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INTRO
Udgives af et samvirke bestående af 
foreninger, menighedsråd og skolebestyrelse.

REDAKTØR
 Rikke Møller Antvorskov
rma_oedum@hotmail.com, tlf. 30 25 78 64

KASSERER
Irma Katholm
irmakatholm@gmail.com, tlf. 26 29 46 09

TEGNINGER
Per Tjørnild, ptjorn@gmail.com

GRAFISK DESIGN
Niels Bjarne Larsen
NielsBjarneLarsen@gmail.com, tlf. 30 16 36 88

TRYK
 Buchs, tlf. 86 42 05 99

Udkommer hver måned ekskl. januar og august. 
Omdeles lørdag før den første i måneden og tre dage frem.
Deadline 3. sidste lørdag måneden før (undtagelser er 
angivet med fed skrift).

  DEADLINE UDKOMMER
Marts  8.2.2020 29.2.-3.3.2020
April  14.3.2020 28.-31.3.2020
Maj  11.4.2020 25.-28.4.2020
Juni  16.5.2020 30.5.-2.6.2020
Juli-august  13.6.2020 27.-30.6.2020
September  15.8.2020 29.8.-1.9.2020
Oktober  12.9.2020 26.-29.9.2020
November  17.10.2020 31.10.-3.11.2020
December-januar 14.11.2020 28.11.-1.12.2020

Materiale til HØST indleveres til 
Rikke Møller Antvorskov og Niels Bjarne Larsen

Er HØST ikke kommet? 
Så kontakt Rikke Møller Antvorskov tlf. 30 25 78 64

Rikke Møller 
Antvorskov
Redaktør

NYTÅRSFORSÆTTERNES TID
Det er højsæson for nytårsforsætter – vi 
kender dem alle: tabe sig, rygestop, bande 
mindre, løbe mere, mere tid med børnene. 
Intentionerne er gode, men sjældent holder 
de særlig længe.

I januar og februar er det vel heller ikke til 
at komme frem for nye medlemmer i moti-
onsforeningerne. Men bare rolig – også det 
stilner af.

I disse højskolesangbogstider, kunne 
man måske nøjes med at gøre som Halfdan 
Rasmussen skriver i ”Noget om helte”:
”jeg vil enes med hinanden og mig selv og 

ha det godt.” Det kan såmænd give udfor-
dringer nok.

Godt nytår.
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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
LTM

Lise Thorbøll Melchiorsen
AMKH

Anne Martiny Kaas-Hansen
MHT

Marie Hedegaard Thomsen
AB

Anders Bonde

GuDSTJeNeSTeR
Februar  Ødum Kirke Hadbjerg Kirke Andre kirker
Søndag d. 2. Sidste søndag efter helligtrekonger kl. 11.00 MK  
Tirsdag d. 4. Kirke i Børnehøjde  kl. 17.30 MK 
Torsdag d. 6. Tænkepause-gudstjeneste kl. 19.30 MK  
Søndag d. 9. Septuagesima   kl. 11.00 Sct. Pauls Kirke AMKH
Søndag d. 16. Seksagesima  kl. 11.00 AB 
Torsdag d. 20. Plejehjemsgudstjeneste   kl. 15.00 Møllegården MK
Søndag d. 23. Fastelavn kl.  9.30 MK m. kaffe og fastelavnsboller  kl. 11.00 Voldum MK
Marts  Ødum Kirke Hadbjerg Kirke Andre kirker
Søndag d. 1. 1. søndag i fasten  kl. 11.00 MK 
Tirsdag d. 3. Kirke i Børnehøjde  kl. 17.30 MK 
Søndag d. 8. 2. søndag i fasten kl. 11.00 MK sogneindsamling og 7.A laver gudstjeneste   
Søndag d. 15. 3. søndag i fasten  kl.  9.30 AMKH 
Søndag d. 22. Midfaste kl. 11.00 MK   
Torsdag d. 26. Tænkepause-gudstjeneste  kl. 19.30 MK 
Søndag d. 29. Mariæ Bebudelsesdag   kl. 11.00 Sct. Pauls Kirke MHT

Tirsdag d. 31. Ældregudstjeneste   kl. 10.00 Kaffe i sognegården  
     kl. 11.00 Sct. Pauls Kirke

Det sker i HØst-områDet
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Foråret står i genforeningens 
tegn. På landsplan er marke-
ringen af Sønderjyllands 
genforeningen med Danmark 
allerede skudt i gang med en 
konference på Christiansborg 
den 10. januar, præcist 100 
år efter Versailles-traktatens 
ikrafttræden og en fest-
gudstjeneste i Københavns 
Domkirke. I løbet af det 
næste halve år vil der være 
mere 1000 aktiviteter over 
hele landet og de løber 
frem til juli. Om markerin-
gen har vores kultur- og 
kirkeminister Joy Mogensen 
sagt: – Genforeningen 
er en af de mest skelsæt-
tende begivenheder i den 
nyere Danmarkshistorie, så 
vi er meget glade for, at 
100-året giver mulighed for 
at øge kendskabet til den – i 
hele landet.

I HØST tager vi også 
del i markeringen af genfor-
eningen. Menighedsrådet 
og kulturudvalget ønsker 
at markere denne vigtige 
begivenhed med foredrag 
og koncerter, gudstjeneste 
og informationer om vores 
lokale genforeningssten og 
så selvfølgelig sønderjysk 
kaffebord.

Vi håber, at mange vil 
deltage og engagere sig i 
markeringen i løbet af foråret 
og bl.a. være med til at bage 
kager til det sønderjyske 
kaffebord i præstegårdshaven 
den 2. maj. Herom mere i 
næste nummer af HØST.

Men vi glemmer heller ikke 
det andet store jubilæum, 
som skal markeres i år, nemlig 
75 året for Danmarks befri-
else. Mandag den 4. maj er 
der traditionen tro befrielses-
gudstjeneste i Hadbjerg Kirke.

100-ÅReT FOR 
GENFORENINGEN

Det sker i HØst-områDet
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Formiddagsmøde i præstegården

GeNFOReNINGeNS KVINDeSKIKKeLSeR 
 – DE SATTE PRÆG PÅ 1920’ERNE
Foredrag om genforeningens kvindeskikkelser ved Lisbeth Weitemeyer 

Tirsdag	den	4.	februar	kl.	10.00	i	Ødum	Præstegård

Da Christian X red over 
den slettede grænse ved 
Frederikshøj Kro ved Tarps 
den 10. juli 1920 på hesten 
Malgre Touts og løftede den 
lille Johanne op på hesten, var 
det den endelige markering 
af et genforenet Danmark. 
Dagen efter samledes henved 
50.000 mennesker ved 
Dybbøl Banke til folkefest. 
Det var lykkelige dage, hvor 
Dannebrog igen vejrede over 
det land, vi havde tabt i 1864.

I foredraget skal vi høre 
om nogle af tidens markante, 
danske kvindeskikkelsers 
påvirkninger indenfor bl.a. 
kunst og kultur. Hvad var 
tidens idealer, hvem var 
toneangivende og bærende 
af nye strømninger og 
hvordan var deres kamp for 
at udøve deres kunst og få 

taletid i et mandsdomineret 
samfund, hvor kvinderne kun 
fem år tidligere havde fået 
stemmeret?

I foredraget møder vi bl.a. 
filmdivaen Asta Nielsen, 
kunstnerne Anna Marie 
Carl-Nielsen, Thit Jensen og 
Agnes Henningsen, Alhed 
Larsen, Anna Ancher og 
Agnes Slot Møller. Kvinder, 
der var påvirket af tiden og 
lod den tale gennem deres 
kunst. Den genvundne frihed 
gav sig i høj grad udslag i det 
levede liv og kvindens rolle. 
Her kom ikke mindst de unge 
kvinders ophold på højskoler 
til at spille en vigtig rolle. Vi 
skal også se på moden, der 
blev løsere og friere, da kvin-
derne slap ud af korsetterne 
og kjolerne krøb op over 
anklerne.

1. verdenskrig var forbi. 
For mange blev dens rædsler 
glemt og visket ud til tonerne 
af ny musik, latter i teater-
salen og glæden over den 
nyvundne sejr. Men mange 
glemte aldrig bragene fra 
granaterne og skrigene fra 
de lemlæstede og døende 
kammerater. Nogle kom hjem, 
andre kom aldrig hjem, og 
mange kom hjem med ar på 
sjæl og krop, der gjorde livet 
ulideligt både for dem selv 
og deres familier. Hvem var 
Hanne, Birgit og Ellen? En 
kone, kæreste eller en datter? 
De er her ikke mere, men 
vi har deres breve og deres 
historier. Derfor er de også 
med i fortællingen om genfor-
eningens kvindeskikkelser.

Velkommen til foredrag 
om genforeningen i Ødum 
Præstegård.

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

Kaffen koster 20 kr.
Mette Krabbe

Formiddagsmøde i præstegården

100-ÅReT FOR GeNFOReNINGeN 
 – 75-ÅRET FOR BEFRIELSEN
Foredrag i ord og toner om de to væsentlige begivenheder vi markerer i år 2020 
ved Ulrik r. Damm og Birgitte kaas sørensen

Tirsdag	den	3.	marts	kl.	10.00	i	Ødum	Præstegård

Ved dette arrangement vil der 
være fokus på genforenin-
gen med Sønderjylland og 
Danmarks befrielse.

Programmet vil indeholde 
sange, der har haft betydning 
for disse to begivenheder.

Ulrik vil kæde sangene 
sammen med fortælling og 
spille klaver til sangene.

Birgitte vil synge nogle af 
sangene solo, men program-
met vil også indeholde mange 
fællessange!

Sange som ”Det lyder 
som et eventyr” – ”Som en 
rejselysten flåde” – ”Hvor 
smiler fager” – ”Jeg ved en 
lærkerede” – ”Min pige er 
så lys som rav” m.fl. har haft 
betydning og kan knyttes 
sammen med genforenings- 
og befrielsestiden!

Sluttelig har 
Sigurd Barrett i 
2016 lavet ”Man må 
trække en grænse” 
og programmet vil 
på bedste fælles-
sangsvis afrundes 
med denne geni-
ale sang!

Velkommen til en 
formiddag med sang 
og fortælling.

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

Kaffen 
koster 20 kr.
Mette Krabbe

Ulrik R. Damm
Har været organist ved henholds-
vis Sct. Clemens Kirke og Sct. 
Mortens Kirke i Randers.

Birgitte kaas sørensen
Har været korist ved Sct. Clemens 
Kirke i Randers og kirkesanger 
ved kirkerne i Kousted og Råsted 
og synger nu i Sct. Mortens 
Vokalensemble.

Ulrik og Birgitte
Arbejder sammen om et børnekor 
på Jennumparkens Fritidshjem, 
hvor Birgitte er institutionsleder. 
Herigennem og den fælles fortid i 
Sct. Clemens Kirke har inspireret 
dem til at optræde sammen.

Lisbeth Weitemeyer
Er født i 1950, uddannet cand. 
mag i dramaturgi, formidling 
og dansk fra Århus Universitet 
i 2000 og voksenpædagogisk 
uddannelse fra Århus Seminarium 
i 1998. Videreuddannet 
dramapædagog og fortæller 
samt efteruddannelse indenfor 
instruktion, skuespilteknik og 
stemme. Hun har udgivet 4 bøger 

– to om danmarkshistorie og to 
nye bøger for børn illustreret af 
lokal billedkunstner. Er ansat på 
Museet på Koldinghus på 12. år, 
hvor hun er dramaturg, tilret-
telægger, fortæller og guide. Bor 
til daglig på Mols.

Det sker i HØst-områDet
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Henrik brendstrup, cello Anders Dohn, orgel

Tænkepause-gudstjeneste i Ødum Kirke med cello

Kærlighed
Ødum	Kirke,	torsdag	den	6.	februar	kl.	19.30 
 

Valentinsdag nærmer sig, 
så hvad er mere passende 
end at bruge en aften på 
kærligheden. Torsdag den 6. 
februar lader vi os inspirere 
af Tænkepausen ”Kærlighed”, 
som er skrevet af filosof Anne 
Marie Pahuus. Undervejs vil 
vi lytte til skøn cellomusik 
leveret af Henrik Brendstrup, 
cellist og professor ved Det 
Jyske Musikkonservatorium, 
og ved orglet sidder Anders 
Dohn. Og så skal vi selvfølge-
lig høre uddrag af Salomon og 
Salomits kærlighedssange fra 

Det Gamle Testamente, som 
er en lovprisning af den liden-
skabelige erotiske kærlighed 
mellem to mennesker.

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.

ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING 
I HØST IF
Tirsdag	d.	18.	februar	2020	kl.	19.00	i	klublokalet,	
HØST-Hallen,	Mejsevej	1,	Hadbjerg

Dagsorden ifølge vedtægterne
1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent
2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning
3. Aktivitetsudvalgenes beretninger
4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede 

regnskab
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget og kontingent 

for 2020
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af formand (lige år)
9. Valg af økonomiansvarlig og udvalgskoordinator 

(ulige år)
10. Valg af 2 suppleanter
11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
12. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 
være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsam-
lingens afholdelse.

HØST IF vil efter generalforsamlingen være vært for en let 
anretning, kaffe og vin.

Med venlig hilsen
Claus Glavind
Formand, HØST IF
Mobil 71 78 02 30
Mail claus@glavind.net

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.

De næste tænkepause-
gudstjenester er torsdag den 
26. marts i Hadbjerg Kirke 
og tirsdag den 2. juni i Ødum 
Kirke, begge dage kl. 19.30.

Det sker i HØst-områDet
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I weekenden den 21.-23. 
februar 2020 spilles der igen 
om Favrskovmesterskabet 
i indefodbold i næsten alle 
rækker. Dette er nu en fast 
tilbagevendende begi-
venhed sidste weekend i 
februar, hvor fodboldhold 
fra alle Favrskov Kommunes 
fodboldklubber dyster om 
at blive FavrskovMester i 
Indefodbold 2020.

Det er i år jubilæumsår 
og 10. gang HØST IF’s 
Fodboldafdeling afholder 
mesterskabet. Sidste år var 
der 73 deltagende hold, som 
fordelte sig fra U6-drenge og 
piger til U16-drenge og piger. 

Vi håber at der også i år 
bliver fyldt godt op med hold-
tilmeldinger. Og at der igen i 
år kommer en masse tilskuere 
forbi, som ligesom andre år 
kan sætte liv i hal og klublo-
kale! Vi fra fodboldafdelingen 
er ved at være klar til at tage 
imod både spillere/ledere og 
forældre/tilskuere, for at give 
dem endnu en god oplevelse 
til FavrskovMesterskaber 
i Indefodbold. Selv om 
pladsen i hallen er knap, så 
er alle velkomne til at kigge 
forbi, når de mange spillere 
kæmper for pokalen, som 
der er til vinderholdene i alle 
rækker, og som samtidigt 
kan smykke sig med titlen 
FavrskovMester i Indefodbold 
det kommende år.

Arbejdsopgaver til 
FavrskovMesterskaber i 
Indefodbold – hjælp ønskes!
I forbindelse med 
FavrskovMesterskaber i 
Indefodbold er der en række 
arbejdsopgaver, som skal 
løses. Vi kunne godt tænke os 
nogle hjælpende hænder til 
at være med til at løse disse.

Opgaverne er bl.a.:
• opsætning og nedtag-

ning af bander
• sidde ved dommerbord
• løbende opryd-

ning i hal, toiletter, 
omklædningsrum

• tage imod og anvise 
omklædningsrum 
til holdene når de 
ankommer

• hjælp i hallen til andre 
forefaldende opgaver

• Oprydning og 
nedtagning af bander 
søndag aften (maksi-
malt 1 time)

Bidraget behøver ikke være 
mere end 1-2 timer i løbet 
af weekenden. Det vil være 
en stor hjælp og vil gøre det 
nemmere for os at få alle 
opgaver løst. Henvendelse til 
Lars Olsen, tlf. 23 81 01 21.
Fodboldudvalget

FASTELAVN
så er det snart tid til årets fastelavnsfest.
I år falder fastelavn søndag d. 23. februar.

Kl. 14.30 sætter vi tønderne op i Hadbjerg Forsamlingshus, 
så alle børn kan slå dem ned igen. Inden i vil alle tilmeldte 
børn få lidt lækre sager. Det koster 20 kr. pr. barn, som skal 
betales ved tilmelding. I skal skrive på indlægget på Facebook 
eller til Kristine Jensen på tlf. 53 38 18 88 for at tilmelde 
jer. Betaling skal ske på MobilePay 36575. Ved betaling skriv 
venligst jeres navn.

Vi glæder os til at se rigtig mange børn og voksne. I vil 
kunne købe kaffe, te, saftevand og flere fastelavnsboller 
til festen.
Hadbjerg borgerforening

GENERALFORSAMLING
HADbJeRG bORGeRFOReNING
D.	25.	februar	2020	kl.	19.00

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Fremlæggelse af budget for indeværende år, fastsættelse af kontingent
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter 

Der vælges tre bestyrelsesmedlemmer. Gitte Nielsen, Tine Olesen og 
Michelle E. Bihl er på valg 
Valg af to bestyrelsessuppleanter: Ulrik Kristensen er på valg + ny 
suppleant

6. Valg af en suppleant til Favrskov Landsbyråd 
Poul Aggerholm er på valg

7. Valg af en revisor 
Henning Møller er på valg 
Valg af en revisorsuppleant 
Ole Petersen er på valg

8. Behandling af indkommende forslag
9. Evt.

Forslag skal være formanden Poul Kragh, Glentevej 18, i hænde senest syv 
dage før generalforsamlingens afholdelse.
Bestyrelsen
Hadbjerg borgerforening

FavrskovMesterskaber 
i Indefodbold
D. 21.-23 februar 2020

Hovedsponsorer for 
FavrskovMesterskaber 
i Indefodbold 2020

Hadsten afdeling

Sparekassen Kronjylland er 
medalje- og pokalsponsor for 
alle hold, samt sponsor for en 
erindringsgave til alle spillere til 
og med U9.

Stor tak til Filialdirektør Anders 
Skovgaard Juel og Sparekassen 
Kronjylland Hadsten afdeling for 
igen i år at støtte aktiviteterne 
med sponsorater!

Aktiv Hvidevareservice er igen 
i år en del af medalje- og pokal 
sponsorat. Tak til vores lokale 
mand Martin Simonsen fra Aktiv 
Hvidevareservice, som altid står 
klar, hvis du har et problem med 
hvidevarer etc.

Det sker i HØst-områDet
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FÆLLESSPISNING
Onsdag	26.	februar	2020	kl.	18.00
Tak for en rigtig hyggelig aften i november 2019, hvor der 
var dejlig musik og sang af Jette og Jens, og lækker mad. Vi 
glæder os til at se jer igen til dansk bøf m/bløde løg i februar.

Har du ikke allerede tilmeldt dig, så send en mail til 
madiselling@gmail.com senest søndag d. 23. februar 2020 
kl. 16.00.

Ses vi?
Madholdet i Selling

FASTELAVNSFEST
Ødum	Forsamlingshus 
d.	29.	februar	kl.	14-16
Vi glæder os til at se alle – børn 
som voksne – til en hyggelig 
eftermiddag i ”Kan du gætte hvem 
jeg er?”

Udvalget efterlyser andre til 
at tage over med planlægning af 
fastelavnsfesten i 2021, Marianne 
Langdal ønsker ikke genvalg.

Vi ses.
en fastelavnshilsen fra det afgående udvalg

Kvindernes Kampidrætsdag – 8. marts!

KOM TIL 
SELVFORSVARSTRÆNING FOR KVINDER 
I HØST-HALLeN!
Søndag	d.	8.	marts	2020,	kl.	10.00-14.00	 
HØST-Hallen,	Mejsevej	1,	Hadbjerg,	8370	Hadsten

I samarbejde med DGI’s 
landsdækkende kampagne 
Kvindernes Kampidrætsdag 
arrangerer HØST IF Ju Jitsu 
selvforsvarstræning for kvin-
der og introduktion til ju jitsu 
den 8. marts!

Ju jitsu indeholder mange 
elementer, der er anvendelige 
til selvforsvar, og som ikke 
kræver overlegen styrke eller 
størrelse – tvært imod. Der 
er mange muligheder for at 
komme fri fra eller over-
vinde en større og stærkere 
modstander. Træningen vil 
give dig værktøjer til en selv-
forsvarssituation, men også et 
indblik i hvad ju jitsu-træning 
indeholder og går ud på.

Arrangementet er åbent for 
alle kvinder fra 14 år, og er 
ganske gratis. Dog vil vi gerne 
have tilmelding via vores 
Facebookevent, så vi ved hvor 
mange der kommer, og så vi 
har mulighed for at skrive til 
deltagerne, hvis det bliver 
nødvendigt.

Du behøver ingen forkund-
skaber, kun noget (trænings)
tøj, der tåler at blive 
taget fat i.
#fightlikeagirl

Med venlig hilsen
Thomas Langton

Facebookevent: www.facebook.com/events/469680667028293/
HØST IF Ju Jitsu Facebookside: www.facebook.com/hadbjergjujitsu/
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GENERALFORSAMLING

bYFOReNINGeN 
ØDuM OG OMeGN
Tirsdag	d.	17.	marts	2020	kl.	19.30	i	forsamlingshuset

Allerede nu kan husstanden indbetale kontingent for 
2020-2021 kr. 200 på MobilePay 69922, eller konto 9326 
3265641406. Skriv adresse i tekstfelt.

TIL ALLe bØRN 
I ØDUM-, TÅSTRUP- OG RØVEDOMRÅDET
Hvis du går i 4. til 7. klasse, har du 
muligheden for at gå soldat og hjælpe 
med at samle penge ind til børnenes 
fastelavnsfest i Ødums forsamlings-
hus den 29. februar.

Vi mødes søndag d. 23. februar kl. 
8.30 på Gunderuplundvej 10.

Hvis du vil med eller høre nærmere, 
så kontakt Marianne Langdahl på 
tlf. 27 20 01 47.
De frivillige

Gymnastik

I ØNSKES 
ALLE ET 
GODT 
NYTÅR!
Så er vi startet igen – og har du lige et par timer i over-
skud – så kig efter i quickguiden på side 24 og se om 
ikke der er et hold, der passer til dig. Få smil på læben, 
samtidig med at du får motion.

Derudover kan du sætte kryds i kalenderen på 
flg datoer:

HØST IF Gymnastiks opvisning
lørdag d. 28. marts 2020
Gymnastikskole
i påskeugen d. 6.-8. april 2020 – tilmeldingen er åben.

God forårssæson
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HØST-HALLEN UDVIDELSE
status medio januar – information fra projektgruppen

Som nævnt i decembernummeret af HØST føler vi i projekt-
gruppen, at vi har leveret, det vi skal til kommunen, og fået 
garantier fra forskellige instanser, så projektet kan finansieres. 
Derfor meddelte vi kommunen medio november, at de kan gå 
i gang med deres del.

Forvaltningen i kommunen har kigget på det, og melder 
tilbage, at de ikke umiddelbart kan godkende tingene. Bl.a. er 
der noget med finansieringen etc. De vil gerne oplyse os om 
dette på et møde den 16. januar. Det havde jo været rart at 
vide tidligere, så vi ikke igen mister 1-2 måneder, hvor der 
skal tages action på evt. mangler. Vi må se, hvad mødet brin-
ger frem. Vi håber, at det er i småtingsafdelingen, og at det 
ikke er nogen ting, som man kunne have fortalt os for lang 
tid siden, som vi før har oplevet, at man pludselig kommer 
i tanke om. Vi opdaterer jer i martsnummeret af HØST 

– også med tegninger etc. som vi ellers lovede her i februar-
nummeret, men da alt ikke er på plads, afventer vi resultatet 
af mødet d. 16. januar.

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

FODBOLDSKOLE 
2020 I HADBJERG
Igen i år kommer der DGI/HØST IF Fodboldskole 
i Hadbjerg. Det bliver den 29. juni - 3. juli. Tilmeldingen 
åbner allerede ca. 1. marts. Se næste nummer.
Lars Olsen
Fodboldskoleleder

til første træning efter 
nytår havde vi inviteret 
forældrene med til trænin-
gen. Vi vil gerne sige tak 
til forældrene – håber i 
havde det sjovt. Der var i 
hvert tilfælde mange smil 
og masser af god energi.

Favrskov Kommune: 
Budget 2018
A-608ny Udvidelse af 
Aktivitetsareal i HØST-Hallen

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

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

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

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

JU JITSU
Vi tager imod nye medlemmer 
 – både børn og voksne!

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

Sted
HØST-Hallen, Mejsevej 1, Hadbjerg

Yderligere	information	og	kontakt
www.facebook.com/hadbjergjujitsu/
Thomas Langton
Glentevej 10, Hadbjerg
Mail hadbjerg.jujitsu@gmail.com
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 KIRKE 
I BØRNEHØJDE
Hadbjerg Kirke 
Tirsdag den 4. februar 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 hver-
dag. 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.

De næste gange er: 3. marts, 14. april, 
19. maj.

HØST IF MOTION 
STAVGANG
Mørket er stadig over os om aftenen, så derfor foregår 
Stavgang om lørdagen 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

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 vi spiller hver 
torsdag kl. 20.00 til ca. 22.00.

Niveaumæssigt og aldersmæssigt er vi 
meget forskellige, men vi finder sammen til 
nogle sjove og hyggelige timer med spæn-
dende 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.
Kim Liholm
Mail kim@liholm.dk
Tlf. 22 78 77 70

BADMINTON
Ledige baner i HØST-Hallen
Badminton sæsonen er 
kommet godt i gang – der 
er dog stadig ledige baner 
at få til dem der måtte være 
interesseret.

Mandag 19.00-20.00
Tirsdag 16.00-17.00+20.45-22.00
Onsdag 16.00-17.00+17.00-18.00+ 
 18.00-19.00+20.00-21.00
Torsdag 16.00-17.00

Gert Holdensgaard
Badmintonformand
Tlf. 23 31 17 56
Mail gertogsanna@skylinemail.dk
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VH Fodbold
VH Fodbold er et klubsamarbejde 
mellem HØST IF og NVUI på 
seniorplan (ikke OB).

Træning tirsdage og torsdage 
kl. 19.00-21.00. Hadbjerg lige 
uger – Voldum ulige uger!

Indendørstræning fredag kl. 
20.00-22.00 i Voldum-Hallen

Hjemmekampe spilles på skift i 
Hadbjerg og Voldum.

Puljer
Serie 3: VH Fodbold, Hadsten, 
Hinnerup, Hammel, Hornslet, 
Spentrup, Vorup og Århus 
Fremad (1)
Serie 6: Offentliggøres senere

Lars Bækgaard, Langå
Træner
Tlf. 40 36 84 97

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

HØST IF LØB
En ny sæson er i gang for alle 
løbere i HØST-området

Har	du	lyst	til	at	dele	løbeturen	med	
andre	og	måske	sætte	nye	mål	i	løbet	
af	året	–	så	mød	op	og	vær	med…

Træning for alle niveauer

Igennem hele sæsonen er der mulighed for 
at være med på netop det niveau, som man 
ønsker. En hyggetur med snak og motion, 
en lang tur med flot natur og trætte ben, 
hårde intervaller med høj puls og tungen ud 
af halsen.

Arrangementer med HØST IF løb
Igennem sæsonen laves der fx klubture, hvor 
der løbes andre steder end vores normale 
løberuter. Der er også mulighed for delta-
gelse i forskellige lokale og andre små som 
store motionsløb sammen med de øvrige 
løbere i HØST.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved 
den 5. juni: Grundlovsløbet, og den 29.-30. 
august: Stafet For Livet. Læs mere om arran-
gementer m.m. i HØST, når vi nærmer os.

Faste træningstider, fra HØST-Hallen
Tirsdag kl. 19.30 – fællestræning med kortere løbetur.
Torsdag kl. 17.00 – fælles løbetur efter aftale på Facebook
Søndag kl. 9.00 – fællestræning med mulighed for kortere 
eller længere ture, lokalt og andre steder

kontingent for hele 2020
Medlemskab for en sæson (januar-december) 
er kun 200 kr.

Tilmeld og betal via www.høstif.dk/loeb.
Vel løb.

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

HØST IF

FODBOLD
Børne- & ungdomshold
Der er godt gang i den indendørs fodbold 
efter nytår. Indendørs træning kan ses i 
quickguiden på side 24.

Alle hold er tilmeldt 3 indendørs stævne-
dage under DBU, og deltager ellers i andre 
tilbudte stævner hen over vinteren.

FavrskovMesterskaberne i Indefodbold 
2020 er d. 21.-23. februar 2020 (se side 12), 
hvor alle HØST IF-hold skal deltage, og er 
tilmeldt pr. automatik.

Udendørstræning og nytårsappel
Snart lakker det mod enden og den udendørs 
sæson står for døren. Som vanligt marke-
rer vi starten af udendørssæsonen med en 
nytårsappel, hvor alle hold møder op til en 
god 1 times træning. Der er efterfølgende en 
kort samling i klublokalet i HØST-Hallen, 
hvor HØST IF Fodbold er vært for en lille 
forfriskning.

Nytårsappellen bliver i år enten lørdag 
den 14. marts eller den 21. marts kl. 10.00 
omklædt på træningsbanen og for alle 
årgange! Den endelige dato vil fremgå af 
næste nummer af HØST.

Selv om det er vinter og koldt og fugtigt 
udenfor, så trænes der udendørs af flere af 
vores hold – U11 DR, U13 PI og U13 DR. 
Øvrige hold starter udendørs kortere eller 
længere tid efter nytårsappellen.
Fodbold udvalget

NVUI/HØST IF Senior Klubsamarbejde

VH FODBOLD
VH Serie 4 sluttede jo på en stensikker 
2. plads og rykker dermed op i Serie 3 fra 
foråret.

Vi er kommet i en meget svær lokalpulje 
med flere nedrykkere fra Serie 2 – så det 
bliver nogle drabelige lokalopgør mod bl.a. 
Hadsten, Hinnerup, Hammel.

Puljen ser således ud: VH Fodbold, Hadsten, 
Hinnerup, Hammel, Hornslet, Spentrup, 
Vorup og Århus Fremad (1)

Serie 6 puljen offentliggøres først senere i 
februar eller marts.

Turneringskampprogram kan ses i næste 
nummer af HØST.

Turneringskampe starter omkring 1. april. 
Indtil da er der arrangeret en række trænings-
kampe for Serie 3-holdet. Træningen starter 
lørdag den 1. februar med nytårsappel i 
Vol dum. Nye spillere er velkomne.
Lars Olsen
HØST IF – VH Fodbold ansvarlig
Tlf. 23 81 01 21

Fribilletter til randers FC 
hjemmekampe i Superligaen

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.

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 få dem reser-
veret til dig.

Billetterne kan være afsat til 
anden side allerede.

Henvendelse til
Lars Olsen
Tlf. 23 81 01 21
lars.knud@godmail.dk
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QUiCkGUIDE til aktiviteter og kontaktpersoner

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
Gymnastik HØst iF
Formand: Gunvor Bakkegaard, tlf. 22 22 23 85, 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 (hal A) og torsdag (hal B) kl. 19.00-20.00 
   Instruktør: Louise Rasmussen
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
Kontaktperson: Thomas Langton, tlf. 41 11 15 85, hadbjerg.jujitsu@gmail.com, jujitsu.langton.dk 
Børn 6-11 år – Tigerholdet  Tirsdag kl. 17.00-18.00
Voksne og teenagere  Tirsdag kl. 18.00-19.15 og torsdag kl. 20.30-22.00
Krolf HØST IF
Kontaktperson: Margit Jensen, tlf. 22 76 57 78, margit_schmidt_jensen@hotmail.com
   Mandag kl. 13.00 og fredag kl. 13.00
Løb HØST IF
Kontaktperson: Claus Glavind, tlf. 71 78 02 30, claus@glavind.net
   Tirsdag kl. 19.30, torsdag kl. 17.00 og søndag kl. 9.00
Stavgang (Nordic Walking) HØST IF
Kontaktperson: Vagn Salling Poulsen, tlf. 72 20 24 56, vsphadbjerg@gmail.com
   Lørdag kl. 9.30
Volleyball HØST IF
Kontaktperson: Kim Liholm, tlf. 22 78 77 70, kim@liholm.dk
Voksne mixhold   Torsdage kl. 20.30-22.00

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

Badminton HØST IF
Kontaktperson: Gert Holdensgaard, tlf. 23 31 17 56, gertogsanna@skylinemail.dk
Banko Hadbjerg Forsamlingshus
   Onsdag kl. 19.30 i Hadbjerg Forsamlingshus
Bordtennis HØST IF
Kontaktperson Peter Thybo Christensen, tlf. 50 74 73 15, ptc@aabnet.dk
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
Fodbold indendørs HØST IF
Fodboldformand Lars Olsen, tlf. 23 81 01 21, lars.knud@godmail.dk
Ungdomskoordinator Rasmus Knage Thomsen, tlf. 21 84 16 41
U6+U7 drenge+piger, fredag kl. 15.00-16.45 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
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 kl. 19.30-20.30 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, futsal onsdag kl. 21.00-22.30  Holdleder Jakob Andersen, tlf. 27 12 55 24
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spidsen, for at de nytilkomne soldater også 
kunne skråle med.

Alle nye soldater kunne henvende sig ved 
tømrermester S.P. Sørensen og få udleveret 
et sværd, og ganske gratis.

Der var i forvejen valgt to fanebærere, en 
general, en kassemester, en bajads, en prins 
og en konge, og der var altid middagsmad ved 
kongens forældre og eftermiddagskaffe ved 
prinsens forældre.

Jeg husker, at efter sådan en tur var man 
træt og havde ondt i benene, men det var 

heldigvis gået over, når man så skulle til 
fastelavnsbal i forsamlingshuset.

Jeg husker, da det var i den gamle gymna-
stiksal, der hørte til skolen. Den var pyntet 
med serpentiner, der var hængt over en 
snor, som var spændt fra den ene side til den 
anden i salen, og foran var der et par bukke 
med et par bordplader på, som var scenen, 
og her stod musikerne, Niels Møller ude 
fra Ågård på harmonika og Gunnar Poulsen, 
Amdrupvej 2, på violin, og når det gik vildt til 
var Julius Mortensen også med på violin.

SÅ ER DET FASTELAVN
Af Martin Møller

Fastelavnen nu er kommet, 
derfor pyntet her vi gå, 
synge for at vi i lommen, 
må en lille gave få, 
til en fest med dans og løjer, …………

Sådan har, i den tid jeg kan huske, fastelavns-
soldaterne gået rundt, fra dør til dør i Ødum, 
Røved og Astrup, og sunget sangen, for at 
samle penge ind til at holde fastelavnsfest for 
i forsamlingshuset.

Da jeg var dreng, husker jeg, at vi gik 
hele vejen, men da var der heller ikke så 
mange huse i Ødum at komme rundt ved, 
men stadigvæk langt fra Tobæk Mølle til 
Gunderuplund, ude på Gunderuplundvej.

Så vidt jeg husker, startede vi ude på Ågård 
(Ågårdsvej 6 som ikke er der længere) og her 
blev vi altid budt på fastelavnsboller, som vi 
gladelig tog imod, selv om klokken kun var 
omkring 8-9 om morgenen.

Inden soldaterne drog af sted, var sangen 
blevet øvet og øvet med lærer Johansen i 

Her er Fastelavnsdrengene i Tobæk Mølle.
billedet her er fra 1963.

Her ses fastelavnsdrengene på trappen til 
Købmandsforretningen i Røved
og billedet her er nok fra 1961-62, vil jeg mene.

Her er det Niels og Gunnar, der spiller op til dans.
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I salen var der en kakkelovn og bænke 
langs begge sider. Vi soldater stillede op i 
vaskehuset, som var i den ene ende af salen, 
og når musikken spillede op, marcherede vi 
ind og rundt i salen, imens fastelavnssangen 
blev sunget.

På bænkene i den ene side af salen sad alle 
pigerne, og det var altid kongen, der bød først 
op til dans, og den ”heldige” pige fik en dron-
ningekrone, og så gik dansen løs, men inden 
blev der strøet sæbespåner på gulvet, vel 
for at det var glattere at danse på, og så blev 

der spillet Rheinlænderpolka, Fingerpolka 
(den med ”Med hænderne si’er man klap, 
klap, klap …”), Den toppede Høne, Totur til 
Vejle, Rits Rats Filliongongong (den med ”og 
damerne, de løfter op i skørterne, så man kan 
se, det ene bukseben …”), Skomagerpolka ( 
den med ”først den ene vej og så den anden 
vej …”) og mange andre danse. Jeg husker, 
at vi ofte skulle ”bide til bollen”, en række 
fastelavnsboller var hængt op i en snor, og så 
var det om, hvem der hurtigst kunne spise en 

bolle med hænderne på ryggen, og endelig 
skulle katten også slås af tønden.

De sidste mange år har der også været 
piger med i Fastelavnssoldaterne, godt at der 
også her bliver gået ind for ligestilling.

Da man blev voksen, kunne man så komme 
med til de voksnes fastelavnsfest i forsam-
lingshuset, som altid var et stort tilløbsstykke, 
og folk fra byen kom i udklædning, så man 
næsten ikke kunne gætte hvem de var.

Også børnene blev der holdt fastelavns-
fest for i forsamlingshuset, med udklædning, 
tøndeslagning og andet sjov, mens foræl-
drene kunne købe kaffe og boller, se på 
løjerne, og trøste dem der ikke blev katte-
konge og kattedronning.

Der blev lavet masker, og fastelavnsman-
dag blev der raslet med fastelavnsbøsser fra 
dør til dør, og sunget ”Boller op og boller ned” 
og truet med ballade, hvis de ingen boller fik.

Her er det Jørgen, Hanne og undertegnede i 1968.

I 1981 var undertegnede og Jens Hag blevet til ”hjem-
mesyet hest” til stor morskab for de fremmødte, hesten 
væltede om på gulvet, og tarme (indkøbt ved slagteren 
og fyldt med luft), blev trukket ud af maven af en tilkaldt 

”dyrlæge”.

Her er det Lene, Rikke og Jeppe, der har lavet 
masker i 1978.

Her bliver der raslet penge ind, fastelavnssøndag 1980.
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HØST IF 
BORDTENNISSTÆVNE 
DEN 1. DECEMBER 
Til HØST IF-stævnet i Hadbjerg den 1. 
december var der rekord tilmelding: 156 spil-
lere, der kæmpede om de bedste placeringer. 
Der var drabelige kampe og god sportsånd 
hen over hele dagen.

HØST IF-spillerne klarede det meget godt.
Vi fik 4 guld, 4 sølv og 2 bronze. 

Supergodt gået.
Tak til Tenna og Celina som tog ”platin-

medaljen” i kiosken.
En dejlig dag med et supergodt stævne.

FLOORBALL

Et godt år for HØST IF Floorball, hvor vi ser 
effekten af at spille på stor bane. Det har bl.a. 
banet vejen for deltagelse i stævner.

HØST IF’s første deltagelse i et floorball-
stævne var den 29. december i Mørke. Her 
blev der spillet fem kampe og vi har fået en 
kamprapport fra spiller Kim Ladegaard:

I 1. kamp mod Mørke skulle vi lige finde 
os selv – prøve vores ”faste” pladser. En del 
under pres, men endte dog 0-0.

I 2. kamp møder vi stævnets mest selv-
fede type, men han ender også med at være 
matchvinder. Vi er meget mere med, men 
taber 0-1.

I 3. kamp har vi styr på det hele, og har 
mange chancer, og vinder 1-0.

I 4. kamp var vi igen rigtig godt med, men 
taber misvisende 0-3.

I 5. kamp møder vi de ubesejrede Silkeborg, 
som spillede fejt! De snyder, skubber og 
tager med hånden, men dommeren er Stevie 
Wonder. Taber 0-1.

Fantastisk dag og megaskægt! Det skal 
prøves igen!

HØST IF stillede selvfølgelig op i HØST 
IF-trøjer, som var udlånt af OB 40-fodbold-
holdet i dagens anledning. Tak for det.

Her i det nye år fortsætter vi, hvor vi slap
Faste træningstider er mandage kl. 20.00-22.00.

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 opret-
holdes. Vi har ekstra stave så du skal bare 
møde op!

Vi ses.
Lars Olsen
Kontaktperson
Tlf. 23 81 01 21

HØST IF Floorball 
sluttede 2019 af 
med en hyggelig 

juleafslutning
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Deltagere søges stadig!
Har du lyst til at bidrage til 

vores sponsorer, så sig endelig til. 
Jo flere vi er om opgaven jo bedre. 
Vi holder et månedligt måde, hvor 
vi uddelegerer arbejdet i ”mindre 
enheder” fra gang til gang. Alt 
sammen til gavn for vores lokale 
forening, miljøet omkring HØST 
IF og HØST-Hallen.

Vi forsøger stadig at få gang 
i sponsorudvalget, men det er 
ikke nemt, da vi der deltager også 
har mange andre jern i ilden. Så 
derfor er det også ekstra vigtigt 
for os, at der kommer nogen med 
i udvalget, der ikke i forvejen 
er belastet af andre frivillige 
arbejdsopgaver i HØST IF. Så giv 
lyd hvis du kan og vil bidrage med 
din arbejdsindsats – erfaren eller 
uerfaren, lige meget. Opgaverne i 
udvalget bliver snakket igennem 
og fordelt så alt passer til den 
enkeltes muligheder for indsats. 
HØST IF har brug for netop dig til 
denne spændende opgave!

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

bander ud mod P-plads
• Gennemgang af liste over 

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

rende sponsoraftaler
• Playersponsorater i VH Fodbold
• Nye aktiviteter

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

Lars Olsen
Mail Lars.knud@godmail.dk

Majken Holst Jensen
Mail majkenjen@hotmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
MIT

Tilskud til HØST IF pr. liter 
når jeg tanker:

OK Benzinkort 5 øre
OK El 5 øre
OK Mobil Lars 5 øre
OK Mobil Bente 5 øre
I alt 20 øre pr. liter

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 

tjenester du måtte have behov for. 
Husk at sige at HØST IF sponsoraf-
tale 558640 skal tilknyttes.

Så støtter du HØST IF yderligere.

Lars Olsen
OK sponsorudvalg
Mail Lars.knud@godmail.dk
Tlf. 23 81 01 21.

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

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

Til smartphone kan man 
også gratis hente appen 

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

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

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

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

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

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

Alle er velkomne ved gudstje-
nesterne på plejehjemmene.

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

Dørene er åbne fra kl. 9.30.
Gudstjenesterne er åbne for alle.

Kirkebil
Har man behov for taxa til kirke 
eller arrangementer i præstegår-
den og sognegården, ringer man 
til Karins Taxi, tlf. 86 98 35 70.

Giv taxaselskabet besked 
om, at turen skal faktureres til 
menighedsrådet.

Sorggruppe for voksne
Når man har mistet, kan det være 
svært at komme videre efter den 
første tid. Da kan det være en 
støtte at tale med mennesker, 
som har oplevet det samme som 
en selv. Det kan være mennesker, 
man kender, eller det kan være 
i en sorggruppe. Formålet med 
sorggruppen er at skabe et rum, 
hvor man sammen med ligestil-
lede har tid og plads til at tale om 
det, der er svært. Gruppen er for 
alle, der har mistet en ægtefælle/
partner, et voksent barn eller en 
nær slægtning.

Efter aftale mødes vi 1-2 timer 
ad gangen. Møderne finder sted i 
Sognegården, Kirkevej 5, Hadsten. 
Vi får en kop kaffe/te undervejs. 
Når man henvender sig, vil man 
få tilbudt en samtale, før man 
kommer til det første møde. Her 
kan man fortælle om sin situation, 
og vi finder i fællesskab ud af, om 
sorggruppen kan være en hjælp.

Gruppen ledes af sognepræst 
Mette Krabbe, tlf. 86 98 90 65

MK
Mette 
Krabbe

LTM
Lise 
Thorbøll 
Melchiorsen

AB
 
Anders 
Bonde

PRÆSTeR
i	pastoratet

MHT
Marie 
Hedegaard 
Thomsen

AMKH
Anne 
Martiny 
Kaas-Hansen

KOMMENDE OK ARRANGEMENTER
Fredag d. 31. januar kl. 12.00-16.00
Torsdag d. 27. februar kl. 12.00-16.00
Fredag d. 13. marts kl. 12.00-16.00.

FRI	VASK	for	kr.	149	pr.	måned	uanset	hvil-
ken	vask	du	vælger.	Det	er	dæleme	et	godt	
tilbud	(NB!	Vask	mellem	kl.	18–22).
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By- / borgerforening
Byforeningen for Ødum & Omegn 30 64 31 94 
Lillian Lindberg oedum-by.dk
Hadbjerg Borgerforening hadbjergborgerforening.dk 
 hadbjergborgerforening@gmail.com 
Poul Kragh 22 91 66 33
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 
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 Jensen 51 86 55 03 
Rødkælkevej 22, Hadbjerg 8147@sogn.dk
Sognepræst Mette Krabbe 86 98 90 65 
Ødum Præstegård, Ødumvej 32 mekr@km.dk
Maler
H.A. Sørensen & Søn 86 91 45 40 
Ved J.E. Sørensen, St.St.Blichersvej 9, Selling 21 68 39 19 
 mal@has-mal.dk
Murer
Murermester Kristian S. Hardam 23 27 00 55 
Sellinghedevej 4 Kristian.hardam@mksh.dk 
8370 Hadsten www.mksh.dk
Skole
Hadbjerg Skole hadbjergskole.skoleporten.dk 
 hsk@favrskov.dk 
Kontorerne 89 64 48 00 
Hadbjerg Skolefritidsordning 89 64 48 20

sport og gymnastik
HØST IF www.høstif.dk 
Claus Glavind, formand 71 78 02 30 
 claus@glavind.net 
Klublokalet 86 91 42 46
Tømrer
Hadbjerg Tømrerfirma Mikkelsen & Søn 86 91 41 90 
Baunehøjvej 160 info@hadbjergtomrerfirma.dk 
 www.hadbjergtomrerfirma.dk 
ved Claus Mikkelsen 24 65 63 83
Tømrerfirmaet, Kurt Jensen 86 91 45 78 
Ødumvej 6, Selling 40 21 49 50  
www.tomrerfirmaetkj.dk kj@kurtjensen.biz
Tømrermester Hans Peter Krogh 86 91 41 40 
Ådalen 11, Selling
Vandværk
Hadbjerg Vandværk I/S 25 56 35 86 
v/Chris Heltborg Oxholm, Mejsevej 12 hadbjergvand.dk 
 hadbjergvand@hadbjergvand.dk
I/S Ødum Vandværk odumvandvaerk@outlook.dk  
Formand Erik Poulsen 86 98 91 43 
Kasserer Torben Holm Knudsen 20 93 41 37
Vvs og blikkenslager
Byens VVS-Hadsten ApS 70 25 08 86 
Mågevej 20, Hadsten www.vvs-byens.dk 
 info@bovas.dk

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
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MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

HØST februar 
udkommer

Fællesspisning, 
kl. 18.00

Fællesspisning, 
kl. 18.00

HØST IF på OK, 
kl. 12.00-16.00

Gudstjeneste, 
Ødum Kirke, kl. 11.00

Formiddagsmøde: 
genforeningsfejring, 
kl. 10.00
Kirke i Børnehøjde, 
kl. 17.30

p Hendes 
Kongelige Højhed 
Kronprinsesse Mary

p Hendes Kongelige 
Højhed Prinsesse 
Marie
Tænkepause-
gudstjeneste, 
kl. 19.30

Deadline til HØST 
marts

Gudstjeneste, 
Sct. Pauls Kirke 
kl. 11.00

Gudstjeneste, 
Hadbjerg Kirke, 
kl. 11.00

General forsamling, 
HØST IF, kl. 19.00

Plejehjems-
gudstjeneste, 
kl. 15.00

Favrskov Mesterskaber 
i Indefodbold

Favrskov Mesterskaber 
 i Indefodbold

Fastelavns soldaterne 
mødes, kl. 8.30
Fastelavns gudstj., 
Ødum Kirke, kl. 9.30
Fastelavnsfest, kl. 14.30
Favrskov Mesterskaber

Generalforsamling, 
Hadbjerg 
Borgerforening, 
kl. 19.00

Fællesspisning, 
kl. 18.00

HØST IF på OK, 
kl. 12.00-16.00

Fastelavnsfest i 
Ødum Forsamlingshus, 
kl. 14.00

Gudstjeneste, 
Hadbjerg Kirke, 
kl. 11.00

MARTS 
2020

 3. HØST marts udkommer 
  Formiddagsmøde: genforening, kl. 10.00 
  Kirke i Børnehøjde, kl. 17.30
 8. Kvindernes Idrætskampdag, kl. 10.00 
  Gudstjeneste, Ødum Kirke, kl. 11.00 
  Sogneindsamling

 13. HØST IF på OK, kl. 12.00-16.00
 14. Deadline til HØST april
 15. Gudstjeneste, Hadbjerg Kirke, kl. 9.30
 17. Generalforsamling, Ødum, kl. 19.30
 22. Gudstjeneste, Ødum Kirke, kl. 11.00

 26. Tænkepause-gudstjeneste, kl. 19.30
 28. HØST IF gymnastikopvisning
 29. Gudstjeneste, Sct. Pauls Kirke, kl. 11.00
 31. HØST april udkommer 
  Ældregudstjeneste, kl. 11.00

 
FebRu

AR  2020
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