de 
kegleformede granitsøjler ,som stadig står der. 
Frederik VII regerede fra 1808 til 1863.

Planen var, at arbejdet på Sjælland skulle 
være færdigt i 1846, og for Fyn og Jyllands 
vedkommende skulle arbejdet udføres i 
1847 og 1848, men på grund af Treårskrigen, 
1848-1851, som var borgerkrig i Slesvig, hvor 
nationalliberale slesvig-holstenere krævede 
Slesvig Holsten løsrevet fra Danmark.

Milestene er med forskellige monogram-
mer afhængig af hvor i Danmark man finder 
dem. På Sjælland er det Frederik V eller 
Christian VII der har sit monogram hugget 
ind i granitten selv om det var i Christian 
VIII og Frederik VII’s regeringstid de 
blev rejst.

Der er også meget forskel på, om de er 
fremme i lyset eller gemt i langt græs i en 
grøftekant.

Hvis interessen skulle være der, kan man 
finde meget mere på Dansk Vejhistorisk 
Selskabs side på internettet.

En skam er det, at formodentlig ligegyl-
dighed er skyld i, at en sådan milesten bare 
forsvinder.

Husker nogen, at den stod der, og er det 
muligt, at nogen har et foto af den?

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

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

Til smartphone kan man 
også gratis hente appen 

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

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

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

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

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

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

FERIE OG 
FRIDAGE
Jeg holder efterårsferie i 
uge 42 og 43.

Uge 41 er jeg på kursus 
i Løgumkloster.

Der henvises i mit 
fravær til mine kollegaer i 
Hadsten:
Lise Thorbøll Melchiorsen, 
tlf. 86 98 24 24
Kirkekontoret, tlf. 86 98 04 25

Mette	Krabbe
Her	ser	vi	Ole	Rømer

Ole	Rømers	kort	over	Danmark	
der	viste,	hvor	stenene	skulle	stå.	
Bemærk	hvor	langt	Danmark	gik	

ned	i	tyskland	dengang.
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Deltagere søges stadig!
Har du lyst til at bidrage til vores 
sponsorer, så sig endelig til. Jo 
flere vi er om opgaven jo bedre. 
Vi holder et månedligt måde, hvor 
vi uddelegerer arbejdet i ”mindre 
enheder” fra gang til gang. Alt 
sammen til gavn for vores lokale 
forening, miljøet omkring HØST 
IF og HØST-Hallen.

Vi forsøger stadig at få gang 
i sponsorudvalget, men det er 
ikke nemt, da vi der deltager også 
har mange andre jern i ilden. 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, lige meget. Opgaverne i 
udvalget bliver snakket igennem 
og fordelt så alt passer til den 
enkeltes muligheder for indsats. 
HØST IF har brug for netop dig til 
denne spændende opgave!

Pt. har sponsorudvalget gang i 
flg. tiltag:
• Reklameskilte på multibanens 

bander ud mod P-plads
• Gennemgang af liste over 

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

rende sponsoraftaler
• Nye aktiviteter

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

Lars Olsen
Mail Lars.knud@godmail.dk

Majken Holst Jensen
Mail majkenjen@hotmail.com

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

ok aftale
Brændstof: Du støtter ungdomsar-
bejdet i HØST IF med 5 øre pr. liter, 
hver gang du tanker, når du har et 
OK benzinkort eller OK-app, der er 
tilknyttet HØST IF. 
Elektricitet: Bestil elektricitet 
via OK, så får HØST IF dobbelt 
op, altså 10 øre i tilskud pr. tanket 
liter brændstof. Flere af vores 
korthavere (inkl. undertegnede) har 
benyttet sig af dette gode tilbud 
om elaftale.
Tilmelding: Er du interesseret i 
dette gode OK tilbud med støtte til 
HØST IF, så download OK appen 
til iOS eller Android, eller kontakt 
undertegnede for et OK-kort.

I klublokalet i HØST-Hallen er 
der brochurer etc. og det vil også 
kunne ses på hjemmesiden.

Støt lokalsporten i HØST IF. 
Sidste år fik ungdomsarbejdet i 
HØST IF over 34.000 kr. i sponsor-
støtte af OK.

OK app
Det er nu muligt at downloade en 
app til både Android og iOS, så man 
ikke skal bruge kort til betaling på 
tanken, men betale via OK-app.

Det er vigtigt under opsætnin-
gen at angive den forening man vil 
støtte – så husk at tilvælge HØST 
IF! Så vil HØST IF stadig få 5 eller 
10 øre pr. liter når I tanker. Man kan 
også vælge MobilePay, men så er 
der ingen støttekroner til HØST IF!

Hvis man bruger betalingskort i 
automaten, er der ingen ændringer.

Kortholdere, der både har app og 
kort, kan anvende begge dele.

Lars Olsen
HØST IF Sponsorudvalg
E-mail Lars.knud@godmail.dk
Tlf. 23 81 01 21

Playersponsorater
Der er fra både NVUI og HØST 
IF opbakning til at sætte gang i 
playersponsorater. De sponsorer, 
der tidligere har haft årligt play-
ersponsorat, vil blive kontaktet 
for nytegning. Desuden er nye 
sponsorer både i NVUI og HØST 
IF velkomne. Så arbejdet er sat i 
gang i VH samarbejdsudvalg samt 
ved spillerne selv.

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

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

FØDSELSDAG
Vi fylder nu 14 år og fejrer det uge 35-37.

OK	plus

De aftaler jeg har på el og mobil er gode 
aftaler på rimelige vilkår. For mig er det vigtig-
ste, at jeg kan bidrage med 20 øre pr. liter til 
HØST IF.

Det er blot et eksempel, som andre med 
OK benzinkort, der vil støtte HØST IF’s 
ungdomsarbejde, også kan bruge.

Så ring til OK, tlf. 70 10 20 33, og få din 
aftale opdateret med de tjenester du måtte 
have behov for. HUSK at sige at HØST IF 
sponsoraftale 558640 det skal tilknyttes. Så 
støtter du HØST IF yderligere.

Lars	Olsen
OK sponsoransvarlig

KOMMENDE ARRANGEMENTER 

VeD	OK	I	ØDUM
Torsdag	den	 5.	september	 kl.	12.00-16.00 
Fredag	den	 6.	september	 kl.	12.00-16.00 
Torsdag	den	12.	september	 kl.	12.00-16.00 
Fredag	den	 13.	september	 kl.	12.00-16.00

Lars	Olsen
HØST IF Sponsorudvalg

MIt
Tilskud	til	HØST	IF	pr.	liter	når	jeg	tanker:
OK Benzinkort 5 øre
OK El 5 øre
OK Mobil Lars 5 øre
OK Mobil Bente 5 øre
I alt 20 øre pr. liter hver gang jeg tanker
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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 www.hmbaps.dk 
Hadbjergvej 135, 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
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 Mia Ridtland Jensen 51 86 55 03 
Rødkælkevej 22, Hadbjerg 8147@sogn.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
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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