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OP TIL ALLEHELGEN

Den nye persondatalov understreger, hvor
vigtige de helt specifikke oplysninger om
hver enkelt af os er. Loven har til formål
at beskytte os mod misbrug af vore data.
Den nye lov har flere følgevirkninger for
kirkekontorerne, hvorfra store dele af
personregistreringen foregår. Ting, der før
var ret enkle, er nu blevet mere besværlige.
For eksempel har man tidligere kunnet læse
i kirkebladet, hvem der var blevet døbt, viet
eller var død, og på den måde følge med i
sognets liv. Det er nu ikke længere så ligetil.
Loven har også fået betydning for de
årlige mindegudstjenester til allehelgen. For
selvom det stadig er tilladt at læse de dødes
navne op i kirken, må man ikke længere
sende en invitation ud til alle de pårørende
for at minde dem om arrangementet – det
må man kun, hvis anmelderen er medlem af
folkekirken.
Mindegudstjenester til allehelgen er blevet
en fast del af kirkeåret mange steder. Vi lever
i en tid, hvor det at sørge ikke længere kan
være alt for synligt. Vi bruger ikke længere
sørgetøj eller giver de efterladte meget
råderum til at være i sorgen. Men sorg tager
tid. Derfor betyder det så meget at høre sine
kæres navne læst op i en betydningsfuld
sammenhæng, som til allehelgen.

		 DET SKER I HØST-OMRÅDET

Omtale af 17 arrangementer i
november. Hvad venter du på?

		 AKTUELT

Ved du noget om Eya Gerda
Nielsen? HØST IF har fået
pensionisthjælpere.

		 AKTIVITETER

TEGNINGER
Per Tjørnild, ptjorn@gmail.com

Er HØST ikke kommet?
Så kontakt Rikke Møller Antvorskov

INTRO

Samvær om sport og tro
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		 TILBAGEBLIK

 illeder fra høstgudstjenesten
B
i Ødum Kirke og gårdbesøg
hos Inge og Gert Sørensen

DET HISTORISKE HJØRNE

Skorstenen, dammen og
købmanden der forsvandt

PRAKTISK INFORMATION

Fravær, Hadbjerg Skole
Kirkebil og sogn.dk
Præster

SPONSORHJØRNET

Sponsoreret tøj.
Gode tilbud, som giver tilskud
til HØST IF.

28

God allehelgen
og god HØST

HER FINDER DU

Bladets støtter og andre
kontaktoplysninger
Niels Bjarne
Larsen
Grafisk design

Rikke Møller
Antvorskov
Redaktør
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GUDSTJENESTER
Oktober		
Søndag d. 27.
19. søndag efter trinitatis
November		
Lørdag d.
2.
Lørdagsdåb
Søndag d. 3.
Alle Helgens dag
Tirsdag d.
5.
Kirke i Børnehøjde
Søndag d. 10.
21. søndag efter trinitatis
Torsdag d. 14.
Tænkepause-gudstjeneste: "gaven"
Søndag d. 17.
Torsdag d. 21.
Plejehjemsgudstjeneste

Ødum Kirke

Hadbjerg Kirke
Andre kirker
kl. 9.30 KUK
Ødum Kirke
Hadbjerg Kirke
Andre kirker
kl. 11.00 MK		
kl. 11.00 MK Musikgudstjeneste. med lystænding
kl. 9.30 MK Musikgudstjeneste med lystænding
kl. 17.30 MK
kl. 9.30 MK og præstekadet
kl. 19.30 MK med sang, violin og orgel		
		
kl. 11.00 LTMNr. Galten Kirke
		
kl. 15.00 KUK Møllegården
		
kl. 11.00 Sct. Pauls Kirke.
Søndag d. 24.
Koncert
kl. 19.30 Vocal Line
					
Festgudstj. og genåbning af kirken
Tirsdag d. 26.
Ungdomsgudstjeneste
		
kl. 19.00 AMKH Sct. Pauls Kirke
December		
Ødum Kirke
Hadbjerg Kirke
Andre kirker
Søndag d. 1.
1. søndag i advent
kl. 14.00 MK Familiegudstjeneste		
Tirsdag d.
3.
Koncert med Spirekoret og Kantoriet
kl. 17.30
Søndag d. 8.
2. søndag i advent
kl. 11.00 MK
Søndag d. 15.
3. søndag i advent
kl. 11.00 Ole Juul		
Torsdag d. 19.
Plejehjemsgudstjeneste
		
kl. 15.00 MK Møllegården
Søndag d. 22.
4. søndag i advent
kl. 16.00 MK musikgudstjeneste
Mandag d. 23.
Juleaftensgudstjeneste
kl. 16.00 MK
Tirsdag d. 24.
Juleaften
kl. 15.00 MK
kl. 13.00 MK
kl. 14.00 MK Kollerup
Onsdag d. 25.
Juledag
kl. 11.00 MK		
Torsdag d. 26.
2. juledag
		
kl. 11.00 AMKH, Sct. Pauls Kirke
Søndag d. 29.
Julesøndag. Liturgisk gudstjeneste med julesalmer, vi endnu ikke har fået sunget
kl. 11.00 MK Sct. Pauls Kirke
Tirsdag d. 31.
Nytårsaftensdag
		
kl. 13.30 AMKH Sct. Pauls Kirke
Januar		
Ødum Kirke
Hadbjerg Kirke
Andre kirker
Onsdag d.
1
Nytårsdag
kl. 16.00 MK

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
Mette Krabbe
KUK
Kristoffer Uhre Knattrup
LTM
Lise Thorbøll Melchiorsen
AMKH
Anne Martiny Kaas-Hansen
MHT
Marie Hedegaard Thomsen
AB
Anders Bonde

TEMAAFTEN OM SORG

Christian
Juul Busch

Torsdag d. 31. oktober 2019 kl. 19.30-21.30,
Hadsten Sognegård, Kirkevej 5, Hadsten
Sorgen – den nødvendige fortælling. Et
menneskes liv kan forstås som de fortællinger, der kan fortælles om det. Når vi mister et
menneske, vi er knyttet til, må vi derfor skabe
”sorgens nødvendige fortælling”. Det er ikke
altid let. For når vi mister et menneske, følger
der ofte overvejelser over grundlæggende
spørgsmål og værdier i vores liv med. Og selv
troen kan komme i spil.
Sorg er en naturlig reaktion på tab og
truslen om tab. Derfor er det godt og vigtigt
for os at forholde os både praktisk og

teoretisk til begrebet sorg for at få en dybere
forståelse af, hvad der er på spil hos og selv
og andre.
I foredraget vil Christian Juul Busch tale om
vigtigheden af at fortsætte båndene til dem,
vi har mistet, samt beskrive hvordan vi kan
høre, når et menneske taler om sine livsværdier, og hvordan vi hver især kan indgå i en
berigende samtale om eksistentielle temaer
og trosmæssige overvejelser.
Christian Juul Busch har været præst på
Rigshospitalet i de sidste 30 år. Han har

sideløbende været aktiv for patienter og
pårørende på flere fronter ikke mindst i et
mangeårigt arbejde for den palliative indsats
både i Danmark og resten af Norden. Fra
2013-2015 var har desuden leder for projektet ”Sorggrupper i folkekirken”, der for alvor
satte det folkekirkelige sorggruppearbejde på
dagsordenen og siden har støttet sorggruppelederne i deres arbejde. Arrangementet
er gratis.
Præsterne
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HALLOWEENFEST

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/uhyggeligste børn.
Det koster 20 kr., som
betales ved indgangen. I
skal huske at medbringe lidt
penge til sodavand (10 kr.)
og/eller juice (5 kr.).
Skynd jer at sætte X i kalenderen d. 2. november.

Tilmeldingsfristen var den
25. oktober – men måske kan
du nå det endnu!
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-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!

LAD OS MINDES I FÆLLESSKAB
Allehelgens søndag vil vi i fællesskab mindes
vores døde. Dem vi har mistet i år, og dem vi
tidligere har mistet. Sammen vil vi synge, bede
og tænde lys. Håbe, længes og søge trøst.
Søndag den 3. november
Ødum Kirke kl. 11.00 med lystænding
Hadbjerg Kirke kl. 9.30 med lystænding
Vi ville ønske, at man stadig klædte sig i sort
Navnene på dem, som er døde i det
det første år.
forgangne år vil blive læst op, og ved begge
Vi ville ønske, vores mærke var synligt, så andre
gudstjenester medvirker professionelle
kunne se vores mærke.
sangere, som vil synge 4-stemmige motetter,
koraler og andet godt, som er nøje udvalgt til Vi ville ønske, at der fandtes ritualer.
lejligheden.
Så vi laver selv ritualer.
I 1915 skrev Marcel Proust et brev til sin
Vores venner laver ritualer.
ulykkelige penneven, hvori der bl.a. stod:
Så vores venner spiser med os hver aften.
”Når vi sørger over et elsket menneske, kan
Så vores venner ringer til os hver morgen.
vi kun trøstes af ord fra dem som har kendt
Så vores venner tager sig af vores børn.
dette menneske, og som er i stand til at
Så vores venner sidder hos os hele dagen, mens
genkalde ham for os.”
intet sker.
Hvorfor mon Proust skrev sådan? Hvorfor
Så vores venner holder os i live, mens intet sker.
siger han, at vi kun for alvor kan trøstes
Kun denne brændende smerte sker.
af dem, som har kendt vores døde, mens
I den standsede tid, brændende smerte.
de levede?
Vores venner vasker forsigtigt det blødende sår.
Måske fordi vi kun kan tænke på vores
døde som levende. Vi kan ikke tænke på dem Rituelt vasker de hver dag
Vores usynlige brændemærke.
som døde. Vores døde står for os i alt, hvad
de har sagt og gjort. Deres bevægelser, deres
Fællesskabet som noget lige så absolut
gråd, deres latter.
Kun ord fra dem, som har kendt den døde, som døden.
Fællesskabet som eneste mulighed.
mens han eller hun levede, kan trøste. Kun
de kan forvisse os om, hvad vi har mistet.
Naja Marie Aidt taler om fællesskabet, det
Trøsten er, at vi – sammen med andre
sagtmodige fællesskab, som den eneste
– tænker på vores døde, som levende. I erindringen om det menneske, der levede, har vi mulighed, fordi det ved, at døden er en del af
livet. Den hører med og kommer til os alle.
dog noget af dette menneske hos os.
I kirken mindes vi i fællesskab. Vi mindes vores
I erindringen opstår der fællesskab mellem
døde i fællesskab, og her har vi dem altid med os.
levende og døde.
Det halvrunde knæfald ved alteret er billede på
Og ja, måske er det netop i fællesskabet,
fællesskabet mellem levende og døde. Det er en
at trøsten er at finde. Det mener digteren
halvcirkel, der fortsætter ud på kirkegården, ud
Naja Marie Aidt i hvert fald. I 2015 mistede
til vores døde, til dem der ligger der til alle tider.
hun sin 25-årige søn. For hende blev fællesskabet det sted, hvor sorgen kunne rummes. Med dem samles vi om korset, om ham som
overvandt døden og gav os troen på, at kærligI hendes bog ”Har døden taget noget fra
heden er stærkere end døden, at der findes lys i
dig så giv det tilbage. Carls bog” fra 2017,
mørket. Det evige lys, der oplyser livet og døden
skriver hun:
og forkynder, at i det lys lever vi og vores døde.
Vi ville ønske, at man stadig gik med sørgebind
det første år.
Mette Krabbe
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TÆNKEPAUSE

GUDSTJENESTE I ØDUM KIRKE MED KLASSISK MUSIK
Ødum Kirke, torsdag den 14. november kl. 19.30

G

udstjeneste på en
ny måde midt i den
mørke november.
Tænkepause-gudstjenester
er korte musikgudstjenester,
hvor vi undervejs synger
salmer, lytter til musik, ord og
bønner og giver os tid til at
reflektere over livet. Temaet
for refleksionerne kan være
forskellige, men alle tager de
udgangspunkt i en af bøgerne
fra Århus Universitets serie
Tænkepauser.

Denne aften tager vi
udgangspunkt i bogen ”gaven”
og undervejs lytter vi til klassisk musik leveret af Jette
Rosendahl og Steen Hansen,
der til daglig er sanger og
organist i Hadsten.
Begge er uddannet fra Det
Jyske Musikkonservatorium
og har en lang række duooptrædener bag sig. Musikerne
glæder sig til at fremføre
stemningsfulde stykker af bl.a.
J.S. Bach og John Williams.

Om Århus Universitets
serie Tænkepauser
Tænkepauser er små bøger
med store tanker. På kun
60 sider formidler forskere
fra Aarhus Universitet deres
viden, om netop det de ved
mest om. Tag en pause og bliv
klogere på alt fra tro, håb og
kærlighed til myrer, monstre
og skurke. Idéen med serien
er at kanalisere forskningen
ud til nye målgrupper og ind i
hverdagens pauser.

KOM
OG
SMAG
PÅ
Ø
BELGISK
ØL

lstalden i Grundfør kommer og
præsenterer seks 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 9.
Tilmelding ved betaling.
S.U. Fredag d. 8. november 2019
Vi glæder os til at se jer alle. Skål

FREDAG D. 15. NOVEMBER 2019 KL. 19.30-23.00 I SELLING FORSAMLINGSHUS

Venlig hilsen
familien Hansen og
familien Holst-Jensen
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Formiddagsmøde i præstegården

ERINDRINGSFOREDRAG
V. OTTO HANSEN, LANGSKOV
Tirsdag den 19. november kl. 10.00 i Ødum Præstegård
I 2018 udgav Otto Hansen
erindringsbogen ”Som jeg så
det”, hvori han bl.a. fortæller om sin opvækst i 40’erne
og 50’ernes Danmark, sådan
som den udspillede sig i en
husmandskoloni på Østfyn
under fattige kår.
Bogen er først og fremmest
tiltænkt den nære familie,
men den er også et historisk
dokument, som andre kan
spejle sig i og blive klogere af.
Og det vil vi gøre den 19.
november, hvor vi får besøg
af Otto Hansen fra Langskov.
Vi skal høre om den fynske
barndom, om skoleforhold

Skolebestyrelsen inviterer
Onsdag d. 20. november kl. 17-19 inviterer Hadbjerg Skoles bestyrelse til årsberetning og foredrag i skolens aula. SFO’en holder aftenåben fra
kl. 16.30 for alle børn, også de som ikke er tilmeldt SFO. Traditionen tro vil
der efter mødet være pølser og sodavand til alle!

og somre med københavnske
feriebørn; om bedstefarens
baggrund som barn af en
krigsenke fra 1864; om at
være mønsterbryder; at flytte
til Langskov i 70’erne og stifte
familie i en tid, hvor begge
forældre var på arbejdsmarkedet og meget meget mere.
Velkommen til erindringsforedrag i Ødum Præstegård.
Vi begynder kl. 10.00 med Universitet som forsker ved
Fysiologisk Institut.
kaffe og boller. Kl. 10.30
begynder foredraget.
Kaffen koster 20 kr.
Mette Krabbe
Otto Hansen er uddannet dyrlæge og har i mange
år været ansat på Aarhus

”Tænk, hvis du ikke afgør dit barns fremtid”
Det spørgsmål stiller Zetland-journalisten og foredragsholder Sara Alfort. Bliver
børns fremtid afgjort af, hvor meget de er blevet ammet? Hvilken madpakke
de får med i skolen? Hvor ofte de undgår trampolinskader? Formentlig ikke.
Alligevel er mængden af råd, studier og anbefalinger til forældre eksploderet
ud i det absurde. Med udgangspunkt i sin nye bog giver Sara Alfort et opråb
til sin egen forældregeneration:

Hvordan blev vi de forældre, vi er?
Og hvad betyder det for vores børn?
Hadbjerg Skoles personale har været til foredrag og debat med Sara Alfort.
Det var en både inspirerende, provokerende og øjenåbnende oplevelse.
Tag din nabo under armen, arrangementet er åbent for alle!
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FÆLLESSPISNING I SELLING
MED JENS OG JETTE SHOW
Onsdag 27. november 2019 kl. 18.00
Så er vi nået til dagen, hvor vi skal have and
med tilbehør samt risalamande med kirsebærsovs til dessert. Efter dette serverer vi
noget sødt til kaffen, mens der er underholdning med Jens og Jette, der spiller og synger
danske sange, og måske sniger der sig en
julesang og en fællessang ind.
Husk at være i god tid med tilmelding til
denne aften, da der er rift om pladserne. Så
har du ikke allerede tilmeldt dig, så skynd dig
at gøre det på mail madiselling@gmail.com

JULEKONCERT MED VOCAL LINE
Ødum Kirke søndag d. 24. november kl. 19.30
blev dannet i 1991 i Århus og har som sit
Til de af jer, der ikke ved, hvad Vocal Line
erklærede mål at være frontløber i udviklingen
er, vil jeg bare sige: GLÆD JER! Her er tale
af den rytmiske korsang, nationalt såvel som
om noget af det ypperste rytmiske vokaleninternationalt. Gennem årene har det konstant
semble i Danmark – og for den sags skyld
søgt at udvide grænserne for a cappellai Europa, hvilket kan ses ud fra den lange
række af priser, som koret har vundet, såvel i musikken, og det sigter mod et stadigt højere
musikalsk niveau. Vocal Line tager udgangsDanmark som i udlandet!
punkt i den danske kortradition. Herfra har
Hver eneste koncert med Vocal Line er
det udviklet en personlig stil, som er en stærk
altid en stor oplevelse, idet man bliver ført
gennem et gigantisk klang-univers fra lækre, sammensmeltning af inspiration fra pop, rock,
gospel, jazz, world og klassisk avantgarde.
intime ballader til mere energi-udladende
Vocal Line præsenterer et stærkt personligt
pop-klassikere.
bud på moderne a cappella, som den lyder i
For tre måneder siden vandt Vocal Line
det nye årtusinde. Man kan læse mere om
Eurovision Choir i Gøteborg som repræsentant for Danmark i en intens, tv-transmitteret koret på deres hjemmeside: www.vocalline.dk.
Det bliver med garanti et brag af en
konkurrence mod ni andre kor fra hele
Europa. En sejr, der gav genlyd i medier over koncert!
Entré: 75 kr. Billetter kan købes ved fysisk
hele landet, og som har ført til endnu mere
fremmøde på kirkekontoret i Hadsten.
efterspørgsel i både ind- og udland. Der er
Bemærk: der bliver kun sat lidt over 200
nærmest statsgaranti for at julestemningen
billetter til salg, og det er først til mølle.
indfinder sig, når Vocal Line giver julekoncert i Ødum.
Vocal Line er et moderne a cappella-kor med Anders Dohn
32 sangere, dirigeret af Jens Johansen. Koret
organist

senest lørdag d. 23. november 2019 kl. 16.00,
der lukkes dog for tilmelding, når maks. antal
er nået. Har du ikke e-mail, kan tilmelding ske
på tlf./sms 30 31 97 14.
Prisen er kr. 40 pr. voksen og kr. 20 pr. barn.
Der kan købes drikkevarer til rigtig gode
priser, og der er altid vand på bordet. Følg
også med på Facebook-siden ”8370 Selling”.
De madglade i Selling
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FOROMTALE AF ARRANGEMENTER I KOMMENDE MÅNEDER

Julehygge
Det er en kold tid som vi lever i,
alle går rundt og fryser,
men vi har det da nogenlunde her…,
sådan lyder Kim Larsens melodi.

FAMILIEGUDSTJENESTE

Ødum Kirke, 1. søndag i advent, den 1. december kl. 14.00
Vi indleder julemåneden med
familiegudstjeneste i Ødum
Kirke, hvor vi også holder
afslutning for minikonfirmanderne fra 3. B på Hadbjerg
Skole. Minikonfirmanderne

skal være med til at lave
gudstjeneste og måske luciaoptog, og konfirmanderne
fra 7. B hjælper til. Efter
gudstjenesten kører vi til
Selling Forsamlingshus, hvor

der vil være juletræstænding
med æbleskiver, julemand
og godteposer. Alle er meget
velkomne.
Mette Krabbe

Hermed invitation til julehygge
i Ødum Forsamlingshus
lørdag d. 30. november kl. 14-17
Der skal hygges med æbleskiver, gløgg og
saftevand, samtidigt med at vi hygger med
at lave julepynt, inden vi skal danse omkring
juletræet. Mon ikke også julemanden
kommer? Vi kan sende ham gode tanker i den
mørke og travle tid.
Medbring selv saks, lim, toiletruller og hvad
der nu ligger i gemmerne. Juleudvalget tager
lidt papir, karton, udstansere med.
Meld dig til begivenheden på Facebook
eller sms 30 64 31 94.
Vi ses.
Festudvalget
Byforeningen for Ødum og Omegn

JULESTUE
I ØDUM PRÆSTEGÅRD

v/ Anders Dohn, Emilie Ellesøe Nielsen og Mette Krabbe

Tirsdag den 3. december kl. 14.00-16.00
kirkesanger Emilie Ellesøe
kendte julesange og -salmer
Det er en god tradition at
synge julen ind. Det vil vi
Nielsen vil synge for og med
og laver selvfølgelig også
gøre i julestuen i præsteos. Præsten læser julehistorie, julepynt.
gården, hvor vores organist
vi indtager et godt julekafKaffen koster 20 kr.
Anders Dohn og vores nye
febord. Undervejs synger vi
Mette Krabbe

FOROMTALE AF ARRANGEMENTER I KOMMENDE MÅNEDER
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JULEKONCERT MED HADSTEN
STORPASTORATS SPIREKOR OG KANTORI
Hadbjerg Kirke, tirsdag den 3. december kl. 17.30
Tirsdag d. 3. december kl. 17.30 synger Hadsten Storpastorats to børnekor julekoncert.
Spirekoret, der består af børn i alderen 6-9 år, og Kantoriet med piger på 7-13 år.
Julekoncerten vil bestå af kendte og mindre kendte julesange for børn og barnlige sjæle.
Både salmer og danske julesange, og filmmusik og julekalenderhits, klassiske og mere
rytmiske julehits. Der vil naturligvis også være mulighed for selv at røre stemmebåndene
til en dejlig julesalme, og måske skal vi også danse lidt i kirken.
Vi slutter af med æbleskiver og gløgg i våbenhuset.
Ønsker du at komme i rigtig julestemning i selskab med børnekorene, så noter allerede
nu datoen i kalenderen, og så glæder vi os til at se jer!
Koncerten er gratis og varer ca. 30 minutter.

HØST IF Gymnastik

GYMNASTIKSKOLE I PÅSKEN

Reserver allerede nu, de tre hverdage i påsken – 6.-8. april 2020 – for her afholder HØST IF
Gymnastik igen gymnastikskole
for børn i alderen 6-12 år
Alle tre dage kl. 9-15. Hold øje med HØST til foråret samt Facebook: HØST IF Gymnastik.
Vi glæder os allerede til at se dig!

KIRKEHØJSKOLEDAG
Fællessang – stærkt (vane)dannende
Hadsten Højskole, lørdag den 25. januar 2020, kl. 10.00-16.00
Vores kirkehøjskole har efterhånden eksisteret Pris for hele dagen med forplejning er kr. 200,
i mange år, og vi har sat os for at kigge på, om som betales på dagen.
den måske skal have en ny form, så vi stadig
Kirkehøjskoledagen er for alle.
kan blive ved med at tilbyde gode, gedigne
Kirkehøjskoledagen er et samarbejde
foredrag i samarbejde med Hadsten Højskole. mellem Ødum, Hadbjerg, Lyngå, Lerbjerg,
Skjød, Voldum, Rud, Hadsten, Vissing og Nr.
Imens vi tænker, har vi besluttet at slå
Galten Sogne.
efterårets og forårets foredrag sammen til
én hel Kirkehøjskoledag, og så håber vi, at
Program
rigtig mange har lyst at komme og være med.
10.00 Kaffe og velkomst
10.30 Foredrag ved Jørgen Carlsen:
Digte, der virker
12.00 Frokost
13.00 Foredrag ved Phillip Faber:
Sangen i sin urform
14.30 Kaffe
15.00 Fællessang fra Højskolesangbogen med
organist Anders Dohn ved klaveret
15.45 Tak for i dag

FOROMTALE AF ARRANGEMENTER I KOMMENDE MÅNEDER

Foredrag ved Jørgen Carlsen: Digte, der virker
Det vidunderlige ved en god højskolesang
er, at man kan spejle sit liv i den. Den er en
bevidsthedsudvidelse med ord og toner som
tryllemiddel. Sangen er en opmærksomhedskur, der på én og samme tid rummer
en lovsang og en protest. Lovsangen gælder
henvendtheden på alt det, der fylder én med
glæde og taknemmelighed, livets underforståede under, som det åbenbarer sig i årstiderne,
landskabet, sproget, historien, kærligheden,
fællesskabet og tilværelsen i det hele taget.
Protesten gælder alt det, som tenderer mod at
nedskrive og ligegyldiggøre livets betydning.
Jørgen Carlsen, f. 1949., idéhistoriker og
forstander på Testrup Højskole 1986-2017.
Medlem af Etisk Råd 2011-2016.
Medredaktør af Højskolesangbogen og
formand for det udvalg, der redigerer den
kommende højskolesangbog. Jørgen Carlsen

er også samfundsdebattør og klummeskribent
i Kristeligt Dagblad.
Foredrag ved Phillip Faber:
”Sangen i sin urform”
Phillip Faber er komponist og chefdirigent for
DR PigeKoret og skriver om sit foredrag: Alle
de steder, hvor sangen eksisterer i sin urform,
er den enormt interessant – i børneværelset,
på stadion, om bålet, om juletræet. Her har
sangen en funktion, der rækker dybt ind i
ønsket om at høre til og være en del af et
fællesskab.
Fællessang fra Højskolesangbogen med
organist Anders Dohn ved klaveret
Når vi nu har brugt en hel dag på at tale
om fællessangen, er det oplagt at runde
dagen af med at synge sammen fra
Højskolesangbogen.

FOROMTALE AF ARRANGEMENTER I KOMMENDE MÅNEDER
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Aktuelt

Efterlysning

HVEM HAR OPLYSNINGER OM EYA GERDA JENSEN?
Bosat i Hadbjerg i 1965
Hun blev født i København den 9. juli 1917 og
døde den 6. oktober 1988, hvor vides ikke.
Hun blev også kaldt Gerda Jensen. Den 3.
maj 1965 havde hun adresse i Hadbjerg
pr. Hadsten. Hun er interessant, fordi
hun sammen med fem andre modstandskvinder får en gade opkaldt efter sig i
Skejby, Aarhus.
Hun boede i Lollandsgade 62, st., da
hun blev arresteret den 24. august
1944 af Gestapo og sendt til kz-lejren
Ravensbrück. Hun blev gift den 4.
januar 1937 med Viggo Emil Jensen,
der ligeledes blev sendt til en kz-lejr,
hvor han døde den 28. februar 1945.
Viggo Emil Jensen var født i Aarhus den
1. januar 1916.
Ægteparret var begge medlem
af DKP og blev stukket af den
lokale storstikker Grethe
Bartram.
Ole Friis Sørensen
Tlf. 86 57 15 99
dfs@post11.tele.dk

Aktuelt

NYT

PENSIONISTHJÆLPERE TIL HØST IF

Som noget nyt er vi tre pensionister, som
syntes det kunne være rigtig godt for alle
parter – HØST IF og os – at mødes en gang
om ugen – torsdag kl. 9.30 – til en kop kaffe
og en snak om hvad der nu rører sig. Samtidig
vil vi bruge en times tid på nogen af de
mange mindre forefaldende opgaver, som der
altid er i en forening som HØST IF.
Små reparationer og oprydning i boldrum,
container, skabe, klublokale, hallen og på
udenomsarealerne – ja alt hvad man nu kan
tænke sig, for at få det hele til at se godt ud.
Vi tre pensionister, der er indtil nu gerne vil
være med, er Bent Engdal, Henning Hansen
(tidligere pedel) og undertegnede Lars Olsen.

SELLING FORSAMLINGSHUS HAR FÅET NYT TELEFONNR.
Efter 30 år med det samme nr. har vi nu fået en mobiltelefon, og dermed nyt telefonnr.,
nemlig: 21 86 11 12.

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

HØST-HALLEN

UDVIDELSE

Status og information fra projektgruppen

Favrskov Kommune:
Budget 2018

21 86 11 12

Det er helt uforpligtende. Man møder op de
torsdage man kan kl. 9.30,
og så aftaler vi fra gang til gang over kaffen,
hvilke opgaver vi skal have løst. Vil du være
med, så mød op torsdage kl. 9.30 i klublokalet
i HØST‑Hallen eller ring til mig. Det er winwin for alle parter.

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 HØST-Hallen 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

P

rojektgruppen har
udarbejdet en færdig
tegning samt lavet
økonomiske beregninger, som
det var aftalt i tidsplanen, og
som var en forudsætning for
mødet den 23. oktober.
Kommunen har dog valgt
at udsætte mødet, da de ikke
er færdige med deres del om
det juridiske og økonomiske
fundament. Så i stedet for et
endeligt afklarende møde den
23. oktober, bliver der i stedet
afholdt et statusmøde den 30.
oktober, hvor vi samler op og
tager nødvendige beslutninger, hvis der er behov for det.
Set herfra rykker det igen
tidsplanen så der komme
endnu en udsættelse, så på et
tidspunkt må det være ”time
to decision”.
Vi skriver i næste nummer
af HØST hvordan det gik.
Lars Olsen
Kontaktperson i projektgruppen
Tlf. 23 81 01 21
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KIRKE
I BØRNEHØJDE

Hadbjerg Kirke
Tirsdag den 5. november 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
kan gå 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
eller sms 40 88 96 00
Alle er velkomne, også børn
fra Ødum, Selling, Langskov
og andre steder i sognene.

HØST – November 2019
Aktiviteter

HØST IF Motion

STAVGANG
Så er efteråret tydeligt kommet, og
mørket har sænket sig over landet.
Heldigvis ikke i overført betydning,
så den største konsekvens i denne
forbindelse:
Stavgang foregår nu om lørdagen, og
starter kl. 9.30 fra HØST-Hallen.
Vi går den sædvanlige times tid, og får
en kop kaffe og en sludder bag efter.
Der er plads til flere på holdet, så
mød gerne op.
Vagn Salling Poulsen
Tlf. 86 91 43 76 / 23 25 19 89

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

KROLF

Vi træner
Begynder/let øvede:
Tirsdag kl. 18.00-19.15 og
Torsdag kl. 18.00-19.00
Øvede:
Tirsdag kl. 19.00-20.15 og
Torsdag kl. 19.00-20.00

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

BADMINTON

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

Efteråret er over os, 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. Du
kan låne køller og kugler helt gratis.
Vi har det sjovt! Og der er altid
kaffe bagefter!

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

Margit Jensen
Kontaktperson
Tlf. 22 76 57 78

Thomas Langton
Glentevej 10, Hadbjerg
hadbjerg.jujitsu@gmail.com

LØB I HØST IF

Badmintonsæsonen er skudt i gang,
der er stadig ledige baner til dem
som måtte ønske det.
Antal ledige baner
3
1
3
5
1
1
1
5

Gert Holdensgaard
Tlf. 23 31 17 56
Mail gertogsanna@skylinemail.dk

JU JITSU

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
tempoet 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.
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

Træningstider
Børn:
Ungdom og voksne:

tirsdage kl. 17.00-18.00
tirsdage kl. 18.00-19.15 og
torsdage kl. 20.00-21.30

Sted

HØST-Hallen, Mejsevej 1, Hadbjerg

FLOORBALL
Så kom vi i gang med en ny
floorballsæson i HØST IF Floorball
Nu er alle ved at være klar forstået på
den måde, at flere af spillerne har spillet udendørs fodbold, som nu er ved
at være slut. Der bliver gået til den på
den store bane, så der er rigeligt behov
for udskiftninger på holdene. En god
gang træning og en god måde at få sig
rørt på.
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

23

24

HØST – November 2019

HØST – November 2019

Aktiviteter

Aktiviteter

NVUI/HØST IF seniorklubsamarbejde

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

FODBOLD

VH FODBOLD

Børne- & ungdomshold

Serie 4

De fleste hold er gået over til indendørs fodbold i
HØST-Hallen fra uge 43. Enkelte hold fortsætter dog
udendørstræningen på vores lystræningsbane. U13 DR og
U13 PI som har spillet 8 mands i ligaen i efteråret er tilmeldt
udendørs vinterturnering for 11 mands hold. Spændende
udfordring her i de kolde mørke vinteraftener.
Indendørstræningstiderne er fordelt med de muligheder,
der nu har været. Fredag i HØST-Hallen udgør rammen
for de fleste. Derudover er U13 DR og U13 PI sendt til
Voldumhallen og OB40 har en sen tid onsdag. Seniorherrer
VH Fodbold træner hver fredag kl. 20.00 i Voldumhallen. Så
alt ser ud til at være gået op mht. indendørsfodboldtiderne.
Ud over træningen deltager holdene i 4-5 DBU stævner i
weekenderne frem til foråret ligesom flere hold er tilmeldt
nogen af de mange tilbud om endagsstævner, der er i
hallerne rundt omkring.
Jo der er gang i ungdomsafdelingen i alle årgange.

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
10. oktober kl. 18.30
26. oktober kl. 14.00

Fodboldudvalget

OB 40
OB 40 er i pulje med følgende hold fra efterårets start:
Ry, Odder, HOG, Åbyhøj, HEI, Ugelbølle, Lyseng, Skødstrup
og Brabrand
OB 40-holdet mangler en kamp før sæsonslut. Som tidligere nævnt er det en meget svær vinderrække som HØST IF
er kommet i. Indtil nu et point i syv kampe. Turneringen
fortsætter til foråret.
Efter efterårsferien spilles der indendørs i HØST-Hallen
onsdag aften kl. 21.00.
Spørgsmål eller andet ved OB 40-holdet kan stilles til:
Jacob Andersen
Holdleder
Tlf. 27 12 55 24
Mail andersenjacob1980@gmail.com

VH Fodbold – Ørsted
3-2
VH Fodbold – Helsted
11-1
VH Fodbold – Vivlld
6-0
VH Fodbold – Vorup
VUK
VH Fodbold – Værum
5-2
VH Fodbold – HSK Hadsten 4-2
VH Fodbold – Kristrup		

Voldum
Hadbjerg
Voldum
Hadbjerg
Voldum
Voldum
Voldum

Her medio oktober ser det ud til oprykning til Serie 3. Vi har
ganske vist tabt 1-0 til Ørsted, som er det andet tophold.
Begge hold har her tre kampe før sæsonafslutning og 30
point med 1 indbyrdes vundet kamp hver og 3-3 i indbyrdes
målscore. Så det bliver spændende at se, hvem der løber med
førstepladsen og den sikre oprykning.
De 12 bedste nr. 2 i Serie 4-kredsene i Jylland rykker også
op, og der ligger vi i spidsen.
Så der skal gå meget galt de sidste tre kampe mod Vivild,
Kristrup og Vorup, hvis oprykningen til Serie 3 skal glippe.
Serie 6
Sidste kamp er spillet og VH Fodbold rykker ikke op i Serie 5.
De fire kampe har kun givet 6 point. En oprykning havde
krævet en sejr mere. Så andenholdet snupper en sæson mere
i Serie 6.
Indedørstræning
Udendørstræningen fortsætter lidt endnu, men ellers
er der indendørs træning hver fredag kl. 20.00-22.00 i
Voldum-Hallen.
Lars Olsen
HØST IF – VH Fodbold ansvarlig
Tlf. 23 81 01 21

VH Fodbold
VH Fodbold er et klubsamarbejde
mellem HØST IF og NVUI på
seniorplan (ikke OB).
Træning tirsdage og torsdage
kl. 19.00-21.00. Hadbjerg lige
uger – Voldum ulige uger!
Indendørstræning fredag kl.
20.00-22.00 i Voldum-Hallen
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
Badminton
Kontaktperson:
Banko



til aktiviteter og kontaktpersoner
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 indendørs
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, fredag kl. 15.00-16.45
og trænere			
Træner Nikolaj Hald, tlf. 20 63 74 95
U8+U9 drenge+piger, fredag kl. 16.45-17.45
			
Træner Henrik Frydensberg Hvass, tlf. 42 22 48 44
			
Træner Søren Fog Fogsgaard, tlf. 26 87 52 40
U10 piger, fredag kl. 17.45-18.45
			
Træner Heidi Knudsen, tlf. 28 74 75 22
			
Træner Ruben Høgh, tlf. 51 74 20 50
U10 drenge, fredag kl. 18.45-19.45
			
Træner Nicolaj Kirkbak, tlf. 30 70 35 45
			
Træner Allan Nielsen, tlf. 23 31 01 33
			
Holdleder Yvonn Simonsen, tlf. 20 95 39 30
U11 drenge, fredag kl. 19.45-21.00
			
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
U13 piger, tirsdag kl. 19.30-21.00 i Voldum-Hallen
			
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, lørdag kl. 10.00-12.00 i Voldum-Hallen
			
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, fredag kl. 21.00-22.30
			
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 kl. 21.00-22.00
			
Holdleder Jakob Andersen, tlf. 27 12 55 24
Fodbold indendørs
VH Fodbold
Herre senior, fredag kl. 20.00-22.00 i Voldum-Hallen					
			
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.
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HØSTGUDSTJENESTE
MED MINIKONFIRMANDER OG BØRNEKIRKEKOR
GÅRDBESØG OG HELSTEGT PATTEGRIS

HØST – November 2019
Tilbageblik

Tak for en dejlig dag i høstens tegn
Billeder fra høstgudstjenesten i Ødum Kirke og gårdbesøg hos Inge og Gert Sørensen.
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Det Historiske Hjørne

I ”Det historiske hjørne” i HØST for
oktober måned, var et billede af Ødum
Skole fra 1907, hvor en skorsten ses i
baggrunden, og måske bemærkede nogen,
at der også var en dam foran skolen?

Det Historiske Hjørne

Af Martin Møller

derudover en bygning foran kirken, muligDengang var der beskedent med huse i
Ødum, på kortet ser vi Kirken, gården øverst vis starten på købmandsforretningen, nu
kirkens parkeringsplads, og dammen som var
til venstre, Kirkely (Ødum Torv 5), her boede
min oldefar Jens Møller dengang, og tidligere midtpunktet for det hele. Skolen på matrikel
2a og et hus på matrikel 12, ejet af Christian
min tip, og min 2 x tip og min 3 x tipoldefar,
Thomsen, Ødumgård.
øverst til højre Ødumgård (Ødum Torv 5A),
Til venstre ser vi matrikel 18, det er
mellem Kirkely og Ødumgård ses matrikel nr.
9, mejeriet (Ødum Torv 7) og nederst midtfor Amdrupvej 2, og her boede Rasmus Poulsen
som var vejmand.
præstegården (Ødumvej 30 og 32), de viste
bygninger er der ikke længere. Der ses

SKORSTENEN,
DAMMEN
OG KØBMANDEN
DER FORSVANDT
Her et gammelt kort af Ødum by før 1900

Billedet fra omkring 1907, som var vist i HØST i oktober

S

korstenen er en del af Ødumgårds
mejeri, i dag Ødum Torv 7, som
ejeren af Ødumgård, Proprietær
Christian Pedersen Donneruplund Thomsen,
byggede i 1884. Thomsen var dengang
egnens førstemand, og drev også teglværk,
som var beliggende på Astrupvej.
Mejeriet kom i drift i 1885 og blev drevet
frem til 1910, hvor mejeriet Godthåb startede.

Hvornår skorstenen forsvandt på mejeriet
vides ikke, og bygningen har siden været
indrettet med boliger.
Mejeriet havde også egen vindmølle, som
pumpede vand op fra en brønd til mejeriet og
formodentlig også til Ødumgård, og det var
her ved samme brønd, Ødum Vandværk kom
til i 1939.
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Det Historiske Hjørne

Min far, født i 1904, fortalte tit om
dammen, og kunne huske hvordan vejene
omkring dammen var i Ødum dengang,
men der har aldrig været vist et billede af
dammen før.
Det første der dukkede op fra dengang
var, da Rikke (redaktøren) skrev om ”Axel

Det Historiske Hjørne

Thomsens Ødum år 1900” fra Axel Thomsens
bog ”Paa rejse, minder fra et rigt liv”, som nu
afdøde Hans Ole Svendgård var i besiddelse
af, og dengang lånte ud til Rikke, for at kunne
berette fra bogen, som gjort i HØST i maj
og juni i 2010.

Og endelig er et billede af dammen dukket 1907 blevet til et vindue, så noget skete der
da i Ødum dengang.
op, da Kurt Villy Svendsen sendte mig en
Det nyeste billede fra 1910 er et flot
kopi af et par postkort fra 1907 og 1910,
billede, som viser en nu istandgjort
som viser købmandsforretningen og så
købmandsforretning, dammen og en del
billeder med dammen, man bliver helt høj,
legende børn.
når sådanne billeder dukker op. Det ældste
En skam at fotografen ikke vendte sig og
billede af huset er stort set som ovenstående
også tog et billede fra den anden side af
fra 1894. døren længst th. er på billedet fra
dammen, nu han var der.

Kurt Villy Svendsens
postkort fra 1907.

Kurt Villy Svendsens billede
fra 1910. I baggrunden er det
stuehuset til Kirkely. I 1910 hedder
købmanden Andreas Kristensen og
købmandsfruen hed Olga.

Her ses billedet af købmandsbutikken, vist i HØST i 2010,
bemærk her ser vi ikke dammen.

I Axel Thomsens bog fortælles, at det var Christian
Thomsen og Niels Andersen Ladefoged der startede
købmandsforretningen, og her var den eneste telefon i
byen installeret.
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Det Historiske Hjørne

Praktisk information

Spændende hvis nogen vidste, hvornår
dammen er fyldt op og endnu mere spændende hvis nogen skulle have billeder, der
viser noget fra dengang.
Herunder et par billeder fra før i tiden.

PRÆSTER
i pastoratet

MK
Mette
Krabbe

MHT
Marie
Hedegaard
Thomsen

Her et billede fra 1951, fundet på Facebook.

Købmandsforretningen omkring 1960.

AMKH
Anne
Martiny
Kaas-Hansen

KUK
Kristoffer
Uhre
Knattrup

LTM
Butikken set fra kirketårnet…

… og købmandsforretningens endeligt 1. maj 1975.

Lise
Thorbøll
Melchiorsen

AB
Anders
Bonde

FERIE OG
FRIDAGE
Jeg holder ferie i uge 50
Jeg henviser i ferie og
friweekender til mine
kollegaer i Hadsten:
Lise Thorbøll Melchiorsen
tlf. 86 98 24 24
Anne Martiny Kaas-Hansen
tlf. 86 98 12 24
Hadsten Kirkekontor
tlf. 86 98 04 25

Mette Krabbe

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.

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.

SPONSORERET
TØJ
Som nævnt i sidste nummer
har VVS-Installatør Flemming
Sørensen A/S, Hinnerup,
sponsoreret spilletøj til U8/
U9 DR. Vi lovede et holdbillede og det er så her. Dog
mangler der et par spillere på
dette billede – så vi opdaterer igen senere med et ”helt
holdbillede”. Tak til Kristoffer
fra VVS-Installatør Flemming
Sørensen A/S for igen at
støtte HØST IF Fodbold.
U13 PI-holdets sponsorsweatshirts var blevet for
små. Men takket være nye
sponsorer er alle pigerne
nu blevet iklædt en ny
sweatshirtovertrækstrøje.
HØST IF Fodbold siger
tak til sponsorerne, som
er Djurslands Bank, KE EL,
Ødum, og Michael Laursen.
Du kan kontakte sponsorudvalgets medlemmer hvis
du har spørgsmål eller er
interesseret!
Lars Olsen
Sponsorudvalget
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 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.

OK
Kommende arrangementer i Ødum
Fredag den 22. november kl. 12.00-16.00
Torsdag 5. december kl. 12.00-16.00

Lars Olsen
HØST IF Sponsorudvalg
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Her finder du

Her finder du

KALE
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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
21 86 11 12
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 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
odumvandvaerk@outlook.dk
I/S Ødum Vandværk
Formand Erik Poulsen
86 98 91 43
Kasserer Torben Holm Knudsen
20 93 41 37
Vvs og blikkenslager
Byens VVS-Hadsten ApS
70 25 08 86
Mågevej 20, Hadsten
www.vvs-byens.dk
info@bovas.dk

39

25

18
Fællesspisning
kl. 18.00

Skolebestyrelsen
inviterer kl. 17.00

27

20

13

6

30
Sigurd synger salmer
kl. 17.00

Fællesspisning
kl. 18.00

ONSDAG

3. HØST december udkommer
		Julestue kl. 14.00
		 Koncert, børnekoret kl. 17.30
5. HØST IF på OK
8. Gudstjeneste, Hadbjerg Kirke kl. 11.00
15. Gudstjeneste, Ødum Kirke kl. 11.00

26

Ungdomsgudstjeneste,
Sct. Pauls Kirke
kl. 19.00

19

12

Formiddagsmøde
kl. 10.00

11

29

5

Kirke i Børnehøjde
kl. 17.30

udkommer

HØST november

TIRSDAG

4

28

DEC.

MANDAG

7

31

17.
19.
22.
23.

HØST IF på OK

8

1

29

22

15

Ølsmagning kl. 19.30

FREDAG

Ældregudstj., Sct. Pauls Kirke kl. 11.00
Plejehjemsgudstjeneste kl. 15.00
Musikgudstj, Hadbjerg Kirke kl. 16.00
Juleaftensgudstj., Hadbjerg Kirke kl. 16.00

28

21

Plejehjems
gudstjeneste kl. 15.00

14

Tænkepausegudstjeneste kl. 19.30

Fællesspisning
kl. 18.00
Temaaften om sorg
kl. 19.30

TORSDAG

24.
		
		
25.
26.
29.

9

2

17

10

3

1

Familiegudstjeneste,
Ødum Kirke kl. 14.00

24

Festgudstjeneste, Sct.
Pauls Kirke kl. 11.00
Julekoncert med
Vocal Line kl. 19.30

Gudstjeneste,
Nr. Galten Kirke
kl. 11.00

Gudstjeneste,
Hadbjerg Kirke
kl. 9.30

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

SØNDAG

Juleaftensgudstj., Hadbjerg Kirke kl. 13.00
Juleaftensgudstj., Kollerup Kapel kl. 14.00
Juleaftensgudstj., Ødum Kirke kl. 15.00
Gudstjeneste, Ødum Kirke kl. 11.00
Gudstjeneste, Sct. Pauls Kirke kl. 11.00
Liturgisk gudstj. Sct. Pauls Kirke kl. 11.00

30

23

16

Deadline til HØST
december

Dåbsgudstjeneste,
Ødum Kirke kl. 11.00
Halloweenfest
kl. 17.00

LØRDAG

NOVEMBER 2019

