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CORONA, MEN STADIG HÅB I EN PÅSKETID
Du vil møde det mange gange i dette nummer af HØST – forbehol-
det. Arrangementer, der afholdes med forbehold. Kampe der spilles 
med forbehold. Gudstjenester med forbehold. Der er også aflysninger 
af både bankospil, fællesspisning, foredrag, træning og konfirmationer. 
Hverdagen er sat på hold. Livet er sat på standby.

Vi skal blive hjemme. Vi skal undgå mødet med mennesker, undgå 
kolleger, naboer, vores gamle.

Den kommende tid kan være svær for mange mennesker.
Overfor en ukendt situation som denne kan man godt føle sig mere 

ensom. Livet kan blive uoverskueligt og man føler sig nemt magtes-
løs. Derfor skal vi også huske, at det kun er det fysiske møde, vi 
skal undgå.

Ring til bedstemor, send en mail til en gammel veninde, vink til 
naboen. Det er vigtigt at give håb videre – også her i en påsketid.

Jesu opstandelse fra de døde påskemorgen er en helt central 
bibelfortælling, der giver en tro på, at livet er stærkere end døden. For 
tidligere biskop over Århus Stift, Kjeld Holm, er opstandelse ikke kun 
noget, vi møder i den bibelske fortælling.

Opstandelse kan nemlig også komme til udtryk i den måde, vi tack-
ler det, når et livsvilkår ændrer sig.

Selv om opstandelsen fører et håb om, at livet er stærkere end 
døden med sig, oplever vi som mennesker også, at eksempelvis 
sygdom eller den nuværende corona-krise får os til at føle det 
modsatte.

Heldigvis er vi ikke nødvendigvis alene om at genfinde håbet og 
livsmodet, hvis det på et tidspunkt sker. Ifølge Kjeld Holm kan vi 
nemlig tale håbet og livsmodet frem hos vores medmennesker.
”Det kan opstå i en dialog mellem to mennesker og igennem en 

solidaritetsgestus som at tage et menneske, som er ude på livets kant, 
i hånden”, siger han.

Pas på hinanden og del håbet.
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KIRKEN ER LUKKET
Jeg havde aldrig i min vildeste fantasi forestillet mig, at vi en dag måtte lukke 
vores kirker. Men sådan er det lige nu og resten af marts måned ud. Corona-
smittekæden skal stoppes eller i det mindste forhales, så vores sundhedssystem 
kan følge med. Hvad der sker i april, ved vi i skrivende stund ikke.
Lige nu er al kirkens perso-
nale sendt hjem. Det gælder 
vores kirkegårdspersonale, 
vores organist og sanger og 
vores kontorpersonale på 
kirkekontoret i Hadsten. I 
præstens kalender står der 
AFLYST, AFLYST, AFLYST 
ved alle arrangementer 
og gudstjenester to uger 
frem. Det gælder også 
konfirmandundervisningen. 
Konfirmationerne blev i dag, 
den 18. marts, udskudt til 
foreløbigt efter pinse. Dåb og 
vielser er blevet udskudt, og 
det eneste vi stadig samles 
om i kirkerne, er at begrave 
eller bisætte vores døde med 
nærmeste pårørende.

Alle aflysninger og lukkede 
kirkedøre til trods, så holder 
præsten ikke fri. Jeg er klar 
ved telefonen og ved mailen, 
hvis der er brug for samtaler. 
Kender du én, som gerne 
vil have en opringning fra 
sognepræsten, så giv endelig 
besked på tlf. 40 88 96 00 
eller på mail mekr@km.dk.

At kirken må lukke i en 
krisetid, lyder fuldstændig 
absurd. For det er vel netop, 
når krisen rammer, at kirken 
for mange af os er det sted, vi 
søger til. Når ord og handlin-
ger ikke længere slår til, når 
vi mærker, at bekymring og 
angst får tag i os, eller når vi 
bare har brug for at tænde et 
lys, falde lidt til ro og folde 
vores hænder. Vores lokale 
kirker ligger som håbs-huse 
midt i vores landsbyer, og 
selvom vi i disse tider ikke 
kan komme ind i dem, er 
budskabet, der udgår fra 
dem det samme, som det 
har været i århundrede. 
Det handler om tro, håb og 
kærlighed. Om at vi ikke er 
alene. At Gud er med os alle 
dage, sådan som vi er blevet 
lovet i dåben, også de tunge 
dage. Det handler om håb 
og om at bevare modet til at 
gøre, hvad der gøres skal og 
lægge resten i hænderne på 
Vor Herre. For der, hvor vi 
ikke kan stille mere op; der, 
hvor magtesløsheden melder 

sig; der, hvor ensomhed og 
fortvivlelse rammer, der hjæl-
per alene bøn og et trøstende 
ord, der kan indgyde håb i 
vores skrøbelige sind. Bønner 
og trøstende ord, må vi i 
denne tid finde andre sted 
end i kirkerummet, men vi 
kan finde dem andre steder: i 
samtaler, på nettet, i radio og 
tv, i gode bøger og bibelen.

Vi må stå sammen ved at 
stå spredt. Lad os være der 
for hinanden i tanke, bøn, 
opmærksomhed og omsorg. 
Og er du syg eller har du et 
sårbart helbred, så hold dig 
ikke tilbage. Ring til din nabo, 
din ven eller til præsten. Vi 
er mange, der gerne handler 
ind for jer, der ikke selv har 
mulighed for det.
Mette Krabbe

ORD OG TANKER Til TRØST
Et digt
Hvis alting nu var som altid
Hvis alting nu var som altid,
så havde jeg åbnet mit hjem,
og budt dig – som altid – på kaffe,
og som altid gi’t dig et klem.
Hvis alting nu var som altid,
så kunne vi mødes et sted,
og vi kunne sagtens vær’ mange,
og alt det, vi kender, ku’ ske.

Og måske vi så ville tænke:
Den blev som altid, den dag.
Kan hænde, vi helt enkelt glemte,
hvor endeløst rige vi var

- mens alting endnu var som altid.
For intet er ligesom før,
vi samler os ikke om bordet,
som mennesker altid gør.

Ja, alt er så underligt stille.
Og ingen ved helt, hvad der sker,
og hvad det betyder for spurve,
og planter og alt det, som er.
Måske ser jeg verden lidt bedre,
når samfundet går lidt i hi

- alt livet som myldrer omkring os,
og alt, som gør jorden så rig.

Når ingenting er som altid,
så burde vi skrive en sang,
om hvordan vi vil, det skal være,
når dette er ovre engang.
Og måske vil første vers lyde:
at nu vil jeg åbne mit hjem
og byde – som altid – på kaffe
og gi’ dig – som altid – et klem.
Skrevet af Sindre Skeie, norsk præst.
på dansk v. Tine illum

Et bibelord
I Johannesevangeliet siger Jesus kort før 
sin død: Jeg lader min fred blive tilbage hos 
jer. Den fred, jeg giver, er ikke den samme 
fred som den, verden giver. I skal ikke være 
urolige eller bange.
Johannesevangeliet, kapitel 14, vers 27

En bøn
Der er en bøn, jeg igen og igen vender 
tilbage til. Jeg lærte den at kende, da jeg 
i mine unge dage arbejdede i en varme-
stue på Istedgade i København. Det var 
før Istedgade blev til et nobelt kvarter. 
Dengang var det tilholdssted for ludere 
og lommetyve. Bønnen hedder sindsro-
bønnen og lyder:

Gud, giv mig sindsro til at acceptere de ting,
jeg ikke kan ændre,
mod til at ændre de ting jeg kan,
og visdom til at se forskellen.

Et salmevers
Guds nåde er en vintergæk
den er din fostergave
og er du ved at dø af skræk
så plant den i din have
med fastetidens bøn
bliver jorden atter grøn
i angst og overflod
besejres du af mod
og ene er vi flere.
Vers 1 i nr. 826 fra 110-salmer
Simon Grotrian, digter og salmedigter
Kan høres på YouTube: guds nåde er en vinter-
gæk, 100 salmer, louise Svane.

Her finder du kirken og andre gode tiltag i en tid hvor coronavirus lukker døre
Radio
Radiogudstjeneste sendes på DR P1 kl. 10.00, 
hver søndag

Morgenandagt sendes på DR P2 kl. 8.05, 
hver morgen fra Københavns Domkirke

TV
Morgensang med Phillip Faber hver dag kl. 
9.00 på DR1.

Båndet TV-gudstjeneste vises hver søndag 
kl. 14.00 på DR2. Der sendes fra en af 
landets kirker med vært Anders Laugesen og 

en gæst. Du kan altid finde og afspille tidli-
gere udsendelser på DR’s hjemmeside.

Sjælesorg	på	nettet
www.sjaelesorg.nu

Lokale	tiltag	kan	følges	på
Favrskov provstis hjemmeside: 
www.favrskovprovsti.dk
Hadsten Storpastorats hjemmeside: 
www.hadstenstorpastorat.dk 
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Til MENiGHEDERNE
Der kommer igen en dag, hvor vi kan være sammen og holde 
om. Lad ikke frygten tage over. Vær der for dit medmenneske.
Verden er i pandemiens vold. Vores land er lammet. 
Hverdagen er sat ud af kraft. Nu kan vi kun vente og holde 
fast i håbet.

Mange af os frygter for, at vores nærmeste eller vi selv 
bliver syge. Eller for at miste vores arbejde, eller for at 
samfundet bryder sammen. Men vi må ikke overgive os til 
frygten. Vi må have tillid til, at Gud har skabt vores verden 
god, og at det ender godt. Tro er trods. Tro er at ville se alt 
det gode, selvom det lige nu er svært at få øje på.

Vi bliver vrede, når vi synes, at andre opfører sig uansvarligt 
og blæser på fællesskabet. Men selvom vi sidder hver for sig 
og står langt fra hinanden i supermarkedet, skal vi sammen 
igennem det, vi lige nu oplever. Hold fast i, at dit medmenne-
ske er en gave, Gud har givet dig, og som du har ansvar for.

Selvom det føles sådan lige nu, er vi ikke alene. Der 
kommer en dag, hvor vi igen kan give hånd og holde om 
hinanden. Indtil da skal vi holde ud og stole på, at døden, 
ensomheden og mørket ikke får det sidste ord. Livet og 
kærligheden er stærkest. Det er Guds løfte til os. Lad os 
sammen finde vejen ud af den krise, vi står i og komme videre, 
styrkede og med nye indsigter ind i en fælles fremtid.

Vores kirker, der har ligget der gennem århundreder, er 
lukkede nu. Håbets hus må ikke blive et sted, hvor vi henter 
smitte. Men vi er stadigvæk til stede som folkekirke. Vores 
præster kan stadig nås.

Vi håber og beder for, at vi som folk må styrkes i disse 
svære tider, der kræver store ofre af mange. Må Gud give os 
styrken til at komme det igennem. Må vi i Hans søns ord og 
gerning finde tilskyndelsen til at gå vores nødlidende næste 
i møde og have øje for den nabo, der sidder ensom og bange 
for sig selv. Og må Hans gode Ånd skænke os modet til at 
holde ud og håbet til at stå det igennem.

Henning Toft Bro, biskop over Ålborg Stift
Henrik Stubkjær, biskop over Viborg Stift
Elof Westergaard, biskop over Ribe Stift
Marianne Christiansen, biskop over Haderslev Stift
Tine lindhardt, biskop over Fyens Stift
Marianne Gaarden, biskop over lolland-Falster Stift
peter Fischer-Møller, biskop over Roskilde Stift
lise-lotte Rebel, biskop over Helsingør Stift
Henrik Wigh-poulsen, biskop over Aarhus Stift (talsperson på 
henvendelsen)
peter Skov-Jakobsen, biskop over Københavns Stift
Jógvan Fridriksson, biskop over Færøerne Stift
Sofie petersen, biskop over Grønlands Stift

FÆLLESSPISNING 
I SELLING
Som I har erfaret blev fællesspisningen 
onsdag 25. marts 2020 aflyst pga. coronavi-
rus/covid-19 – men vi håber, at det er muligt 
af holde den sidste inden sommer, onsdag 29. 
april 2020, men vi må se hvordan situationen 
er, når vi nærmer os.

Pas godt på jer selv og hinanden.
Madgruppen i Selling

HADBJERG 
BORGERFORENING
Vi følger coronasituationen tæt. Det er vigtigt 
for os at vi passer på hinanden og stopper 
smitten af coronavirus så godt som vi kan. 
Derfor har Hadbjerg Borgerforening indtil 
videre aflyst fællesspisning og banko i marts 
og måske april måned.

Vi vil gerne opfordre jer til at følge med på 
Facebook ”hadbjerg borgerforening” for at se 
hvornår banko og fællesspisning starter igen.

Vi skal passe på hinanden!
Bestyrelsen
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NYT FRA HØST IF 
GYMNASTIK
Vi skulle i HØST IF Gymnastik have afholdt 
vores gymnastikopvisning d. 28. marts, dette 
satte coronavirus/covid-19 en stopper for, 
men vi må bøje os for sundhedsmyndighe-
dernes og regeringens udmelding, hvilket er 
vigtigt, så vi alle forbliver raske og vi har en 
flok sunde gymnaster, når vi snart ses igen.

Det er rigtigt ærgerligt, da alle gerne ville 
have vist lidt af, hvad de har arbejdet med 
rundt om på holdene. Desuden ville vi gerne 
fejre, at det var vores 10. opvisning i HØST-
Hallen – den har nemlig fødselsdag. Vi håber 
at kunne finde en ny dato hen over somme-
ren – men vi får se. DGI´s mange stævner 
måtte også lide den tort at blive aflyst. Hvis vi 
ved mere inden udgangen af marts/april – så 
vil alle deltagerne i HØST IF Gymnastik få 
besked via vores Conventus samt vores face-
bookside – HØST IF Gymnastik. Skulle nogen 
være i tvivl, så kontakt jeres instruktør.

En rigtig stor tak til alle vores dejlige frivil-
lige instruktører, hjælpere og føl og I ønskes 
et rigtig godt samt solrigt forår og vi ses 
inden længe.
Gunvor Bakkegaard

PENSIONISTHJÆLPERE 
TIL HØST IF
Ligesom alt andet er sat på standby, holder 
pensionistgruppen også meget lav profil. Det 
er dog sådan, at hvis der opstår et behov og 

”karantænen” mod forventning skulle ophæ-
ves, så er vi hurtigt klar igen.

Hvem er vi 5 pensionister så?
Bent Engdal Nielsen, Doris Nielsen, 

Henning Sandfeldt Hansen, Vagn Salling 
Poulsen og Lars Olsen. Men der er plads 
til flere.

Hvilke opgaver er det så?
Vi har modtaget 4 nye mål til 11-mandsba-

nerne. Her skal der sættes hjul på, så de nemt 
kan flyttes ifm. træning og kampe. Ligeledes 
er der nye net til disse og andre mål – så 
når der er grønt lys igen, går arbejdet med 
dette i gang.

Derudover små reparationer, oprydning i 
boldrum, container, skabe, klublokale, i hallen 
og udenomsarealerne – ja alt hvad man 
nu kan tænke sig for at få det hele til at se 
godt ud.
Lars Olsen
Kontaktperson HØST IF
Tlf. 23 81 01 21
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BADMINTON
Sæsonen synger på sidste vers og lider som 
andre aktiviteter lige nu af at vi har corona-
krise og restriktioner. Så alt badminton er på 
standby indtil videre. Vi håber at komme i 
gang igen snarest, så vi kan afslutte sæsonen 
på normal vis.

På generalforsamlingen i februar meddelte 
Gert Holdensgaard, at han stopper som 
formand for afdelingen. Gert har været 
formand i en årrække og med sikker hånd 
styret badmintontider og -aktiviteter i 
HØST-Hallen. STOR TAK til Gert for mange 
års veludført frivilligt arbejde for HØST IF.

Aktivitetsmøde i badmintonafdelingen 
skal vælge ny formand for Badminton. Indtil 
da fungerer HØST IF Hovedformand som 
formand for Badmintonafdelingen.
Claus Glavind
Fungerende Badminton Formand
Mail claus@glavind.net
Tlf. 71 78 02 30

KiRKEUGE 
FOR 3. KLASSERNE 
PÅ HADBJERG SKOLE
Kirkeugen er en temauge om kirke og 
kristendom, der er arrangeret i samarbejde 
med lærerne på Hadbjerg Skole. I løbet af 
tre dage besøger vi tre forskellige kirker. Nr. 
Galten kirke, hvor vi hører om kirkens indret-
ning, hvordan vikingerne byggede kirker for 
næsten 1000 år siden og kigger på gamle 
skeletter under kirkegulvet. I Ødum Kirke 
skal vi høre om døb, nadver og begravelser 
og den sidste dag tager vi på tur til et galleri i 
Randers, hvor alle elever bliver kunstnere for 
en dag og maler de flotteste ikonbilleder, som 
de senere får med hjem.

Vi slutter kirkeugen af med en fernise-
ring i Hadbjerg Kirke, torsdag den 16. april 
kl. 16.00.

Her bliver de fine billeder udstillet, spire-
koret vil synge for os og eleverne vil fortælle, 
hvad vi har lavet i løbet af ugen. Vi slutter af 
med en lettere servering inden ferniseringen 
slutter senest kl. 17.00.
Mette Krabbe
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Foråret står i genforeningens 
tegn. På landsplan er marke-
ringen af Sønderjyllands 
genforening med Danmark 
for længst skudt i gang. 
Det begyndte den 10. 
januar, på 100-årsdagen for 

Versailles-traktatens ikraft-
træden, med en konference 
på Christiansborg, hvor 
overskriften lød: ”Hvad bety-
der 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 

Den gang vi drog af sted 
En vandretur gennem grænselandet

Sogneeftermiddag	tirsdag	den	14.	april	2020	i	Sognegården	i	Hadsten,	kl.	14.30-16.00
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 smuk-
keste vandreruter. Området 
er også kendt for den historie, 
der udspillede sig for 150 
år siden. Et enormt tab for 
Danmark, hvor vi mistede 
Hertugdømmerne Slesvig, 
Holsten og Lauenburg. I 
forbindelse med foredra-
get skal vi synge sange, se 
billeder og høre fortællinger 
om egnen og de nationale 
følelser, der siden 1864 har 
været en del af grænselan-
dets identitet.

Kaffe koster 30 kroner

Da Nordslesvig blev til Sønderjylland 
ved Nis Boesdal – med sønderjysk kaffebord

Søndag	d.	26.	april	kl.	14.00	i	Lyngå	konfirmandstue
100-året for Danmarks 
Genforening skal også marke-
res i Lyngå, så kom og drik 
søndagens eftermiddagskaffe 
i konfirmandstuen og hør Nis 
Boesdal fortælle hele histo-
rien. Selv skriver han:
”Der er ingen, der gider høre 

en historie om to, der mødes, 
bliver forelskede, forlovede, 
gift, får tre dejlige børn og et 
parcelhus i en forstad, hvor de 
lever lykkeligt til deres dages 
ende. Der skal være noget 
modstand, intriger, fjender, 
bedrag, utroskab og ikke 
mindst: kærlighed og grådig-
hed. Historien om Nordslesvigs 
genforening med Danmark har 
det hele og lidt til. Grådigheden 
førte os ind i påskekrisen, 
kongen afsatte regeringen 
og genindførte enevælden i 
Danmark – selvom det kun 
var for 27 timer. Og historien 
ender lykkeligt med en hvid 
hest, der tissede i bukserne 

– og et stort sønderjysk kaffe-
bord i Lyngå 100 år efter.”

Eftermiddagen er gratis, 
men af hensyn til kaffe-
bordet er der tilmelding 
senest tirsdag d. 14. april 
til Bjørn Anthonsen på tlf. 
20 89 07 39. Da et ægte 
sønderjysk kaffebord efter 

sigende består af mindst syv 
slags småkager, syv slags 
skærekager og syv slags 
flødekager, så er ethvert 
bidrag til kagebordet meget 
velkomment. I så fald gives 
besked ved tilmeldingen.

kultur- og kirkemini-
ster 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 befri-
else. Mandag den 4. maj er 
der traditionen tro befrielses-
gudstjeneste i Hadbjerg Kirke.
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HØST – ApRil 2020

12 Det sker i HØst-oMråDet

HØST – ApRil 2020

13



Lørdag	d.	2.	maj	kl.	13.00	i	Ødum	Kirke

Med markeringen af jubi-
læet for genforeningen i 
1920 mindes vi naturligvis 
den glæde, som alle danske 
dengang delte, uanset om de 
selv var direkte berørt af den 
nye grænsedragning. Men 
nu 100 år senere handler 
jubilæet nok så meget om 
det, der samler mennesker 
hen over grænsen, som 
om det, der dengang skilte. 
De kulturelle bånd mellem 
Danmark og Tyskland har 
igennem århundreder været 
tætte – selv i perioder, hvor 
de storpolitiske omstændig-
heder gjorde opretholdelsen 
af private og professionelle 
kontakter vanskelig. Og i 
dag, hvor vi for længst har 
lagt alle fjendtligheder bag 
os, er disse bånd på mange 
måder stærkere end nogen-
sinde. Ingen steder har 
dette været tydeligere end i 
kunstens verden, og blandt 
kunstarterne måske ingen 

steder mere end i musikken. 
Allerede i 1600-tallet blev 
Heinrich Schütz, der er blevet 
kaldt ’den tyske musiks far’, 
hentet til København for at 
kaste glans over Christian IV’s 
hof, og efterfølgende har en 
lang række tyske komponister 
enten selv virket i Danmark 
eller mere indirekte gjort 
deres indflydelse gældende 
som forbilleder og inspira-
tion for danske kolleger. Og 
væsentlige danske komponi-
ster har – omend i lidt mindre 
omfang – gjort turen den 
anden vej.

Med denne ’foredrags-
koncert’ fortæller vi med 
musikken som prisme 
historien om de dansk-tyske 
forbindelser fra omkring 
år 1800. Med korsange af 
danske og tyske komponi-
ster som C.E.F. Weyse, Niels 
W. Gade, Carl Nielsen, Felix 
Mendelssohn Bartholdy og 
Johannes Brahms viser vi 

hvordan dansk musik i hele 
den romantiske periode – 
altså både før og efter de 
slesvigske krige – var dybt 
afhængig af udvekslingen 
med Tyskland. Og vi træk-
ker linjer videre frem fra 
Guldalderens romantiske 
korsange til bl.a. den lyriske 
danske kortradition, som 
videreførtes hele vejen 
gennem 1900-tallet og frem 
til i dag. Hertil kunne den 
samme eller en lignende 
historie om musikalske 
forbindelser mellem Danmark 
og Tyskland også fortæl-
les med udgangspunkt i 
musik for fx strygekvartet 
eller symfoniorkester, men 
i historien, som vi ønsker at 
fortælle, spiller den folkelige 
danske sang en anden af 
hovedrollerne.

Med oprindelig inspiration 
fra bl.a. den tyske komponist 
J.A.P. Schultz, som i slutnin-
gen af 1700-tallet var leder af 

Det Kongelige Kapel, har den 
unikke danske tradition for at 
sætte ‘genkendelige’ melodier 
til betydelige digteres fortolk-
ning af den danske natur og 
folkesjæl mere end noget 
andet givet stemme til vores 
fælles oplevelse af, hvad det 
vil sige at være dansk. Dette 
har både været tilfældet i 
krisetider, når betoningen 
af det danske indebar en 
opposition til et pres udefra, 
og når stemningen i andre 
perioder var mere fortrøst-
ningsfuld. Konjunkturerne i 
forholdet mellem Danmark 
og Tyskland er derfor ingen 
steder registreret bedre end i 
den danske sangskat, således 
som den ikke mindst afspej-
les i skiftende udgaver af 
Højskolesangbogen. Ars Nova 
vil i løbet af aftenen dels 
synge firstemmige versioner 
af en række kendte og mindre 
kendte sange, og dels vil også 
publikum blive indbudt til at 
synge med.

Hele historien – om 
Danmark og Tyskland 
og forholdet mellem det 
danske og det tyske og om 
musikkens rolle i den større 
sammenhæng – bindes 
sammen af Jørgen Carlsen, 
som er idéhistoriker, tidli-
gere forstander på Testrup 
Højskole og en vidende og 
farverig foredragsholder.

Billetter kan hentes på 
Hadsten Kirkekontor fra den 
1. april. Koncerten er gratis.

Jørgen Carlsen er mangeårigt 
medlem af højskolesangbogs-
udvalget og kender dermed 
om nogen den danske sang-
tradition, også i et historisk 
perspektiv. Og så er han selv 
fra Sønderjylland.

Ars Nova Copenhagen blev 
grundlagt i 1979 og regnes i 
dag 40 år efter blandt verdens 
førende ensembler indenfor 
fortolkningen af især tidlig og 
nutidig vokalmusik – de to 
områder, som igennem årene 
har stået ensemblet nærmest. 
Ars Nova har desuden udgi-
vet meget roste indspilninger 
af værker fra det danske 
kernerepertoire, herunder 
korsange fra guldalderen på 
The Golden Age of Danish 
Partsongs og en hel CD med 
danske fædrelandssange.

Søren Kinch Hansen er 
docent i kor- og ensem-
bleledelse ved Det Jyske 
Musikkonservatorium. Han 
har dirigeret en lang række 
orkestre, ensembler og 
kor, herunder alle danske 
landsdelsorkestre og (ofte) 
Århus Sinfonietta. Han var i 
en årrække korleder på Den 
Jyske Opera, hvor han har 
dirigeret flere forestillinger, 
senest David Bruce’ opera 
Intet i 2017. SKH er bredt 
anerkendt som en fremra-
gende kordirigent og har bl.a. 
dirigeret DR VokalEnsemblet, 
Det Svenske Radiokor og Ars 
Nova Copenhagen.

Projektet har modtaget 
støtte fra Kulturministeriets 
og Folketingets 
pulje til markering af 
genforeningsjubilæet.

Istedløven – fra krigsmonument til fredssymbol 
Foredragskoncert

Med	Ars	Nova	Copenhagen,	Søren	Kinch	Hansen,	dirigent	og	Jørgen	Carlsen,	fortæller

Det sker i HØst-oMråDet

HØST – ApRil 2020

14 Det sker i HØst-oMråDet

HØST – ApRil 2020

15



Til alle glade kagebagere i HØST-området 
Vi har brug for jeres hjælp!

Lørdag	den	2.	maj	inviterer	Ødum-Hadbjerg	menigheds-
råd	til	sønderjysk	kaffebord	i	præstegårdshaven
Vi begynder i Ødum Kirke 
med foredragskoncerten 

”Istedløven. Fra krigsmono-
ment til fredssymbol”. Se 
forrige side.

Efter koncerten er der 
sønderjysk kaffebord i 
præstegårdshaven, hvor vi 
meget gerne vil have hjælp 
fra gode kagebagere. Om 
det sønderjyske kaffebord 
gælder det, at det skal være 
et overdådigt kagebord. 
Pomle, kløben og torte. 
Fedtbrød, riskage og kys 
er blot nogle af de mange 
skønne kager, som hører til 
et sønderjysk kaffebord. De 
uskrevne regler fortæller, at 
et sønderjysk kaffebord skal 
bestå af mindst 7 bløde kager 
og 7 sprøde kager, samt kaffe 
naturligvis. Mange nøjes selv-
følgelig ikke med 14 kager, 
men serverer hele 20 eller 
30 forskellige slags kager til 
kaffebordet.

Historien bag det sønder-
jyske kaffebord fortæller, at 
alle kagerne har rødder i den 
danske nationalitetskamp i 
Sønderjylland. Efter krigen 
i 1864 kom Sønderjylland 
under tysk styre, hvilket 
mange dansksindede sønder-
jyder ikke var tilfredse med. 
De mødtes derfor i forsam-
lingshuse for at holde møder 
og synge danske sange, selv 
om sidstnævnte officielt var 
forbudt.

Da de tyske myndigheder 
ikke ville give spiritusbevil-
ling til forsamlingshusene, var 
det ikke muligt at afslutte 
møderne med den tradi-
tionelle kaffepunch. I stedet 
begyndte danskerne at 
mødes til kaffebord. Det 
krævede ingen spiritusbe-
villing, og tyskerne kunne 
ikke forhindre dansksindede 
taler og sange hen over det 
veldækkede kagebord.

Da intet forsamlingshus 
havde kapacitet til at lave 
kager til så mange menne-
sker, tog en del af deltagerne 
selv en kage med. Herfra er 
traditionen med de mange 
forskellige slags kager 
opstået. Det fortælles, at der 
hurtigt opstod kappestrid 
mellem husmødrene om at 
medbringe den mest velsma-
gende kage. Derfor har det 
sønderjyske kaffebord altid 
været præget af høj kvalitet.

Vil du bidrage med en kage 
skal du sende en besked til 
Lillian Lindberg fra Ødum på 
odumforsamlingshus@gmail.com 
eller ringe/sende en sms til 
sognepræst Mette Krabbe på 
telefon 40 88 96 00.

Skriv hvilken kage du 
ønsker at bage og hvor 
mange du regner med at bage 
til – både store og små kager 
er velkomne.
Kulturudvalget og Ødum-
Hadbjerg menighedsråd

Kager til det sønderjyske 
kaffebord kunne være:

Bløde kager
• Kløben – tyske juleboller 
• Kringle
• Kartoffel kage med banan 

og appelsin 
• Sandkage 
• Sønderjysk rugbrødskage 
• Drømmekage fra Brovst 
• Guldlagkage med rysteribs 
• Honningkage med 

appelsin-myntesmørcreme 
• Kiksekage 
• Citronroulade med flødeost 
• Blommetærte 

Sprøde kager
• Finsk brød 
• Florlette marengs med 

flødefyld 
• Sprøde kranse 
• Fedtebrød med citronglasur 
• Riskage med marine-

ret frugt 
• Kaffesnitter 
• Mandelstænger 
• Havrekager med rabarber 
• Honningkage med 

appelsin-myntesmørcreme
• Pebernødder 
• Chokoladetoppe

Genforeningsgudstjeneste 
med efterfølgende frokost i det grønne

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 gennem kong 
Christian 10’s indtog i 
Sønderjylland og den store 
folkefest på Dybbøl Banke.

Sommerkirke i Vissing 
med gudstjeneste, kaffe, kage og sang

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 sene-
ste cd/bog-udgivelse.
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GUDSTJENESTER
I skrivende stund ved vi ikke, hvordan landet ligger mht. gudstjenester i april måned. 
Når vi igen får lov til at samles i kirkerne, holder vi gudstjenester som følger:

April  Ødum kirke Hadbjerg kirke Andre kirker
Torsdag d. 2. Ungdomsgudstjeneste   kl. 19.00 MHT Sct. Pauls Kirke
Søndag d. 5. Palmesøndag  kl. 11.00 MK med 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 LTM Møllegården
Søndag d. 19. 1.

 
søndag efter påske  kl. 11.00 Ole Juul

Søndag d. 26. 2.søndag efter påske kl. 11.00 MK 
Maj  Ødum kirke Hadbjerg kirke Andre kirker
Lørdag d. 2. Genforeningskoncert kl. 13.00 med Ars Nova og Jørgen Carlsen 
   kl. 15.00 Sønderjysk kaffebord i præstegårdshaven 
Mandag d. 4. Befrielsesgudstjeneste  kl. 19.00 MK
Fredag d. 8. Bededag kl. 11.00 MK
Lørdag d. 9. Lørdag efter bededag  
Søndag d. 10. 4. søndag efter påske   kl. 11.00 MHT Sct. Pauls Kirke
Torsdag d. 14. Plejehjemsgudstjeneste   kl. 15.00 LTM Møllegården
Søndag d. 17. 5. søndag efter påske kl.  9.30 AMKH 
Tirsdag d. 19. Kirke i Børnehøjde  kl. 17.30 MK med spirekor og kantori
Torsdag d. 21. Kristi Himmelfartsdag   kl. 11.00 LTM Sct. Pauls Kirke
Søndag d. 24. 6. søndag efter påske  kl.  9.30 MK kl. 11.00 MK Sct. Pauls Kirke

Tirsdag d. 26. Ældregudstjeneste
   kl. 10.00 Kaffe i sognegården  

     kl. 11.00 LTM Sct. Pauls Kirke

i skrivende stund ser påskens gudstjenester 2020 således ud

Palmesøndag,	den	5.	april
Gudstjeneste i Hadbjerg Kirke kl. 11.00 
v. kadet Gaute Holm-Hansen og 
Mette Krabbe

Skærtorsdag,	den	9.	april
Gudstjeneste i Hadbjerg Kirke kl. 11.00

Langfredag,	den	10.	april
Musikgudstjeneste i Ødum Kirke kl. 16.00

Langfredag holder vi en liturgisk guds-
tjeneste med fokus på musik, sang og 
læsninger fra Jesu lidelseshistorie. Det bliver 
en stemningsfyldt gudstjeneste, hvor der 
bliver sunget 4-stemmige motetter, koraler 
og andet godt, som er nøje udvalgt til lejlighe-
den. Organist Anders Dohn har inviteret tre 
professionelle sangere fra Aarhus og Aalborg 
til Ødum Kirke, som vil synge sammen med 
Anders, sådan som de også gør til vores 
Alle Helgens gudstjenester og til ”De Ni 
Læsninger”. Det bliver en ren lise for sjælen.

Påskedag,	den	12.	april
Gudstjeneste i Ødum Kirke kl. 11.00

2.	påskedag,	den	13.	april
Gudstjeneste i Sct. Pauls Kirke kl. 11.00

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

Konfirmationerne er udsat til september. 

I stedet fejrer vi gudstjenester i bededagsweekenden .
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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.

De to foredrag 
Psykologien	og	klimaet	–	en	nøgle	til	bæredygtig	livsstil 
og Jesper Theilgaard med sit Klimaforedrag 
er desværre AFLYST på grund af conoravirus.

SElliNG BORGERFORENiNG 
AFHOLDER GENERALFORSAMLING
Tirsdag	d.	14.	april	2020	kl.	19.30	i	Selling	Forsamlingshus

Dagsorden
• Formandens beretning
• Godkendelse af regnskab 2019
• Landsbyrådet
• Valg: Kasserer – modtager ikke genvalg, Næstformand – modtager genvalg
• Person til gennemgang af regnskab 

(se forklaring nedenfor)
• Evt.

Punkter til dagsorden skal være frem-
lagt for formanden senest 14 dage 
inden afholdelsen.

Vores nuværende revisor ønsker 
at stoppe karrieren – vi vil gerne 
sige, tusind tak for dit arbejde og 
store hjælp.

Selling Borgerforening er ikke 
momsregistreret, det er derfor ikke 
et krav at det skal være en revisor, 
som godkender regnskabet. Det er 
dog en fordel at vide lidt om hvordan 
regnskaber bliver stillet op.

Vi glæder os til at se jer alle.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Selling Borgerforening.

AFSLUTNING PÅ 
KiRKEUGE 
FOR 3. KLASSERNE
Torsdag	den	16.	april	kl.	16.00	
i Hadbjerg Kirke

Vi slutter Kirkeuge for 3. klasserne på 
Hadbjerg Skole af med en fernisering 
i Hadbjerg Kirke, torsdag den 16. april 
kl. 16.00.

Her bliver de fine ikonbilleder udstillet, 
spirekoret vil synge for os og eleverne vil 
fortælle, hvad vi har lavet i løbet af ugen. Vi 
slutter af med en lettere servering inden 
ferniseringen slutter senest kl. 17.00.

FÆLLES 
SPISNING
Den	29.	april	kl.	18.00	i	
Selling	Forsamlingshus
Grundet coronavirus er 
fællesspisning flyttet fra 
marts til april. Vi vil servere 
det som var planlagt i marts 
nemlig biksemad.
Ved denne fællesspisning 
frigives billetterne til fest 
med spisning og koncert med 
The Powls lørdag d. 30. maj 
(se side 23).
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BEFRIELSESSANG I 
HADBJERG KIRKE
Mandag	den	4.	maj	kl.	19.00

Kort gudstjeneste ved Mette 
Krabbe med deltagelse af 
vores fire professionelle 
sangere, der også synger i 
kirkerne til Alle Helgen og til 
jul og påske. Denne aften vil 
de, for os og sammen med 
os, synge kendte befriel-
ses- og forårssange, samt 
udvalgte salmer.

MENiGHEDSRÅDSVAlG 2020
så er det nu, du kan sætte dit aftryk på kirkens fremtidige liv og vækst i vores lokalområde
Du kan høre mere om mulighederne til orien-
teringsmøde, tirsdag den 12. maj kl. 19.00.

Orienteringsmødet afholdes i konfir-
mandstuen 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 menigheds-
rådsarbejdet generelt, både om ledelse af 
vores kirker, aktiviteter og vores kommende 
fokusområder, samt regler for selve valghand-
lingen i september måned.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du 
velkommen til at kontakte én fra dit nuvæ-
rende menighedsråd.

Vi håber at se dig til de spændende møder!
Valgbestyrelsen for Ødum-Hadbjerg Menighedsråd

I SELLING 
FORSAMLINGSHUS

The Powls
I forbindelse med årets ELRO-dage, har 
Selling Forsamlingshus den store ære og 
fornøjelse at invitere til fest med spisning 
og koncert lørdag d. 30. maj 2020 kl.18 
(pinselørdag)

Vi byder på en trerettersmenu fra eget 
køkken, og derefter storskrydende rock-
comedy fra det vanvittige orkester: THE 
POWLS. Man vil opleve en blanding af vanvit-
tige indfald i tvivlsom indpakning, tør humor 
og de største dansehits. Der vil være rig 

mulighed for at få skraldgrinet, danset i bund, 
sunget sig hæs, samt undre sig en del over, 
hvad der egentlig foregår.
Billetter koster kr. 300 for spisning og 
koncert, og er for alle, der er fyldt 18 – også 
selvom man ikke bor i Selling!

Billetterne frigives onsdag d. 29. april kl. 
20 i Selling Forsamlingshus. Herefter sælges 
billetter via Ticketcase.dk.

Der er 100 billetter til salg, så vent ikke for 
længe med at købe billet til dig og din nabo!

DGI/HØST IF FODBOLDSKOLE I HADBJERG
Uge	27,	den	29.	juni	–	3.	juli
Der er åbnet for tilmel-
ding – på DGI’s hjemmeside. 
Nummer 2020 09 40 6019

Sommerens fedeste 
fodboldoplevelse: DGI 
Fodboldskole i HØST IF for 
drenge og piger i alderen 
6-15 år. Sidste år var vi 107.

Giv dit barn den bedste 
oplevelse på DGI fodboldskole 
i HØST IF. Vi garanterer masser 
af fodbold, nye venner, sjove 
dage og sved på panden, når 
HØST IF lægger græs til DGI 
fodboldskole i sommerferien. 

Mandag-torsdag kl. 9-15 og 
fredag kl. 9-14.

Fem fede ting, som dit barn 
får på DGI fodboldskole i 
skolernes sommerferie:
• Fem dage fyldt med sjove 

oplevelser
• Nye seje fodboldskills 

og -tricks
• Dygtige trænere og 

instruktører, der sikrer at 
alle får en god oplevelse

• Frugt og saft hver dag
• Sej spillerpakke fra Select 

med både t-shirt, shorts, 

strømper, fodbold og 
bionedbrydelig drikkedunk.

Fodboldskolen er både for 
børn, som allerede spiller i 
klubben og alle andre, der har 
lyst til at være med. Vi glæder 
os til at se dig og dit barn 
sparke sommeren i gang.

OBS: Det er muligt at 
ændre på tøjstørrelsen til 
og med 14. juni 2020. Dette 
gøres via linket i bekræftelsen.
Lars Olsen
Fodboldskoleleder
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AFLYST
Næsten alle aktiviteter er indstillet 
indtil videre på grund af coronavirus. 
Det gælder fx al træning og alle 
stævner i HØST IF – indtil videre frem 
til 30. marts.

Aktiviteter på de kommende sider vil 
derfor kun blive gennemført, når det 
igen er muligt at samles.

Er du i tvivl, så kontakt arrangør/
træner. Find kontaktoplysninger i 
quickguide på side 28.

 KIRKE 
I BØRNEHØJDE
Hadbjerg Kirke 
Tirsdag	den	14.	april	kl.	17.30
Tag børnene med i kirke tirsdag aften en 
gang om måneden. Sæt jer på kirkebæn-
ken 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 minut-
ter 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.

Næste gange er 19. maj.

HØST IF MOTION 
STAVGANG
Husk at vi nu er gået over til sommertid.
Det betyder blandt andet at stavgang 
nu foregår om torsdagene kl. 19.00 fra 
HØST-Hallen.

Der er stadig enkelte ledige pladser til 
nye aktive.

Vel mødt
Vagn Salling poulsen
tlf. 86 91 43 76 / 23 25 19 89

FLOORBALL
Faste træningstider: mandage kl. 20.00-22.00
Grundet coronavirussituationen er floorball 
på STANDBY ligesom alle øvrige aktiviteter i 
HØST-Hallen. Så vi afventer grønt lys, så vi 
kan spille frem til sommerferien.

De bander, vi bruger til floorballbanen 
”med afrundede hjørner” og som dækker en 
håndboldbane, er nu indkøbt af HØST IF. 
Indtil nu har vi lånt disse brugte bander af 
Randers Floorball Club Raptors. Men da de 
ikke skulle bruge dem mere, har vi forhandlet 
os til en rimelig pris for alle parter.
Lars Olsen
Kontaktperson Floorball
Tlf. 23 81 01 21

HØST IF LØB
Løbemotion for alle
HØST IF Løb tilbyder åben løbemotion 
for alle som har løst til at løbe med andre 
motionister.

Uanset om du blot løber en tur om ugen 
eller har en trænings mål, er det altid moti-
verende at have nogle 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.
Faste tider for fælles løbeture
Tirsdag kl. 19.30
Torsdag kl. 17.00
Søndag kl. 9.00

Der vil også tilbydes 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. 
Som tidligere år træner flere frem mod 10 km 
og halvmaraton.

Der er fælles klubdeltagelse i Bestseller 
Aarhus City HM søndag d. 14. juni 2020.

HØST Grundlovsløbet 2020
Grundlovsdag afvikler vi igen motionsløb for 
hele familien i forbindelse med grundlovsdag 
i Hadbjerg. Løbet er for alle uanset om man 
vil gå eller løbe. Klap-/barnevogne og søde 
hunde kan også tages med.
Dato/tid: Fredag d. 5 juni kl. 15
Distancer: 2,5 km / 5 km / 10 km
Start/mål: Hadbjerg Skole, i skolegården ved aulaen
Tilmelding: Åbner 1. maj på høstif.dk

Andre arrangementer
Stafet For Livet, Hadsten: Lør/søn den 29.-30. august 
Holdstafet til støtte for Kræftens Bekæmpelse.

Mere om dette i kommende nummer af 
HØST og på Facebook.

Vel løb.
Claus Glavind
Mail claus@glavind.net
Tlf. 71 78 02 30
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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: VH Fodbold , AH2012, 
Alliance IK, SMIFF, Ørsted, 
Værum IK

Lars Bækgaard, Langå
Træner
Tlf. 40 36 84 97

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

FODBOLD HØST IF
OB 40
Indendørs futsal er afsluttet nu hvor vi går 
over til udendørs aktiviteter.

Udendørssæsonen starter med kamp den 
15. april på udebane mod Åbyhøj.

Der forsøges at planlægge 1-2 trænings-
kampe inden, hvis mulig det er muligt alt 
afhængig af coronakrisen.
Jacob Andersen
Holdleder
Tlf. 27 12 55 24
Mail andersenjacob1980@gmail.com

Børne- & ungdomshold
Som det jo nok er bekendt, er alt sportslig 
aktivitet indendørs som udendørs sat på 
standby pga. coronakrisen.

Derfor er der netop nu heller ingen 
aktivitet på banerne ved HØST-Hallen. 
Vi afventer, at der bliver givet grønt lys for 
træning og kampe forhåbentlig til sæsonstart 
i starten af april, selv om udsigten til dette 
måske er lidt for optimistisk.

Af samme årsag blev nytårsappel for børne- 
& ungdomsspillere den 21. marts aflyst. Vi 
vil, når der kommer grønt lys, lave et arran-
gement, hvor alle kan deltage og få et par 
hyggelige timer.

Indendørstræning, som også er sat i bero i 
HØST-Hallen, vil ikke blive startet op igen 
før til efteråret.

Oversigt over udendørstræningstider samt 
trænere og holdledere for foråret 2020 kan 
ses i quickguiden på side 28. 
Fodboldudvalget

VH FODBOLD
NVUi/HØst iF senior-klubsamarbejde
Vi er lige nu usikre på, om kampene i foråret gennemfø-
res de angivne dage. Det gælder også kampene nedenfor. 
Coronaviruskrisen gør, at alt ligger stille, og vi ved ikke, hvornår 
vi igen kan spille fodbold.

serie 6-puljen er nu offentliggjort
Indledende pulje ser således ud: AH2012, 
Alliance IK, SMIFF, Værum IK, Ørsted og VH 
Fodbold.

Der spilles en kamp mod hvert af disse 
hold. Primo maj brydes puljerne om, så de 
bedste hold for alle Serie 6-puljer sammen-
smeltes og det samme gælder for de dårligst 
placerede hold.

Det er efter denne ombrydning blandt de 
bedst placerede oprykkere til Serie 5 skal 
findes. VH Fodbold har i år pga. de mange 
spillere en ambition om oprykning til Serie 5.

Der er to hjemmekampe for serie 6 i denne pulje
Mandag d. 13. april kl. 16.00 VH Fodbold – Ørsted
Søndag d. 19. april kl. 14.00 VH Fodbold – Værum

Dobbeltstævne
Mandag den 13. april, 2. påskedag, er der 
dobbeltstævne hvor Serie 3 spiller hjemme 
mod Spentrup kl. 14.00 og Serie 6 efterføl-
gende spiller mod Ørsted kl. 16.00. Til dette 
hjemmestævne vil der være sat pølsevogn op, 
hvor der blandt andet kan købes øl, vand, slik, 
og grillen er også startet, så man kan få en 
stadionplatte. Så hadbjerg- og voldumborger 
kig forbi til dette dobbeltstævne på Hadbjerg 
Stadion 2. påskedag.

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

træningslejr for VH seniorspillere i Malaga AFLYst
Den planlagte træningslejr for VH Seniorspiler i Malaga den 
26.-30. marts er aflyst pga. coronavirus. En ærgerlig situation 
at stå i, som ingen kunne forudse da spillerne allerede sidste 
efterår startede indsamling af midler via diverse arbejdsopga-
ver hos en række sponsorer.

Alt var bestilt og betalt. Nu skal der forhandles med de 
steder hvor der er bestilt ophold samt flyrejse for at sikre at 
pengene ikke er helt spildt.

Hverken HØST IF eller NVUI fodbold har givet direkte 
tilskud til træningslejren. Det er spillerne alene, der via 
sponsorater, eget arbejde og opsparing har financieret 
træningslejren. Ærgerligt at man så ikke får valuta for 
pengene, når der er lagt så mange kræfter i det.

Forhåbentlig kan der laves aftaler med opholdssted i 
Malaga og Ryanair om at have ophold og rejse stående som 
et tilgodehavende indtil coronakrisen er overstået.
Lars Olsen
HØST IF – VH Fodbold ansvarlig
Tlf. 23 81 01 21
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QUiCkGuIDE til aktiviteter og kontaktpersoner

Fodbold VH Fodbold
Herre senior, tirsdag og torsdag kl. 19.00-21.00 Træner Lars Bækgaard, tlf. 40 36 84 97 
i Hadbjerg i lige uger, i Voldum i ulige uger 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

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

Badminton HØST IF
Kontaktperson Claus Glavind, tlf. 71 78 02 30, claus@glavind.net
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 HØST IF
Fodboldformand Lars Olsen, tlf. 23 81 01 21, lars.knud@godmail.dk
Kampfordeler Bent Engdal Nielsen, tlf. 22 25 01 74
Ungdomskoordinator Rasmus Knage Thomsen, tlf. 21 84 16 41
U6/U7 drenge+piger, torsdag kl. 16.30-17.30 Træner Nikolaj Hald, tlf. 20 63 74 95 
   Træner Allan Hvidbjerg, tlf. 20 94 77 01
U8/U9 drenge+piger, mandag og onsdag kl. 17.00-18.00 Træner Henrik Frydensberg Hvass, tlf. 42 22 48 44 
   Træner Søren Kop Fogsgaard, tlf. 26 87 52 40
U10 piger, mandag og onsdag kl. 17.00-18.00 Træner Heidi Knudsen, tlf. 28 74 75 22 
   Træner Ruben Høgh, tlf. 51 74 20 50 
   Holdleder Bonnie Kristensen, tlf. 22 27 83 31
U10 drenge, mandag og onsdag kl. 17.00-18.00 Træner Nicolaj Kirkbak, tlf. 30 70 35 45 
   Træner Allan Nielsen, tlf. 23 31 01 33 
   Holdleder Paw Kaldahl, tlf. 22 37 37 38
U11 drenge, tirsdag og torsdag kl. 16.30-18.30 Træner Juan Martin de Elizalde, tlf. 28 11 86 12 
   Standby træner Jesper S. Jepsen, tlf. 25 18 75 18 
   Holdleder Lykke Hansen, tlf. 20 26 55 64 
   Holdleder Tina Fastrup, tlf. 30 60 86 79
U12 drenge, tirsdag og torsdag kl. 16.30-18.30 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
U12/U13 piger, tirsdag og torsdag kl. 17.45-19.00 Træner Jacob Dalby, tlf. 26 81 19 79 
   Træner Sune Lauritsen, tlf. 41 29 92 99 
   Træner Arne Lundfold Bjerring, tlf. 26 71 44 00 
   Træner Jesper Thomsen, tlf. 22 99 89 29 
   Træner Thomas Jørgensen, tlf. 40 63 57 37 
   Holdleder Trine G. Lauritsen, tlf. 40 62 10 05
U13 drenge, tirsdag  og torsdag kl. 16.00-18.00 Træner Thomas Fangaard, tlf. 30 29 39 23 
   Træner Morten Hjeds, tlf. 30 78 13 34 
   Træner Flemming Dahl Sørensen , tlf. 28 19 22 89 
   Holdleder Christina K. Dose, tlf. 41 89 30 16 
   Holdleder Rikke Juul Særmark, tlf. 51 22 09 73
Oldboys, kampdag onsdag  Holdleder Jakob Andersen, tlf. 27 12 55 24
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Genforeningsstenen i Ødum 
indvies 15. august 1920 
og Hadbjerg får sin genfor-
eningssten et par år senere, 
så genforeningsstenen i 
Hadbjerg venter vi med til 
majnummeret af HØST.

Her i 2020 kan der vel 
næppe være nogen i dette 
land, der ikke har hørt om 
fejringen af 100-året for 
genforeningen i 1920, hvor 
Sønderjylland blev stemt 
tilbage til Danmark, da det er, 

og har været, omtalt i næsten 
samtlige medier siden rådhus-
klokkerne ringede nytåret ind.

Her er lige et billede, der 
giver et overblik af grænsen 
før og efter.

Om genforeningsstenen 
i Ødum er der fundet et 
gammelt dokument i en 
kasse på kirkekontoret, og 
det er spændende læsning. 
Dokumentet ses herunder, 
så der er ikke meget mere at 
skrive yderligere om.

Som det kan læses, er 
det Ødumgårds ejer, Niels 
Christensen, der har skæn-
ket stenen, og hvordan man 
dengang har bakset rundt 
med en sådan størrelse 
sten kan man jo kun gisne 
om, men her har de frivillige 
garanteret haft en god dag 
med at få den transporteret 
på plads, inden tømrer Chr. 
Olesen udførte udsmyk-
ningen, det har nu ikke haft 
meget med tømrerarbejde 
at gøre, men resultatet kan 
der da ikke siges noget til. 
Tømreren havde forretning i 
den gamle tømrerforretning, 
Ødumvej 27.

Jordogbetonarbejdet blev 
udført af Particulier M. Thuse, 
det må have været Mikkel 
Peter Thuse, som dengang 
var 50 år, og står som 

”Particulier”, og iflg. ordbogen 
er det en person, der lever af 
sin formue.

Den 10. februar 1920 var der folke-
afstemning i den zone Sønderjylland 
tilhørte, og 91,4 % stemte for at blive 
genforenet med Danmark.
5. maj rykkede de danske tropper ind i 
Sønderjylland.
15. juni flyttes paskontrollen til den 
nuværende grænse og endelig den 20. 
juli red Kong Christian X over grænsen 
for at markere genforeningen.

For at fejre genforeningen 
blev der i Danmark, omkring 
1920, rejst ca. 650 genfor-
eningssten og mindesmærker, 
og to af genforeningsstenene 
kender de fleste nok, den i 
Ødum og den i Hadbjerg.

Genforeningsstenen i Ødum 
på plænen ved forsamlingshuset

Genforeningsstenen i Hadbjerg 
på pladsen foran kirken

OM GENFORENINGSSTENEN

Af Martin Møller
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GENERALFORSAMLING HØST IF
Tirsdag	18.	februar	2020

Bestyrelsens beretning
2019 var et rigtigt fint år i HØST IF – både 
i forhold til aktiviteter og økonomi. En 
mindre fremgang i medlemstal i forhold til 
de seneste par år – især når man fraregner 
det klubtilbud som blev udbudt år tilbage. 
Ligeledes et økonomisk pænt resultat som 
kan præsenteres på et efterfølgende punkt 
her på generalforsamlingen.

De fleste aktiviteter har god tilslutning 
af både nye og eksisterende medlemmer, 
som gør brug af forenings tilbud til alle 
aldersgrupper. Idrætstilbud til glæde for 
lokalsamfundets aktive familier og øvrige 
borgere – og til at tiltrække nye tilflyttere til 
HØST-området.

Et nyt tiltag er endda startet op med en 
mindre pensionistgruppe, som mødes hver 
torsdag formiddag over en bid brød og en 
kop kaffe. Her klares små og store opgaver 
som ellers ikke vil blive udført eller måske 
skubbet til andre.

Dette er med til at fastholde både tidli-
gere og forsat aktive medlemmer, holde en 
kontakt til foreningslivet udover idrætten, 
samt gøre brug af fagfolk og andre med 
hænderne skruet rigtig på.

En stor tak til alle de frivillige i HØST IF. 
Udvalgsformænd, trænere, hjælpetrænere, 
forældre og øvrige, som giver en hånd hen 
over året. Uden alle jer var det ikke muligt

Året 2020 er allerede kommet godt i gang 
i, med masser af aktivitet både indendørs i 
hallen, og udendørs grundet den milde vinter.

Året 2020 bliver forhåbentlig også året 
med opstart af byggeriet for yderligere 
udvidelse af aktivitetsareal sammen med 
menighedsrådet. Dette så vi i foreningen 
fremover kan tilbyde nye og flere aktivitets-
tilbud, frigøre haltider til de aktiviteter som 
måtte have brug for plads her.

Især når vi lægger gulv til stævner, arran-
gementer og ønsker andre aktiviteter vil den 
ekstra opholdsplads give os nogle helt nye 
muligheder.

Året markerer også 10 år med HØST-
Hallen og dermed fusionen af Gymo 82 og 
ØHG. Netop i den kommende weekend 

afholdes for 10. gang FavrskovMesterskaber 
i Indendørsfodbold – et stævne som blev 
muligt med tilblivelsen af HØST-Hallen. I 
løbet af året vil det blive fejret i forbindelse 
med stævner og arrangementer som afholdes.

Jeg vil derfor slutte af med at vi sammen 
udbringer et trefoldigt leve for HØST IF.
Claus Glavind
Formand, HØST iF

referat af ordinær generalforsamling i HØst iF

Valg	af	dirigent,	stemmetællere	og	referent

Ole Juul blev valgt som dirigent.
Vagn Salling Poulsen som referent.
Efter aftale laves beslutningsreferat.
Alle aktivitetsformænd bedes sørge for, at 

deres skriftlige beretning sendes til Claus.
Stemmetællere vælges hvis der 

bliver behov.
Ole konstaterede, at generalforsamlingen 

er lovlig varslet.

Aflæggelse	af	bestyrelsens	beretning
Claus fremlagde bestyrelsens beretning. Den 
fulde beretning findes på hjemmesiden.

Ole Juul spurgte hvor mange, der deltager 
i Lars’ nye torsdagsaktivitet, pensionist-
klubben, som udfører diverse løse opgaver 
omkring foreningen, som ingen andre gør. 
Lars svarede, at der er fire for tiden.

Ole Juul spurgte til planer for årets 
HØSTival. Claus oplyste, at det er under 
forberedelse.

Beretningen enstemmigt godkendt.

Aktivitetsudvalgenes	beretninger
De tilstedeværende aktivitetsformænd 
aflagde beretning. Beretningerne findes på 
hjemmesiden.

Der var enkelte spørgsmål og kommentarer 
undervejs.

Badminton: Gert oplyste, at han gerne vil 
slutte som formand. Badminton finder en 
afløser, og meddeler bestyrelsen navnet på 
den nye formand.

Ved indvielsen efter søndags-
gudstjenesten talte præsten, R. 
Andersen og skolelærer Nygård.

Det var også i 1920 Ødum 
Kirke, som den første lands-
bykirke i Danmark, fik orgel, 
men om det har været taget i 
brug før gudstjenesten denne 
søndag, vides ikke.

Om præsten kom til 
at fortale sig, eller det er 
sådan den dag i dag, ved jeg 
ikke, men han afslørede, at 
genforeningsstenen værnes 
og vedligeholdes af menig-
hedsrådet, og om det er 
menighedsrådet, der har stået 
bag de gange stenen er flyttet, 
er uvist.

På et tidspunkt er stenen 
blevet flyttet fra præstegårds-
haven og ned i et lille anlæg, 
som blev lavet til stenen i 
haven ved brødudsalget på 
hjørnet af Hovedvejen og 
Ødumvej.

Genforeningsstenen er 
senere blevet flyttet op på 
plænen ved forsamlingshuset, 
hvor den står i dag, men kan 
nogen huske hvornår? Kigger 
vi på gamle luftfotos af Ødum, 
er det formodentligt sidst i 
1970’erne.

Nu er fundamentet fra 1920 
jo formodentligt slået i stykker, 
og den indmurede flaske med 
det gamle dokument er jo 
desværre nok gået tabt, men 
det ved vel ingen?

I november 2018, i 
forbindelse med genfor-
eningen her i 2020, udtalte 
kulturministeren, dengang 
Mette Bock, at alle 650 
genforeningssten og mindes-
mærker over Genforeningen 
skal fredes. Fredningen sker på 
Grænseforeningens initiativ, og 
nu skrives der, at fredningen 
forventes gennemført ved 
udgangen af 2020.

Godt initiativ.

præst Rasmus Andersen lærer peter Nygård

Her ses genforeningsstenen i det lille 
anlæg i haven til Ødumvej 31. Der 
var indgang til anlægget ad en lille 

flisegang ud til hovedvejen. på pladsen 
var en bænk, hvorpå man kunne sidde 
og mindes.

Her er Genforeningsstenen i dag, gemt bag Ødum Torv.
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Gymnastik: Gunvor nævnte at dørtrin mellem 
hal og opbevaringsrum giver anledning til 
ekstra slid og skader på redskaber ved trans-
port. Bestyrelsen undersøger muligheder for 
at gøre noget ved det.

Gymnastikafd. har lavet en folder for 
hjælpetrænere og forældre. Den indeholder 
en masse nyttig info, som også kunne være 
interessant for andre afdelinger, evt. med 
nogle justeringer for at tilpasse en specifik 
afdeling. Den lægges på hjemmesiden, så kan 
de enkelte udvalg vurdere om den er “værd at 
låne” noget fra.

Løb: Lars informerede om, at der er spon-
sorløb i Hadsten d. 23. august. HØST er/
bliver inviteret til at deltage. Claus arrangerer 
tilmelding.

Alle beretninger blev enstemmigt godkendt

Fremlæggelse	og	godkendelse	
af	det	reviderede	regnskab
Sis fremlagde det reviderede regnskab. 
Der er nogle uhensigtsmæssige kontosam-
menhænge, som dels giver anledning til 
fejlposteringer, og dels kan vildlede om hvad 
pengene bruges til. Sis nævnte det er uhel-
digt at der bruges ca. 12.000 kr. til bøder i 
fodboldafdelingen. Lars protesterede kraftigt 
mod dette, og påstod de fleste af pengene er 
brugt til andre formål.

(Senere har Lars undersøgt sagen, og 
fundet at ca. 2.300 kr. er bøder, resten er 
holdgebyrer og dommerhonorarer. kilde Lars)

Gunvor efterlyste mulighed for løbende 
at kunne kontrollere afdelingens økonomi i 
forhold til budget.

Bestyrelsen vil se på mulighederne for at 
dække Gunvors ønske, og de vil opdatere 
konti, så fejl og misforståelser minimeres.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Fremlæggelse	og	godkendelse	af	
budget	og	kontingent	for	2020
Sis fremlagde budgettet.

Gunvor spurgte om hun kan være sikker på 
hendes fremsendte budget nu også indføres i 
det samlede.

Bestyrelsen svarede, at hvis de undta-
gelsesvis finder anledning til at kritisere et 
budget vil de naturligvis henvende sig til den 

pågældende aktivitetsformand, og blive enige 
med denne om eventuelle ændringer.

Gert efterlyste en fest på budgettet.
Lars fortalte, at der arbejdes med en Kim 

Larsen-koncept fest (Et strejf af en dråbe), 
som kan holdes stort set udgiftsneutral.

Budgettet blev enstemmigt godkendt.
Forslag til kontingenter blev enstemmigt 

godkendt

Indkomne	forslag
Der er ikke kommet forslag til behandling.

Valg	af	bestyrelsesmedlemmer
På valg var formanden Claus Glavind. Han 
blev enstemmigt genvalgt.

Kassereren, Sis Poulsen, oplyste, at hun 
ikke modtager valg til næste år. Der skal 
findes en afløser i mellemtiden.

Valg	af	to	suppleanter
Tina Damhus Knørr og Frank Mortensen blev 
enstemmigt genvalgt.

Valg	af	to	revisorer	og	en	revisorsuppleant
Irma Katholm og Vagn Salling Poulsen blev 
enstemmigt genvalgt som revisorer.

Gert Holdensgaard blev enstemmigt 
genvalgt som revisorsuppleant.

Eventuelt
Fest: Gert tog emnet om fest op igen. Det er 
længe siden, der har været en fest. En fest er 
med til at skabe god omtale og opmærksom-
hed om foreningen.

Lars fortalte lidt mere om Kim Larsen-
arrangementet, “Strejf af en dråbe”, som kan 
laves billigt.

Bestyrelsen vil se på om der kan oprettes et 
festudvalg.

Ole Juul takkede for den opmærksomhed, der 
var i anledning af hans 70-års fødselsdag.

Kiosk: Margit oplyste, at hun har behov for 
hjælp i forbindelse med indkøb af store og 
tunge varer.

Peter og Margit vil mødes, og finde ud af 
hvordan det kan løses.
Referent Vagn poulsen
Dirigent Ole Juul

KOMMENTAR TIL REFERAT GENERALFORSAMLING FEST
Under punktet Evt. FEST – står der: 

”Lars fortalte lidt mere om Kim Larsen-
arrangementet, “Strejf af en dråbe”, som kan 
laves billigt.”

Der planlægges med et arrangement i 
HØST-Hallen den 5. juni fra kl. 18.30 med 
spisning først og efterfølgende Kim Larsen 
arrangement ”Strejf af en dråbe” – så sæt 

et kryds her allerede nu. Arrangementet er 
for alle og et af de tiltag, der i år markerer 
HØST IF’s 10 års jubilæum. I næste nummer 
af HØST vil der være meget mere om dette 
arrangement, som har trukket fulde huse 
andre steder.
Lars Olsen

FavrskovMesterskaber 
I INDENDØRSFODBOLD
D.	21.-23.	februar	2020

I weekenden d. 21-23. 
februar blev der afholdt de 
årlige FavrskovMesterskaber 
i Indefodbold i HØST-
Hallen i Hadbjerg. I år var det 
10.gang altså 10-års jubilæum 
siden første gang, da HØST-
Hallen blev indviet ultimo 
februar 2010.

Om det var jubilæet, vides 
ikke, men tilmeldingen i år var 
så overvældende, at vi måtte 
ty til lån af spilletid i både 
Voldum-Hallen og Vestjysk 
Bank Arena for at kunne 
afvikle alle rækker, uden at vi 
skulle tage aften/nattetimer i 
brug i HØST-Hallen. Det er 
første gang, det er sket i de 
10 år, der er gået.

Rekordtilmelding 82 hold 
i 18 rækker. 168 kampe 
blev spillet før alle 18 
FavrskovMestre og 6 vindere 
af B-finaler var fundet.

Masser af gode og spæn-
dende kampe hen over 
weekenden og masser 
af tilskuere. Især søndag 

morgen formiddag hvor U6/
U7 spillede 3-mands bold på 
tværs af banen på 2 baner. 
Forældre, bedsteforældre, 
søskende og andre tilskuere 
var der – så der var træng-
sel i HØST-Hallen, da 
også U8 og U9 skulle spille 
efterfølgende.

Mange frivillige fra HØST 
IF har hjulpet til her – tak til 
dem – alt klappede. Stor tak 
til Søren, Marianne, Bent, 
Dorrit og Trine, som har 
været med i planlægningen 
og faktisk var til stede hele 
weekenden. Også tak til 
alle klubberne fra Favrskov 
Kommune for opbakningen 
til FavrskovMesterskaber i 
Indefodbold. Stort set alle 
klubber var repræsenteret.

Og sidst men ikke 
mindst tak til vores 
medalje- og præmie-
sponsorer – Sparekassen 
Kronjylland Hadsten, Aktiv 
Hvidevareservice i Hadbjerg 

samt EDC Huset Hadsten 
Hinnerup.

De store klubber, Hadsten, 
Hammel, Søften og HOG, 
var dem der løb med de 
fleste titler – og også dem 
der havde flest hold med, 
men TIF Thorsø i U6, HØST 
IF i U10 PI samt HLIF i U14 
PI var nogen af de mindre 
klubber, som hentede en 
FavrskovMesterskabertitel hjem.

Oversigt over 
FavrskovMestrene i 
Indefodbold i de 18 rækker 
samt vindere af B-finaler kan 
ses på HØST IF’s hjemmeside 
www.høstif.dk. Her kan også 
ses billeder fra weekenden.

Vi ses igen til næste år i 
weekenden uge 8 i 2021 
til FavrskovMesterskaber i 
Indefodbold.

På vegne af arbejdsgruppe 
for FavrskovMesterskaber i 
Indefodbold 2020
Lars Olsen
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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

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

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

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

 
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.

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 fakture-
res til menighedsrådet.

MK
Mette 
Krabbe

lTM
Lise 
Thorbøll 
Melchiorsen

AB
 
Anders 
Bonde

pRÆSTER
i pastoratet

MHT
Marie 
Hedegaard 
Thomsen

AMKH
Anne 
Martiny 
Kaas-Hansen

SPONSORER VED 
FAVRSKOVMESTERSKABER 
I INDEFODBOLD 2020

Den lokale Sparekassen Kronjylland Hadsten 
er medalje- & gavesponsor

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

EDC Huset Hadsten Hinnerup ved Jette 
Eriksen er gavesponsor

En stor tak til alle for jeres støtte.

SPONSOR FOR 
VH FODBOLD SENIOR 
TRÆNINGSLEJR TIL MALAGA

Midtjyllands Sommerhusudlejning ved Allan 
Thomsen har været med til at muliggøre 
træningslejr for VH Fodbold Seniorer med et 
større sponsorat.

HØST IF siger på vegne af VH Fodbold tak 
for sponsorat og opbakning.
Lars Olsen
Sponsorudvalget
Tlf. 23 81 01 21
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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
transport
LLTransport LillianLindbergTransport@gmail.com 
Amdrupvej 4a, Ødum 22 87 05 22
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
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 april 
udkommer

Ungdoms-
gudstjeneste, 
kl. 19.00

p Palmesøndag
Gudstjenester, 
Hadbjerg Kirke, 
kl. 11.00

p Skærtorsdag
p Danmarks 
besættelse
Gudstjeneste, 
Hadbjerg Kirke, 
kl. 11.00

p Langfredag
Liturgisk gudstjeneste, 
Ødum Kirke, kl. 16.00

Deadline til HØST 
maj

p Påskedag
Gudstjeneste, 
Ødum Kirke, kl. 11.00

p 2. påskedag
Gudstjeneste, Sct. 
Pauls Kirke, kl. 11.00
VH Fodbold, dobbelt-
stævne, kl. 14.00

Sogneeftermiddag, 
kl. 14.30
Kirke i Børnehøjde, 
kl. 17.30
General forsamling, 
Selling, kl. 19.30

p Hendes Majestæt 
Dronning Margrethe II
Plejehjems-
gudstjeneste, 
kl. 15.00
Afslutning kirkeuge, 
kl. 16.00

Gudstjeneste, 
Hadbjerg Kirke, 
kl. 11.00

Gudstjeneste, 
Ødum Kirke, kl. 11.00
Genforenings-
foredrag, kl. 14.00

HØST maj 
udkommer

p HKH 
Prisesse Benetikte
Fællesspisning, 
kl. 18.00

Foredrags koncert 
Istedløven, kl. 13.00
Sønderjysk kaffebord

MAJ  4. Befrielses gudstj., Hadbjerg Kirke, kl. 19.00
 8. p Store Bededag 
  Gudstjeneste, Ødum Kirke, kl. 11.00
 10. Gudstjeneste, Sct. Pauls Kirke, kl. 11.00
 12. Orienteringsmøde, kl. 19.00
 14. Plejehjemsgudstjeneste, kl. 15.00

 16. Deadline til HØST juni
 17. Gudstjeneste, Ødum Kirke, kl. 9.30
 19. Kirke i Børnehøjde, kl. 17.30
 21. p Kristi Himmelfartsdag 
  Gudstjeneste, Sct. Pauls Kirke, kl. 11.00
 24. Gudstjeneste, Hadbjerg Kirke, kl. 9.30

 26. p HKH Kronprins Frederik 
  Ældregudstjeneste, kl. 11.00
 28. HØST juni udkommer
 30. Fest, kl. 18.00
 31. p Pinse
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