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Kirkerne åbner igen
Orienteringsmøde forud for menighedsrådsvalg
Fodboldskolen gennemføres
Udendørsaktiviteter starter på næsten fuld kraft

28 OK-tilskud er kommet – næste års tilskud bliver større
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GENÅBNING

Samfundet åbner op, aktiviteterne åbner op.
Den glædelige melding kan nemt drukne i
sprogrøgterens harceleren over forkert sprogbrug. I enkelte debatgrupper på Facebook
har man endda været nødsaget til at forbyde
diskussion af netop det udtryk; åbne op.
Om det så hedder genåbning, åbne eller
åbne op kan i denne her sammenhæng være
ligegyldigt. Det vigtigste er budskabets
indhold.
Skoleeleverne mødes igen. Kirkerne fejrer
igen gudstjeneste. Udendørs sportsaktiviteter
er også i gang igen.
Og det er da glædeligt!
Netop i en tid, hvor bøgen er sprunget ud
og igen giver os håb om en dejlig sommer
med varme, lys, vin og venner.
Så er der åbnet op for glæden igen.
Pas på hinanden og del håbet.

DET SKER I HØST-OMRÅDET

Gudstjenester online og i
kirkerne.Orienteringsmøde.
Tema Lyd
AKTUELT

Fodboldskole.
Robotopstreger.
Glat is i juni.
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AKTIVITETER

Gymnastik sæson 2020-21.
Udendørsaktiviteter starter
andre er stadig på standby.
DET HISTORISKE HJØRNE

Kirkeladen i Hadbjerg

SPONSORHJØRNET

OK er månedens helt store
sponsor.
PRAKTISK INFORMATION

Kirkebil.
Samtale med en præst.
Præster i pastoratet.
HER FINDER DU

Bladets støtter og andre
kontaktoplysninger
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GUDSTJENESTER
Juni		
Mandag d. 1
Anden pinsedag
Torsdag d.
4
Tænkepause-gudstjeneste
Søndag d. 14
1. søndag efter trinitatis
Søndag d. 21
2. søndag efter trinitatis
Søndag d. 28
3. søndag efter trinitatis
Juli		
Ødum Kirke
Søndag d.
5
4. søndag efter trinitatis
Søndag d. 12
5. søndag efter trinitatis
Søndag d. 19
6. søndag efter trinitatis
Søndag d. 26
7. søndag efter trinitatis
August		
Ødum Kirke
Søndag d.
2
8. søndag efter trinitatis
Søndag d.
9
9. søndag efter trinitatis
Søndag d. 16
10. søndag efter trinitatis
Torsdag d. 20
Plejehjemsgudstjeneste
Søndag d. 23
11. søndag eftertrinitatis
Søndag d. 30
12. søndag eftertrinitatis

Ødum Kirke
Hadbjerg Kirke
Andre kirker
		
kl. 11.00 MHT
Sct. Pauls
kl. 19.30 MK med Gospel-sang		
kl. 11.00 Genforeningsgudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost
kl. 9.30 MK		
kl. 11.00 MK
Sct. Pauls
kl. 9.30 LTM
Hadbjerg Kirke
Andre kirker
kl. 11.00 AMKH		
		
kl. 11.00 LTM
Sct. Pauls
		
kl. 11.00 AMKH
Sct. Pauls
kl. 9.30 MK		
kl. 11.00 MK
Sct. Pauls
Hadbjerg Kirke
Andre kirker
		
kl. 11.00 MHT
Sct. Pauls
kl. 11.00 MK
kl. 9.30 AMKH		
		
kl. 15.00 MK
Møllegården
		
kl. 11.00
Sct. Pauls
kl. 11.00 MK		

ONLINE-GUDSTJENESTER

KIRKEN ÅBNER DØRENE IGEN

På www.hadstenstorpastorat.dk kan du stadig finde flere onlinegudstjenester
Trænger du til at høre søde
toner af sang, klaver eller
orgel, så kan du altid finde
dem her. Du kan også høre
prædikener til forårets
søndage, når det lige
passer dig.

Velkommen til gudstjeneste i Ødum og Hadbjerg kirker
Vi følger alle retningslinjer, og
holder god afstand.
Dåb forekommer ikke i
højmessen og vi har god
plads i vores kirke.
Man er altid velkommen til
at tage kirkebil (se side 29).

Præster

MK

Mette Krabbe

LTM

Lise Thorbøll Melchiorsen

AMKH

Anne Martiny Kaas-Hansen

MHT

Marie Hedegaard Thomsen

AB

Anders Bonde
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TÆNKEPAUSE
GUDSTJENESTE
I ØDUM KIRKE
MED
GOSPELSANGER
MARIA NORBY
Torsdag den 4. juni kl. 19.30, Ødum Kirke

TEMA:
LYD

L

yd er alle steder. I
hvert ledigt øjeblik
finder vi høretelefonerne frem og lytter til
podcasts og musik, eller
vi taler ud i luften. Det er
ikke så underligt, som det
lyder. For når vi sætter
luften i svingninger og
hører, er det som at røre på

afstand. Det er nok derfor,
at vores ører også lytter, når
vi sover. Eller også er det,
fordi stilhed praktisk talt er
umuligt, og fordi universet
er gennemsyret af musik. Til
tænkepausegudstjenesten
inden sommerferien sætter
vi fokus på LYD og finder
ud af, at LYD også findes i

mange forskellige udgaver i
de bibelske fortællinger. Vi
tager udgangspunkt i Anette
Vandsø, lydforsker ved
Aarhus Universitet, tænkepause af samme navn.
Undervejs vil gospelsanger
og korleder Maria Norby
synge for os. Maria Norby er
en sangerinde med kraft, soul

og integritet. Hun har masse
af LYD og kærligheden til
musikken viser sig tydeligt
i hendes karismatiske og
nærværende udtryk. Maria
har det seneste årti arbejdet
som professionel sanger og
underviser. Hun underviser
til dagligt flere gospelkor og
rytmiske kor, bl.a. HØST

Gospelkor, der har hjemme i
Ødum Kirke.
Maria Norby bliver akkompagneret af guitarist Martin
Østervig, og de tilsammen vil
lave lyd til denne aften.
Kulturudvalget
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Forud for menighedsrådsvalget i efteråret afholdes der

ORIENTERINGSMØDE
Tirsdag den 9. juni kl. 19.00 i Ødum Kirke

Her kan du komme og høre om, hvad man laver i Danmarks
mest lokale demokrati – menighedsrådet.
Alle folkekirker i Danmark ledes af menighedsrådet, som består af frivillige, der på
demokratisk vis er valgt ind i rådet af sognets
folkekirkemedlemmer og af sognets præst,
der automatisk indgår i rådet.
Et menighedsråd sætter retningen for
kirkens arbejde, og det er blandt andet
menighedsrådets opgave, at planlægge hvilke
aktiviteter, der skal være i kirken – meditation, koncerter, drop-in dåb og bryllup,
ældremøde, legestue, café, voksenundervisning, sorggrupper, ungdomsgudstjenester
eller noget helt andet. Mulighederne er
mange. Tilsammen bestemmer menighedsrådet, hvad deres kirke skal.
Menighedsrådets opgaver spænder
bredt og beskæftiger sig med alle aspekter af kirkens arbejde og berører alt lige
fra arbejdsgiveransvar og budgetstyring til
bygningsansvar og kirkens sociale arbejde.

Som medlem i et menighedsråd har du
mulighed for at bidrage med dine potentialer,
ved at vide hvilken funktion du bedst kan
udfylde og dermed bidrage til at samspillet
om helheden i arbejdet varetages på bedst
mulige måde. Menighedsrådsarbejdet kan
være en god læreplads i kommunikation og
debat, ledelse og samarbejde, økonomistyring
og sagsbehandling med meget mere.
På orienteringsmødet fortæller medlemmerne af menighedsrådet om deres arbejde
og fremlægger rådets visioner og pejlemærker
for arbejdet.
Kom og hør!
Stil spørgsmål og få indflydelse!
Det er helt uforpligtende at møde op til
orienteringsmødet.
Ødum-Hadbjerg menighedsråd

GENFORENINGSGUDSTJENESTE
I HADBJERG
Søndag den 14. juni kl. 11.00 i Hadbjerg Kirke
På grund af coronakrisen har vi hverken fået fejret 75-året
for Danmarks befrielse eller markeret 100-året for
Genforeningen, som vi havde planlagt. Men heldigvis kan vi
nu tage revanche. Vi må igen forsamles i kirkerne og det gør
vi. Til søndagsgudstjenesten den 14. juni vil Genforeningen
være tema. Vi vil synge genforeningssange og efterfølgende
vil vi spise sammen på kirkegården.
Vel mødt!
Kulturudvalget
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FORENINGSLIV PÅ PAUSE

DGI/HØST IF

FODBOLDSKOLE

I HADBJERG

UGE 27, DEN 29. JUNI – 3. JULI

Husk tilmelding til Fodboldskolen i Hadbjerg første uge i skoleferien.

FODBOLDSKOLEN I
HADBJERG GENNEMFØRES
DGI og HØST IF har besluttet at gennemføre Fodboldskolen i Hadbjerg, som det
er annonceret. Det er i hvert tilfælde den
hensigt vi har.
Men lige nu kender vi ikke retningslinjerne,
for hvordan vi må agere, Så derfor er det
svært at informere om hvordan det kommer
til at foregå.
Helt sikkert er det, at det bliver MEGET
anderledes end det plejer. Det sociale på
tværs af skolen vil nok blive begrænset i et
eller andet omfang: Mere aktivitet ude på

selve banerne og måske skal vi spise og holde
pause på skift.
Det er bare nogle af de ting, som vi er
udfordret af.
Vi håber dog at alt bliver afklaret, og vi går
derfor efter at afholde fodboldskolen.
Hvis det mod forventning skulle ske, at det
ikke er muligt at gennemføre fodboldskolen,
så vil alle tilmeldte få pengene tilbage.
Så I kan trygt tilmelde jer – så alle igen i år
kan få denne dejlige start på sommerferien
på banerne i Hadbjerg.
Men skynd jer – der er kun kort tid til
at tilmeldingen lukker. Igen i år har vi max.
antal deltagere til 120. Sidste år var vi 107
deltagere.

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

Et normalt forår ændrede sig midt i marts fra
den ene dag til den anden.
Perioden fra marts til maj er normalt
kendetegnet ved at indendørs aktiviteter oplever sæsonens kulmination med
træningssamlinger, opvisninger, afslutninger.
Udendørsaktiviteter starter 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 træninger aflyst.
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.
Du kan hjælpe din lokale forening, som
medlem af HØST IF ved at betale kontingent,
selvom din aktiviteter 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 øjeblikket, kigger vi ind i
en gradvis genåbning af Danmark og en stille
genstart af aktiviteter i foreningerne. Meget
kan dog forsat ændre sig, hvis situationen
ikke bedres eller antallet af smittede stiger
ved en for hurtig genåbning.
En ting de fleste om noget har fået mere af
er tid. Tid til at være hjemme. Være hjemme
i stedet for deltagelse i aktiviteter. Arbejde
hjemme i stedet for at være i fællesskaber.
Men også tid til at komme ud i naturen –
den er smukkest netop nu. Så brug den til at
få noget motion, sammen – hver for sig.
Pas på hinanden – vi ses på den anden side.

Sommerens fedeste fodboldoplevelse: DGI Fodboldskole
i HØST IF for drenge og
piger i alderen 6-15 år
Tilmelding via
DGI’s hjemmeside.

Claus Glavind
HØST IF, Formand
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HØST IF
PENSIONISTHJÆLPERE

Vores fodboldspillere kom på græs igen
været på banen. Dejligt at vi
Den 11. maj blev det igen
igen er i gang med fodbolden,
tilladt at spille fodbold
og at vi i pensionistklubben
udendørs – med restriktioner. Så vi i pensionistklubben også får lidt at se til igen.
De fem pensionister er
tog straks action og fik
Bent Engdal Nielsen, Doris
banerne kridtet op via vores
Nielsen, Henning Sandfeldt
kridtmand Ole Kielsgaard,
Hansen, Vagn Salling Poulsen
og vi fik sat mål og andet
og Lars Olsen. Men der er
på plads – bl.a. baner med
afstand – kun 10 personer på plads til flere.
hver bane – så alt var klart til
første træningspas for U10
DR og U10 PI onsdag den 13.
maj. Den efterfølgende uge
har alle vores hold og spillere

Lars Olsen
Kontaktperson
HØST IF
Tlf. 23 81 01 21

Henning Sandfeldt Hansen, Lars Olsen og Bent Engdal Nielsen efter klargøringen til U10 DR og U10 PI træningen.

ROBOTOPSTREGER
KRIDTER NU BANERNE
PÅ HADBJERG STADION
Hidtil har vi kridtet vores
fodboldbaner med en manuel
kridtmaskine. Vores kridtmand Ole Kielsgaard har stået
for denne opgave de seneste
år. Og det er altid gjort med
omhu, så banerne altid har
været klar til kamp.
Første kridtning hvert år er
hidtil foregået med snore og
pløkker for at få de lige linjer.
Ingen nem opgave.
Men i år har kommunen
bevilget kr. 300.000 til
indkøb af to robotopstregere
til formålet. En intro er blevet

afholdt og HØST IF deltog
med Ole som deltager. Da
der blev genåbnet for fodbold
igen efter nedlukning pga.
corona, var Ole hurtig til at få
fat i en af robotopstregerne.
Det foregår på den måde,
at man med en iPad og
GPS får banen fotograferet
ovenfra, så man selv kan
angive og gemme banen, som
man vil have den streget op.
Man sætter robotten til at
starte i et hjørne af banen,
sørger for flydende kridt på
maskinen og trykker start.

Ole Kielsgaard gør for første gang robotopstregeren klar.

Efter 15-20 min. kommer
robotten tilbage til start og
banen er kridtet op. Nemt
og enkelt. Ole kridtede alle
banerne på små 2 timer. Og
første gang er uden snore og
pløkker – så Ole er meget glad
for kommunens indkøb af de
to robotopstregere.
Robotopstregerne er
placeret i Hinnerup og
Hadsten, hvorfra de kan
bookes, når man har behov
for genopkridtning.
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HØST-HALLEN UDVIDELSE

Status og information fra projektgruppen
Tiden står stille kan man sige som status siden sidst. Flere
instanser hos kommunen, provsti og andre involverede har
haft personale hjemsendt, så derfor sker der ikke helt så
meget, som der plejer.
Så vi håber, at når der nu genåbnes for flere ting, at vi kan
”indhente” det tabte, så vi kan få afsluttet detailprojekteringen
og få projektet sendt i udbud.

Aktuelt

Favrskov Kommune:
Budget 2018

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

Konfirmandhus

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

Sammen med udvidelse af
servicefaciliteterne i HØSTHallen er projekt ”Kirkens
Konfirmandhus” kommet til.
Konfirmandhuset kan med
fordel for alle placeres i tilknytning til HØST-Hallens udvidelse,
og derfor indgå sammen med
udvidelse af servicefaciliteterne i
forvaltningens fortsatte arbejde.
Ny opdatering i kommende
numre af HØST

Glat is i juni

Isen er smeltet og foråret er på vej til sommer. Så nu kan aktiviteterne genoptages.

Tegning: Per Tjørnild
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GYMNASTIK

Følgende hold er i HØST-Hallen
Leg & bevægelse – 0-2 år

I SÆSONEN 2020/2021

Torsdag kl. 17.00-18.00. Kontingent kr. 525
Instruktør: Gunvor Bakkegaard

Krudtuglerne – piger og drenge 3-4 år med far/mor

Mandag kl. 17.00-18.00. Kontingent kr. 525
Instruktør: Blia Solgaard

Spillopperne – piger og drenge 5 år til 0. klasse

Mandag kl. 17.00-18.00. Kontingent kr. 525
Instruktør: Henning Espersen

Micro springere – piger og drenge 1.-2. klasse

Onsdag kl. 17.00-18.15. Kontingent kr. 675
Instruktører: Steffen Espersen & Henning Espersen m.fl.

Mini springere – piger og drenge 3.-4. klasse

Torsdag kl. 17.00-18.30. Kontingent kr. 675
Instruktører: Steffen Espersen & Henning Espersen m.fl.

Stor springer – piger og drenge fra 5. klasse

Onsdag kl. 18.30-20.00. Kontingent kr. 675
Instruktører: Steffen Espersen & Henning Espersen m.fl.

G

ymnastiksæsonen starter i uge 33,
fra den 10. august – samtidig med
skolestart. Dog skal I kigge på det
enkelte hold, som I vil gå på.
Vi glæder os utroligt meget til at skulle
starte igen, og vi håber at vi i starten af
august har nogenlunde normale tilstande, så
vi kan starte på en ny og fantastisk gymnastiksæson, hvor vi kan få lov at knokle derud
af med spring, leg, dans, konditræning og
øvelser til både hjerne og krop. Og så når
vi engang når til 2021, kan få lov til at lave
en flot opvisning og fylde hallen med glade
gymnaster.
Vi tager forbehold for diverse ændringer
mht. COVID-19 og starttidspunkter. Men se
mere på vores hjemmeside den 1. august og i
næste nummer af HØST.
Rigtig god sommer og vi ses til sæsonstart.
HØST IF Gymnastik

Crossgym M/K – 16+

Tirsdag fra kl. 20.15-21.30. Kontingent kr. 700
Instruktør: Thejs Jakobsen

Zumba M/K – 16+

Mandag og torsdag kl. 19.00-20.00. Kontingent kr. 750
Instruktør: Louise Rasmussen

Rytmekrukker – 18+

Tirsdag kl. 19.15-20.45. Kontingent kr. 700
Instruktører: Gunvor Bakkegaard & Benedicte S. Larsen

Friske bedster & older – 60+

Mandag kl. 15.00-17.00. Kontingent kr. 600
Instruktør: Gunvor Bakkegaard

Følgende hold er i Selling Forsamlingshus
Pilates M/K – 18+

Tirsdag kl. 19.00-20.30. Kontingent kr. 700
Instruktør: Sabine Mogensen
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KIRKE I
BØRNEHØJDE
Hold øje med Facebook
Tirsdag den 16. juni kl. 17.30
i Hadbjerg Kirke
Hvis vejret er godt og vi må forsamles
udenfor, holder vi Kirke i Børnehøjde ved
Hadbjerg Kirke.
Læs mere på Facebook, når tiden
nærmer sig.

Mette Krabbe

Aktiviteter

HØST IF Motion

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 tidligere 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 befinder sig. Der laves typisk livestreaming 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 coronasmitte, 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 modtaget aflysning af arrangementer. HØST IF
har de seneste 5 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

STAVGANG

KROLF

Nu er vi i gang med stavgang igen
Naturligvis under iagttagelse af de gængse
afstandsregler og max antal forsamlede, så vi
ikke udsætter hinanden for unødig smittefare.
Vi sidder udendørs, og med passende
afstand til kaffen bagefter.
Mød gerne op til en tur, vi kan godt håndtere to grupper á 10 personer med både
anstand og afstand.
Det er torsdage kl. 19 fra hallen.

Så blev der genåbnet for udendørs aktiviteter igen – med afstand og restriktioner
Man må max. være 10 personer samlet
(forsamlingsforbud), så en opdeling i hold er
nødvendigt hvis vi er flere end 10. Det kan
vi godt håndtere, så derfor er vi startet igen
hver mandag og fredag kl. 13.00 ved HØSTHallen i Hadbjerg.
Kom og prøv at være med – vi har det
rigtig sjovt!
Du kan låne køller og kugler helt gratis.
Og kaffen, ja den nyder vi udendørs og
også med passende afstand.

Vagn Salling Poulsen
tlf. 86 91 43 76 / 23 25 19 89

Margit Jensen
Kontaktperson
Tlf. 22 76 57 78
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VOLLEYBALL

BADMINTON

…er på standby pga. coronakrisen.

Vi må betragte denne badmintonsæson som
afsluttet, da det ikke ser ud til, at der bliver
åbnet for indendørs aktiviteter lige foreløbig.

Har du spørgsmål er du velkommen til at
henvende dig til:
Kim Liholm
Mail kim@liholm.dk
Tlf. 22 78 77 70

BORDTENNIS
Vi er også ramt af coronaviruskarantænen.
Så alt er på standby indtil der åbnes for aktiviteterne igen.
Peter Thybo Christensen
Tlf. 5074 7315
Mail ptc@aabnet.dk

JU JITSU
Ju jitsu-sæsonen er på standby
pga. coronavirus!
Vi håber på at vi snart igen kan komme i gang
med aktiviteterne i HØST-Hallen.
Yderligere information og kontakt:
www.facebook.com/hadbjergjujitsu/
Thomas Langton
Glentevej 10, Hadbjerg
Mail hadbjerg.jujitsu@gmail.com

FLOORBALL
Qua coronavirus er aktiviteten på standby,
ligesom alle øvrige aktiviteter i HØST-Hallen.
Vi afventer grønt lys, så vi kan spille frem til
sommerferien.
Lars Olsen
Kontaktperson
Tlf. 23 81 01 21

Desuden benyttes HØST-Hallen i disse
tider også til de ældste klassers skolegang
efter at genåbning er i gang. Borde og stole
optager hallen.
Tak til alle spillere for sæson 2019/2020.
Vi ses igen til efteråret, hvor vi håber at være
tilbage til normale tilstande i foreningslivet.
Claus Glavind
Fungerende badmintonformand
Mail claus@glavind.net
Tlf. 71 78 02 30

21

22

HØST – Juni 2020

HØST – Juni 2020

Aktiviteter

Aktiviteter

NVUI/HØST IF seniorklubsamarbejde

FODBOLD
Børne- & Ungdomshold HØST IF
Så blev der givet grønt lys for udendørsaktiviteter og dermed også adgang til
fodboldbanerne i Hadbjerg for HØST IF’s
fodboldspillere.
Efter 2 måneders pause var vi onsdag den
13. maj klar med specielt opstregede og mål
på alle baner. Alt sammen efter de restriktioner som myndighederne har sat op. De er
blevet revideret lidt hen ad vejen, så man nu
godt må spille med begrænset kropskontakt
– skulderskub og tacklinger. Men stadig med
10 personer pr. bane opdelt inden træningen
– afspritning af hænder under hele træningen.
Efter træningen afvaskning af bolde og remedier. Man er også omklædt når man møder til
træning – da al omklædning er lukket ned.
Ikke nemt for trænere og ledere – og for
den sags skyld spillerne. Men alene det at
komme på græs igen og kunne træne, bringer
lykke hele vejen rundt.
Tak til vores trænere og ledere for det store
arbejde de håndterer. Tak til vores spillere,
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 reserveret til dig.
Billetterne kan være afsat til
anden side allerede.
Henvendelse til
Lars Olsen
Tlf. 23 81 01 21
lars.knud@godmail.dk

VH FODBOLD
som er rigtig gode til
at forstå og efterleve
reglerne.
Der må ikke spilles turneringskampe
før
tidligst til efteråret
–
regner vi med.
Da der er brug for flere baner, da der kun
må være 10 personer i alt pr. bane, har vi
valgt at tilbyde alle hold ét træningspas om
ugen – dog kan man også træne ekstra i
weekenden, hvis man vil det.
Træningstider foreløbig frem til 8. juni
U6/U7 Afventer.
Men når OK torsdage kl. 16.30-17.30
U8/U9 DR
Mandage kl. 17.00-18.00
U10 DR
Onsdage kl. 17.00-18.00
U10 PI
Onsdage kl. 17.00-18.00
U11/U12/U13DR Torsdage kl. 16.30-18,00 samt
søndage kl. 10.00-11.30
U13 PI
Tirsdage kl. 17.45-19.00

Efter 8. juni vil vi revidere tiderne afhængig af hvordan retningslinjerne er fra
myndighedernes side, men vi håber at
forsamlingsforbuddet med max. 10 personer
hæves til 30-50, som det er antydet i fase
3-åbningen.
OB 40-holdet
Da forårsturneringen er aflyst træner Old
Boys i stedet hver onsdag kl. 19.00 på
banerne i Hadbjerg. Selvfølgelig efter de
restriktioner, der nu engang er fastsat af
myndighederne.
Hvordan den ikke afsluttede turnering,
der normalt spilles færdig i foråret vil blive
håndteret, vides ikke for nuværende.
Jacob Andersen
Holdleder
Tlf. 27 12 55 24
Mail andersenjacob1980@gmail.com

Forårsturneringen er AFLYST
DBU region 3 forventer at de samme puljer
fortsætter til efteråret.
Opstart af VH Fodbold efter nedlukningen
Den 14. maj startede senior i VH Fodbold
igen træningen efter nedlukningen. Dejligt at
komme på græs igen efter 2 måneder uden
bold på banerne. Alt foregår selvfølgelig efter
restriktioner opdelt med max 10 personer
pr. bane samt alle de øvrige restriktioner, der
skal efterleves. Til de første træninger har
der været brug for at lave 3 hold, da der har
været op til 25 spillere tilmeldt. Så fint fremmøde – alle har virkelig savnet spillet og ikke
mindst samværet med andre.
Træningen foregår i Voldum i lige uger tirsdag og torsdag kl. 19.00-20.30 og i Hadbjerg
i ulige uger tirsdag kl. 19.15-20.45 og torsdag
kl. 19.00-20.00!
Lars Olsen
HØST IF – VH Fodbold ansvarlig
Tlf. 23 81 01 21

VH Fodbold
VH Fodbold er et klubsamarbejde
mellem HØST IF og NVUI på
seniorplan (ikke OB).
Hjemmekampe spilles på skift i
Hadbjerg og Voldum.
Træningen foregår i Voldum
i lige uger tirsdag og torsdag kl.
19.00-20.30 og i Hadbjerg i ulige
uger tirsdag kl. 19.15-20.45 og
torsdag kl. 19.00-20.00!
Puljer
Serie 3: VH Fodbold, Hadsten,
Hinnerup, Hammel, Hornslet,
Spentrup, Vorup og Århus
Fremad (1)
Serie 6: Offentliggøres senere
Lars Bækgaard, Langå
Træner
Tlf. 40 36 84 97
Lars Olsen
HØST IF – VH Fodbold ansvarlig
Tlf. 23 81 01 21
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QUICKGUIDE



til aktiviteter og kontaktpersoner

Hvor intet andet er nævnt, foregår aktiviteten i eller starter fra HØST-Hallen.
Indendørsaktiviteter gennemføres ikke i øjeblikket grundet coronakrisen.

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

Midlertidige træningstider: se side 22
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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: Gunvor Bakkegaard
Krudtuglerne piger/drenge 3-4 år med far/mor
Mandag kl. 17.00-18.00 i hal B
			
Instruktør: Blia Solgaard
Spillopperne piger/drenge 5 år-0. klasse		
Mandag kl. 17.00-18.00 i hal A
			
Instruktør: Henning Espersen & Michelle Lauritsen m.fl.
Micro springere piger/drenge 1.-2. klasse
Onsdag kl. 17.00-18.15 i hal B
			
Instruktør: Steffen Espersen & Henning Espersen m.fl.
Mini springere piger/drenge 3.-4. klasse		
Torsdag kl. 17.00-18.30 i hal B
			
Instruktør: Steffen Espersen & Henning Espersen m.fl.
Store springere piger/drenge fra 5. klasse
Onsdag kl. 18.30-20.00 i hal B
			
Instruktør: Steffen Espersen & Henning Espersen m.fl.
Crossgym M/K fra 16 år		
Tirsdag kl. 20.15-21.30 i hal A
			Instruktør: Thejs Jakobsen
Zumba M/K fra 16 år		
Mandag (hal A) og torsdag (hal B) kl. 19.00-20.00
			
Instruktør: Louise Rasmussen
Rytmekrukker fra 18 år		
Tirsdag kl. 19.15-20.45 i hal B
			
Instruktør: Gunvor Bakkegaard & Benedicte S. Larsen
Pilates fra 18 år i Selling Forsamlingshus
Tirsdag kl. 19.00-20.30
			
Instruktør: Sabine Mogensen & Elisabeth Gonge
Friske bedster & older – fra 60 år		
Mandag kl. 15.00-17.00
			
Instruktør: Gunvor Bakkegaard
Ju Jitsu
HØST IF
Kontaktperson
Thomas Langton, tlf. 41 11 15 85, hadbjerg.jujitsu@gmail.com, jujitsu.langton.dk
Børn 6-11 år – Tigerholdet		
Tirsdag kl. 17.00-18.00
Voksne og teenagere		
Tirsdag kl. 18.00-19.15 og torsdag kl. 20.30-22.00
Krolf
HØST IF
Kontaktperson
Margit Jensen, tlf. 22 76 57 78, margit_schmidt_jensen@hotmail.com
			
Mandag kl. 13.00 og fredag kl. 13.00
Løb
HØST IF
Kontaktperson
Claus Glavind, tlf. 71 78 02 30, claus@glavind.net
			
Tirsdag kl. 19.30, torsdag kl. 17.00 og søndag kl. 9.00
Stavgang (Nordic Walking)
HØST IF
Kontaktperson
Vagn Salling Poulsen, tlf. 23 25 19 89, vsphadbjerg@gmail.com
			
Lørdag kl. 9.30
Volleyball
HØST IF
Kontaktperson
Kim Liholm, tlf. 22 78 77 70, kim@liholm.dk
Voksne mixhold			
Torsdage kl. 20.30-22.00
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KIRKELADEN I HADBJERG
I HØST for maj, skrev jeg om genforeningsstenen i
Hadbjerg, og her omtalte jeg ”Kirkeladen” som tidligere lå på
pladsen foran kirkegårdsmuren mod nord.

Af Martin Møller

Her billede fra
maj-nummeret med
”Kirkeladen”, matr. 3

Siden er der dukket et spændende billede op
af ”Kirkeladen”, som efter at være taget ud af
brug som lade, blev omdannet til tre boliger
for sognets dårligst stillede.
Billedet viser boligerne liggende op ad
kirkegårdsmuren. Indgangen til kirkegården
ses for enden af boligerne. Billedet/postkortet er sendt som julekort i 1908.
Julekortet er sendt af Anton Laursen på
”Elmelund” pr. Hadsten, hvor han er ansat
ved gårdejer Laurs Christian Christensen og
hustruen Johanne. På kortet takker han for
sommeren og sender glædelige julehilsner
til Kristen Sandal Toft, Hvidbjerg pr. Karlby
Mors. Anton har nok været ansat hos Kristen
på Mors sommeren over, men det kan man jo
kun gisne om.
I reformationsperioden i 1700-tallet blev
det debatteret, hvorledes opkrævningen
af korntiende kunne forandres til fordel for
både ydere (bønderne) og nydere (præsterne),
og i 1796 opfordrede regeringen til at ydere
og nydere skulle indgå aftale om, at ændre
tiende til en fast årlig afgift, og i 1852
bestemtes det ved lov, at al korntiende skulle
være omsat til fast afgift inden 1856. Tingene
har nok ikke gået så hurtigt dengang, og om
det også har været sådan i Hadbjerg ved
ingen, men i 1894 kom igen en ny lov, som

fastsatte, at der skulle være enighed mellem
yder og nyder. Ved indkomstskattens indførelse i 1903 blev tiende endelig afløst.
Det kan læses, at kirkeladerne rundt i
Danmark flere steder forfaldt, eller blev
bygget om til andre formål som latinskoler,
alderdomshjem eller boliger, som det skete i
Hadbjerg.
Hvornår laden er blevet til boliger, og hvornår de er brækket ned ved nok ingen.
Som omtalt i sidste nummer af HØST,
boede Kirstine og hendes fire børn i en af
boligerne, hun fik understøttelse og gik også
ud som vaskekone, Mariane, som fik understøttelse, boede også her, samt Peter Ole
med hustruen Sofie og deres syv børn. Peter
var daglejer ved agerbruget.
Oplysningerne stammer fra folketællingerne i 1906 og 1911. Huset var ved
folketællingerne i 1906 benævnt som
”Kirkehuset”
Ved folketællingen i 1916 bor Peter Ole
stadig i Hadbjerg, men det vides ikke om
det stadig er i Kirkehuset, da han står opført
under matr. 25b. Ved optællingerne i 1921 er
hverken matrikelnummeret eller Kirkehuset
registreret.
Jeg har ikke kunnet finde yderligere om
boligerne.

Hadbjerg Kirke som farvelagt postkort fra begyndelsen af 1900-tallet. Det er Kurt Villy Svendsen, som ejer kortet, og som
har givet mig lov til at bruge billedet her i HØST.

Her indgangen til kirke og kirkegård, hvor boligerne dengang har ligget til venstre for lågen.
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Sponsorhjørnet

Praktisk information

OK

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

PRÆSTER
i pastoratet

MK
Mette
Krabbe

OK aftale

OK SPONSORCHECK
MODTAGET
OK afregning for 1. maj 2019 – 30. april 2020
Vi har netop modtaget afregningen for det
forgangne år.
Årets sponsorafregning fra OK til
HØST IF lyder på kr. 29.137,16
Beløbet er kr. 4.500 større end sidste år.
Tak til OK for dette uundværlige sponsorbidrag til HØST IF’s ungdomsarbejde. Og ikke
mindst tak til alle jer, der tanker og støtter
med OK benzinkort eller med el, mobilabonnement tilknyttet HØST IF.
Lars Olsen
OK sponsoransvarlig

USÆDVANLIGE TIDER
KRÆVER

USÆDVANLIGT
GODE NYHEDER!

OK og OK’s forhandlere giver os 30 % ekstra
i sponsorstøtte. Tak til alle, der støtter med
benzinkortet eller OK’s app! Hver en krone
tæller i klubkassen i øjeblikket.

Kommende OK arrangementer er sat i bero pga. coronakrisen.

FRI VASK for kr. 149 pr. måned uanset hvilken vask du vælger.
Det er et godt tilbud! (NB! Vask mellem kl. 18 – 22)

Brændstof: Du støtter ungdomsarbejdet i HØST IF med 5 øre
pr. liter, hver gang du tanker, når
du har et OK benzinkort eller
OK-app, der er tilknyttet HØST IF.
Elektricitet: Bestil elektricitet via
OK, så får HØST IF dobbelt op,
altså 10 øre i tilskud pr. tanket
liter brændstof. Flere af vores
korthavere (inkl. undertegnede)
har benyttet sig af dette gode
tilbud om elaftale.
Tilmelding: Er du interesseret i
dette gode OK tilbud med støtte
til HØST IF, så download OK
appen til iOS eller Android, eller
kontakt undertegnede for et
OK-kort.
I klublokalet i HØST-Hallen
er der brochurer etc. og det vil
også kunne ses på hjemmesiden.
Støt lokalsporten i HØST IF.
Sidste år fik ungdomsarbejdet i
HØST IF over 34.000 kr. i sponsorstøtte af OK.

OK app

Det er nu muligt at downloade
en app til både Android og iOS,
så man ikke skal bruge kort til
betaling på tanken, men betale
via OK-app.
Det er vigtigt under opsætningen at angive den forening man
vil støtte – så husk at tilvælge
HØST IF! Så vil HØST IF stadig få
5 eller 10 øre pr. liter når I tanker.
Man kan også vælge MobilePay,
men så er der ingen støttekroner
til HØST IF!
Hvis man bruger betalingskort i automaten, er der ingen
ændringer.

MHT
Marie
Hedegaard
Thomsen

AMKH
Anne
Martiny
Kaas-Hansen

Kirkebil

Har man behov for taxa til kirke
eller arrangementer i præstegården og sognegården, ringer man
til Karins Taxi, tlf. 86 98 35 70.
Giv taxaselskabet besked
om, at turen skal faktureres til
menighedsrådet.

Samtale med en præst

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

LTM
Lise
Thorbøll
Melchiorsen

AB
Anders
Bonde

Hadbjerg Skole
På www.hadbjergskole.dk kan du læse alt om skolens aktiviteter, meddelelser m.m. – samt logge ind på Aula, hvor
der gives information til de enkelte klasser.
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Autoværksted
KP Erhvervsbiler ApS
21 71 15 77
AutoMester, service og skadescenter
www.kp-e.dk
Byvej 8a, Selling
kim.petersen@os.dk
Bach – Hadsten, service-, skade-, undervognscenter
Over Hadstenvej 22, Hadsten 40 20 47 09 / 86 98 28 09
www.bach-hadsten.dk
bachhadsten@privat.dk
Bank / sparekasse
Nordea, Hadsten
70 33 33 33
Østergade 21, Hadsten
www.nordea.dk
Sparekassen Kronjylland
86 98 28 11
Søndergade 8, Hadsten
hadsten@sparkron.dk
www.sparkron.dk
Bedemand
Kronjyllands Begravelsesforretning
86 98 39 00
Gunnar Lauritsen, Søndergade 7, Hadsten kronjyllands.dk
gl@kronjyllands.dk
Unik Begravelse
70 23 53 03
Vestergade 15, Hadsten
info@unikbegravelse.dk
www.UnikBegravelse.dk
Benzin- og servicestationer
OK
86 98 92 66
Landevejen 203, Ødum
ok@ok.dk
www.ok.dk
Blikkenslager Se vvs
Bogtrykker
Buchs
86 42 05 99
Kertemindevej 15, 8940 Randers SV
buchs@buchs.dk
buchs.dk

By- / borgerforening
Byforeningen for Ødum & Omegn
30 64 31 94
Lillian Lindberg
oedum-by.dk
Hadbjerg Borgerforening
hadbjergborgerforening.dk
hadbjergborgerforening@gmail.com
Poul Kragh
22 91 66 33
Selling Borger- & Grundejerforening
Steffen Espersen
28 68 40 38
Tåstrupvej 7
Steffen@komis.dk
Cykler og cykelreparation
CykelMøller
23 86 38 54
Glentevej 2, Hadbjerg
glentevej2@msn.com
www.cykelmøller.dk
Ejendomsmægler
DanBolig Hadsten
87 61 31 80
Østergade 21, Hadsten
www.danbolig.dk
Joan Pank
joan.pank@danbolig.dk
EDC Huset Hadsten & Hinnerup
86 98 36 00
Søndergade 3
837@edc.dk
8370 Hadsten
www.edc.dk
Elektriker
KE EL-Installation
86 98 95 11
Gunderuplundvej 2, Ødum
ke-el@ke-el.dk
www.ke-el.dk
Entreprenør og kloakmester
Hadbjerg Mur og Beton
60 14 64 09
v/Aut. kloakmester Morten Eriksen
www.hmbaps.dk
Hadbjergvej 135, Hadbjerg
info@hmbaps.dk
Forsamlingshus
Hadbjerg Forsamlingshus
hadbjergborgerforening.dk
Udlejning: Tine og Michael Olesen
20 73 87 49
Selling Forsamlingshus
www.8370.dk
Udlejning
21 86 11 12
Ødum Forsamlingshus odumforsamlingshus@gmail.com
Udlejning
30 64 31 94

Frisør
Byens Frisør
86 98 01 00
Søndergade 14, Hadsten bente@byensfrisoerhadsten.dk
www.byensfrisoerhadsten.dk
Galleri
Det lille Galleri
22 97 33 84
Per Tjørnild
detlillegalleri.oedum@gmail.com
Ødumvej 30, Ødum
www.det-lille-galleri.dk
Hårde hvidevarer – service og reparation
Aktiv Hvidevareservice
70 10 10 05
ved Martin Simonsen
www.ahs.dk
Bavnehøjvej 115, Hadbjerg
Kirke
Kirkegårdsleder Emil Dalsgaard Larsen
23 81 87 17
nothinginline@gmail.com
Kirkekontor
86 98 04 25
Kirkevej 5, Hadsten
kirkekontoret@hadstensogne.dk
Kirkeværge John Langdahl
27 20 01 46
Gunderuplundvej 10, Astrup
john@langdahl.dk
Menighedsrådsformand Mia Ridtland Jensen51 86 55 03
Rødkælkevej 22, Hadbjerg
8147@sogn.dk
Sognepræst Mette Krabbe
86 98 90 65
Ødum Præstegård, Ødumvej 32
mekr@km.dk
Maler
H.A. Sørensen & Søn
86 91 45 40
Ved J.E. Sørensen, St.St.Blichersvej 9, Selling 21 68 39 19
mal@has-mal.dk
Murer
Murermester Kristian S. Hardam
23 27 00 55
Sellinghedevej 4
Kristian.hardam@mksh.dk
8370 Hadsten
www.mksh.dk
Skole
Hadbjerg Skole
hadbjergskole.skoleporten.dk
hsk@favrskov.dk
Kontorerne
89 64 48 00
Hadbjerg Skolefritidsordning
89 64 48 20

Sport og gymnastik
HØST IF
www.høstif.dk
Claus Glavind, formand
71 78 02 30

claus@glavind.net
Klublokalet
86 91 42 46
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
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MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

HØST juni

p 1. pinsedag
Gudstjeneste,
kl. 11.00

Tænkepause
gudstjeneste,
kl. 19.30

udkommer

1

FREDAG

2

3

p

4

LØRDAG

Grundlovsdag

p

HKH Prins Joachim

5

9

10

Kirke i Børnehøjde,
kl. 17.30

Genforeningsdagen
1920
p Valdemarsdag
15

11

12

13

Plejehjems
gudstjeneste,
kl. 15.00

16

17

7
Genforenings
gudstjeneste,
kl. 11.00
Kirkefrokost
14
Gudstjeneste, kl. 9.30

18

19

20

21
Gudstjeneste, kl. 9.30

22

23

24

25

26

27

HØST juli-august
udkommer

29

JULI

28
Gudstjeneste,
kl. 11.00

30
12. Gudstjeneste, kl. 11.00
19. Gudstjeneste, kl. 11.00
26. Gudstjeneste, kl. 11.00

1

2

3

4

5

JUNI 2020

8

6
Deadline til HØST
juli-august

Orienteringsmøde
kl. 19.00

p

SØNDAG

