
HØST 
Hadbjerg Ødum Selling Tidende

Maj
2020

37. årgang

 4 Hør lokale gudstjenester online

 12 du kan ikke gå i kirke, men du kan gå til kirke – og give Håb

 14 samfundssind og næstekærligHed

 18 en succesHistorie i en krisetid

 23 vil du være med i vores virtuelle løbefællesskab?



HØST
Hadbjerg Ødum Selling Tidende

Niels Bjarne 
Larsen
Grafisk design

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

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

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

TEGNINGER
Per Tjørnild, ptjorn@gmail.com

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

TRYK
 Buchs, tlf. 86 42 05 99

Udkommer hver måned ekskl. januar og august. 
Omdeles lørdag før den første i måneden og tre dage frem.
Deadline 3. sidste lørdag måneden før.

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

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

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

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

Rikke Møller 
Antvorskov
Redaktør

VÆR STÆRK
Vær stærk, min sjæl, i denne tid,
når du har tungt at bære!
Hold ud i prøvens stund, og lid
de døgn, du går i lære.
En dag til slut
blir mørket brudt
af lyset fra Guds fremtid.

Giv håbet rum i denne tid,
hvor langt du end er nede.
Hos den, som taber i sin strid,
er Herren skjult til stede.
Ved Kristi værk
du bliver stærk
og hviler i Guds fremtid.

Se, mørket blir din modningstid!
Hold ud, til natten vender!
Se bort fra angst og indre splid,
du er i gode hænder!
Se, du er fri
og lever i
Guds løfterige fremtid.

Svein Ellingsen, 1971 1978
Melodi: Egil Hovland

HØST MED HÅB
Giv håbet videre! Det er tanken bag håbs-
pladserne, der er indrettet ved hver af vore 
kirker. (læs mere side 12)

I over en måned har vi skullet holde os for 
os selv, ikke mødes med holdet på banen, 
ikke mødes til koncert i kirken, ikke mødes 
med naboen. Man kan godt føle sig som Palle 
alene i verden – der er ingen med sporvog-
nen, selv slikbutikken er tom.

Derfor er det vigtigt vi husker at vise hinan-
den, vi er her.

Mange mødes på Skype, Zoom, Hangout, 
Facetime. Måske skal mormor have lidt ekstra 
hjælp til at komme i gang. Men hvor er det 
dog hyggeligt at mødes – også selv om man 
ikke sidder i samme stue.

Nu er de yngste børn tilbage i skolen og 
dermed flere forældre på job. Men bedstemor 
og onkel Arne skal stadig holde sig for sig 
selv. Derfor skal vi også stadig huske at ringe 
sammen oftere, end vi plejer.

Vi skal huske at give håbet videre.
Pas på hinanden og del håbet.

INDHOLD
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Online gudstjenester. 
Befrielsesgudstjenesten 
transmitteres digitalt. Optakt 
til meninghedsrådsvalg.

10  AKTUELT
Gå TIL kirke. Aflyste arrange-
menter. Samfundssind – et 
spøgsmål om at se. Pludselig 
på pause. Succes i en krise.

22  AKTIVITETER
Mange aflyste aktiviteter. Vi 
løbervidere sammen – virtu-
elt. Nyt målmandsudstyr til 
floorball.

26 	DET	HISTORISKE	HJØRNEDenne gang om genforenings-
stenen i Ødum og om den 
nedrevne kirkelade/bolig til 
fattige.

29 	PRAKTISK	INFORMATIONHadbjerg Skole
Kirkebil og sogn.dk
Præster
Sorggruppe

30 	HER	FINDER	DUBladets støtter og andre 
kontaktoplysninger
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Præster

MK
Mette Krabbe

LTM
Lise Thorbøll Melchiorsen

AMKH
Anne Martiny Kaas-Hansen

MHT
Marie Hedegaard Thomsen

AB
Anders Bonde

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

Båndet TV-gudstjeneste vises hver søndag 
kl. 14.00 på DR 2. 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.

Med appen Kirkekalenderen 
på din telefon finder du 
nemt gudstjenester, møder 
og arrangementer i ca. 
2.200 kirker i Den Danske 
Folkekirke.

De samme oplysninger kan 
du også finde på hjemmesi-
den www.sogn.dk.

GUDSTjENESTER
Indtil 10. maj  

Lørdag d. 2. Genforeningskoncert
 kl. 13.00 med Ars Nova og Jørgen Carlsen 

   kl. 15.00 Sønderjysk kaffebord i præstegårdshaven
Mandag d. 4. Befrielsesgudstjeneste Sendes digitalt på www.hadstenstorpastorat.dk  MK fra Hadbjerg Kirke med kor
Fredag d. 8. Bededag Sendes digitalt på www.hadstenstorpastorat.dk LTM fra Nr. Galten kirke
Søndag d. 10. 4. søndag efter påske  Sendes digitalt på www.hadstenstorpastorat.dk AMKH fra Lerbjerg kirke
 
 
 

Efter 10. maj  Ødum Kirke Hadbjerg Kirke Andre kirker
Torsdag d. 14. Plejehjemsgudstjeneste    kl. 15.00 MK Møllegården 
Søndag d. 17. 5. søndag efter påske kl.  9.30 MK
Tirsdag d. 19. Kirke i Børnehøjde   kl. 17.30 MK m. 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
Søndag d. 31 Pinsedag  kl. 11.00 MK 
Juni  Ødum Kirke Hadbjerg Kirke Andre kirker
Mandag d. 1 Anden Pinsedag   kl. 11.00 MHT Lilleåparken
Tirsdag d. 2 Tænkepause-gudstjeneste kl. 19.30 MK m. Gospelkoret HØST  

Søndag d. 14 1. søndag efter trinitatis
  kl. 11.00 Genforeningsgudstjeneste 

    med efterfølgende kirkefrokost
Torsdag d. 18 Plejehjemsgudstjeneste    kl. 15.00 MK Møllegården 
Søndag d. 21 2. søndag efter trinitatis kl.  9.30 MK  kl. 11.00 MK Sct. Pauls Kirke
Søndag d. 28 3. søndag efter trinitatis  kl.  9.30 LTM 

I skrivende stund ved vi ikke, hvordan landet ligger mht. gudstjenester efter den 10. maj. 
Hvis vi igen får lov til at samles i kirkerne, holder vi gudstjenester på følgende tidspunkter:

Aflyst

Lokale	tiltag	kan	følges	på
• Favrskov Provstis hjemmeside: 

www.favrskovprovsti.dk/
• Hadsten Storpastorats hjemmeside: 

www.hadstenstorpastorat.dk/

Radio
Radiogudstjeneste sendes på DR P1 kl. 10.00, 
hver søndag

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

Appen viser som standard kirker i en 
radius af 10 km, og du kan få vist kirker 
over hele Danmark og gemme dine 
favorit-kirker.

Under hver kirke kan du se sogne-
tilhørsforhold, og der er adresser og 
kontaktoplysninger til præster og 
kirkefunktionærer.

KIRKEKALENDERENHER FINDER DU KIRKEN
og	andre	gode	tiltag	i	en	tid	hvor	coronavirus	har	lukket	kirkedøren

Følg din kirke på www.sogn.dk/ eller på kirke-appen Kirkekalenderen.

ONLINE-GUDSTJENESTER
Mens vi ikke kan komme i kirken, kommer 
kirken til os via online-gudstjenester.
Du kan finde dem på 
www.hadstenstorpastorat.dk.
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BEFRIELSESGUDSTJENESTEN 
FRA HADBJERG KIRKE 
AFHOLDES I ÅR DIGITALT
Den	kan	ses	på	www.hadstenstorpastorat.dk	
fra	søndag	den	3.	maj	kl.	16.00
Vi markerer 75-året for Danmarks befrielse 
med sang, tændte lys i vinduerne og gudstje-
neste fra Hadbjerg Kirke. Vores efterhånden 
faste kor bestående af organist Anders Dohn 
og sangerne Margrethe Smedegaard, Stine 
Vejen, Morten Andersen Krogh medvirker og 
synger befrielses- og forårssange for os under 
gudstjenesten.

”Feltmarskal montgomery har meddelt 
den allierede øverstkommanderende, 
at alle fjendtlige styrker i Holland, 
Nordvesttyskland og Danmark herunder 
Helgoland og de Frisiske Øer har overgivet 
sig til den 21. armégruppe med virkning 
fra kl. 8 i morgen lørdag den 5. maj”.
Sådan lød befrielsesbudskabet i radioen den 
4. maj 1945 kl. 20.34

Der er ikke mange tilbage, som husker 
denne særlige aften. Selv kender jeg den kun 
fra, det jeg har fået fortalt og fra fjernsynet, 
især fra Matador, hvor familie og venner er 
samlet hos bankdirektør Varnæs, da det glade 
budskab lyder fra London. Tydelig husker jeg 
bankdirektørens reaktion på budskabet, den 
ellers så pæne og beherskede mand bliver så 
lykkelig, at han river mørklægningsgardinerne 
ned og der sættes levende lys i vinduerne. 
Frihedskæmperne i familien vender tilbage og 
tjenestefolkene hentes op fra kælderen til et 
glas og en skål for friheden.

Men hvorfor bliver vi ved med at mindes 
denne aften? Det er mange år siden og for 
vores børn og unge, som end ikke kender 
befrielsesscenen i Matador, er det vel bare 
en historisk begivenhed, som så mange andre 
historiske begivenheder om krig og fred, 
besættelse og befrielse – hvorfor blive ved 
med at holde denne begivenhed i live ved lys 
og sang, traditioner og gudstjeneste? Måske 
fordi, det alligevel var noget helt særligt, det, 
som forældre og bedsteforældre var vidne til 
dengang, at det var så afsindigt, så vanvittigt 
det, der ramte Europa op igennem 30’erne 
og frem til 1945, at det på en eller anden 
måde skal holdes i live. Og måske fordi vi 
bliver ved med at kunne spejle os i disse 
skelsættende år, både som land og nation, og 
som enkeltindivider. Kampen for frihed og 
demokrati gælder til alle tider og i alle krise-
situationer. Det ser vi også i den nuværende 
krise, Corona-pandemien. For første gang er 
vi flere generationer, der som nation mærker 

en flig af den usikkerhed og sårbarhed, som 
vores liv i bund og grund leves på. Frihed og 
fællesskab er igen sat på dagsordenen og 
forholdet mellem enkelt individ, nation og 
internationale fællesskaber bliver diskuteret 
med ny aktualitet. Vi mærker, at frihed og 
tryghed ikke er naturgivne fænomener og 
selvom vi hævder, at det er en menneskeret, 
så erindres vi i disse dage om, at et liv i frihed 
og sikkerhed, skal der kæmpes for.

Vi sætter lys i vinduerne den 4. maj om 
aftenen for at huske på den frihed, der 
blev vundet for 75 år siden og de ofre den 
krævede. Men vi gør det også for at sende en 
tanke og en tak til dem, der i dag står midt i 
kampen for liv og frihed, og som ofrer sig for 
fællesskabets skyld.
Mette Krabbe

BEFRIELSEN, DEN 4. MAJ 1945
 – DET ER 75 ÅR SIDEN
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MENIGHEDSRÅDSVALG 2020

Igen i år er det maksimale deltagerantal 120. Sidste år var vi 
107 deltagere.

Der er åbnet for tilmelding – via DGI’s hjemmeside.
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, strøm-

per, fodbold og bionedbrydelig drikkedunk.
Fodboldskolen er både for børn, som allerede spiller i klub-

ben, 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: Tilmeldingsfristen er 14. juni 2020. Ved tilmelding 
inden 14. juni garanterer vi, at tøjet er der ved skolestart. Det 
er muligt at ændre på tøjstørrelsen til og med 14. juni 2020. 
Dette gøres via linket i bekræftelsen.
Lars Olsen
Fodboldskoleleder

Fodboldskole	i	HØST	IF

Hvornår: 29. juni kl. 9.00 – 
3. juli kl. 15.00
Hvor: HØST IF, Mejsevej 1, 
Hadbjerg, 8370 Hadsten
Hvem: Udøvere, 6-15 år
Nummer: 2020 09 40 6019

Sommerens	fedeste	fodbold-
oplevelse:	DGI	Fodboldskole	
i	HØST	IF	for	drenge	og	
piger	i	alderen	6-15	år

NB! Hvis det skulle vise sig 
at fodboldskolen som mange 
andre arrangementer bliver 
aflyst pga. coronakrisen, får 
man selvfølgelig pengene 
tilbage, så man kan roligt 
tilmelde sig. Det giver os 
mulighed for allerede nu at 
skaffe trænere og også plan-
lægge andre ting i god tid.

Det er nu, du har chancen for at sætte dit aftryk på 
kirkens fremtidige liv og vækst i vores lokalområde
Du kan høre mere om mulighederne til Orienteringsmøde, 
tirsdag den 9. juni kl. 19.00 – OBS Datoen er ændret pga. 
coronakrisen.

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 menig-
hedsrådsarbejdet generelt, både om ledelse af vores kirker, 
aktiviteter og vores kommende fokusområder, samt regler for 
selve valghandlingen i september måned.

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.

DGI/HØST IF
FODBOLDSKOLE
I HADBJERG
Uge	27,	den	29.	juni	–	3.	juli

Husk tilmelding til Fodboldskole i Hadbjerg første uge i skoleferien.

DEt sKEr I HØst-områDEt
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INGEN FEJRING AF 
GRUNDLOVSDAG I ÅR
I forlængelse af statsministerens udmeldinger om gradvis 
åbning af samfundet samt fortsat forbud mod større forsam-
linger, er vi nødt til at aflyse fejringen af grundlovsdag i år.

Ved at træffe beslutningen allerede nu undgår vi en masse 
spildt arbejde til forberedelserne.

I HØST-redaktionen er der enighed om, at det vil være 
uforsvarligt at op mod 150 gode, lokale folk mødes og fejrer 
Grundlovsdag, situationen taget i betragtning.

Vi vender stærkt tilbage i 2021.
Rikke Møller Antvorskov
Redaktør

PENSIONISTHJÆLPERE TIL HØST IF
Ligesom alt andet er sat på 
standby holder pensionist-
gruppen også meget lav profil. 

I løbet af de næste uger 
vil vi sørge for at området 
omkring hallen og banerne 
bliver gjort fine og klar til 
en evt. opstart af udendørs 
aktiviteter.

Vi har fået nye mål, hvor 
der skal net på og nogle af de 
gamle ikke brugbare mål skal 
kasseres. Jo, der er nok at 
tage fat på.

Vi vil selvfølgelig i gruppen 
arbejde efter de forskrifter, 
der er med afstand og hygi-
ejne etc.

Gruppen består af Bent 
Engdal Nielsen, Doris Nielsen, 
Henning Sandfeldt Hansen, 
Vagn Salling Poulsen og Lars 
Olsen. Men der er plads 
til flere.
Lars Olsen
Kontaktperson, HØST IF
Tlf. 23 81 01 21

KIM LARSEN-
ARRANGEMENT 
”STREjF AF EN DRÅBE” 
ER AFLYST/UDSAT
Festen omtalt i sidste nummer af HØST under HØST IF's 
generalforsamling er aflyst/udskudt pga. coronakrisen.

Vi vil, når der igen er mulighed for det, gennemføre 
arrangeret. Lige nu ved alle vist godt, at det ikke er nemt at 
spå om hvornår det kan blive.
Lars Olsen

AKTuELT
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Vi har lagt fem ruter i vores 
smukke lokalområde til en 
travetur, cykeltur pilgrimsvan-
dring – du bestemmer farten. 
Vi har kaldt dem ”Påskeruter”, 
fordi alle de gode budskaber 
refererer til påsken, men det 
gør dem ikke uaktuelle.

Gå fra kirke til kirke og følg 
påskens budskab. Gå en tur 
på kirkegården: Nyd kirke-
gårdskulturen og den smukke 

udsigt. Lad kirkegården 
fortælle om sognet og dets 
beboere gennem tiden.

Der er både korte ruter 
til fodgængerne og lange 
ruter til cyklisterne. Man 
kan også tage turen mellem 
kirkerne i bil.

Ved hver kirke finder du 
teksten til en af påskeda-
gene og information om 
kirkebygningen for de 

historieinteresserede. Du kan 
også scanne QR-koden og 
høre en salme.

Følg fortællingen og 
besøg de ni kirker i Hadsten 
Storpastorat.

God tur!
Hold afstand til andre - Begræns 
fysisk kontakt - Bliv hjemme ved 
sygdom

Rutekort og -beskrivelser finder du på 
www.hadstenstorpastorat.dk/online-tilbud/paaskeruter/. Du kan printe rutekor-
tet hjemmefra, eller læse det på din mobiltelefon undervejs.

FOR TIDEN KAN VI IKKE GÅ I KIRKE, 
MEN VI KAN GÅ TIL KIRKE
tag familien med ud i det blå og find det gode budskab ved alle vore kirker

HÅBSPLADSER
selv om vi er hver for sig, 
er vi ikke alene
Det kan vi vise ved at lægge 
en blomst eller tænde et lys, 
når vi følger påskeruterne.

Tag en perleplade, en malet 
sten eller et gravlys med 
hjemmefra eller pluk en buket 
blomster på vejen.

Ved hver kirke er der plads 
til at lægge din hilsen til dine 
medmennesker om, at de ikke 
er alene.

AKTuELT
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SAMFUNDSSIND OG 
NÆSTEKÆRLIGHED
Vi har lært et nyt ord, eller egentlig er det 
vist et gammelt ord, der er fundet frem af 
gemmerne. Jeg tænker på ordet samfunds-
sind, som statsministeren flere gange har 
opfordret os til at udvise. Det er et godt ord. 
Det ligger godt i munden og de fleste af os 
ved også, hvad det betyder. Dansk sprog-
nævn definerer det, som at sætte hensynet til 
samfundet højere end egne interesser

I kirken kalder vi det for næstekærlig-
hed. Man kan sige, at samfundssind er den 
sekulariserede udgave af næstekærligheden. 
Grundfortællingen bag begrebet næstekær-
lighed er fortællingen om Den Barmhjertige 
Samaritaner. Fortællingen om, hvordan en 
fremmede, en andenrangsborger kom en 
nødstedt førsteklassesborger til hjælp, efter 
at ingen af hans egne ville hjælpe ham.

Ifølge Søren Kierkegaard handler næste-
kærlighed om at kunne se. Det handler om 
at kunne se det andet menneske, som et 
menneske, der er lige så meget menneske 
som én selv. Om det er konen, sønnen eller 
en fremmed vi ser, så ser vi et menneske, 
som os selv. En fordobbelse af os selv, kalder 
Kierkegaard det. Et menneske med de samme 
behov, med længsler og drømme, med følel-
ser og håb. Næstekærlighed handler om at 
anerkende, at vi alle er menneskelige.

Siden coronakrisen brød ud, har vi på egne 
krop mærket, hvordan vi i bund og grund er 
afhængige af hinanden. Vi er blevet begræn-
set i vores sociale adfærd, for at hjælpe 
hinanden og det danske samfund igennem 
krisen på den mest skånsomme måde, og 
tallene viser, at vi har forstået budskabet. 
Samtidig hører vi også om, hvordan vi på 

trods af afstand alligevel formår at hjælpe 
hinanden på bedste vis. Naboer handler 
ind for sårbare ældre, man synger sammen 
i baggårde og nye digitale fællesskaber er 
opstået. Det er som om, at vi i denne krise 
har fået hævet blikket, og spørgsmålet er, om 
vi også på den anden side af krisen vil have 
blik for andre end os selv og vores nærmeste? 
Kan en sådan krise føre noget godt med sig? 
Sker der noget med vores selvforståelse? Kan 
den få os til at rette en større opmærksom-
hed mod de værdier, der binder os sammen 
som borgere, samfund og demokrati? Værdier 
som tillid, ansvar, samarbejde, respekt, 
initiativ, virkelyst, ildhu og omhu? 

Vi ved det ikke, men reglen er, at skal skel-
sættende begivenheder som eksempelvis en 
større krise påvirke os på en afgørende måde 
fremadrettet, så må der en beslutning til. Det 
komme ikke af sig selv. Vi må beslutte os for 
det, på samme måde som den barmhjertige 
samaritaner besluttede sig for at stoppe op 
og gøre, hvad han kunne for at hjælpe. Hvis 

vi også efter krisen ønsker et samfund, der 
er båret af fællesskab og sammenhold, må vi 
holde fast i det blik, som krisen har givet os 
og igen og igen erindre hinanden om det. Det 
er netop, hvad der sker i kirken. Til enhver 
gudstjeneste, bliver vi holdt fast på, hvem vi 
er som mennesker, og hvor blikket skal rettes 
hen. Vi glæder os til, vi igen kan mødes i 
kirkens rum.

Mette Krabbe
Sognepræst

LIGNELSEN OM DEN BARM-
HJERTIGE SAMARITANER
Jesus fortalte en historie: ”Der var engang en 
mand, der var på vej fra Jerusalem til Jeriko, 
da han blev overfaldet af røvere. De rev tøjet 
af ham, gennembankede ham og efterlod 
ham halvdød ved vejen. Tilfældigvis kom der 
en præst forbi. Han så ham godt, men gik i 
en stor bue udenom. Det samme gjorde en 
tempeltjener lidt senere. Da han så ham, gik 
han også udenom. Men så kom der en af 
vores fjender, en mand fra Samaria, der var 
ude at rejse. Da han så den halvdøde mand, 
fik han ondt af ham. Han gik hen til ham, 
rensede hans sår med olie og vin og forbandt 
ham. Så løftede han manden op på sit eget 
æsel og gik selv ved siden af, til de kom til en 
kro, hvor han tog sig af ham. Næste morgen 
betalte han kroværten to denarer. ”Tag dig 
godt af ham” sagde samaritaneren. ”Hvis det 
bliver dyrere, skal jeg nok betale resten på 
tilbagevejen.”” (bibelen 2020 Luk. 10. 30-35)
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Når DEt FrIVILLIGE 
ForENINGsLIV 
PLUDsELIG BLIVEr sAt 

 PÅ PAUSE
Med et blev et ellers ganske 
normalt forår i midten af 
marts ændret fra den ene dag 
til den anden, i det Danmark 
vi kender bestående af 
foreninger, idrætsaktiviteter 
og en masse frivillige ildsjæle. 
Statsministerens pressemøde 
den 11. marts 2020 lukkede 
Danmark ned for at begrænse 
smittespredningen af COVID-
19, og regeringen opfordrede 
i første omgang foreninger til 
at sætte aktiviteter og fælles-
skabet på pause – senere 
med et reelt forbud mod at 
mødes i foreningen.

Perioden fra marts til maj er 
normalt kendetegnet ved at 
indendørs aktiviteter oplever 
sæsonens kulmination med 
træningssamlinger, opvisnin-
ger, afslutninger. Udendørs 
starter aktiviteter op i takt 
med foråret komme og lysets 
forlængelse af dagen.

Men med denne nye 
situation var alle planlagte 
stævner, opvisninger, kampe 
og de faste ugentlig trænin-
ger aflyst – en situation 
vi normalt ikke kender, 
og som derfor var ny for 

både trænere/ledere og 
medlemmer.

Økonomisk kan 
nedlukningen og aflysninger 
af stævner/events få 
betydning for foreninger i 
form af manglende indtægter 
og evt. udgifter til planlagte 
arrangementer, som ikke kan 
gennemføres. Desuden er 
der forsat løbende udgifter til 
lokaler og specialforbund.

Som medlem af 
HØST IF kan du hjælpe din 
lokale foreningen ved at 
betale kontingent, selvom 
din aktivitet måske er sat 
på pause for en stund. Der 
er stadig udgifter, der skal 
betales, så det er vigtigt, at 
vi driver forretningen videre 
og faciliteter står klar, når 
det igen er muligt at tilbyde 
fællesskab, idræt og samvær i 
lokalsamfundet.

Som det ser ud i øjeblik-
ket, kigger vi ind i en gradvis 
genåbning af Danmark og 
forhåbentlig en stille genstart 
af aktiviteter fra midten af 
maj. Meget kan dog forsat 
ændre sig, hvis situationen 
ikke bedres eller antallet af 

smittede stiger ved en for 
hurtig genåbning. Større 
arrangementer, stævner og 
samlinger vil dog forsat i 
en længere periode være 
underlagt begrænsninger 
eller forbud.

En ting, de fleste om noget 
har fået mere af, er tid. Tid 
til at være hjemme. Være 
hjemme i steder for delta-
gelse i aktiviteter. Arbejde 
hjemme i stedet for at være i 
fællesskaber.

Men også tid til at komme 
ud i naturen – den er smuk-
kest netop nu. Så brug den til 
at få noget motion, sammen 

– hver for sig.
Pas på hinanden – vi ses på 

den anden side.

Claus Glavind
HØST IF, Formand

AKTuELT

HØST – MAj 2020

16 AKTuELT

HØST – MAj 2020

17



Fodbold i disse svære tider
I disse svære coronatider er der heldigvis 
også succeshistorier at fortælle.

En af vores tidligere spillere har tænkt 
tilbage på sin gamle klub ØHG, som den hed 
dengang.

Lige pludselig kom der via mit netværk en 
besked om, at der var seks kasser fodbold-
udstyr på vej til HØST IF. Nå, tænker man så; 
hvad mon det kan være?

Forklaringen er, at den tidligere ØHG’er 
Kevin Gaardsman Pedersen nu er ansat ved 
sportsgiganten Adidas som Sports Marketing 
Manager og han var ved at rydde op hos 
Adidas og kom så i tanke om den klub, som 
egentlig var med til at starte den karriere, der 
nu er endt med at Kevin er ansat hos Adidas, 

og via dette har mange store sportsstjerner i 
sit fodboldnetværk.

Kevin har læst til en master i marketing og 
var så heldig at få et års praktik i selveste 
Real Madrid med de helt store stjerner lige 
uden for døren i hverdagen.

Kevin afsluttede praktikåret og sin master 
med denne kommentar og billede:

Master Degree in Sports Marketing at Real 
Madrid Graduate School

Som Madridista (Real Madrid-tilhænger, 
red.) var det helt specielt at scenen for ens 
dimission var på Santiago Bernabéu, hvor 
selveste præsidenten af Real Madrid gav en 
hånden samt et klap på kinden.

Et fantastisk år!

Efter sin masteruddannelse har Kevin de 
sidste 3-4 år haft flere stillinger inden for 
sportsverdenen. På CV’et står bl.a.:

Sports Marketing Manager, Adidas Group
Projekt & Event Intern, FC Midtjylland
Salg & Marketing Intern, Silkeborg IF
International Sports Marketing Teamsport 

Football Players Intern, PUMA
Har studeret Master’s 

Degree in Sports Marketing, 
Escuela Universitaria Real Madrid Universidad Europea

Nå, hvad var der så i de seks store kasser, 
som knapt kunne være i bilen, selv om 
sæderne var lagt ned. Ca. 30 Adida-fodbolde 
af høj kvalitet, boldnet og boldtasker, 
benskinner, anførerbind etc. Udstyr som, hvis 
det skulle indkøbes, ville være meget dyrt.

Tak Kevin for at du tænker tilbage på din 
”gamle klub” ØHG. Det var her du trådte 
dine første fodboldstøvler og flere til igen-
nem årene.

En dejlig succeshistorie i disse svære 
coronatider.

Lars Olsen

EN SuCCESHISTORIE
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https://www.facebook.com/RealMadridUE/?eid=ARDXMzVcAHcOg1TM07_kbAS6sUY2yKl9QFGbli1LRvwt_OMX2xAKqjON3ApWeqIznJsUHgG3wGN2q1R9&timeline_context_item_type=intro_card_education&timeline_context_item_source=855805423&fref=tag


Fællessang med Philip Faber.

Tegning: Per Tjørnild

HØST-HALLEN UDVIDELSE
status og information fra projektgruppen
Lige nu arbejdes der med detailprojektering med arkitekt, 
forvaltning etc. Når denne er færdig, ansøges der om bygge-
tilladelse, da der er tale om byggeri med ikke kommunal 
deltager – kirken. Dette betragtes dog som en formalitet, da 
der jo allerede er givet de nødvendige tilsagn i den proces 
vi allerede har været igennem, og der er sagt GO fra alle. 
Vi håber ikke, at det bliver et forsinkende led. Derefter 
skal projektet ud i licitation. Mere om det i næste nummer 
af HØST.

Så på trods af alt, ser det ud til, at vi holder tidsplanen, 
og vi håber derfor stadig på en indvielse af HØST-huset 
primo 2021.

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 forbin-
delse skal der tages stilling til 
finansieringsmodellen, herunder 
HØST IF’s medfinansiering og 
et eventuelt lån med tilhørende 
kommunegaranti.

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

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

Ny opdatering i kommende 
numre af HØST

Graverne er i 
fuld gang med 
forårsarbejdet 
på kirkegårdene. 
Forårsblomsterne 
er i jorden og 
hækkene klippede. 
Det er dejligt at 
være igang igen 
efter corona-
hjemsendelsen.
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AFLYSNINGER
Følgende aktiviteter er indstillet grundet coronakrisen:
• HØST IF Motion Stavgang
• Løb i HØST IF
• Krolf
• Bordtennis
• Ju Jitsu
• Badminton
• Volleyball
• Floorball
• Fodbold HØST IF Børne- og ungdomshold
• Fodbold HØST IF Old Boys 40
• VH Fodbold

Vil du inden aktiviteterne kommer i gang igen i forbindelse 
med en af kontaktpersonenerne, eller vil du gerne se de 
normale træningstider, så kik i quickguiden på side 24.

Yderligere aflysninger og ændringer kan forekomme.

FLOORBALL
Da Floorball jo spilles med målmand og da 
boldene, når de rammer med stor kraft, kan 
give mange mærker, har man i Floorball også 
specielt målmandsudstyr. Så det har vi fået 
et godt tilbud på, og derfor indkøbt et sæt til 
brug i kampe.

Lars Olsen
Kontaktperson
Tlf. 23 81 01 21

HØST IF LØB
Løbefællesskab sat på pause – dog kun fysisk
Mens de fælles løbeture er sat på pause for 
en stund, løbes der forsat hver for sig. De 
virtuelle fællesskaber er mere end tidli-
gere blusset op. Løbere deler deres ture på 
Facebook og Instagram – når de nu ikke kan 
løbe sammen i de klubber og fællesskaber 
man er vant til.

Det ene motionsløb efter det det andet 
er aflyst – i stedet dukker nye virtuelle løb 
op. Motionsløb hvor man løber hjemme fra 
ens egen adresse eller hvor man nu befin-
der sig. Der laves typisk live streaming med 
fælles opvarmning, lodtrækningspræmier og 
mulighed for at sende billeder og video til de 
øvrige deltagere via sociale medier.

Så har du lyst til at løbe sammen med andre 
– hver for sig, så søg efter ”virtuel løb”. Det er 
helt sikkert en ny trend der er skabt, som vi 
vil se mere til fremover. Møder du en løber, 
så gi’ dem en flyvende highfive på afstand.

HØST Grundlovsløbet aflyses
Grundet den forsatte situation med coro-
nasmitte, og forbud mod større forsamlinger, 
aflyses HØST Grundlovsløbet i 2020.

Vi er klar igen den 5. juni 2021 med endnu 
et familievenligt motionsløb.

Der skal dog lyde en opfordring til at I selv 
løber en tur fx med familien grundlovsdag.
”Vi løber sammen – hver for sig.”

stafet For Livet, Hadsten 2020 er aflyst
Fra arrangørerne af Stafet For Livet, der var 
planlagt til den 29.-30. august, har vi modta-
get aflysning af arrangementet. HØST IF 
har de seneste fem år deltaget ved denne 
24. timers holdstafet til støtte for Kræftens 
Bekæmpelse.

HØST IF er selvfølgelig med igen til 
næste år.

Vel løb

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

 KIRKE 
I BØRNEHØJDE
Tirsdag	den	19.	maj	kl.	17.30	i	Hadbjerg	Kirke
Tag børnene med i kirke tirsdag aften en gang 
om måneden. Sæt jer på kirkebænken og få 
et lille pusterum midt i en hektisk hverdag. 
Klokken ringer, orglet spiller, vi synger salmer 
og åbner den gamle fortællekasse for at se, 
hvilken historie vi skal høre i dag. Bagefter 
spiser vi sammen i våbenhuset inden vi alle 

kan gå glade hjem og 
finde vores seng.

Minigudstjenesten varer ca. 20 minutter og 
menighedsrådet sørger for pizza, grøntsager, 
vand og kaffe.

Tilmelding til Mette Krabbe på mail eller 
sms 40 88 96 00.

Alle er velkomne, også børn fra Ødum, 
Selling, Langskov og andre steder i sognene.

HØst IF motion

STAVGANG
Lige en hilsen i disse trælse coronatider
Den officielle stavgang er naturligvis på pause, 
ligesom de fleste andre aktiviteter. Vi går i gang 
igen, så snart det er forsvarligt, vi har jo da den 
fordel, at vi ikke behøver at gå i nærkampe, så 
vi har mulighed for at holde en vis afstand, og 
alligevel dyrke vores sport. Husk det nu er 
torsdag kl. 19.00, når det bliver til noget.

Privat har vi heldigvis lov til at fatte stavene 
og trave en tur med vores partner, med en 
god ven, eller helt alene. HUSK at holde en 
passende afstand, hvis I er flere end en.

Indtil videre må vi passe på hinanden ved at 
passe på os selv, så

Pas godt På jer selv allesammen.
Vagn Salling Poulsen
tlf. 86 91 43 76 / 23 25 19 89

AKtIVItEtEr

HØST – MAj 2020

22 AKtIVItEtEr

HØST – MAj 2020

23

mailto:claus@glavind.net


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 
– når aktiviteterne begynder igen.

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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hvordan de har fået stenen 
op og ned af vognen og sat 
den på plads. Det har jo 
nok ikke været Søren Kock 
Winther, hans medhjælper 
og tømrermesteren, der har 
knoklet med stenen alene, 
men formodentligt også flere 
af byens borgere.

Også her i Hadbjerg, som 
i Ødum, må man formode at 
præsten og førstelæreren har 
haft en finger med i spillet, og 
har nok også her sagt et par 
ord, men ingen ved det.

årsag til at kirken er placeret 
der, og ikke oppe på bakken 
hvor landsbyen lå).

Branddammen blev sand-
synligvis slettet kort tid før 
genforeningsstene blev rejst, 
og erstattet af en stor støbt 
beholder. (Måske ved nogen 
om den er der endnu?)

OM                   GENFORENINGSSTENEN 
I  HADBJERG

Et par år efter at Ødum havde 
rejst en genforeningssten, 
var der en større kreds af 
driftige borgere i Hadbjerg, 
der besluttede, at man også 
i Hadbjerg skulle have en 
genforeningssten for at 
mindes Genforeningen 1920.

I min søgning om oplysnin-
ger om genforeningsstenen, 
fortalte Herluf Nydam, som er 
formand i Hadsten Lokalarkiv, 
at Henning Pedersen, 
Hadbjerggård, havde skrevet 
om genforeningsstenen, og 
jeg fik en kopi af Hennings 
historie om stenen. Jeg har 
talt med Henning Pedersen, 
som har sagt god for, at 
jeg refererer fra teksten 
her i HØST.

Henning skriver, at det var 
gårdejer Søren Kock Winther 
og en medhjælper ved navn 
Frederik og Tømrermester 
Georg Pedersen, der 
hentede stenen fra en mark 
i Nielstrup/Voldum-området, 
og fik den transporteret til 
Hadbjerg på en arbejdsvogn 
med et par store heste foran.

Det må have været noget af 
en kraftpræstation at tumle 
rundt med så stor en sten, 
og man kan jo kun gisne om, 

Det fortælles, at få år før 
Søren Kock Winther døde, 
malede han stenen op, da 
han følte noget for den sten.

Søren Koch Winther 
var født i 1898 og døde 3. 
september 1987, og er begra-
vet i Hadbjerg.

Henning skriver, at der 
hvor stenen står, og hvor der 
nu er parkeringsplads, var 
der tidligere branddam, og 
i bunden af dammen var en 
kilde (måske en hellig kilde, 
og kilden har måske været 

Her Genforeningssten som blev rejst omkring 1922

Pastor-Provst R Andersen Førstelærer HC Henriksen

jeg har fundet dette billede, det må 
havde været nogenlunde sådan, de har 
håndteret stenen.

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

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

Til smartphone kan man 
også gratis hente appen 

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

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

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

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

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

Plejehjemsgudstjenester
Når vi eller vore pårørende 
flytter i beskyttet bolig eller på 
plejehjem, er det vigtigt, at kirken 
flytter med.

Der er selvfølgelig altid 
mulighed for at køre med kirkebil 
for den, der ikke kan fragte sig 
selv i kirke, men måske bliver det 
at gå til gudstjeneste i kirken for 
uoverskueligt. Derfor kommer 
kirken ud på plejehjemmet for at 
holde gudstjeneste der.

Alle er velkomne ved gudstje-
nesterne på plejehjemmene.

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

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

Adresser
Sct. Pauls Kirke
Kirkevej 7, 8370 Hadsten

Møllegården
Østervangsvej 60, 8370 Hadsten

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

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

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

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

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

MK
Mette 
Krabbe

LTM
Lise 
Thorbøll 
Melchiorsen

AB
 
Anders 
Bonde

PRÆSTER
i	pastoratet

MHT
Marie 
Hedegaard 
Thomsen

AMKH
Anne 
Martiny 
Kaas-Hansen

Imellem kirkegårdsmuren 
og branddammen lå tidligere 
et langt smalt hus, vist nok en 
kirkelade, hvor tiendekornet 
blev opbevaret. (en kirkelade 
er ”en lade til opbevaring af 
tiendekorn”, og tiendekorn er 

”korn der gives eller modtages 
som afgift”, eller rettere sagt, 
løn til præsten)

Kirkeladen blev senere 
lavet om til tre små boli-
ger, hvor sognets fattige 
kunne bo.

Både ved folketællingerne 
i 1901 og 1906, her kaldet 
Kirkehuset, er huset beboet 
af tre familier/enker, som 
levede af alderdomsforsør-
gelse eller fattighjælp.

I 1906 boede Kirstine i en 
af boligerne med fire børn, 
fik privat understøttelse, og 
derudover gik ud som vaske-
kone, det har været hårde 
tider. En anden af beboerne 

hed Peter Ole, var daglejer 
ved landbruget, og boede der 
med sin hustru og syv børn.

Hvornår huset er brækket 
ned, kan jeg ikke finde ud af, 
men ved folketællingen 1916 
ser det ikke ud til at eksistere 
længere.

I 1989 skrev Svend 
Pedersen fra Hadbjerg om 
Hadbjerg Kirke, og her har 
han også hentet oplysninger 
i Genforeningsmærkernes 
historie, som Johannes 
Vejlager, Kolding, 
udgav i 1939.

På grundlag af spørge-
skemaer, som dengang var 
udsendt til kommuner, insti-
tutioner m.v.

indsamlede Vejlager 
oplysninger om genfor-
eningsstenene, men fik ingen 
tilbagemelding fra Hadbjerg.

Svend Pedersen skriver, at 
han har talt med en af byens 

gamle beboere, som kunne 
huske, at han som 18-20-årig 
(det må havde været Frederik) 
havde hjulpet til med at 
hente stenen sammen med 
den lokale tømrer, men havde 
ingen erindring om, hvem 
der havde taget initiativ til at 
rejse stenen, og mente heller 
ikke, at der havde været holdt 
nogen indvielse.

I dagene 9.-12. juni, skulle 
fejringen af Genforeningen 
have været på sit højeste, 
da det så er 100 år siden, 
at Kong Christian X red 
på sin hvide hest ind i det 
genvundne Sønderjylland, 
Dronningen og andre 
medlemmer af kongehuset 
skulle havde besøgt græn-
selandet, og fejringen skulle 
have været i gang rigtig 
mange steder. Nu er det 
coronakrisen, der sætter 
dagsordenen, og alt er aflyst.

Her ser vi kirkeladen på matr. 3.
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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 maj 
udkommer

p HKH Prinsesse 
Benedikte

Online-befrielses-
gudstjeneste

p Danmarks 
befrielse 1945

p Store bededag
Online-gudstjeneste

Online-gudstjeneste

Plejehjems-
gudstjeneste, 
kl. 15.00

Deadline til HØST 
juni

Gudstjeneste, kl. 9.30

Kirke i Børnehøjde, 
kl. 17.30

p Kristi 
himmelfartsdag
Gudstjeneste, 
kl. 11.00

Gudstjeneste, kl. 9.30

p HKH Kronprins 
Frederik
Ældregudstjeneste, 
kl. 11.00

p Pinse
Pinsegudstjeneste, 
kl. 11.00

jUNI  1. p 2. pinsedag 
  Friluftsgudstjeneste, kl. 11.00
 2. HØST juni udkommer 
  Tænkepause gudstjeneste, kl. 19.30
 5 p Grundlovsdag

 7 HKH Prins Joachim
 9. Orienteringsmøde
 14. Genforenings gudstjeneste, kl. 11.00 
  Kirkefrokost

 15 p Valdemarsdag 
  p Genforeningen 1920
 18. Plejehjems gudstjeneste, kl. 15.00
 21. Gudstjeneste, kl. 9.30
 28. Gudstjeneste, kl. 9.30
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