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100-året for genforeningen.
Kvindernes Kampidrætsdag.
Kirke og Klima.
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AKTUELT

Optakt til menighedsrådsvalg.
Sogneindsamling. Projekt
"HØST-Huset" er godkendt.
AKTIVITETER

Ju Jitsu bælteprøver
bestået. Velkommen til ny
pensionisthjælper.
DET HISTORISKE HJØRNE

Session, værnepligt og
mødebefalinger.
TILBAGEBLIK

Futsalskole

SPONSORHJØRNET

Gode tilbud, som giver tilskud
til HØST IF.
PRAKTISK INFORMATION

Hadbjerg Skole
Kirkebil og sogn.dk
Præster
HER FINDER DU

Bladets støtter og andre
kontaktoplysninger

16
21

Den 8. marts er ikke kun dagen, hvor
Folkekirkens Nødhjælps indsamling afholdes. Det er også Kvindernes Internationale
Kampdag. Og de to begivenheder er ikke
bare noget, der sker et andet sted, i en anden
by, langt væk. Det sker også lige her – og du
kan være med.
D. 8. marts kan man nemlig komme til selvforsvarstræning for kvinder i HØST-Hallen.
Bag arrangementet står HØST IF Ju Jitsu i
samarbejde med DGI Kampidræt.
Men ikke alle kan forsvare sig selv, og
derfor samles der også d. 8. marts ind til
verdens fattigste, og særligt kvinder.
Det er især kvinderne, der bliver ofrene, når
klimaforandringerne rammer og bringer tørke
med sig.
Tørken betyder, at kvinderne skal gå
længere for at hente vand – og det kan være
på bekostning af tid, der ellers var blevet
brugt til skolegang.
I verdens fattigste lande er det ofte kvinder,
der passer landbruget og skaffer mad, men
det bliver sværere og sværere i takt med, at
klimaforandringer gør det næsten umuligt at
dyrke jorden.
Den enkelte kvinde får altså en dårligere
uddannelse og bliver dermed dårligere til at
passe sin familie. Støtte til kvinder er støtte
til deres familie.
Søndag d. 8. marts efter gudstjenesten i
Ødum Kirke kl. 11.00 går konfirmanderne i
vore sogne fra dør til dør for at samle ind til
Folkekirkens Nødhjælp. Tag godt imod dem!
Klimaforandringerne er på dagsordenen
som aldrig før.
Menighedsrådene i Hadsten Storpastorat
står her i foråret bag et samarbejde med
Hadsten Højskole om to foredrag under
temaet Kirken og Klimaet. Det kan du læse
meget mere om på side 12.
Niels Bjarne
Larsen
Grafisk design

Rikke Møller
Antvorskov
Redaktør
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GUDSTJENESTER
Marts		
Søndag d. 1.
1. søndag i fasten
Tirsdag d.
3.
Kirke i Børnehøjde
Søndag d. 8.
2. søndag i fasten
Søndag d. 15.
3. søndag i fasten
Torsdag d. 19.
Plejehjemsgudstjeneste
Søndag d. 22.
Midfaste
Torsdag d. 26.
Tænkepause-gudstjeneste
Søndag d. 29.
Mariæ Bebudelsesdag

Ødum Kirke

Hadbjerg Kirke
Andre kirker
kl. 11.00 MK
kl. 17.30 MK
kl. 11.00 MK sogneindsamling og 7.A laver gudstj. 		
kl. 9.30 AMKH
		
kl. 15.00 Møllegården LTM
kl. 11.00 MK
kl. 19.30 MK
		
kl. 11.00 Sct. Pauls Kirke MHT
		
kl. 10.00 Kaffe i sognegården
Tirsdag d. 31.
Ældregudstjeneste
					
kl. 11.00 Sct. Pauls Kirke LTM
April		
Ødum Kirke
Hadbjerg Kirke
Andre kirker
Torsdag d. 2.
Ungdomsgudstjeneste
		
kl. 19.00 Sct. Pauls Kirke MHT
Søndag d. 5.
Palmesøndag
kl. 11.00 MK m. kadet Gaute Holm Hansen
Torsdag d. 9.
Skærtorsdag
kl. 11.00 MK
Fredag d. 10.
Langfredag
kl. 16.00 MK liturgisk gudstjeneste		
Søndag d. 12.
Påskedag
kl. 11.00 MK		
Tirsdag d. 14.
Kirke i Børnehøjde
kl. 17.30 MK
Torsdag d. 16.
Plejehjemsgudstjeneste
		
kl. 15.00 Møllegården LTM
Søndag d. 19.
1. søndag efter påske
kl. 11.00 Ole Juul
Søndag d. 26.
2. søndag efter påske
kl. 11.00 MK		

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 denne fest i 2021,
Marianne Langdal ønsker ikke genvalg.
Vi ses
En fastelavnhilsen fra det afgående udvalg

Tegning: Per Tjørnild

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
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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 genforeningen 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 programmet 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

F

oråret står i genforeningens tegn. På
landsplan er markeringen af Sønderjyllands
genforening med Danmark
for længst skudt i gang. Det
begyndte den 10. januar, på
100-årsdagen for Versaillestraktatens ikrafttræden,
med en konference på
Christiansborg, hvor overskriften lød: ”Hvad betyder
grænsen i dag?”, senere
var der festgudstjeneste i
Københavns Domkirke og det
næste halve år vil der være
mere 1000 aktiviteter over
hele landet.

Om markeringen af
Genforeningen har vores
kultur- og kirkeminister Joy Mogensen sagt:
”Genforeningen er en af
de mest skelsættende
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 genforeningen. 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 befrielse. Mandag den 4. maj er
der traditionen tro befrielsesgudstjeneste i Hadbjerg Kirke.

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 fællessangsvis afrundes med
denne geniale 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.

Ulrik R. Damm

Har været organist ved henholdsvis 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.
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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 kvinder 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 overvinde en større og stærkere
modstander. Træningen vil
give dig værktøjer til en selvforsvarssituation, 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 forkundskaber, kun noget (trænings)
tøj, der tåler at blive
taget fat i.

GENERALFORSAMLING
Den 17. marts 2020 kl. 19.30
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsens formand
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Fastsættelse af næste års kontingent
5. Indkomne forslag
• Jubilæum d. 5. sep. 2020
•
Kandidater til bestyrelsen – Der ønskes valg til bestyrelsen, vi
har alle poster besat
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
•
Sanne Præst Hjortshøj
Formand (valg 2019)
•
Lillian Lindberg
Kasserer/udlejer (valg 2019)
•
Hans Jørgen D. K. Jørgensen Medlem (2018)
• Jørgen Tryggested
Medlem (2019)
•
Henrik Carstensen
Medlem (2019)
•
Bo Heltborg Jeppesen
Suppleant (2019)
•
Svend Erik Larsen
Suppleant (2019)
7. Valg af revisorer
• Jens Hag er valgt i 2019 for 2 år, men eftersom vi bruger
ekstern revision kan det laves om jf. §12 – se referat.
8. Eventuelt
Forslag som ønskes behandlet, må være formanden
(sanne.hjortshoej@outlook.dk) i hænde senest 8 dage
før generalforsamlingen.
Generalforsamlingens
beslutninger træffes ved
almindeligt stemmeflertal.
Såfremt én person
ønsker skriftlig
afstemning, skal dette
imødekommes.
Valget af bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter sker ved
skriftlig afstemning.

#fightlikeagirl

Med venlig hilsen
Thomas Langton

Byforeningen for Ødum & Omegn

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

Bestyrelsen
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FÆLLESSPISNING

HØST IF Gymnastik

OPVISNING

Onsdag d. 25. marts 2020
kl. 18.00 i Selling
Sidste fællesspisning inden
sommerpause – kom og hyg
dig med resten af byen til
dejlig biksemad, efterfulgt af
kage og kaffe.
Har du ikke allerede
tilmeldt dig, så husk
at sende en mail til
madiselling@gmail.com
snarest muligt, og senest
søndag d. 22. marts 2020 kl.
16.00, så madholdet ved, hvor
meget der skal købes ind.
Glæder os til at se jer alle.

D. 28. marts 2020
kl. 13.00 i HØST-Hallen

Dørene åbnes kl. 12.15
Kom og være med til at gøre
dagen festlig
Husk også vores store
kagebord.

Madholdet i Selling

Tænkepausegudstjeneste med Harpe

Skam

Hadbjerg Kirke, torsdag den 26. marts kl. 19.30
Skam, hvad er det nu, det er?
Jeg ved, hvordan det
føles. Jeg ved, hvad jeg har
allermest lyst til, når skammen kommer over mig, men
hvad er skam egentlig for
en følelse? Hvad er det for
en tilstand, vi indimellem
havner i?
Det sætter vi fokus på
i den næste tænkepausegudstjeneste, hvor vi tager
udgangspunkt i Carsten
Stages bog "Skam”.
Carsten Stage er lektor ved
Institut for Kommunikation
og Kultur ved Århus
Universitet.

Undervejs vil harpenist
Joost Schelling spille for os.
Joost Schelling er født
i Holland, men opvokset i Danmark. Som
18-årig blev han i 1973
optaget på Vestjysk
Musikkonservatorium.
Han afsluttede med

Tænkepausegudstjenester
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
diplomeksamen i 1981 og
med supplerede studieophold ”Tænkepauser”, og bliver hver
især perspektiveret med
i England. Joost Schelling
tekster fra bibelen.
er freelanceharpenist og er
bl.a. travlt beskæftiget i de
danske, norske og svenske
symfoniorkestre; p.t. er
han fast tilknyttet Aarhus
Symfoniorkester.
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Kirken og Klimaet

KIRKEN OG
KLIMAET PÅ
HØJSKOLEN
Hadsten Storpastorat, der er en del af
Folkekirken, afvikler under Klimaugerne
Favrskov 2020 to gratis foredrag på og i et
samarbejde med Hadsten Højskole.
Klimaet er også på den kirkelige dagsorden. Dette initiativ er Hadsten Storpastorats
første bidrag i klimakampen. Biskopperne i
Danmark har på deres seneste bispemøde,
der blev holdt primo januar, besluttet at
Folkekirken skal være med, når resten af
Danmark skal reducere udledningen af CO2
inden 2030. Hadsten Storpastorat ønsker
med dette initiativ at høre nogle fagfolk om
deres arbejde med klimaproblematikken. Som
kirke er det nemlig vores opgave, at skabe
et rum for at tale om hvad bekymringerne,
uenighederne og ansvaret for vores klima gør
ved os som samfund og som mennesker.
Det første foredrag afvikles den 31. marts.
Under overskriften ”Psykologien og klimaet
– en nøgle til bæredygtig livsstil” vil ph.d. i
bæredygtighedspsykologi Simon Elsborg
Nygaard fortælle om, hvordan han i sin
forskning undersøger muligheden bæredygtig trivsel, altså hvordan man kan have en
bæredygtig livsstil, der samtidig fremmer den
enkeltes trivsel, eller i hvert fald ikke påvirker

den negativt. Han undersøger hvordan
psykologien kan bruges ind i arbejdet med
bæredygtighed, fx i forhold til at skabe motivation, meningsfuldhed og adfærdsændringer.
Det andet foredrag er den 2. april, hvor
tidligere vejrvært hos DR, Jesper Theilgaard
med sit ”Klimaforedrag” tager fat på de
mange myter, der er om klimaet, og de
mange forskellige opfattelser af, hvad
klimaændringer og global opvarmning er. Det
gælder både den videnskabelige baggrund,
konsekvenserne og de nødvendige tiltag for
at imødegå konsekvenserne.
Med Jesper Theilgaards baggrund i at
formidle vejret gennem mere end 40 år, ser
han det nu som en væsentlig opgave at
formidle viden om de klimaændringer, der er
i gang i øjeblikket. For som han siger: ”Der
skal handles nu, hvis ikke klimaændringerne
skal skabe mere kaos i verden, end der allerede er”.
Begge foredrag er gratis og billetter kan afhentes på Kirkekontoret,
Kirkevej 5, Hadsten fra d. 2.
marts 2020.
Vi begynder klokken 19:00 og
der vil efterfølgende være kaffe.

PSYKOLOGIEN OG
KLIMAET – EN NØGLE TIL
BÆREDYGTIG LIVSSTIL

KLIMAFOREDRAG

ved ph.d. i bæredygtighedspsykologi
Simon Elsborg Nygaard

ved meteorolog Jesper Theilgaard

Tirsdag den 31. marts 2020 kl. 19.00
på Hadsten Højskole,
Østergade 49, Hadsten
Simon Elsborg Nygaard har et helt
særligt interesseområde. Han er nemlig
Aarhus Universitets første ph.d. i
bæredygtighedspsykologi.
I sit arbejde undersøger han muligheden
for bæredygtig trivsel, altså hvordan man
kan have en bæredygtig livsstil, der samtidig
fremmer den enkeltes trivsel, eller i hvert fald
ikke påvirker den negativt.
Han undersøger også, hvordan psykologien
kan bruges i arbejdet med bæredygtighed, fx
i forhold til at skabe motivation, meningsfuldhed og adfærdsændringer. I forlængelse af sin
forskning laver Simon blandt andet lederuddannelser. Han arbejder også som konsulent
og er en flittig brugt foredragsholder.

Torsdag den 2. april 2020 kl. 19.00
på Hadsten Højskole,
Østergade 49, Hadsten
Der er mange myter om klimaet, og der
er mange forskellige opfattelser af, hvad
klimaændring og global opvarmning er. Det
gælder både den videnskabelige baggrund,
konsekvenserne og de nødvendige tiltag for
at imødegå konsekvenserne.
Med Jesper Theilgaards baggrund i at
formidle vejret gennem mere end 40 år, ser
han det nu som en væsentlig opgave at
formidle viden om de klimaændringer, der er i
gang i øjeblikket. For der skal handles nu, hvis
ikke klimaændringerne skal skabe mere kaos i
verden, end der allerede er.
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PÅSKENS GUDSTJENESTER 2020
Palmesøndag, den 5. april

Gudstjeneste i Hadbjerg Kirke kl. 11.00 v. kadet og MK

Skærtorsdag, den 9. april

Gudstjeneste i Hadbjerg Kirke kl. 11.00

Langfredag, den 10. april

Musikgudstjeneste i Ødum Kirke kl. 16.00
Liturgisk gudstjeneste med fokus på musik, sang og læsninger fra Jesu lidelseshistorie. En stemningsfyldt gudstjeneste
med 4-stemmige motetter, koraler og andre sange udvalgt og
sunget af organist Anders Dohn og tre professionelle sangere
fra Aarhus og Aalborg.

Påskedag, den 12. april

Gudstjeneste i Ødum Kirke kl. 11.00

2. påskedag, den 13. april

Gudstjeneste i Sct. Pauls Kirke kl. 11.00

Sogneeftermiddag

Den gang vi drog af sted
En vandretur gennem grænselandet
Tirsdag den 14. april 2020 kl. 14.30-16.00 i sognegården i Hadsten
Billeder, sang og fortælling ved organist Mette Nørup og lærer Poul Nørup, Esbjerg
Vandreturen begynder i det
sydvestligste hjørne af landet,
der hvor Vadehavet, Danmark
og Tyskland mødes. Vi går i
grænselandet hele vejen til
Padborg, hvorefter vi følger
gendarmstien, der er kendt
som én af Danmarks smukkeste vandreruter.
Vi skal synge sange, se
billeder og høre fortællinger
om egnen og de nationale
følelser, der siden 1864 har
været en del af grænselandets identitet.

Da Nordslesvig blev til Sønderjylland
ved Nis Boesdal – med sønderjysk kaffebord
Søndag d. 26. april kl. 14.00 i konfirmandstuen i Lyngå
Kom og drik søndagens
eftermiddagskaffe og hør
Nis Boesdal fortælle hele
historien.
Eftermiddagen er gratis,
men af hensyn til kaffebordet er der tilmelding
til Bjørn Anthonsen på tlf.
20 89 07 39. Ethvert bidrag
til kagebordet er meget
velkomment. I så fald gives
besked ved tilmeldingen.
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Istedløven
Foredragskoncert
Lørdag den 2. maj kl. 13.00 i Ødum Kirke
Fra krigsmonument til fredssymbol
Med Ars Nova Copenhagen, Søren Kinch Hansen, dirigent, Jørgen Carlsen, fortæller

Det sker i HØST-området

Genforeningsgudstjeneste
med efterfølgende frokost i det grønne
Søndag den 14. juni kl. 11.00 i Hadbjerg Kirke
Den 15. juni 1920 skete
den formelle overdragelse af
Nordslesvig til Danmark.
Efter indstilling fra den
internationale kommission,
der havde administreret de
to afstemningszoner siden

januar 1920, blev grænsen
mellem Danmark og Tyskland
fastsat som grænsen mellem
1. og 2. zone. Fra den 15.
juni 1920 var Sønderjylland
under dansk suverænitet, og
i dagene den 10. og 11. juli

1920 blev Genforeningen
markeret med kong Christian
10’s indtog i Sønderjylland
og den store folkefest på
Dybbøl Banke.

Sommerkirke i Vissing
med gudstjeneste, kaffe, kage og sang
Til alle glade kagebagere i HØST-området: Vi har brug for jeres hjælp!
Vil du bidrage med
Sandkage
Efter koncerten er der
en kage skal du sende
Sønderjysk rugbrødskage
sønderjysk kaffebord i
en besked til Lillian
Drømmekage fra Brovst
præstegårdshaven, hvor vi
Lindberg fra Ødum på mail
Guldlagkage med rysteribs
meget gerne vil have hjælp
Honningkage med
fra gode kagebagere.
odumforsamlingshus@gmail.com
Om det sønderjyske kaffe- appelsin-myntesmørcreme
eller ringe/sende en sms til
Kiksekage
bord gælder det, at det skal
sognepræst Mette Krabbe på
være et overdådigt kagebord. Citronroulade med flødeost
tlf. 40 88 96 00. Skriv hvilken
De uskrevne regler fortæller, Blommetærte
kage du ønsker at bage og
at et sønderjysk kaffebord
hvor mange du regner med at
Sprøde kager
skal bestå af mindst 7 bløde
bage til – både store og små
kager og 7 sprøde kager, samt Finsk brød
kager er velkomne.
kaffe naturligvis. Mange nøjes Florlette marengs med
flødefyld
selvfølgelig ikke med 14
Billetter til koncerten kan
Sprøde kranse
kager, men serverer hele 20
afhentes ved gudstjenesten
eller 30 forskellige slags kager Fedtebrød med citronglasur
i Ødum Kirke, søndag den
Riskage med marineret frugt 22. marts og ved tænkepautil kaffebordet.
Kaffesnitter
Kager til det sønderjyske
segudstjenesten i Hadbjerg
Mandelstænger
kaffebord kunne være:
Kirke, torsdag den 26. marts.
Havrekager med rabarber
Derefter kan der afhenBløde kager
Honningkage med
tes billetter på Hadsten
appelsin-myntesmørcreme
Kløben – tyske juleboller
Kirkekontor fra den 1. april.
Pebernødder
Kringle
Koncerten er gratis.
Kartoffelkage med banan og Chokoladetoppe
Kulturudvalget og
Fedtkager
appelsin
Ødum-Hadbjerg menighedsråd

Søndag den 28. juni fejrer hele Danmark hundredåret for Danmarks genforening
I Vissing fejrer vi dagen med
et stort arrangement med
festgudstjeneste, masser af
musik, foredrag og – ikke at
forglemme – kaffe og kage.
Kl. 14.00-14.45 er der
gudstjeneste ved udealteret
ved Lise T. Melchiorsen, hvor
musikken leveres af fem
messingblæsere fra Aarhus
Symfoniorkester.

Efter gudstjenesten er
der kaffe og kage i det fri/
telt – alt sammen afhængig
af vejret.
Kl. 15.30-16.30 forsætter
genforeningsarrangementet
i kirken, hvor Karen Hanne
Munk fortæller om danske
sange suppleret af numre
fra Den danske Salmeduos
seneste cd/bogudgivelse.

DGI/HØST IF FODBOLDSKOLE I HADBJERG
Uge 27, den 29. juni – 3. juli
Husk tilmelding til Fodboldskolen i Hadbjerg første uge i skoleferien.
Sidste år var vi 107 deltagere.
Der åbnes for tilmelding ca. den 1. marts 2017
Lars Olsen
Fodboldskoleleder
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ÅRSHJUL

ÅRETS GANG I SELLING
Her kan du se alle de store begivenheder
for Selling og omegn for hele 2020, så du
allerede nu kan sætte krydser i kalenderen.

Husk at alle arrangementer er åbne for alle,
lige meget hvilken by du bor i.

Lige til at klippe ud og hænge op på
køleskabet.

Foreningerne i Selling
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HØST-HALLEN UDVIDELSE
Status medio februar – information fra projektgruppen

ÅRSHJUL

BYFORENINGEN FOR ØDUM OG OMEGN

Mødet den 16. januar, som blev omtalt i februarnummeret af
HØST, blev afholdt i klublokalet. Vi fra projektgruppen var
lidt spændte på, hvad det var kommunen ville komme med.
Men det blev et godt møde, hvor mindre uklarheder og
detaljer blev gennemgået og der blev slutteligt på mødet sagt
GO for projektet – både alt det administrative/tekniske og
den økonomiske del omkring finansieringen.
Så nu er det ”kun” at kigge fremad. Alt det forberedende
arbejde, inden der kan sendes noget ud i licitation om byggeriet, skal nu på plads. Tidslinjen ser lovende ud, men vi ved jo
alle, at der altid kan støde noget uforudset til. Vi satser dog
på, at vi kan have den nye tilbygning klar til brug primo 2021.
Projektets målgrupper er
HØST IF som vil bruge HØST-Huset til holdtræning, fitness,
stævner m.v.
Kirken som vil bruge HØST-Huset til undervisning, foredrag og mødeaktiviteter.
Skolen som vil kunne bruge HØST-Huset i situationer, hvor der er brug for ekstra lokaler til at understøtte
undervisningen.
Dette bevirker at HØST-Huset, som vi kalder det indtil
videre, vil kunne bruges optimalt henover alle dage.
I foreningslivet vil vi helt sikkert udvide vores tilbud af aktiviteter på tværs af alle aldre og interesser, når huset står klar.
Her er en tegning af hvordan vi for nuværende tænker at
tilbygningen kan se ud bygget sammen med de eksisterende
lokaler i HØST-Hallen.
Lars Olsen
Kontaktperson i projektgruppen
Tlf. 23 81 01 21
Mail lars.knud@godmail.dk

Favrskov Kommune
Budget 2018

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

Konfirmandhus

Sammen med udvidelse af
servicefaciliteterne i HØSTHallen er projekt ”Kirkens
Konfirmandhus” kommet til.
Konfirmandhuset kan med
fordel for alle placeres i tilknytning til HØST-Hallens udvidelse,
og derfor indgå sammen med
udvidelse af servicefaciliteterne i
forvaltningens fortsatte arbejde.
Man ser på om det er muligt
og i givet fald hvordan det kan
håndteres. Spændende! Og godt
set af menighedsrådet!
Ny opdatering i kommende
numre af HØST
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SOGNEINDSAMLING 2020
Konfirmanderne går en tur for klimaet den 8. marts
Søndag den 8. marts arran- Pengene konfirmanderne
gerer Folkekirken Nødhjælp samler ind går bl.a. til:
– Træplantning – træer
sogneindsamling over
giver skygge og liv
hele landet. Her i sognene
– Diger og dæmnindeltager alle konfirmander.
ger, der stopper
Vi begynder med gudstjeneoversvømmelser
ste i Ødum Kirke, hvor 7.A
hjælper til med at lave guds- – Sikring af huse og veje,
så de kan modstå vandtjeneste. Derefter kommer
masser og jordskred
alle konfirmander rundt for
at spørge, om I har lyst til at – Vandpumper og
vandrensningsanlæg,
bidrage.
der sikrer familier rent
De tager både imod
drikkevand
kontanter og Mobilepay.
Tag godt imod dem, når de – Nye afgrøder, der kan
overleve i det nye klima
høfligt ringer på jeres dør.

En opfordring fra Folkekirkens
Nødhjælps ambassadører

”Vi er nødt til at gøre noget nu,
og vi er især nødt til at hjælpe
dem, der er hårdest ramt af
klimaforandringerne. Derfor
samler vi ind til klimahjælp”
Jesper Theilgaard

”Vi har en forpligtigelse til at
hjælpe dem, klimaforandringerne rammer hårdest. For
mig er det indbegrebet af
næstekærlighed. Og det er
jo nemt at gå en tur. Jeg går
med. Gør du?”
Bodil Jørgensen

Foto: Yilmaz Polat

Folkekirkens Nødhjælp
styrker verdens fattigste i
kampen for et værdigt liv
I Folkekirkens Nødhjælp
hjælper vi mennesker i yderste nød. De
mennesker, der har det
allersværest i verden. De
sultende og de sårbare. De
fordrevne og de forfulgte.
De undertrykte og de
diskriminerede. Verdens
fattigste, som på grund af
krig og katastrofer eller
strukturel ulighed ikke selv
har en stemme, der kan
høres. Vi ved, når nøden
er stor, er grænsen mellem
håb og håbløshed hårfin.
Og vi ved, at vi kan være
med til at gøre den lille
forskel, der gør, at håbet
holdes i live, næres eller
tændes igen.
Med næstekærligheden
som kompas, sætter vi alt
ind på at give liv til håbet.
Vi gør det med viden og
opfindsomhed, mod og
handlekraft. Vi gør det ved
at samarbejde med lokale
og globale partnere – og
ved at bakke hinanden
op i et solidt globalt
netværk. Vi arbejder med
rettigheder og ligestilling
mellem kønnene i al vores
arbejde. For at sikre basale
menneskerettigheder
taler vi verdens fattigstes sag både nationalt
og internationalt. Det
er det, vi kalder politisk
fortalerarbejde.
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MENIGHEDSRÅDSVALG 2020
Så er det nu!
Grib muligheden for at være med til at sætte dit aftryk
på kirkens fremtidige liv og vækst i vores lokalområde
Der skal være valg til menighedsrådet i september 2020, og
du har allerede nu mulighed for at overveje, om det er noget
for dig at gå ind i menighedsrådsarbejdet.
Deltag i de kommende møder vedr. valg af medlemmer til
menighedsrådet for Ødum og Hadbjerg sogne, hvor du også
selv har mulighed for at stille op til valget til menighedsrådet.
Orienteringsmøde, tirsdag den 12. maj kl. 19.00
Orienteringsmødet afholdes i konfirmandstuen i Ødum
Præstegård, og er for folkekirkemedlemmer i Ødum og
Hadbjerg sogne.
Dette orienteringsmøde afholdes sammen med det årlige
menighedsmøde.
På orienteringsmødet vil der bl.a. blive orienteret om
menighedsrådets arbejdet i den forgangne periode. På
orienteringsmødet vil du desuden kunne høre om menighedsrådsarbejdet generelt, både om ledelse af vores kirker,
aktiviteter og vores kommende fokusområder, samt regler for
selve valghandlingen i september måned.
Valget afholdes tirsdag den 15. september kl. 19.00
Mød op i konfirmandstuen i Ødum Præstegård.
På dette valgmøde opstilles kandidaterne, der præsenterer sig, og der vil være mulighed for debat inden valget.
Medlemmerne og suppleanterne til det kommende menighedsråd vælges ved en skriftlig afstemning, og de vælges for
en 4-årig periode med virkning fra 1. søndag i advent 2020.
Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at
kontakte én fra dit nuværende menighedsråd.
Vi håber at se dig til de spændende møder!
Valgbestyrelsen for Ødum-Hadbjerg Menighedsråd.
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Aktiviteter

KIRKE
I BØRNEHØJDE

Hadbjerg Kirke
Tirsdag den 3. marts 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.
De næste gange er 14. april og 19. maj.

Aktiviteter

BADMINTON
Ledige baner i HØST-Hallen
Badmintonsæsonen er kommet godt i gang
– der er dog stadig ledige baner at få til dem
der måtte være interesseret.
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag

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

BORDTENNIS

Træningstider

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
Mail ptc@aabnet.dk

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

JU JITSU

Her lige inden vinterferien var der
bælteprøver.
Vi ønsker alle cool kids tillykke med beståede bælteprøver i dag! Godt gået – og vel
fortjent!

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 volleymixhold.
Niveau- 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
Selv om der stadig er gråt og trist udenfor
mens dette skrives, så nærmer sommertiden du være meget velkommen. Det er helt frit
og gratis at være med nogle gange indtil du
sig heldigvis med raske skridt (man skulle
finder ud af om det er noget for dig.
næsten tro, der også er stave med!).
Du møder bare op i HØST-Hallen torsdag
Det betyder at lørdag d. 29. marts er
sidste gang med lørdagstur i denne omgang. kl. 20.00-22.00.
Torsdag d. 2. april bliver første aftentur med
Giv gerne en melding først på min mobil
stavgang i 2020. Det bliver som sædvanligt kl. 22 78 77 70, hvor du også er velkommen til
19.00 fra hallen.
at stille spørgsmål.
Der er stadig enkelte ledige pladser til
Har du spørgsmål er du velkommen til at
nye aktive.
henvende dig til:
Vel mødt.
Vagn Salling Poulsen
Tlf. 86 91 43 76 / 23 25 19 89

En ny sæson står for døren, tiden
flyver afsted og snart er det forår
Foråret er en dejlig tid, hvor lyset vender
tilbage både morgen og eftermiddag, solen
giver varme og naturen viser sig fra sin pæneste side.
Vi starter op med åben løbemotion for alle
som har løst til at løbe med andre motionister.
Uanset om du blot løber 1 tur om ugen eller
har et træningsmål, er det altid motiverende
at have nogen at løbe med – nogle gange
kan det være det ekstra skub der får en ud
ad døren…
Mød op til en frisk løbetur for alle
Søndag den 8. marts 2020 kl. 9.00
ved HØST-Hallen
Efter turen byder vi på en forfriskning m.m.
og en snak om hvad vi kan tilbyde, ligesom vi
rigtig gerne vil høre hvilke forventning/ideer
du fx måtte have til lokal løbemotion.
Faste tider for fælles løbeture
Tirsdag kl. 19.30
Torsdag kl. 17.00
Søndag kl. 9.00

HØST IF MOTION
STAVGANG

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

SÆSONSTART
HØST IF LØB
– SKAL DU MED?

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

Der vil desuden være nogle klubture, hvor
man får mulighed for at løbe nye steder end
de samme ture i lokalområdet.
Deltagelse i motionsløb er også en mulighed, men er op til den enkelte om det er
noget man ønsker.
Egne arrangementer af HØST IF Løb
Grundlovsløbet
Fredag den 5. juni – familiemotionsløb på 2,5, 5 og 10 km
Stafet For Livet, Hadsten
Lørdag-søndag den 29.-30. august
Holdstafet til støtte for Kræftens Bekæmpelse

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

FLOORBALL
Faste træningstider er mandage
kl. 20.00-22.00 i HØST-Hallen

Aktiviteter

HØST IF

NVUI/HØST IF Senior-klubsamarbejde

FODBOLD

VH FODBOLD

Børne- & ungdomshold
Spillet er for både M og K om end der ”kun”
har været et par K et par gange sidste sæson. Udendørs træning
Men alle er velkomne. Om ikke andet så kom Udendørssæsonen står for døren og indenog prøv – du bliver garanteret bidt af det. Og dørsfodbold lukkes ned. Det er individuel fra
du kommer garanteret til at svede Så HUSK
hold til hold hvornår man starter træningen
drikkedunk så væskebalancen kan opretudendørs – nogen er allerede startet. Vi skal
holdes. Vi har ekstra stave så du skal bare
blot være opmærksomme på, at den eneste
møde op!
bane man må bruge frem til ca. 1. april, er
Vi ses
træningsbanen. Så der bliver pres på den de
første uger.
Lars Olsen
Vi tænker at fredag den 3. april er sidste
Kontaktperson Floorball
indendørstræning.
Tlf. 23 81 01 21
Udendørstræningstiderne kan ses i quickguiden i aprilnummeret af HØST.

PENSIONIST
HJÆLPERE
TIL HØST IF

FavrskovMesterskaberne i Indefodbold
Stævnet er afholdt når dette blad udkommer.
Her har alle HØST IF-ungdomsholdene haft
mulighed for at vise sig frem på hjemmebanen i HØST-Hallen.

Nytårsappel for HØST IF-børne- &
ungdomsfodboldspillere afholdes
lørdag d. 21. marts kl. 10.00-12.00
Alle
de spillere, der har lyst til at markere
Vi var tre – Bent, Henning og undertegnede
– der startede dette for nogen måneder siden, åbningen af udendørsfodboldsæsonen 2020,
møder omklædt kl. 10.00 foran HØSTog nu er Vagn Salling Poulsen også kommet
med. Velkommen til Vagn!
Hallen. Så går vi på træningsbanen, hvor der
Vi mødes hver torsdag kl. 9.30 og får lidt
vil være aktivitet til ca. kl. 11.00. Herefter
kaffe og en masse snak om hvad der rører sig. samles vi i klublokalet til kort info og en
Og så bruger vi lige en ½-1 time på at ordne
sodavand og andet til alle spillere. Herefter er
ting og sager i HØST-Hallen og på uden2020 fodboldsæsonen skudt i gang for HØST
omsarealerne. Det er faktisk rigtig hyggeligt, IF børne- & ungdomshold.
så vi håber at der måske er nogle flere der vil
Fodboldudvalget
være med. Man er ikke forpligtet af noget,
man møder bare op, når man kan en torsdag OB 40-holdet
kl. 9.30 til ca. kl. 11.00.
Der trænes indendørs futsal hver onsdag kl.
Hvilker opgaver er det så?
21.00-22.45 i HØST-Hallen.
Små reparationer, oprydning i boldrum,
Udendørssæsonen starter med kamp den
container, skabe, klublokale, i hallen og på
15. april på udebane mod Åbyhøj.
udenomsarealerne – ja alt hvad man nu kan
Der forsøges planlagt 1-2 træningstænke sig for at få det hele til at se godt ud.
kampe inden.
Lars Olsen
Kontaktperson
Tlf. 23 81 01 21

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

Som nævnt er vi kommet i en meget svær lokalpulje med flere
nedrykkere fra Serie 2 – så det bliver nogle drabelige lokalopgør bl.a. mod Hadsten, Hinnerup, Hammel og Hornslet.
Kampprogrammet er nu fastlagt og vi starter på udebane
mod Hammel lørdag den 4. april kl. 15.00 på kunstgræsbanen i Hammel.
Serie 3 hjemmekampe i forårssæsonen
Onsdag 8. april kl. 18.30 VH Fodbold – Århus Fremad
Mandag 13. april kl. 14.00 VH Fodbold – Spentrup
Lørdag 25. april kl. 14.00 VH Fodbold – HOG
Lørdag 2. maj kl. 14.00
VH Fodbold – Hadsten SK
Onsdag 20. maj kl. 18.30 VH Fodbold – Hammel
Lørdag 30. maj kl. 14.00 VH Fodbold – Vorup FB
Lørdag 20. juni kl. 14.00 VH Fodbold – Hornslet

HØST Stadion
HØST Stadion
Voldum Stadion

HØST Stadion
Voldum Stadion
Voldum Stadion
Voldum Stadion

Vi håber at rigtigt mange lokale tilskuere vil møde op til
kampene både i Hadbjerg og Voldum og bakke op om holdet,
så vi denne gang kan vise, at vi er berettiget til at spille i Serie
3. Kom og støt VH Fodbold Serie 3-holdet
Serie 6
Puljen offentliggøres først senere i februar eller i marts.
Træningen er startet med nytårsappel d. 1. februar. Her var
der mødt 19 spillere frem, og der var på forhånd afbud fra
5-6 spillere. Desuden er der tilsagn fra yderligere 5-6 spillere
– så der skulle være basis for en bred spillertrup, der gør at vi
kan gå efter en oprykning for andenholdet i Serie 6.
Nye spillere er selvfølgelig velkomne i VH Fodbold.
Inden turneringsstart er der planlagt en række træningskampe og træningslejr for både Serie 3 og Serie 6.

VH Fodbold

Træningslejr for VH Fodbold seniorspillere i Malaga d. 26.-30. marts
Torsdag den 26. marts drager 21 spillere og træner/holdleder
afsted på træningslejr til Malaga. Træningslejren er blevet til
ved arbejdet med fældning og salg af juletræer samt bemanding på OK ved OK-arrangementer og andre aktiviteter
– udover egenbetaling.
Træningslejren skulle gerne sikre en god sæsonstart samt
være med til at ryste holdet godt sammen inden de mange
svære kampe i foråret. På træningslejren er der 3-4 træningspas og to træningskampe i Malaga.
Der vil komme et referat fra Malagatræningslejren i et af de
kommende numre af HØST.

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

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

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.

Lars Bækgaard, Langå
Træner
Tlf. 40 36 84 97
Lars Olsen
HØST IF – VH Fodbold ansvarlig
Tlf. 23 81 01 21
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Aktiviteter

QUICKGUIDE

Aktiviteter



til aktiviteter og kontaktpersoner

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

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. 23 25 19 89, 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
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PAS PÅ
DANMARK
SOLDAT

Af Martin Møller

F

or kort tid siden var
vores barnebarn på
session, og her trak
han som de fleste frinummer, da Danmark heldigvis
er et fredeligt land at leve
i. Forsvaret kan stort set
klare sig med frivillige og et
langt mindre antal værnepligtige end før i tiden, selv
om der rasles med sablerne
nogle steder i verden, hvor
Danmark også er med, for at
prøve at bevare freden.
For år tilbage, da det var
vores søn, var situationen den
samme, men helt tilbage da
jeg var på session i 1968, var
der ingen frinummer i kurven,
og jeg blev soldat ved Nørre
Jydske Artilleri Regiment
i Nymindegablejren i 14
måneder. Da var Nymindegab
ikke opdaget som turistmål,

og ud over kasernen var der
ikke meget i byen. Det var så
langt ude, at det kostede en
femmer at se en damecykel,
og det dobbelte hvis sadlen
var varm.
Da min far var på session,
fortalte han, at han blev
indkaldt til at skulle passe
heste, men blev aldrig
indkaldt da hestene døde!
Det må havde været
omkring 1925.
Min bedstefar, Laurs Jensen
Møller, født i juli 1870 har
åbenbart været indkaldt, nok
i begyndelsen af 1890’erne,
hvor Danmark stadig slikkede sårene efter tabet af
Sønderjylland i 1864. Det
var da preussiske og østrigske tropper, den 1. februar
trådte ind over grænsen til
hertugdømmet Slesvig, som

dengang tilhørte det Danske
kongerige, og det blev en krig,
hvor Danmark tabte hertugdømmerne Launborg, Holsten
og Slesvig, og mistede tusindvis af soldater i slaget ved
Dybbøl. Danmark kæmpede
her med ca. 10.000 mand
mod fjendens ca. 35.000, og
Danmark måtte indgå en
fredsaftale, hvor grænsen
bliver trukket op til Kongeåen,
syd for Kolding. Grænsen
går her helt op til 1920, før
Danmark får forhandlet en ny
grænse på plads – den som vi
kender i dag.
For at kunne forsvare vort
land, har soldater, i den tid
jeg kan huske, indimellem
været genindkaldt, eller har
været tilknyttet en enhed,
hvor man skulle møde, hvis
det hele brød løs igen.

Her har min bedstefar, fået
tilsendt ”Forstærkningspas”
den 1. januar 1901, nok 5-10
år efter aftjent værnepligt.
Jeg mener, at dengang var
værnepligtstiden 2 år. Min
bedstefars ”Forstærkningspas”
var, så vidt jeg har kunnet
finde ud af, ikke en genindkaldelse, men en mødebefaling
som trådte i kraft, hvis der
måtte blive brug for det.
Under første verdenskrig
1914-18, tror jeg ikke, han
har været indkaldt, da jeg
aldrig har hørt det omtalt i
familien.
Det var under den krig,
hvor Sønderjylland stadig
var under tysk herredømme,
at mange dansksindede var indkaldt til tysk
militærtjeneste.
Nu er det heldigvis længe
siden, og Sønderjylland er
igen en del Danmark, så
”Mødebefaling”
godt 5 år efter at jeg blev hjemsendt.

i år kan vi fejre, 100-året
for genforeningen med
Sønderjylland, og fejre at det
er 75 år siden, at 2. verdenskrig (1940-1945) sluttede.

Efter jeg blev hjemsendt
fra militæret, har jeg også
modtaget ”indkaldelse” med
mødepligt, hvis det blev
nødvendigt.
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Tilbageblik
Selv 18 år efter endt militærtjeneste
får man en ny ”Mødebefaling”

FUTSALSKOLE I VINTERFERIEN
I HØST-HALLEN
Her i vinterferien har der været afholdt
todages futsalskole i HØST-Hallen. Der har
været 10 deltagere, som rigtig har fået spillet
og hygget sig med futsalfodbold – et spil der
foregår med en lidt tungere bold og uden

Her over 50 år efter
hjemsendelsen fra
Nymindegablejren, husker
man nok mest de gode tider
ved at være soldat, men det
var også noget træls indimellem. Især når man skulle ud
på øvelser i alt slags vejr, og

Efter hjemsendelsen har
være væk fra kasernen og sin
gode soldaterkammerater
madras i flere dage, og ikke
”indkaldt” til både 25- og
mindst FUT-banen er ikke
50-års jubilæum, og jeg
sådan at glemme.
kan fortælle, at historierne
(FUT står for Fysisk
fra dengang bliver bedre
Uddannelse og Træning,
og bedre. Måske er det nu
men vi kaldte det Fysisk
hukommelsen, der afviger lidt.
Uddannelse og Tortur).

Klar til kamp dengang, fra 2. september 1968 til 30. november 1969.
Der blev heldigvis ikke brug for at
komme i kamp, og bliver det forhåbentligt aldrig.

bander omkring banen. Deltagere meldte
tilbage, at det havde været to gode dage i
HØST-Hallen.
Fodboldudvalget
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Sponsorhjørnet

Praktisk information

Plejehjemsgudstjenester

KOMMENDE ARRANGEMENTER VED OK I ØDUM
Fredag d. 13. marts kl. 12.00-16.00

Sponsorer
ved Favrskov
Mesterskaber i
Indefodbold 2020

Den lokale Sparekassen
Kronjylland Hadsten er
medalje- & gavesponsor

Den lokale Aktiv
Hvidevareservice ved Martin
Simonsen er medalje- &
gavesponsor

OK

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

OK aftale

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

I klublokalet i HØST-Hallen er
der brochurer etc. og det vil også
kunne ses på hjemmesiden.
Støt lokalsporten i HØST IF.
Sidste år fik ungdomsarbejdet i
HØST IF over 34.000 kr. i sponsorstøtte af OK.

OK app

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

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

Ældregudstjenester

Et samarbejde mellem
Sundhedscenter Hadsten,
præsterne og menighedsrådet i
Hadsten har betydet særlige hverdagsgudstjenester i Sct. Pauls
Kirke, der begynder kl. 10 med
formiddagskaffe i Sognegården.
Dørene er åbne fra kl. 9.30.
Gudstjenesterne er åbne for alle.

Adresser

Sct. Pauls Kirke
Kirkevej 7, 8370 Hadsten

Møllegården
Østervangsvej 60, 8370 Hadsten

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

EDC Huset Hadsten
Hinnerup ved Jette Eriksen er
gavesponsor.
En stor tak til alle sponsorer.
Lars Olsen
HØST IF Sponsorudvalg

Om sponsorudvalget

HØST IF har til stadighed brug
for fysisk og økonomisk hjælp.
Derfor er det dejligt når virksomheder og private giver tilsagn om
at give en hånd.
Hører I om nogen der kan
være potentielle sponsorer, vil
vi godt lige have ”et vink” så
vi kan få fulgt op på dette i
sponsorudvalget.

Playersponsorater

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

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.

PRÆSTER
i pastoratet

MK
Mette
Krabbe

MHT
Marie
Hedegaard
Thomsen

AMKH
Anne
Martiny
Kaas-Hansen

LTM
Lise
Thorbøll
Melchiorsen

AB
Anders
Bonde

Hadbjerg Skole

Sorggruppe for voksne

Når man har mistet, kan det være
svært at komme videre efter den
første tid. Da kan det være en
støtte at tale med mennesker,
som har oplevet det samme som
en selv. Det kan være mennesker,
man kender, eller det kan være
i en sorggruppe. Formålet med
sorggruppen er at skabe et rum,
hvor man sammen med ligestillede har tid og plads til at tale om
det, der er svært. Gruppen er for
alle, der har mistet en ægtefælle/
partner, et voksent barn eller en
nær slægtning.
Efter aftale mødes vi 1-2 timer
ad gangen. Møderne finder sted i
Sognegården, Kirkevej 5, Hadsten.
Vi får en kop kaffe/te undervejs.
Når man henvender sig, vil man
få tilbudt en samtale, før man
kommer til det første møde. Her
kan man fortælle om sin situation,
og vi finder i fællesskab ud af, om
sorggruppen kan være en hjælp.
Gruppen ledes af sognepræst
Mette Krabbe, tlf. 86 98 90 65

Samtale med en præst

Præsterne står altid til rådighed
for en samtale. Det kan foregå
i hjemmet, i sognegården eller i
præstegården.
Man kan henvende sig, når
man har behov for at tale med
et andet menneske i fortrolighed. Præster har tavshedspligt,
hvilket betyder, at det, der bliver
en præst betroet, ikke fortælles
videre. Samtalen kan handle om
tro og tvivl, sorg og savn, ensomhed, svære valg i livet.
Man skal ikke være bange for
at ”tage præstens tid”, for det er
faktisk præstens arbejde at tage
ud og tale med folk, der har brug
for det.
Ring eller få en anden til det –
vi kommer gerne!

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

37

38

HØST – Marts 2020

HØST – Marts 2020

Her finder du

Her finder du

KALE
DE LO ØST
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Ø
T
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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
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 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
40 20 94 40
Ådalen 11, Selling
86 91 41 40

post@hanspeterkrogh.dk
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
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MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG

SØNDAG

Fastelavnsfest i Ødum
Forsamlingshus,
kl. 14.00

24

25

26

27

29

28

HØST marts

4

5

9

10

11

Generalforsamling,
Ødum, kl. 19.30

16

12

18
Fællesspisning,
kl. 18.00

24

HØST april

Deadline til HØST
april

udkommer
Ældregudstjenste,
kl. 11.00
Foredragsaften,
Kirken og Klimaet,
30 kl. 19.00
31

APRIL
2020

15

Nytårsappel, kl. 10.00

19

Gudstjeneste,
Ødum Kirke, kl. 11.00
Sidste tilmelding
til HØST IF
Gymnastikskole
Sidste tilmelding til
21 Fællesspisning
22

20

Tænkepausegudstjeneste,
kl. 19.30

25

Gudstjeneste,
Hadbjerg Kirke,
kl. 9.30

14

13

Plejehjems
gudstjeneste,
kl. 15.00

17

23

6
HØST IF på OK,
kl. 12.00-16.00

Sidste frist for forslag
til generalforsamling
for Byforeningen for
Ødum & Omegn

1

Kvindernes Idræts
kampdag, kl. 10.00
Gudstjeneste,
Ødum Kirke, kl. 11.00
Sogneindsamling,
Folkekirkens
7 Nødhjælp
8

HØST IF
Gymnastikopvisning,
kl. 13.00

26

28

27

2. Ungdomsgudstjeneste, kl. 19.00
		 Foredragsaften, Kirken og Klimaet, kl. 19
5. Gudstjenester, Hadbjerg Kirke, kl. 11.00
6.-8. Gymnastikskole
9. Gudstjeneste, Hadbjerg Kirke, kl. 11.00
10. Liturgisk gudstj., Ødum Kirke, kl. 16.00

Gudstjeneste, Sct.
Pauls Kirke, kl. 11.00

11.
12.
14.
		
16.
19.

Deadline til HØST maj
Gudstjeneste, Ødum Kirke, kl. 11.00
Sogneeftermiddag, genfor., kl. 14.30
Kirke i Børnehøjde, kl. 17.30
Plejehjemsgudstjeneste, kl. 15.00
Gudstjeneste, Hadbjerg Kirke, kl. 11.00

29

MARTS  2020

udkommer
Formiddagsmøde,
kl. 10.00
– genforeningsfejring
Kirke i Børnehøjde,
2 kl. 17.30
3

Gudstjeneste,
Hadbjerg Kirke,
kl. 11.00

