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Foredrag om De Kellerske Anstalter
Medhjælper/tilflytterfest i Selling
Høstgudstjeneste og gårdbesøg
Ødum skal blomstre

14 Sigurd Barret synger salmer
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OKTOBERHØST

Efteråret er vel en af de smukkeste årstider i
Danmark.
De gyldne farver, der breder sig på trækronerne, de mørke aftener og de ruskende
regnvejrsdage. Det kalder på varm kakao i
eftermiddagstimerne – eller måske er det
stadig lunt nok til at få en kop kaffe i en solrig
krog i haven.
Det er snart efterårsferie for børnene. De
skal måske på ferie hos mormor og morfar,
for at blive forkælede. Eller måske har far og
mor planer om hyggelige hjemmedage med
kreative sysler. Det er højtid til lygtemænd og
kastanjedyr.
Men det er også tid til at plante nogle af
alle de løg, vi skal glæde os over i foråret.
Mange blomstrende buske har allerede sat
næste års knopper.
Det er godt, der er noget at glæde sig til.

DET SKER I HØST-OMRÅDET

De Kellerske Anstalters
historie, fest i Selling, høstgudstjeneste og gårdbesøg
AKTUELT

Ny bestyrelse i Hadbjerg,
indbydelse til 3.B, haludvidelse, om landsbyrådet.
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AKTIVITETER

Kirke i børnehøjde, gymnastik, volley søger medlemmer,
ledige badmintonbaner
DET HISTORISKE HJØRNE

Glemte oplysninger om Ødum
Skole er dukket op i Hadsten

God HØST
PRAKTISK INFORMATION

Ferie og fridage
Kirkebil og sogn.dk
Præster

SPONSORHJØRNET

6

Nyt sponsorat
Gode tilbud, som giver tilskud
til HØST IF.

Niels Bjarne
Larsen
Grafisk design

HER FINDER DU

Bladets støtter og andre
kontaktoplysninger

HØST KAN OGSÅ LÆSES PÅ INTERNETTET
8370.dk Klik på Links | HØST bladet.
www.hadstenstorpastorat.dk/kirkeblade/

35

Rikke Møller
Antvorskov
Redaktør
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Formiddagsmøde i præstegården

FOREDRAG OM

”DE KELLERSKE ANSTALTERS HISTORIE”


V. HISTORIKER POUL DUEDAHL

Ødum Præstegård, tirsdag den 1. oktober kl. 10.00
Foredraget bygger på Poul Duedahls anmelderroste bog ”Billeder fra en anden verden
– De Kellerske Anstalters historie”, der udkom
i juli 2019.
Se længere omtale i septembernummeret
af HØST.
Vi begynder kl. 10.00 med kaffe og boller.
Kl. 10.30 begynder foredraget.
Kaffen koster 20 kr. og alle er velkomne!

GUDSTJENESTER

Oktober		
Ødum
Hadbjerg
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 AB		
Søndag d. 27
19. søndag efter trinitatis
kl. 11.00 KUK
November		
Ødum
Hadbjerg
Andre kirker
Lørdag d.
2
Lørdagsdåb
kl. 11.00 MK		
Søndag d.
3
Alle Helgens dag
kl. 11.00 MK Musikgudstjeneste med lystænding
kl. 9.30 MK Musikgudstjeneste med lystænding
Tirsdag d.
5
Kirke i Børnehøjde
kl. 17.30 MK
Søndag d. 10
21. søndag efter trinitatis
kl. 9.30 MK
Torsdag d. 14
Tænkepause-gudstjeneste. Tema: gaven kl. 19.30 MK m. sang, violin og orgel		
Søndag d. 17
		
kl. 11.00 Nr. Galten Kirke LTM
kl. 11.00 Sct. Pauls Kirke.
Søndag d. 24
Koncert
kl. 19.30 Vocal Line		
					
Festgudstj. og genåbning af kirken

Tegning: Per Tjørnild

Mette Krabbe

Gudstjenester

Gudstjenesterne i de enkelte
kirker kan også ses på sogn.dk,
www.hadstenstorpastorat.dk,
eller ved hjælp af appen
”Kirkekalenderen”.
Eller snup et eksemplar
af ”KiRKEN – kirkebladet for
kirkerne i og omkring Hadsten”,
som ligger i våbenhuset.

Præster

MK
KUK
LTM
MHT
AB

Mette Krabbe
Kristoffer Uhre Knattrup
Lise Thorbøll Melchiorsen
Marie Hedegaard Thomsen
Anders Bonde
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MEDHJÆLPER/TILFLYTTER-FEST
I SELLING

Lørdag d. 5. oktober 2019 kl.18

HØSTGUDSTJENESTE
MED MINIKONFIRMANDER OG BØRNEKIRKEKOR
GÅRDBESØG OG HELSTEGT PATTEGRIS

st

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.

Vi håber at byde mange
Aftenen vil byde på en
lækker 3-retters menu, dans Selling-borgere velkommen til
denne aften.
til lokalt 6-mands live-orkester og masser af hygge.
Drikkevarer kan købes til
Selling Forsamlingshus
fornuftige priser: vin kr. 80, øl
kr. 15 og sodavand kr. 10. Og
der vil også blive solgt drinks.
Det er en voksenfest!
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Ødum-Hadbjerg Menighedsråd
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Vores minikonfirmander og Hadsten
Storpastorats Spirekor og Kantori deltager i
høstgudstjenesten i Ødum Kirke.
Efter gudstjenesten er der traditionen tro
helstegt pattegris og leg for børn på en af
egnens gårde. I år besøger vi Inge og Gert
Sørensen, Landevejen 231.
Arrangementet afholdes og planlægges
i samarbejde med Ødum byforening. Der
kan købes drikkevarer til maden og vi slutter
dagen af med kaffe- og kagebord.
Alle er velkomne.

r

Ødum Kirke, søndag den 6. oktober kl. 11.00

B
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D. 25.-27. OKTOBER

KOM OG VÆR MED
SÅ FÅR VI ØDUM TIL AT BLOMSTRE

SYMARATON

Søndag den 13. oktober sætter vi blomsterløg i Ødum

I SELLING FORSAMLINGSHUS

V

i mødes på parkeringspladsen foran
forsamlingshuset kl.9.30. Kom bare
og hjælp en time eller kom to, der er
ingen forpligtelser.
Tag gerne en spade eller lille skovl med.
Jeg modtager meget gerne forslag til
hvor vi kan sætte disse mange løg. Send
mig gerne en adresse, billede af stedet
og navnet på ejeren af grunden hvis
ikke det er kommunens jord, på mailen
sanne.hjortshoej@outlook.dk.
Hilsen løgformanden
Sanne Hjortshøj
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V

Vi lægger endnu engang fra land med tre dages
syning i Selling Forsamlingshus, hvor hele huset
kommer til at flyde med stoffer, symaskiner og
glade sy-damer.
Vi dækker op til tre dage med syning,
stof-køb/bytte, nye idéer, inspiration
og masser af hygge og snak.

• Mad, øl, vand og vin kan købes til meget
i starter fredag d. 25. oktober kl. 8
rimelige penge. (frokost og aftensmad til
og går hjem og sover når vi ikke kan
35,- pr. måltid), men du må selvfølgelig
holde os vågne mere.
også gerne medbringe dit eget.
Lørdag starter vi kl. 8, og bliver ved så
• Medbring evt. lidt kage, guf eller andet
længe vi gider.
lækkert til hele holdet.
Søndag morgen låser vi op kl. 8 igen, og
• Der er plads til max. 40 personer pr. dag,
lukker og slukker kl. 16.
og det er de 40 som melder sig først til.
Du kan deltage i det omfang du ønsker,
• Pris: Gratis
det er ikke et krav at man deltager alle tre
Alle er velkomne, og du bestemmer selv hvad
hele dage.
du vil sy.
• Borde, stole, strygebræt, strygejern og
Hvis du kender nogen, der gerne vil med, så
spejle findes.
inviter dem med.
• Medbring egne symaterialer og forlænDu melder dig ved at sende en mail til Jane
gerledninger, gerne kabeltromle, hvis du
på: albrechtsen1945@gmail.com.
har og evt. en bordlampe.
• Stofrester sælges/byttes, så tag dit overskydende stof med.
Mange syhilsner
fra sypigerne i Selling
• Kaffe og te ad libitum.
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FÆLLESSPISNING
Så er efteråret over os og vi
er i gang med hyggen i Selling.
Fællesspisningen i oktober er
onsdag den 30. oktober og
menuen er en overraskelse.
Glæd dig til denne samt
hyggeligt samvær med nabo,
genbo og dem fra den anden
ende af byen.
Prisen er 40 kr. pr. voksen
og 20 kr. pr. barn. Der kan
købes drikkevare til fornuftige priser og der er altid
koldt vand på bordet.
Tilmelding til
madiselling@gmail.com
senest søndag d. 27. oktober kl. 18.00 og hvis du
ingen e-mail har, på telefon
30 31 97 14.
Vi glæder os til at se jer.
De madglade i Selling

FÆLLESSPISNING
Fællesspisning starter op igen
torsdag d. 31. oktober kl. 18.00
Vi glæder os til at se rigtig
mange af jer.
Ring eller skriv en sms
til Tine og Michael på tlf.
20 73 87 49. Tilmeldelsen
er først gældende når i får
bekræftelse fra Tine og
Michael.
Hadbjerg Borgerforening

TEMAAFTEN OM SORG
Torsdag d. 31. oktober 2019 kl. 19.30-21.30, Hadsten Sognegård, Kirkevej 5, Hadsten

indgå i en berigende samtale
Sorgen – den nødvendige
om eksistentielle temaer og
fortælling. Et menneskes liv
trosmæssige overvejelser.
kan forstås som de fortællinChristian Juul Busch har
ger, der kan fortælles om det.
været præst på Rigshospitalet
Når vi mister et menneske,
i de sidste 30 år. Han har
vi er knyttet til, må vi derfor
sideløbende været aktiv for
skabe ”sorgens nødvendige
patienter og pårørende på
fortælling”. Det er ikke altid
flere fronter ikke mindst i
let. For når vi mister et
et mangeårigt arbejde for
menneske, følger der ofte
den palliative indsats både i
overvejelser over grundlægDanmark og resten af Norden.
gende spørgsmål og værdier
Fra 2013-2015 var har
i vores liv med. Og selv troen
desuden leder for projektet
kan komme i spil.
”Sorggrupper i folkekirken”,
Sorg er en naturlig reakder for alvor satte det folketion på tab og truslen om
kirkelige sorggruppearbejde
tab. Derfor er det godt og
på dagsordenen og siden har
vigtigt for os at forholde os
støttet sorggruppelederne i
både praktisk og teoretisk
deres arbejde. Arrangementet
vigtigheden af at fortsætte
til begrebet sorg for at få en
båndene til dem, vi har mistet, er gratis.
dybere forståelse af, hvad
samt beskrive hvordan vi
der er på spil hos og selv
kan høre, når et menneske
og andre.
Præsterne
taler om sine livsværdier, og
I foredraget vil Christian
hvordan vi hver især kan
Juul Busch tale om
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FOROMTALE AF ARRANGEMENTER I KOMMENDE MÅNEDER

HALLOWEENFEST

Den 2. november i Ødum Forsamlingshus

Byforeningen for Ødum og Omegn er klar med årets børnefest, som bliver den 5. af slagsen.
Vi glæder os til igen at se
kreative børn i uhyggeligt
flotte og grumme udklædninger samt eventyrlige væsener,
vampyrer, feer m.fl. Der er
plads til alle på dansegulvet,
så hårlokkerne kan lystigt
svinges og de stive knogler
og lattermusklerne kan blive
bevæget godt igennem.
Festen starter kl. 17 og
fortsætter til kl. 20.
Menuen er endnu ikke
planlagt, men plejer at bestå
af lækre ting som f.eks.
pølsemumier, zombielort,
græskaropkast, døde fingre
og kattebakkelort… Vi spiser
ca. kl. 18.
Der skal danses creeper-hekse-danse, læses
spøgelseshistorier og så skal
vi kåre de klammeste/uhygTilmeldingsfrist er den
geligste børn.
25. oktober – vær søde
Det koster 20 kr., som
at overholde denne!
betales ved indgangen. I
skal huske at medbringe lidt
Vi kan ikke klare os uden den
penge til sodavand (10 kr.)
fantastiske hjælp fra forældre
og/eller juice (5 kr.).
– så hjælp vil vi igen gerne
Skynd jer at sætte X i kalen- bede om.
deren den 2.november.
I er uvurderlige! Så har
du lyst til at være med

FOROMTALE AF ARRANGEMENTER I KOMMENDE MÅNEDER

ALLE HELGENS SØNDAG

GUDSTJENESTER MED LEVENDE MUSIK
Søndag den 4. november
Ødum Kirke kl. 9.30 med lystænding, Hadbjerg Kirke kl. 11.00 med lystænding
Alle Helgens søndag er
dagen, hvor vi mindes, dem
vi har mistet og nævner
navnene på dem, som er
døde i det forgangne år.

I Ødum Kirke og Hadbjerg
Kirke holder vi en liturgisk
musikgudstjeneste med
lystænding.
Ved begge gudstjenester
medvirker professionelle
sangere, som vil synge

4-stemmige motetter, koraler
og andet godt, som er nøje
udvalgt til lejligheden.
Anders Dohn
Mette Krabbe

til at planlægge årets
Halloweenfest, så giv
endelig lyd. Vi har en forældre-hjælpeside 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!

FOROMTALE AF ARRANGEMENTER I KOMMENDE MÅNEDER
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Kom og smag på belgisk øl
Fredag d. 15. november 2019 Kl. 19.30-23.00 i Selling Forsamlingshus
Ølstalden i Grundfør kommer
og præsenterer 6 forskellige
belgiske øl, hvortil der vil
blive serveret oste- og pølsebord fra Lading Mejeri.
Pris 85 kr. pr. person –
betales via MobilePay på
42 31 37 42, eller ved døren
på Byvej nr. 9.

Tilmelding ved betaling.
S.U. Fredag d. 8.
november 2019
Vi glæder os til at se jer
alle. skål
Venlig hilsen
Familien Hansen og
Familien Holst-Jensen

Sigurd synger salmer
For store og små. Ny kirkekoncert for hele familien med Sigurd Barrett
Ødum Kirke, onsdag den 6. november kl. 17.00
Oven på den store succes
med ”Sigurd fortæller om
Luther”, som bragte Sigurd
Barrett rundt i næsten 100
danske kirker i 2017, er
han nu klar med et helt nyt
projekt.
Sigurd Barrett og Eskild
Dohn gendigter 16 salmer

og vækker både Grundtvig,
Brorson, Ingemann og Kingo
til live i denne nye kirkekoncert, som er for hele familien.
I ord og toner føres børn og
voksne gennem salmerne i et
sprog, som alle kan forstå.
Der bliver sangtekster,
så alle kan synge med, og

gennem teater, sang og
fortælling puster Sigurd
Barrett nyt liv i 16 af de skønneste salmer, som børn og
voksne dermed kan tage med
sig og bruge både hjemme og
i kirken.

Koncerten er gratis, men man skal have en billet.
Billetter kan afhentes til høstgudstjenesten i Ødum Kirke den 6. oktober mellem kl. 10-11.
Til kirke i børnehøjde den 1. oktober deles der også billetter ud.
Fra mandag den 7. oktober
kan de resterende billetter afhentes på Hadsten

Kirkekontor mellem kl. 9.30
og kl. 13.00
Menighedsrådets Kulturudvalg

Billetter uddeles
fra 1. oktober

FOROMTALE AF ARRANGEMENTER I KOMMENDE MÅNEDER

Julekoncert med Vocal Line

Ødum Kirke søndag d. 24. november kl. 19.30
til mere energi-udladende
Til de af jer, der ikke ved,
pop-klassikere.
hvad Vocal Line er, vil jeg
For lidt over en måned
bare sige: Glæd jer! Her er
siden vandt Vocal Line
tale om måske det ypperste
Eurovision Choir i Gøteborg
rytmiske vokalensemble i
som repræsentant for
Danmark – og for den sags
skyld i Europa, hvilket kan ses Danmark i en intens, tv-transmitteret konkurrence mod ni
af den lange række af priser,
som koret har vundet, såvel i andre kor fra hele Europa. En
sejr der gav genlyd i medier
Danmark som i udlandet!
over hele landet og har ført
Hver eneste koncert med
til endnu mere efterspørgsel
Vocal Line er altid en stor
oplevelse, idet man bliver ført i både ind- og udland. Det
gennem et gigantisk klanguni- bliver med garanti et brag af
vers fra lækre, intime ballader en koncert!

Billetter kan købes
den 6. oktober umiddelbart før høstgudstjenesten
i Ødum Kirke.
Entré kr. 75.
De resterende billetter
kan kun købes ved fysisk
fremmøde på kirkekontoret
i Hadsten fra den 7. oktober.
Bemærk: der bliver kun sat
lidt over 200 billetter til salg,
og det er først til mølle.
Anders Dohn
Organist

FOROMTALE AF ARRANGEMENTER I KOMMENDE MÅNEDER
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Til forældre med børn i 3.B
på Hadbjerg Skole
Kære forældre
Jeres barn inviteres hermed til at være ”minikonfirmand”.
Undervisningen foregår i Ødum Præstegård kl. 13.45-15.30 følgende torsdage:
31. oktober, 7. november, 14. november, 21. november, 28. november
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 28. oktober på e-mail eller på tilmeldingsblanketten på næste side.
Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte mig på tlf. 40 88 96 00

VÆR EN DEL AF FÆLLESSKABET
STØT VORES AKTIVE BORGERFORENING
Med din støtte til Hadbjerg Borgerforening viser
du blandt andet at du bakker op om at vi i byen
fortsat kan have et præsentabelt og velbenyttet
forsamlingshus, at vi kan vedligeholde madpakkehuse, sheltere, og de omkringliggende arealer
i Søparken og Folkeskoven, at vi kan arrangere
fællesarrangementer såsom sankthansaften, juletræ, fastelavn, fællesspisning mm.
Og sidst men ikke mindst kan du som medlem
leje forsamlingshuset til en meget favorabel pris.
Er du i tvivl om du er medlem, kontakt gerne
bestyrelsen.
Læs mere om Hadbjerg Borgerforening på:
www.hadbjergborgerforening.dk
eller www.facebook.com/Hadbjergborgerforening/
mail hadbjergborgerforening@gmail.com

Kontingent
Husstand kr. 250 pr. år
Enlige
kr. 125 pr. år

Formand:
Kasserer:
Sekretær:
Medlem:
Medlem:

Poul Kragh
Gitte E. Nielsen
Kristine M. Jensen
Tine B. Olesen
Michelle E. Bihl

Hadbjerg Borgerforening

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

Kontingentet indbetales
nu på følgende konto:
Sparekassen Kronjylland
Hadsten afd.
Reg.nr. 9326
Konto 001 154 9748
eller MobilePay: 36575
Husk skriv adresse i
kommentarfelt.

NY BESTYRELSE I HADBJERG BORGERFORENING

Vores formand har valgt
at træde tilbage, og er
udtrådt af bestyrelsen.
Efter konstituerende møde den 10.
september ser den nye
bestyrelse således ud:

Søndag den 1. december holder vi familiegudstjeneste i Ødum Kirke kl. 14.00
Minikonfirmanderne skal gå Lucia (dem, der har lyst) og konfirmanderne står for gudstjenesten. Bagefter kører vi til Selling Forsamlingshus, hvor der vil være juletræstænding med
æbleskiver, julemand og godteposer. Inviter gerne bedsteforældre, søskende og hvem, der
ellers har lyst til at være med til at begynde julemåneden med en festlig gudstjeneste.

MINIKONFIRMANDER FOR 3.B
Kære elev i 3.B på Hadbjerg Skole
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. 13.45–15.30.
Til minikonfirmand skal vi:
99 Høre historier fra bibelen
99 Gå på opdagelse i kirken
99 Synge salmer og lære ”Fadervor”
99 Lege
99 Spise boller
99 Ha’ det sjovt!
Hvis det er noget for dig, så kom og vær med.
(Tilmelding på næste side)
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TILMELDING TIL MINIKONFIRMAND

HØST-HALLEN UDVIDELSE!

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 juletræstænding
søndag den 1. december:____________________ 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 minikonfirmandundervisningen er
at gøre børnene fortrolige med den kristne
børnelærdom og
Folkekirkens gudstjeneste.
Undervisningen er ment
som et supplement til
skolens kristendomsundervisning, og der vil blive
lagt vægt på en oplevelses- og erfaringsorienteret
undervisning. Det er gratis,
og man skal ikke være
døbt for at kunne deltage.

Status og information fra projektgruppen
Som nævnt i septembernummeret af HØST
skulle vi den 29. august præsenteres for
resultatet, som kommunen var nået frem til i
samarbejde med kirken.
En juridisk forsvarlig model var udvalgt
af fem mulige – den mest spiselige om end
det giver nogle udfordringer. Modellen, der
er valgt, er meget kort fortalt en såkaldt
ejerlejlighedsmodel, hvor kirken og HØST IF
(kommunen) ”ejer” hver sin del (lejlighed), og
derudover er der fællesarealer som deles af
begge parter.
Denne model vil fordyre projektet væsentlig, da tilbygningen reelt skal køre for sig selv,
uden at kunne udnytte de tekniske faciliteter
fra HØST-Hallen.
Så opgaven efter mødet er lige nu, at få
lavet en færdig tegning af projektet, få udregnet hvad tilbygningen reelt koster og så finde
ud af, om det er muligt at finansiere denne
ejerlejlighedsmodel via eksisterende midler,
eller om der skal tilføres yderligere penge til
projektet. Vi i projektgruppen er ret enige
om, at der ikke skal skæres i antal m2 eller de
faciliteter, som vi har taget udgangspunkt i.
Udover selve færdiggørelse af tegninger
og beregninger arbejder vi sideløbende på
at få beskrevet en samarbejdsaftale mellem
foreningen og kirken på tilbygningen.
Jo, der sker noget nu – langt om længe.
Tidsplanen? Ja, det er et godt spørgsmål.
Men hvis alt holder og klapper fra nu af,
skulle en tilbygning kunne stå færdig 2020.
Næste møde med kommunen og projektgruppen er aftalt til den 23. oktober. Vi
forsøger at holde jer opdateret her i HØST.
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 forbindelse 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 HØSTHallen er projekt ”Kirkens
Konfirmandhus” kommet til.
Konfirmandhuset kan med
fordel for alle placeres i tilknytning 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
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OM LANDSBYRÅDET I FAVRSKOV KOMMUNE

I

nden den seneste store kommune
sammenlægning havde Hammel
Kommune et landsbyråd. Årsagen var,
at der var tendens til at landsbyernes behov
blev “glemt/overset” i det store politiske spil.
Derfor blev der afsat et årligt beløb til projekter i
landsbyerne.
Da Favrskov Kommune, som den ser ud i dag,
blev dannet, fulgte landsbyrådet med, som en
mere eller mindre naturlig ting.
Formålet er at skabe og støtte lokale aktiviteter, herunder støtte både fysiske, sociale og
kulturelle initiativer ude i landsbyerne.
De 34 landsbyer, og 7 centerbyer i Favrskov
Kommune er med i rådet.
Der er en årlig pulje, p.t. på godt 1,2 millioner
kr. til rådighed. Heraf går på forhånd 10.000

kr. i årligt grundtilskud til hver af de 41 byer. Alt
hvad vi skal gøre for at få denne portion penge,
er at møde op til et enkelt af de fire årlige møder.
Der er som sagt fire årlige ordinære møder.
Ved ønsker og behov kan der afholdes temamøder om aktuelle emner, for eksempel brug og
vedligeholdelse af grønne områder.
Landsbyrådet bestemmer hvad pengene skal
bruges til via godkendelse af ansøgninger fra
landsbyerne.
Der gives penge til:
•
vedligeholdelse af forsamlingshuse
•
projekter, f.eks legepladser, stier,
madpakkehuse
•
arrangementer, f.eks. vores ildfluer og
Luther-arrangementer på skolen, årets
landsby, landsbytræf

Der laves forsøgsordninger, f.eks. med
delebiler i landsbyen.
Det er vigtigt for den enkelte landsby at
være med. Man er på forkant med hvad
der kan støttes, og hvordan man bærer sig
ad, hvis ens landsby har brug for støtte
til et eller andet formål. Desuden møder
man mange repræsentanter fra de andre
landsbyer, og der er god mulighed for
erfaringsudvekslinger.

Husk at landsbyrådsmedlemmet repræsenterer hele landsbyen.
Selv om valget i Hadbjerg foregår på
borgerforeningens generalforsamling, kan
alle foreninger og i øvrigt også enkelte
borgere henvende sig med spørgsmål og
gode ideer.
Vagn Salling Poulsen
Medlem af Landsbyrådet for Hadbjerg
vsphadbjerg@gmail.com
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HØST IF

GYMNASTIK

GYMNASTIK I SÆSONEN 2019/2020

Så er gymnastikken startet på fuld kraft
Gymnastikudvalget har hen over foråret lavet en forældre/udøver-folder, som vi håber at alle har fået. Ellers må I
lige spørge jeres instruktør, om I kan få den. Den indeholder praktiske oplysninger m.m. og vi håber at den kan give
svar på diverse spørgsmål. Og ellers er I meget velkomne
til at spørge instruktøren eller gymnastikudvalget.
Rigtig god sæson

Alle børneholdene starter i uge 35 – altså fra 26. august.
Undtaget er voksenholdene – se det enkelte hold.
Følgende hold er 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.

Mette Krabbe

r

Mini springere – piger/drenge 3.-4. klasse

l ie

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 årStartede 12. august

ur
d sy

er

Tirsdag kl. 20.15-21.30 hal A. Kontingent kr. 700
Instruktør: Thejs Jakobsen

Sig

Tilmelding til Mette Krabbe på mail
mekr@km.dk eller sms 40 88 96 00.
Alle er velkomne, også børn fra
Ødum, Selling, Langskov og
andre steder i sognene.

Vi u d d
ele

Hadbjerg Kirke
Tirsdag den 1. oktober kl. 17.30

tt e r ti l fa mi

e r te n
nc

I BØRNEHØJDE

le
b il

ko

KIRKE

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.

lm
a
s
r
nge

Se side 14

Zumba – M/K fra 16 årStartede 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 årStartede 3. september

Tirsdag kl. 19.15-20.45 hal B. Kontingent kr. 700
Instruktør: Gunvor Bakkegaard & Benedicte S. Larsen

Friske bedster & older – fra 60 årStartede 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 årStart 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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VOLLEYBALL

BADMINTON

HØST IF LØB

Volley voksne mixhold. Torsdage 20.00-22.00

Badmintonsæsonen er skudt i
gang, der er stadig ledige baner til
dem som måtte ønske det.

HØST IF Løb er en motionsafdeling i HØST
IF hvor vi løber sammen, træner mod fælles
mål og tager til små/store motionsløb. Der
er plads til alle på vores løbeture, da tempo
afstemmes eller der laves opsamling så vi
følges ad.
Har du fået lyst til at løbe sammen med os,
så skriv gerne en besked og aftal en tur.

HØST IF VOLLEY SØGER NYE SPILLERE
Da vi desværre har haft en del frafald her på
det sidste, søger vi nye spillere til vores HØST
IF volleyhold.
Vi er et voksen mixhold og spiller hver
torsdag fra 20.00 til ca. 22.00.
Niveaumæssigt og aldersmæssigt er vi
meget forskellige, men vi finder sammen til
nogle sjove og hyggelige timer med spændende kampe hver torsdag aften.

Har du lyst til at prøve at være med, skal
du være meget velkommen. Det er helt frit
og gratis at være med nogle gange indtil du
finder ud af om det er noget for dig.
Du møder bare op i HØST-Hallen torsdag
kl. 20.00.
Giv gerne en melding først på min mobil:
22 78 77 70, hvor du også er velkommen til
at stille spørgsmål.
Har du spørgsmål er du velkommen til at
henvende dig til:

Dag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Torsdag

Tidspunkt
19.00-20.00
16.00-17.00
20.45-22.00
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
20.00-21.00
16.00-17.00

Antal ledige baner
3
1
3
5
1
1
1
5

Gert Holdensgaard
tlf. 23 31 17 56
mail gertogsanna@skylinemail.dk

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

STAVGANG
Efteråret er over os nu. Vi går dog
stadig en tur hver torsdag kl. 19.00
Måske ændres start til lidt tidligere, når
dagene bliver kortere og mørket tager til.
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.

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

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

JU JITSU

Træningstider i HØST-Hallen
Børn:
tirsdage kl. 17.00-18.00
Ungdom og voksne:

tirsdage kl. 18.00-19.15 og torsdage kl. 20.00-21.30

Thomas Langton
Glentevej 10, Hadbjerg
Mail hadbjerg.jujitsu@gmail.com
www.facebook.com/hadbjergjujitsu/

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

KROLF

BORDTENNIS

Efteråret er over os, men du kan stadig gå til
Vi træner
den på krolfbanen ved HØST-Hallen.
Begynder/let øvede:
Vi spiller mandage og fredage kl. 13.00 ved 
Tirsdag kl. 18.00-19.15 og torsdag kl. 18.00-19.00
HØST-Hallen i Hadbjerg.
Øvede:
Kom og prøv at være med.

Tirsdag kl. 19.00-20.15 og torsdag kl. 19.00-20.00
Du kan låne køller og kugler helt gratis.
Vi har det sjovt! Og der er altid kaffe
Peter Thybo Christensen
bagefter!
Tlf. 50 74 73 15
Margit Jensen
Kontaktperson
Tlf. 22 76 57 78

Mail ptc@aabnet.dk
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FODBOLD

FLOORBALL
Så kom vi i gang med floorballsæsonen i HØST IF Floorball.
Efter en fin første sæson var ønsket fra spillerne at komme
til at spille 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 startede vi så op på sæsonen. Der var 16
spillere til første aftentræning på hel bane. Ingen tvivl om at
det stiller større krav til fysikken at skulle spille i to timer. Der
har været ca. 20 forskellige spillere indtil nu. Nogle støder
først til senere når udendørssæsonen i Oldboys fodbold er
slut. Så vi når nok op på ca. 30 spillere totalt set. Men der er
plads til flere og især nu da banen er hel. Så møde endelig op
og få en god gang motion i hyggelige omgivelser.
Spillet er for både M og K om end der ”kun” har været et
par K et par gange sidste sæson. Men alle er velkomne. Om
ikke andet så kom og prøv – du bliver garanteret 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

Børne- & ungdomshold
Så er vi godt i gang med efterårstræningen og turneringen,
og når vi når efterårsferien i
uge 42, er det så ved at være
slut på udendørs fodbold for
de yngre årgange og indendørs fodbold i HØST-Hallen
tager over. U13 DR og U13
PI spiller videre til primo
november.
Indendørs fodbold i
HØST-Hallen bliver om
fredagen kl. 15.00-23.00.
Der er træner- og ledermøde primo oktober, så vi
kan få aftalt tider og andet
omkring indendørsfodbold.
Jo der er gang i HØST
IF-ungdomsafdelingen i alle
årgange.
Fodboldudvalget

OB 40 holdet
Det er blevet til 6 spillede
kampe indtil nu – og blot et
enkelt points. Årsagen er at
HØST IF i sidste sæson blev
2’er og derfor er rykket en
række op, så de nu møder
hold som også har været godt
placeret. Der resterer kun to
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 OB 40-holdet kan
stilles til:
Jacob Andersen
Holdleder
Tlf. 27 12 55 24
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

NVUI/HØST IF seniorklubsamarbejde

VH FODBOLD
Serie 4
Foråret sluttede med nedrykning til Serie 4 for førsteholdet i
VH Fodbold.
Hjemmekampe
17. august kl. 14.00
24. august kl. 14.00
31. august kl. 14.00
13. september kl. 18.00
21. september kl. 14.00
5. oktober kl. 14.00
26. oktober kl. 14.00

VH Fodbold – Ørsted
3-2
VH Fodbold – Helsted
11-1
VH Fodbold – Vivild
6-0
VH Fodbold – Vorup
VUK
VH Fodbold – Værum		
VH Fodbold – HSK Hadsten		
VH Fodbold – Kristrup		

Første halvdel af efterårssæsonen – de første 7 kampe – er
nu spillet. Og det er et overbevisende VH Fodbold-hold, der
har hentet 21 point ud af 21 mulige. Målscoren er så fin
som 40-6. Så det tegner godt for mulig oprykning tilbage til
Serie 3 igen. Reelt er det kun Ørsted, der kan true os med
tre points mindre. Så hvis
vi bevarer roen resten af
efteråret, er det meget sandsynligt, at vi igen er i Serie 3
til foråret.

Serie 6
Puljen for Serie 6 er ombrudt og ser nu således ud:
VH Fodbold, Sabro, VRI 2, DGL2000 og Virup IF.
Der spilles en kamp mod hvert hold i puljen. Om oprykning
til Serie 5 er muligt vides ikke helt sikkert, da VH Fodbold
Serie 6 udeblev fra en kamp mod Åstrup/Hammelev før
puljen blev ombrudt. Vi må se hvad det ender med. Man skal
jo også lige vinde kampene inden en oprykning kan komme
på tale.
Hjemmekampe efter ombrydning af puljen
22. september kl. 14.00 VH Fodbold – Sabro
6. oktober kl. 12.00
VH Fodbold – DGL2000

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

Voldum
Hadbjerg
Voldum
Hadbjerg
Voldum
Hadbjerg
Voldum

Hadbjerg
Voldum

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: VH Fodbold,
Værum, Ørsted, HSK Hadsten,
Vivild, Vorup, Kristrup, Helsted
Pulje Serie 6: VH Fodbold, Sabro,
VRI 2, DGL2000 og Virup IF
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:

HØST IF
Peter Thybo Christensen, tlf. 50 74 73 15, ptc@aabnet.dk
Øvede
Tirsdag kl. 19.00-20.15 og torsdag kl. 19.00-20.00

HØST IF
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			
Tirsdag 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

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 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 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
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
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SKOLEN
DET ER EN OMMER

Der mangler
oplysning om
lærerne efter
at Nygaard
stopper og
frem til omkring
1948-1949.

Af Martin Møller
Lærer Hans Olesen
1859 – 1880

Tegningen som Rytterskolerne
blev opført efter

Manden bag skolerne,
Frederik IV

Billedet af den ”ukendte” Ødum Skole.
Billedet er taget i 1880. Vejen mod
højre, der går forbi sprøjtehuset er
Ødumvej, mod øst ned mod hovedvejen. Jeg kan ikke skrive ned mod
hverken Brugsen eller nu OK, for det
havde ingen tænkt på dengang.

D

Lærer JP Mønsted
1880 – 1888

Lærer Niels Bisgård
1888 – 1899

en 6. maj 2012 havde jeg et indlæg
på Pingvinnyt.dk om ”Den gamle
skole i Ødum 1720-1963” og ligeledes her i HØST, i marts 2015. Men nu er
der kommet flere ting frem i lyset om skolen,
så derfor er det en ommer!
Ødum Skole var en af de 241 rytterskoler, Kong Frederik IV lod opføre, som en
folkegave, i anledning af sin 50-års fødselsdag. Landet var delt op i 12 rytterdistrikter
og Ødum Skole hørte til Dronningborg
Det gamle postkort, skrevet på
Ødumgård i 1907, viser skolen som
vi kender den, bygningen bagud var
gymnastiksal da jeg gik i skole.

Lærer Peter Nygaard. 1899 – ca. 1940, han
døde pensioneret i 1944, er begravet i Ødum

Rytterdistrikt sammen med Spentrup, Borup,
Gimming, Harridslev, Voldum, Råsted,
Hallendrup, Kristrup og Mejlby.
Skolerne blev bygget i 1720-1727 efter
samme tegning og med samme indretning.
Hvornår skolebygningen, som vist nederst
forrige side, blev brudt ned i Ødum er nu
uvist, og jeg var af den opfattelse, at det var
den bygning, der havde fungeret som skole,
indtil den vi kender i dag, blev bygget.
Men det er ikke rigtigt.

Bemærk at den er stråtækt, dog ikke
da jeg kom i skole, så det kan da ikke
siges, at jeg har gået i den stråtækte.

I baggrunden ses ”skorstenen”
Ødumgård og tv. Kirkely (JC Møbler)
mere om det en anden gang.
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Skole og gymnastiksal ca. 1955,
legepladsen ses foran. På legepladsen var et område med sand,
hvor vi skulle lave længdespring i
gymnastiktimerne, ja selvfølgelig
i det tøj vi havde på den dag.
Spydkast foregik på en mark i
nærheden.

Her ses skolen i 50’erne, bemærk
bindingsværksbygningen til højre, det
var skolens tørvehus, i gavlen var der
to små rum med støbejernstoilet, uden
sæde, og ingen vask eller vand i øvrigt

så hænderne kunne vaskes. Det lille
drikkekummen, hvor man kunne drikke
blikskur nederst tv. var drengenes
en tår vand.
pissoir, hvor lugten sørgede for, at man Taget med de to skorstene forrest er
blev hurtigt færdig.
nuværende Ødumvej 27.
I skolegården foran skolen ses

På Hadsten Lokalarkiv, er der fundet et
billede, som viser en ældre skolebygning
end den nuværende, (forsamlingshuset) som
jeg tidligere har skrevet, blev bygget i 1888,
men det stemmer ikke. Huset er ifølge den
offentlige BBR meddelelse bygget i 1910, og
det stemmer heller ikke helt, da jeg fra Kurt
Villy Svendsen har fået tilsendt et postkort,
som er skrevet på Ødumgård i 1907, og her
er motivet af skolen, som så må været blevet
bygget tidligere!
Billedet af den ukendte skolebygning, som
er dukket op i lokalarkivets gemmer, er blevet
indleveret til en arkivsamling i 1962, længe
før Hadsten Lokalarkiv kom til i lokalerne på
Hadsten Skole i 1970, og billedet er heldigvis
ikke gået tabt.

Det spændende billede er indleveret i 1962
af forhenværende tømrermester Kristian
Olesen, som havde haft tømrerforretning i
Ødum i mange år, og drevet tømrerforretningen, Ødumvej 27, som nabo til skolen, hvor
hans far, Hans Olesen, havde været skolelærer fra 1859-1880, og hvor han døde 18.
december kun 45 år gammel. Hans Olesen
var gift med Ane Marie på 45, og begge
kom fra Odder. Desuden var datteren, Oline
Kirstine Olesen, født i Odder i oktober 1859,
lærerinde på skolen.
Forhenværende tømrermester Kristian
Olesen døde på Randers Kloster i 1966.
Tømrerforretningen købte min svigerfar,
tømrermester SP Sørensen i 1948, og som
han drev mange år frem.

Kristian Olesen skriver på bagsiden, at det
er ham, 4 år gammel, der står til venstre af de
fire personer ved husgavlen. Næstefter er det
hans søster Clara Johanne på 7 år, næstefter
er det storebror Ole Bendix på 13, alle født i
Ødum, og yderst til højre, tjenestepigen Karla
Hansen på 19 år.
Kristian Olesen skriver også, at det lille hus
til venstre på billedet er sprøjtehuset.
Forhenværende, nu afdøde, malermester
Åge ”Koch” Bjerregård fortalte mig for mange
år siden om sprøjtehuset i haven mellem
tømreren og skolen, men det har ikke været
muligt at få yderligere oplysninger om det, så
det er dejligt, at det findes på billedet.
På det gamle sognekort for Ødum, har
jeg fundet de førstelærere, der må have

undervist i skolebygningen
på billedet. I samme periode
er der på sognekortet vist en
række lærerinder.
Da jeg gik i skole i Ødum
fra 1955 og frem til 1959 var
der to klasser, betteklas’ og
stueklas’, eleverne fra 1.-4.
klasse i et klasseværelse,
indgangsdøren ses midt på
bygningen, og 5.-7. klasse
i det andet klasselokale,
med indgang fra gården, nu
indgangen til forsamlingshuset. De små klasser blev
undervist af lærerinden og de
store klasser af førstelæreren.

Lærer Jensen
1948/49-1957

Lærer Johansen
1957-1963

Lærerinde
Fru Mikkelsen
Var der altid,
her 1955

Her ses et tidligt billede af
Ødum Skole, bemærk landevejen er en grusvej. Bemærk
også at store dele af bygningen
er tilgroet med efeu.

Her boldspillet i gang på legepladsen, vist nok 1956-57.
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Praktisk information

FERIE OG
FRIDAGE

Jeg holder efterårsferie i
uge 42 og 43: d. 14.-27.
oktober.
Uge 41, 7.-11. oktober er jeg på kursus i
Løgumkloster.
Der henvises i perioderne til mine kollegaer i
Hadsten:
Lise Thorbøll
Melchiorsen 86 98 24 24
Kirkekontoret
86 98 04 25
Her er Lærer Johansen vist nok ved at dele drengene op
til en gymnastiktime, nok noget med boldspil.

Lærerne på skolen i min skoletid i Ødum
ses på forrige side.
På loftetagen over den nuværende forsamlingshussal havde Fru Mikkelsen, og husbond
Andreas lejlighed og i den nuværende lejlighed holdt førstelæreren til.
Lejligheden er i dag udlejningslejlighed
og lejligheden på loftetagen eksisterer ikke
længere.
I 1959 ændres skolestrukturen i Ødum
Hadbjerg Kommune, da skolerne, i henhold til
”Bekentgørelse af Lov om folkeskolen, 18. juni
1858”, åbenbart ikke længere kunne leve op

PRÆSTER
i pastoratet

MK
Mette
Krabbe

MHT
Marie
Hedegaard
Thomsen

Mette Krabbe

til kravet for undervisning, så det blev sådan,
at fra skoleårets begyndelse, april 1959 (ja
dengang gik skoleåret fra april til april), skulle
1. og 2. klasserne gå i skole i Selling, 3. og
4. klasserne i Ødum og 5., 6. og 7. klasserne
skulle gå i Hadbjerg Skole indtil en helt ny
centralskole ville stå færdig i Hadbjerg i 1963.
Alt det kan der læses om i HØST fra
marts 2015.
Gymnastiksalen og legepladsen foran
bygningen skilte kommunen fra og solgte
som byggegrund, og gymnastiksalen fulgte
endda med i købet. På grunden i dag ligger
Ødum Torv 4.

Her en plantegning af Ødum Skole, som jeg og min kone
husker det så ud, da vi gik i Ødum Skole fra 1955 til 1960
Tegningen er ikke i noget målforhold, kun som vi kan rekonstruere det ud fra gamle skolebilleder og billeder af huset.
Ødum Skole blev overtaget af Ødums borgere, og blev til
forsamlingshuset, som vi kender i dag.

KUK
Kristoffer
Uhre
Knattrup

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.

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.

LTM
Lise
Thorbøll
Melchiorsen

AB
Anders
Bonde

Hadbjerg Skole

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!

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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Sponsorhjørnet

MIT
Tilskud til HØST IF pr. liter
når jeg tanker:
OK Benzinkort
OK El
OK Mobil Lars
OK Mobil Bente
I alt

5 øre
5 øre
5 øre
5 øre
20 øre pr. liter

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 eksisterende sponsoraftaler
• Nye aktiviteter
Du kan kontakte sponsorudvalgets medlemmer, hvis du har
spørgsmål eller er interesseret!
Lars Olsen
Mail Lars.knud@godmail.dk
Majken Holst Jensen
Mail majkenjen@hotmail.com

Sponsorhjørnet

De aftaler jeg har på el og mobil
er gode aftaler på rimelige vilkår.
For mig er det vigtigste, 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

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!

tjenester du måtte have behov for.
Husk at sige at HØST IF sponsoraftale 558640 skal tilknyttes.
Så støtter du HØST IF yderligere.
Lars Olsen
OK sponsorudvalg
Mail Lars.knud@godmail.dk
Tlf. 23 81 01 21.

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 opsætninOK aftale
gen at angive den forening man vil
Brændstof: Du støtter ungdomsar- støtte – så husk at tilvælge HØST
bejdet i HØST IF med 5 øre pr. liter, IF! Så vil HØST IF stadig få 5 eller
10 øre pr. liter når I tanker. Man kan
hver gang du tanker, når du har et
OK benzinkort eller OK-app, der er også vælge MobilePay, men så er
der ingen støttekroner til HØST IF!
tilknyttet HØST IF.
Hvis man bruger betalingskort i
Elektricitet: Bestil elektricitet
automaten, er der ingen ændringer.
via OK, så får HØST IF dobbelt
Kortholdere, der både har app og
op, altså 10 øre i tilskud pr. tanket
kort, kan anvende begge dele.
liter brændstof. Flere af vores
korthavere (inkl. undertegnede) har
Lars Olsen
benyttet sig af dette gode tilbud
HØST IF Sponsorudvalg
om elaftale.
Mail Lars.knud@godmail.dk
Tilmelding: Er du interesseret i
dette gode OK tilbud med støtte til Tlf. 23 81 01 21
HØST IF, så download OK appen
til iOS eller Android, eller kontakt
undertegnede for et OK-kort.

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.

SIDSTE NYT!

VVS-Installatør Flemming Sørensen A/S,
Hinnerup, har sponsoreret spillesæt til
Fodbold U8/U9 drenge. Trøjerne er med
sponsornavn, klublogo og på ryggen er
spillernavn og nummer, som er selvvalgt af
spillerne.
Tak til VVS-Installatør Flemming Sørensen
A/S for dette sponsorat.

I næste nummer vil der være et holdbillede.
Du kan kontakte sponsorudvalgets
medlemmer, hvis du har spørgsmål eller er
interesseret!
Lars Olsen
HØST IF Sponsorudvalget
Tlf. 23 81 01 21

KOMMENDE ARRANGEMENTER

VED OK I ØDUM

Fredag den 4. oktober kl. 12.00-16.00
Fredag den 22. november kl. 12.00-16.00
Torsdag den 5. december kl. 12.00-16.00
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Her finder du

KALE
DE LO ØST
T
Ø
T
S
TER H
TØT

DER S

Akupunktør
Anna Grethe Strange
86 91 47 47
Baunehøjvej 158, Hadbjerg www.akupunktur-hadsten.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
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
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
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
oedum-by.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

oedum-by.dk/forsamlingshus/
Udlejning: Lillian Lindberg
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 Jensen51 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
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MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

HØST oktober

30

udkommer
Formiddagsmøde,
kl. 10.00
Kirke i Børnehøjde,
kl. 17.30

LØRDAG

HØST IF på OK,
kl. 12-16

1

2

3

SØNDAG

Medhjælper- og
tilflytterfest i Selling,
kl. 18.00

Høstgudstjeneste,
Ødum Kirke, kl. 11.00
Gårdbesøg og frokost

5

4
Deadline HØST
november

8

9

10

12

11

Plejehjems
gudstjeneste,
kl. 15.00

14

15

16

17

22

HØST november
udkommer

28

NOV.

23
Fællesspisning,
kl. 18.00

29
5.
6.
10.
14.
15.

Kirke i Børnehøjde, kl. 17.30
Sigurd synger salmer, kl. 17.00
Gudstjeneste, Hadbjerg Kirke, kl. 9.30
Tænkepause-gudstjeneste, kl. 19.30
Ølsmagning, kl. 19.30

24

Symaraton

25

Fællesspisning,
kl. 18.00
Temaaften om sorg,
kl. 19.30
30

1

Deadline til HØST december
Gudstjeneste, Nr. Galten Kirke, kl. 11.00
HØST IF på OK
Festgudstjeneste, Sct. Pauls Kirke, kl. 11.00
Julekoncert med Vocal Line, kl. 19.30

20
Gudstjeneste,
Hadbjerg Kirke,
kl. 11.00
Symaraton

26
Dåbsgudstjeneste,
Ødum Kirke, kl. 11.00
Halloweenfest
kl. 17.00

31
16.
17.
22.
24.
		

19

18
Symaraton

21

13
Gudstjeneste,
Ødum Kirke, kl. 9.30

2

27
Musikgudstjeneste,
Hadbjerg Kirke,
kl. 9.30
Musikgudstjeneste,
Ødum Kirke, kl. 11.00
3

OKTOBER  2019

7

6
Lad Ødum blomstre,
kl. 9.30
Gudstjeneste,
Hadbjerg Kirke,
kl. 11.00

