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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
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

Det er endelig blevet sommer. Er det ikke 
bare vidunderligt?

Omgivelserne – haverne, strandene, 
skovene, engene, åerne – er meget tilgæn-
gelige. Der skal ikke spekuleres længe over 
påklædningen. Det er mere et spørgsmål om 
at tage noget af, end at tage noget på. Bare 
se at komme udenfor.

Vil du gerne møde nye mennesker derude, 
så kan det nemt lade sig gøre – også hen over 
sommerferien. Løb, krolf og stavgang mødes 
flere gange hver uge, det er bare at møde 
op. Stavgang har endda forstået det sådan, 
man man nu skal være 50 personer, når man 
samles, så de mangler en del nye deltagere. 
Pensionisthjælperne i HØST IF skal også nok 
finde en passende udendørsopgave, hvis du 
gerne vil bruge dine hænder.

Nyd sommeren, nyd solen og nyd naturen.
Og får du hen over sommeren tid til at 

overveje hvad du skal foretage dig, når det 
igen bliver lidt køligere, så kan du inde i 
bladet se de kommende gymnastikhold, 
borgerforeningsaktiviteter, konfirmand-
undervisning, badmintonbanetildeling og 
meget, meget mere.

God sommer – husk solcreme.
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Præster

MK
Mette Krabbe

LTM
Lise Thorbøll Melchiorsen

AMKH
Anne Martiny Kaas-Hansen

MHT
Marie Hedegaard Thomsen

AB
Anders Bonde

guDstJENEstER
Juli  Ødum Kirke Hadbjerg Kirke Andre kirker
Søndag d. 5. 4. søndag efter trinitatis kl. 11.00 AMKH  
Søndag d. 12. 5. søndag efter trinitatis   kl. 11.00 Sct. Pauls LTM
Søndag d. 19. 6. søndag efter trinitatis   kl. 11.00 Sct. Pauls AMKH
Søndag d. 26. 7. søndag efter trinitatis kl.  9.30 MK  kl. 11.00 Sct. Pauls MK
August  Ødum Kirke Hadbjerg Kirke Andre kirker
Søndag d. 2. 8. søndag efter trinitatis   kl. 11.00 Sct. Pauls MHT
Søndag d. 9. 9. søndag efter trinitatis  kl. 11.00 MK 
Søndag d. 16. 10. søndag efter trinitatis kl.  9.30 AMKH  
Søndag d. 23. 11. søndag efter trinitatis  kl. 11.00 MK 
Søndag d. 30. 12. søndag efter trinitatis kl. 11.00 MK  
September  Ødum Kirke Hadbjerg Kirke Andre kirker
Lørdag d. 5.  Konfirmation MK  
Søndag d. 6. 13. søndag efter trinitatis   Konfirmation MK kl. 11.00 Sct. Pauls LTM
Lørdag d. 12.   Konfirmation MK 
Søndag d. 13. 14. søndag efter trinitatis  kl.  9.30

KIRKEN ÅBNER 
DØRENE IGEN
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 31).

LAN-PARTY
Hadbjerg	Forsamlingshus
Lørdag d. 11. juli LAN-party for alle over 13 år
Lørdag d. 1. august LAN-party for alle under 13 år

Det sker i HØst-områDet
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KONFIRMATIONER 
I SEPTEMBER
På grund af coronavirus og nedlukningen 
af Danmark blev konfirmationerne i bede-
dagsferien 2020 udskudt til september. 
Nedenunder ses de nye datoer.

konfirmationsdatoer for 2020
Ødum Kirke den 5. september kl. 10.00
Hadbjerg Kirke den 6. september kl. 10.00
Hadbjerg Kirke den 12. september kl. 9.30 og 11.00

Tidspunkterne ligger ikke helt fast, da de 
afhængig af, hvor mange vi må forsamles i 
kirkerne til september.

Mette Krabbe

TILMELDING TIL KONFIRMANDUNDERVISNING 2020/21
Det er nu muligt at tilmelde 
sig konfirmandundervis-
ningen 2020/21 i Ødum 
Præstegård. Tilmeldingen 
foregår i år med NemID 
(se nedenfor). Når vi har 
modtaget alle tilmeldinger til 
undervisning, vil man midt 
i august få mulighed for at 
tilmelde sig konfirmationen.

konfirmationsdatoer for 2021
Bededag den 30. april i Hadbjerg
Lørdag den 1. maj i Hadbjerg Kirke
Søndag den 2. maj i Ødum Kirke

Man kan regne med at blive 
konfirmeret den dag man 
ønsker. Tidspunkterne afhæn-
ger af, hvor mange der ønsker 
samme dag.

Er der elever, der ikke går 
på Hadbjerg Skole, men som 
ønsker at følge undervisning 
i Ødum Præstegård eller 
ønsker konfirmation i en 
af sognenes kirker efter at 
have fulgt undervisning hos 
en anden præst, kan man 
rette henvendelse til mig på 

tlf. 40 88 96 00 eller mail 
mekr@km.dk.

Mette Krabbe
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MINIKONFIRMANDER 
I SENSOMMEREN
FOR BØRN I 3. KLASSE
Ødum	Præstegård
Fra uge 36 og til og med uge 40 tilbydes elever i 3A på 
Hadbjerg Skole minikonfirmandundervisning hver torsdag 
eftermiddag efter skoletid.

Minikonfirmanderne bliver hentet på skolen og vi tager 
sammen bus nr. 2 til Ødum Præstegård. Tilmeldingsblanket 
og orientering om undervisningen er at finde på Hadbjerg 
Skoles intranet efter sommerferien. Skulle der være nogen, 
der ikke går på Hadbjerg Skole på 3. årgang, som alligevel 
gerne vil deltage, så ret endelig henvendelse til mig på tlf. 
40 88 96 00.
Mette Krabbe

PENSIONISTHJÆLPERE TIL
Den sidste måned har vi gennemgået alle hjul 
på vores fodboldmål. Hjul der gør målene 
nemt flytbare. De fleste er nu intakte, men 
der forestår en udskiftning/opdatering af 
nogle af disse.

De fire nye helstøbte 11-mands mål er der 
nu sat net på, og de er taget i brug på både 
træningsbanen og opvisningsbanen.

Vi håber, at alle vil sikre, at der ikke kravles 
i nettene, det kan de ikke holde til og det vil 
betyde omkostninger til udskiftning.

De	fem	pensionister
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
Mail lars.knud@godmail.dk

HØST-HALLEN 
UDVIDELSE
status og information fra projektgruppen
Efter en intens måned med flere møder i 
projektgruppen, mener vi nu at være i mål, og 
der kan siges GO for projektet fra alle parter.

Det betyder, at vi nu kan få ansøgt om 
byggetilladelse, og at vi kan udarbejde de 
færdige tegninger sammen med arkitekt, så 
projektet snart kan komme i udbud/licitation.

Vi må sige, at projektgruppen virkelig har 
stået sammen og har arbejdet godt og effek-
tivt for at nå i mål. Godt gået!

Lars Olsen
Kontaktperson
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

AKTuELT
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Nyt fra Hadbjerg Borgerforening

KOMMENDE 
ARRANGEMENTER
Vi har lavet nogle forskellige arrangementer i løbet af året. 
Allerede nu er alle datoer klar, så du kan sætte kryds i 
kalenderen.

 11. juli LAN-Party for alle over 13 år.
 1. august LAN-Party for alle under 13 år.
 16. august Loppemarked i Søparken
 3. oktober Lady´s Night
 24. oktober Herreaften
 29. november Juletræsfest

Senere vil der komme information om de enkelte arrange-
menter og tilmelding til disse.

BANKO
Vi håber banko snart kan starte op igen. Vi venter stadig på at 
regeringen åbner mere op, så der må være flere samlet og at 
vi må sidde tættere, så alle kan komme til banko igen.

Nyt fra Byforeningen for Ødum og omegn

FORBEDRINGER I 
FORSAMLINGSHUSET
Denne tid, hvor COVID-19 sætter regler for, hvad vi må 
i forsamlingshuset, har betydet, at vi har haft lukket helt 
ned for udlejning. Men trods stilhed har forsamlingshuset 
modtaget fondsmidler fra NORDEA og ELRO Fonden til 
at kunne pynte op i salen. Dette er vi meget glad for. Vi fik 
samlet nogle få frivillige, som trak i arbejdstøjet og hev loftet, 
ledninger og gammel forskalling ned søndag d. 24. maj. Det 
tog 3 timer, så var salen tømt. Tusind tak for det. Nu kom så 
arbejdet med at sætte nyt loft op, dette blev færdig søndag 
d. 14. juni. I skrivende stund skal huset males, og der mangler 
at blive sat nye lamper op – dette glæder vi os til at arbejde 
med i uge 25.

40-ÅRS JUBILÆUM
Hele arbejdet munder ud i at byforeningen har 40-års jubi-
læum i november måned. Det bliver fejret med åbent hus 
allerede d. 5. september fra kl. 14, hvor vores borgmester Nils 
Borring kommer og holder åbningstalen. Så allerede nu skal I 
sætte kryds i kalenderen – der bydes på lidt godt til ganen.

GENERAL FORSAMLING 
DEN 25. AUGUST
Vores generalforsamling skulle være afholdt d. 17. marts, 
men da landet blev lukket ned af COVID-19, blev den som 
alt andet udsat på ubestemt tid. Efter 8. juni blev landet og 
vores forsamlingshuse lukke op igen, med begrænsninger 
med samling på 50 personer. Dette betyder, at vi nu igen kan 
indkalde til en forestående generalforsamling tirsdag d. 25. 
august kl. 19.30 i forsamlingshuset.

KOMMENDE 
ARRANGEMENTER
 25. august Generalforsamling
 5. september Byforeningens 40-års jubilæum
 31. oktober Halloweenfest
 28. november Julehygge

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig sommer.

AKTuELT
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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

HØST IF

FODBOLD
Børne- & ungdomshold
Så er de normale træningstider tilbage igen 
for alle ungdomshold. Der er også spillet 
kampe i en hastigt DBU-oprettet 2020 CUP. 
Forbuddet mod tilskuere til kampe eller 
træning er ophævet, men kun op til 500 
siddende tilskuere. Ligeledes må man nu 
træne i grupper op til 50. Så det er skridt i 
den rigtige retning.

Restriktionerne med begrænset kropskon-
takt (skulderskub og tacklinger), afspritning 
af hænder og afvaskning af bolde og reme-
dier efter træning er der stadig. Man er også 
omklædt når man møder til træning, da 
HØST IF har valgt ikke at åbne for omklæd-
ning, selv om der reelt også er åbnet for dette 
i de nye retningslinjer.

Retningslinjerne opdateres p.t. ret tit, så 
der arbejdes hele tiden med tilpasninger. 
Men vi mener, at vores trænere og ledere har 
styr på det.

Det er ikke nemt for trænere og ledere eller 
for den sags skyld for 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. Og tak til vores spillere, som er rigtig 
gode til at forstå og efterleve reglerne.

Alle ungdomshold er tilmeldt efterårsturne-
ring – vi regner med at der må spilles kampe 
som tidligere, dog med restriktioner.

oB-40
Da forårsturneringen er aflyst træner oldboys 
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 spille færdig i foråret, vil blive hånd-
teret vides ikke for nuværende.

Men det forventes, at der må spilles igen 
efter sommerferien i en eller anden form.
Jacob andersen
Holdleder
tlf. 27 12 55 24
Mail andersenjacob1980@gmail.com 

NVuI/HØST IF seniorklubsamarbejde

VH FODBOLD
Der er nu gang i træning og kampe – selv-
følgelig efter de restriktioner, der er sat op 
af myndighederne. I skrivende stund må 
man træne i grupper op til 50 personer. Der 
kan igen spilles kampe, og både Serie 3 og 
Serie 6 deltager i 2020 CUP, som DGI hastigt 
har oprettet. Desuden har Serie 3 deltaget 
i Sydbank-pokalen, dog med et nederlag til 
følge, så det er slut med deltagelse der. Der 
arrangeres løbende yderligere trænings-
kampe, så vi kan være klar til at tørne ud i 
efterårsturneringen medio august, hvis alt går 
vel. Vi ved ikke mere om efterårsturneringen, 
men som tidligere nævnt forventer DBU, at 
forårets puljer fortsætter til efteråret.
Lars Olsen
HØST IF – VH Fodbold ansvarlig
tlf. 23 81 01 21

Fribilletter til randers FC 
hjemmekampe i superligaen

HØST IF er en del af Randers FC 
Klubfællesskabet sammen 
med 47 andre klubber omkring 
Randers og på Djursland. 
HØST IF har flere fordele heraf. 
En af dem er fire fribilletter til 
alle Randers FC’s hjemmekampe i 
Superligaen.

Hvis du er interesseret i disse 
billetter til en af kampene i 
Superligaen, skal du ringe eller 
skrive en mail til undertegnede 
med antal. Jeg vil så få dem reser-
veret til dig.

Billetterne kan være afsat til 
anden side allerede.

Henvendelse til
Lars Olsen
Tlf. 23 81 01 21
lars.knud@godmail.dk

HØst iF motion

STAVGANG
Denne gang er der to gode nyheder
Vi må nu samles op til 50 personer, også til 
stavgang. Vi glæder os til at se de mange 
nye. Og så må vi bruge klublokalet igen, med 
afstand godt nok, men kaffen er sikret.

Vi mødes som sædvanligt i sommertiden kl. 
19 ved hallen.

God sommer til alle I gode HØST-borgere.
Vagn salling Poulsen
tlf. 86 91 43 76 / 23 25 19 89

HØST IF Løb

LØB SAMMEN 
MED ANDRE 
MOTIONISTER I 
LOKALOMRÅDET
Løbemotion for alle
HØST IF Løb tilbyder åben løbemotion 
for alle som har løst til at løbe med andre 
ligesindede.

Vi overholder naturligvis alle anbefalinger 
fra sundhedsmyndigheder samt DGI om god 
afstand før, under og efter løbeturen.

Uanset om du blot løber en tur om ugen 
eller har et træningsmål senere på året, er det 
altid motiverende at have nogen at løbe med 

– nogle gange kan det være det ekstra skub 
der får en ud ad døren…

Mød op til en frisk løbetur for alle ved 
HØST-Hallen

Faste tider for fælles løbeture
Tirsdag kl. 19.30
Torsdag kl. 17.00
Søndag kl.  9.00

Vel løb
Claus glavind
Mail claus@glavind.net 
tlf. 71 78 02 30

AKTIVITETER
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KROLF
Vi må nu være op til 50 personer samlet
Det betyder at vi alle kan samles på banerne 
og også bagefter til hyggesnak og kaffe dog 
med afstand som myndighederne anbefaler. 
Så kom bare forbi og deltag hver mandag 
og fredag kl. 13.00 ved HØST-Hallen i 
Hadbjerg.

Kom og prøv at være med – vi har det 
rigtig sjovt!

Du kan låne køller og kugler helt gratis.
Margit Jensen
Kontaktperson
Tlf. 22 76 57 78

BORDTENNIS 
JU JITSU 
VOLLEYBALL 
FLOORBALL
Alle aktiviteter er indstillet 
til efter sommerferien
Det er nu igen tilladt at dyrke indendørs 
aktiviteter, men da Hadbjerg Skole bruger 
HØST-Hallen som klasselokaler for de 
ældste elever frem til sommerferien, må vi 
vente indtil hallen er ryddet for borde og 
stole, før vi kan komme i gang igen.
Peter thybo Christensen
Bordtennis
tlf. 5074 7315
Mail ptc@aabnet.dk 

Thomas Langton
Ju Jitsu
glentevej 10, Hadbjerg
Mail hadbjerg.jujitsu@gmail.com 

Kim liholm
Volleyball
tlf. 22 78 77 70
Mail kim@liholm.dk

Lars Olsen
Floorball
tlf. 23 81 01 21
Mail lars.knud@godmail.dk

 KIRKE 
I BØRNEHØJDE
EFtER sOMMERFERiEN
Tirsdag	d.	8.	september	kl.	17.30 
Hadbjerg	Kirke

Så er der igen KIB
Efter salmesang og bibelfortælling for de 
mindste spiser vi pizza sammen. Hvis vejret 
er godt, spiser vi udenfor ellers holder vi 

”Skovtur i kirken”. Minigudstjenesten varer ca. 
25 minutter

Tilmelding til Mette Krabbe på mail 
mekr@km.dk eller sms 40 88 96 00 – hvis 
man ikke når at tilmelde sig, møder man bare 
op alligevel.

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

De næste datoer KIB er: 6. oktober, 10. 
november og 1. december.

Mette Krabbe

BADMINTON
HØST IF er klar med en ny badmintonsæ-
son med start fra den 31. august 2020
Pris pr. bane pr. sæson: 1.200 kr.

Der er banetildeling mandag 24. august 
kl. 19.00 i HØST-Hallen.

Baner i HØST-Hallen sæson 2020-2021
Dag Klokken Antal ledige baner
Mandag 18.00-19.00 3
Mandag 19.00-20.00 3
Tirsdag 16.00-17.00 5
Tirsdag 18.15-19.15 2
Tirsdag 21.00-22.00 3
Onsdag 16.00-17.00 5
Onsdag 17.00-18.00 1
Onsdag 18.00-19.00 1
Onsdag 19.00-20.00 1
Onsdag 20.00-21.00 5
Torsdag 16.00-17.00 5

Claus glavind
HØST IF
tlf. 71 78 02 30
Mail claus@glavind.net

Tegning: Per Tjørnild
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gYMNastiK
SÆSONEN 2020/2021

GYMNASTIK

Nyt program er klar til næste sæson. Følgende hold tilbydes 
i HØST-Hallen og i selling Forsamlingshus. Vi glæder os 
helt vildt til at se jer alle igen til en gymnastiksæson med fart 
på. Både nye og tidligere gymnaster er meget velkomne.
Alle børneholdene starter i uge 35 – altså fra den 24. august.
Start af voksenholdene – se det enkelte hold.

Følgende hold er i HØST-Hallen

Leg & bevægelse – 0-2 år torsdag kl. 17.00-18.00 i hal A
Starter torsdag den 27. august. Kontingent kr. 525. Tilmelding inden start via hjemmesiden
Sammen med mor/far skal vi lære at trille, rulle, rim og remser, gå balance, redskabsbaner, 
finde ting og lære at være i et stort rum. Vi skal grine og le, klappe, dreje rundt og hoppe 
sammen med far/mor.

Forældrene er aktive sammen med børnene. Og jeres barn skal som minimum kunne kravle.
Max. 25 deltagere med en forælder – først til mølle-princippet.

Instruktør: Gunvor Bakkegaard

krudtuglerne – piger og drenge 3-4 år med far/mor mandag kl. 17.00-18.00 i hal B
Starter mandag den 24. august. Kontingent kr. 525. Tilmelding inden start via hjemmesiden.

Vi skal bevæge os og ha´ det sjovt - sammen med mor/far eller bedstemor/bedstefar!
Vi styrker vores sanser og motorik og laver sjov gymnastik. Vi leger og synger, kravler og 

løber, hopper og springer, slår kolbøtter og går balance. Vi leger med faldskærm og hulahop-
ringe, lagner og ærteposer. Vi tømmer redskabsrummet og udfordrer os selv på forskellige 
redskabsbaner.

Kom og vær med!
Max. 30 børn med en forælder – først til mølle-princippet, herefter venteliste.

Instruktører: Blia Solgaard

spillopperne – piger og drenge 5 år-0. klasse mandag kl. 17.00-18.00 i hal A
Starter mandag den 24. august. Kontingent kr. 525. Tilmelding inden start via hjemmesiden.

Vi skal hoppe, vi skal løbe, vi skal lege og lave meget andet sjovt. Både på redskaber og uden 
redskaber, der bliver fart over feltet, så kom og vær med!

Til vores opvisning i foråret viser vi, hvad vi har lært i løbet af vinteren.
Husk bare tæer eller strømper med gummidutter, så du ikke glider.
Du skal være fyldt 5 år inden jul, og være klar til at lave gymnastik på egen hånd.

Instruktør: Henning Espersen & Vicki Espersen

micro springere – piger og drenge 1.-2. klasse onsdag kl. 17.00-18.15 i hal B
Starter mandag den 24. august. Kontingent kr. 675. Tilmelding inden start via hjemmesiden.
Har du lyst til at være aktiv? Kan du lide og være ham eller hende, der klatrer i ribber og leger 
med og på redskaberne? Gemmer der sig måske en gymnast i dig? Hvis det er tilfældet, kan 
dette hold være noget for dig. Vores træning er bygget op om grundelementer til gymnastik-
ken og spring generelt, og er stilet mod drenge og piger, der har mod på at prøve kræfter med 
gymnastikken. Vi har brug for, at I forældre giver en hånd med, og der er også flere træninger 
i løbet af året, hvor familien er velkomne.

Max 25 deltagere – først til mølle-princippet.
Instruktør: Steffen Espersen & Henning Espersen m.fl.

mini springere – piger og drenge 3.-4. klasse torsdag kl. 17.00-18.30 i hal B
Starter mandag den 27. august. Kontingent kr. 675. Tilmelding inden start via hjemmesiden.

Vi er et hold, hvor gymnasten er i centrum, så uanset om du er ny inden for gymnastik eller 
gammel springer, er du velkommen. Vi vil prøve at udfordre dig på dit niveau, samtidig med at 
have det sjovt, og det er tilladt og grine af instruktørerne og med instruktørerne. Bare vi har 
det sjovt og bliver udfordret, så skal vi nok få det sjovt. Lyder det som noget for dig, så kom 
og prøv dig selv af. Vi er klar, hvis du er. Der vil være træninger undervejs i sæsonen, hvor 
familien er velkomne og prøve gymnastikken på egen krop og sind.

Vi forbeholder os retten til at tilpasse tidspunkterne, og flytte gymnaster efter 
kvalifikationer.
Instruktør: Steffen Espersen & Henning Espersen m.fl.

stor springer – piger og drenge fra 5 klasse onsdag kl. 18.30-20.00 i hal B
Starter onsdag den 26. august. Kontingent kr. 675. Tilmelding inden start via hjemmesiden.

Vi er et hold, hvor vi skal have det rigtig sjovt, grine af hinanden og med hinanden, yde noget 
på hver vores niveau og have sved på panden. Vi kommer til at øve en masse forskellige 
spring, så vi kan forbedre os, vi kommer til at springe vejrmøller, araber, kraftspring m.m. Det 
er sjovt, men kræver styrke, samarbejde og lyst. Vi vil arbejde med, at gymnasterne kommer 
til at udfordre sig selv, arbejde med deres råstyrke, koncentration og selvfølgelig samarbejde 
og tillid til hinanden og instruktøren. Så hvis det lyder som noget for dig, så kom og prøv. 
Det kan være du kan lide det. Der vil være træninger undervejs i sæsonen, hvor familien er 
velkomne til at prøve gymnastikken på egen krop og sind.
Instruktør: Steffen Espersen & Henning Espersen m.fl.
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Crossgym m/k – 16+ tirsdag kl. 20.15-21.30 i hal A
Starter tirsdag den 11. august. Kontingent kr. 700. Tilmelding inden start via hjemmesiden.
HØST IF´s eget crossfitinspirerede hold for dig, som ønsker en alsidig og effektiv træning, der 
virker, og som sikrer at du kommer i bedre form på en sjov og naturlig måde. Træningen tager 
udgangspunkt i crossfitprincipperne, som er bygget op om forholdsvist korte men højinten-
sitetsprogrammer (WOD´s), hvor øvelserne er konstant varierende og funktionelle, og som 
kombinerer styrke- og konditionstræning. Vi bruger primært egen kropsvægt, hvorfor alle 
kan være med, men tager også kettlebells, mukkerter, traktordæk og vanddunke til hjælp. Du 
opnår udholdenhed, styrke, hastighed, koordination og ømme muskler. En træning hvor vi 
giver alt hvad vi har i os – hver gang.

Crossgym er for alle!
Instruktør: Thejs Jakobsen

Zumba m/k – 16+ mandag kl. 18.45-20.00 i hal A og torsdag kl. 19.00-20.00 i hal B
Starter mandag den 10. august. Kontingent kr. 750. Tilmelding inden start via hjemmesiden.

Zumba er en sjov, glædesfyldt, dejlig skør og effektiv motionsform.
Zumba er inspireret af latinamerikanske danse og rytmer og ikke mindst god musik.
Zumba er baseret på stilarter som bl.a. Salsa, merengue, reaggaton, cubia og mange flere.
Zumba er en fitness hvor du får motion på en sjov måde, du får pulsen op og forbrænder 

kalorier, og så får du trænet alle musklerne i kroppen, og du kommer i bedre form.
Instruktør: Louise Rasmussen

rytmekrukker – 18+ tirsdag kl. 19.15-20.45 i hal B
Starter tirsdag den 8. september. Kontingent kr. 700. Tilmelding inden start via hjemmesiden.
Rytmegymnastik for dig, der ønsker lidt flere udfordringer og samspil mellem gymna-
stik og musik, prøve kræfter med seriesammensætninger – og gerne et håndredskab. 
Konditionstræning vil også indgå i træningen, samt en træningsweekend i januar 2021. Vi 
lægger vægt på at have det sjovt til træningen samtidig med at vi er parate til at træne 
seriøst.

Holdet deltager i minimum tre opvisninger: HØST IF, NVUI og DGI Østjylland.
Derudover forventer vi at deltage som hold til Landsstævnet i Svendborg 2021.

Instruktør: Gunvor Bakkegaard & Benedicte S. Larsen

Friske bedster & older 60+ mandag kl. 15.00-17.00
Starter mandag den 7. september. Kontingent kr. 600. Tilmelding inden start via hjemmesiden.
Du kan li´ at røre dig og holde dig i form!

Så derfor – vi mødes mandag kl. 15 lige præcis – i
HØST-Hallen til gymnastik med musik du ka´ li,
fællesskab, sang og latter,
spil, hockey, ”bold” der batter,
til slut en sang og kaffetår.

Instruktør: Gunvor Bakkegaard

Følgende hold er i selling Forsamlingshus

Pilates – m/k 18+ tirsdag kl. 19.00-20.30
Starter tirsdag den 15. september. Kontingent kr. 700. Tilmelding inden start via hjemmesiden.
Med opstart den 15. september vil det glæde os at se tidligere og nye deltagere til en ny 
omgang funktionel træning. For at få balance i kroppen styrker vi målrettet vores indre musk-
ler, vores smidighed og balance gennem en velafprøvet træningsform, der kaldes pilates.

Pilates forbinder åndedræt og styrketræning og kan udføres af alle i alle aldre.
Derudover krydrer vi træningen med yoga-øvelser, som vi giver os god tid til at lære. I år vil 

vi ligeledes være åbne over for deltagelse af mænd, som måtte have lyst til at træne pilates.
Vi glæder os til at se jer til efteråret.

Instruktør: Sabine Mogensen

Kontingentet gælder fra start-
tidspunkt i 2020 til og med 
april 2021.

Husk – du kun er tilmeldt, 
hvis du har betalt kontingent 
via HØST IF´s hjemmeside 

– www.høstif.dk – og betalin-
gen er gennemført.

Det er supervigtigt, når det 
er børn, der skal tilmeldes et 
hold, at det er barnets navn, 
der står som deltager og 
forældre som tilmelder.

Der åbnes for tilmelding ca. 
1. august på hjemmesiden.

Vel mødt

OBS! Ret til ændringer på 
de enkelte hold forbeholdes, 
samt forbehold for evt. nye 
COVID-19 regler.

På gensyn til en ny fanta-
stisk sæson.
instruktører og gymnastikudvalget

AKTIVITETER

HØST – Juli-august 2020

18 AKTIVITETER

HØST – Juli-august 2020

19



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: Gunvor Bakkegaard
Krudtuglerne piger og drenge 3-4 år med far/mor Mandag kl. 17.00-18.00 i hal B 
   Instruktør: Blia Solgaard
Spillopperne piger og drenge 5 år-0. klasse Mandag kl. 17.00-18.00 i hal A 
   Instruktør: Henning Espersen & Vicky Espersen
Micro springere piger og drenge 1.-2. klasse Onsdag kl. 17.00-18.15 i hal B  
   Instruktør: Steffen Espersen & Henning Espersen m.fl.
Mini springere piger og drenge 3.-4. klasse Torsdag kl. 17.00-18.30 i hal B 
   Instruktør: Steffen Espersen & Henning Espersen m.fl.
Store springere piger og drenge fra 5. klasse Onsdag kl. 18.30-20.00 i hal B 
   Instruktør: Steffen Espersen & Henning Espersen m.fl.
Crossgym m/k 16 +  Tirsdag kl. 20.15-21.30 i hal A 
   Instruktør: Thejs Jakobsen
Zumba m/k 16 +   Mandag kl. 18.45-20.00 og torsdag kl. 19.00-20.00 
   Instruktør: Louise Rasmussen
Rytmekrukker 18 +  Tirsdag kl. 19.15-20.45 i hal B 
   Instruktør: Gunvor Bakkegaard & Benedicte S. Larsen
Pilates m/k 18 + i Selling Forsamlingshus Tirsdag kl. 19.00-20.30 
   Instruktør: Sabine Mogensen
Friske bedster & older 60 +  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.
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
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Giro 413

som kom kl. 12.30 og kl. 18.30, og så skulle 
vi også høre Vejrmeldingen, Svinenoteringen 
og Ægnoteringen, blot for at nævne to af de 
mange noteringer, der blev udsendt.

Et af ugens højdepunkter var program-
met Ældre Dansemusik med Bror Kalles 
Kapel, vist torsdag aften, og så selvfølgelig 
Ønskekoncert om søndagen. Det var helt fast 
tradition, at det skulle høres.

Ønskekoncerten, Giro 413, blev sendt 
første gang den 8. januar i 1950 med Otto 
Leisner som vært, og har været sendt siden.

Jeg husker, at det bedste var, når de spil-
lede ”Jeg har min hest, jeg har min lasso”, 
så kunne det ikke blive bedre, og vi børn 
sad på gulvet foran radioen og lyttede med 
store ører.

Siden Giro 413 begyndte i 1950, er der 
indsamlet 28,4 millioner kroner, som går til 
foreninger, der hjælper børn og unge, der er 
socialt dårligt stillede. Lyttertallet toppede i 
2011 med ca. 800.000 lyttere hver søndag, 
men efter at programmet er flyttet fra P4 til 
DAB-kanalen P5, er det nu faldet til 169.000 
lyttere.

De mest spillede numre i Giro 413 de 
sidste 10 år er ”Kald det kærlighed”, ”Kære 
lille mormor”, ”Rigtige venner” og ”Mormors 
kolonihavehus”. I den skrivende stund, 
søndag, slog jeg om på P5 lidt før kl. 13, 
og hvad spillede de? ”Rigtige venner” med 
Jodle Birge!

Da jeg var omkring 12 år, købte jeg egen 
grammofon. Nu skulle der spilles musik! Jeg 
husker den blev købt i en marskandiserbutik i 
Randers, og jeg mener, at prisen for grammo-
fon og nogle plader var 75 kr.

Grammofonen var en rejsegrammofon, som 
skulle trækkes op, og kort tid efter at jeg 
havde købt den sprang fjederen. Heldigvis 
kunne den laves, og blev lavet ved Hadsten 
Radio, som Emil Pedersen var ejer af. Jeg 
mener, det kostede 16 kr. at få den lavet, 
men så fik jeg også en æske med nye gram-
mofonstifter med, da det ikke var noget 
han solgte mere. Dengang skiftede man tit 
stift, eller vendte den lidt, hvis det skrattede 
for meget.

Forleden i TV-programmet ”Kender du 
typen”, nok en genudsendelse igen 
igen, udtalte Flemming Møldrup; 

”Der er vel ingen, der ikke har en playliste”. 
Det er et af de tidspunkter, man indser, at 
man nok er ved at blive for gammel. Godt nok 
kender jeg ordene Spotify og iTunes, men 
brugen af dem vil jeg overlade til andre, her 
nøjes vi med P4.

Da jeg var barn i 50’erne, hørte vi også 
radio fra Statsradiofonien, som det hed 
dengang. Men jeg husker ikke, at radioen var 
tændt for at høre musik, for så vidt jeg husker, 
var der ikke meget musik dengang. Men 
den var altid tændt, når der kom Pressens 
Radioavis, som nyhederne hed dengang, og 

af Martin Møller

som jeg husker, vores radio så ud 
dengang i 50’erne.

Her er det Peter Malberg og Poul Reichhardt, der synger og 
spiller ”Jeg har min hest jeg har min lasso.”
af de populære numre, der også kan nævnes, er ”Bamses 
fødselsdag”, ”Mor er den bedste i verden”, ”Hele ugen alene” 
og ”Der sidder en vovse i et vindue”.

Her er en grammofon, som jeg havde dengang og to af de bedste grammofon-
plader fra dengang. Min ”Onkel fra Minnesota”, med Buster larsen, som sang 

”Jeg begyndte som avisdreng og blev hurtigt millionær, det bliver man sgu ikke 
af at gå med morgenaviser her” og ”Kiviks Polka”, joo, det var sejt med egen 
grammofon.

så vender vi stiften på den gamle 
grammofon.
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Omkring de 14 år var det absolut ikke in at 
have en grammofon, der skulle trækkes op, så 
den blev solgt for ingen penge, husker jeg, og 
jeg fik elektrisk grammofon som denne her. 
De to første plader, jeg havde, var ”Brænd 
mine breve” med Bjørn Tidmand og ”Den 
lille gyldne ring” med Gustav Winckler, der 
blev spillet igen og igen ved en ungdomsfest, 
som vi kaldte det dengang. Festen blev holdt 
derhjemme, inden jeg skulle på efterskole i 
efteråret 1962.

Da efterskolen var forbi, og jeg kom hjem 
i 1963, kom en ny radiokanal til de unge; 
Danmarks Musikradio, nu P3, og her var jeg 
nødt til at købe en transistorradio. Det blev 
en Phillips, og jeg husker at min far, syntes 
det var noget forfærdelig musik, de spillede. 
Jørgen de Mylius (dengang Jørgen Mylius) var 
vært på programmet Efter Skoletid, Top 20 
og andre programmer for unge. Han havde sit 
første værtsprogram den 29. januar 1963, og 
har været med siden.

Så kom TV til og Otto Leisner med 
Pladeparade, og med alle de input var man jo 
nødt til at købe flere plader, og de to første 
kom lidt i gemmerne, for man måtte jo følge 
med tiden. Nu er grammofonen væk, alle 
pladerne, senere spolebåndoptageren og 
båndene er væk, også kassettebåndoptage-
ren og alle kassettebåndene, og de CD-er vi 
har nu, er på vej væk, og kan vel snart ikke 
købes længere.

Jeg tør slet ikke tænke på alle de penge, 
man har investeret i udstyr gennem tiden 
for at kunne høre musik, ud over det de 
sender i radioen, og alt det udstyr, man også 
har skaffet sig af med. Det er dem, der i dag 
køber musik på Spotify og iTunes, da fri for, 
og så kan man endda måske også høre Giro 
413 der.

God sommer

Min første elektriske grammofon var som denne her, så var man smart. sådan så min første transistorradio ud . Jørgen de Mylius dengang. Her Otto leisner og programmet Pladeparade.
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TILBAGEBLIK PÅ ET ANDER-
LEDES FORENINGSFORÅR…

Efter næsten to måneders 
total nedlukning af alle 
forenings- og idrætsaktivi-
teter i HØST IF kunne vi i 
starten af maj endelig komme 
i gang med en forsigtig 
genåbning.

I første omgang var der tale 
om udendørs aktiviteter uden 
kropskontakt, hvilket gjorde 
sig gældende for krolf, løb og 
stavgang. Desuden var det 
muligt at flytte zumbatræning 
udendørs for afholdelse i 
skolegården med ekstra god 
afstand. Øvrige aktiviteter 
måtte afvente yderligere 
tiltag og åbninger.

Heldigvis gik der ikke længe 
før en opstart af fodbold blev 
gjort muligt og igangsat fra 
medio maj.

En stor glæde for både 
trænere og spillere, da netop 
fodbold måtte se en ellers 
planlagt opstart i slutningen 
af marts bremset på målstre-
gen grundet samfundets og 
idrættens totale nedlukning.

Specifikke krav og regler 
fra sundhedsmyndigheder og 
specialforbund under DGI/
DBU/DIF, skulle indarbejdes 
og kommunikeres til trænere/
ledere samt deltagere inden 
opstart. Faciliteter til hygi-
ejnetiltag med afvaskning 
og håndsprit måtte etable-
res – ligesom omklædning og 
toiletfaciliteter forsat skulle 
holdes lukket i en periode.

Sidst i maj måtte vi stadig 
se ind i en periode hvor de 
normale foreningsaktiviteter 
og sociale arrangementer 
ikke var mulig. I forbindelse 
med skolernes genåbning 
og resterende klasser kunne 
vende tilbage til skolen, 
måtte idrætsfaciliteter som 
haller og gymnastiksale tages 
i brug som undervisningslo-
kaler. Lempelser af størrelse 
på forsamlinger og derved de 
tidligere opdelte trænings-
grupper, gjorde hverdag for 
aktiviteter og fællesskaber 
nemmere mod slutningen af 
perioden.

En 3. genåbningsfase i 
starten af juni gjorde det 
desværre ikke muligt at starte 
op med indendørs idræt igen, 
da skolen forsat havde behov 
for ekstra lokaler til de ældste 
klasser og afslutning af deres 
skoleår. Aktiviteter som 
normalt foregår i HØST-
Hallen, har derfor desværre 
ikke kunnet genåbnes på 
denne side af sommerferien. 
Det er desværre de vilkår, vi 
er underlagt, når vi gør brug 
af en kommunal skolehal.

Sommerferien står også 
snart for døren, igen i år med 
afholdelse af aktiviteter for 
børn og unge mennesker. 
Igen i år arrangerer HØST IF 
fodboldskole – om end dette 
års udgave bliver afholdt i en 
noget anderledes form end 

vi plejer både med hensyn til 
antal deltagere og aktiviteter.

Som i den seneste udgave 
af HØST vil jeg igen 
opfordre til at man tænker 
på de frivillige foreningers 
udfordringer i denne tid. 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. Det er 
derfor af stor vigtighed at 
sørge for betaling af kontin-
gent, selvom man kun lige er 
startet på fx fodboldsæsonen 
eller andre idrætter, som har 
været påvirket af nedlukning.

Vi håber på at situationen 
efter sommerferien gør det 
muligt at starte op som vi 
plejer, desværre er intet afkla-
ret på nuværende tidspunkt.

Med ønsket om en 
god sommer.

Claus glavind
HØST IF, Formand

Tegning: Per Tjørnild
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Denne årsberetning er fremlagt på menighedsmødet 
den 9. juni 2020, som blev afholdt i forbindelse med 
orienteringsmødet forud for det kommende valg til menig-
hedsrådet, der finder sted den 15. september 2020.

ÅRsBEREtNiNg 
FOR ØDUM-HADBJERG MENIGHEDSRÅD 2019-2020
En af de faste og tilba-
gevendende opgaver i 
menighedsrådsarbejdet er 
den årlige beretning om 
rådets arbejde i det 
forgangne år. 

Når jeg ser tilbage på det 
år, så har det på mange måder 
stået i forandringernes tegn – 
både lokalt og globalt.

I maj 2019 omkonsti-
tuerede menighedsrådet 
sig, da daværende formand 
Doris Svenstrup ønskede at 
udtræde af rådet. Jeg vil her, 
på rådets vegne, gerne sige 
Doris en stor tak for sit arran-
gement og den store indsats, 
hun lagde i menighedsrådet i 
de år, hun var medlem.

Menighedsrådet er bl.a. 
ansvarlige for at sikre kirkens 
liv og vækst, og vi har et 
ønske om, at vores kirker og 
på sigt også vores sognehus 
i Hadbjerg (eller hvad det 
nu skal kaldes) skal være et 
naturligt samlingssted for 
vores lokalsamfund.

Og der har i det forgangne 
år igen været stor fokus på 
nytænkning og udvikling – 
bl.a. i forhold til forskellige 
former for gudstjenester, hvor 
vi fortsat har haft forskel-
lige musikgudstjenester 
samt, som noget nyt, også 
tænkepausegudstjenester 
med forskellige temaer. Vi 
har oplevet god tilslutning 

til arrangementerne og fået 
positive tilbagemeldinger fra 
deltagerne. Vi har derfor et 
ønske om at fortsætte med 
disse typer gudstjenester i de 
kommende år.

Ikke alt er nyt – og det skal 
det heller ikke være. Vi ønsker 
stadig at værne om den mere 
klassiske søndagshøjmesse, 
de faste og velbesøgte 
familie- og høstgudstjenester 
og ønsker også fortsat at 
beholde Kirke i børnehøjde, 
der fortsat tiltrækker en 
del børnefamilier. Vi holder 
også fast i tirsdagsmøderne 
i konfirmandstuen og den 
årlige sogneudflugt. Vi har 
fortsat et ønske om et bredt 
udvalg af arrangementer i og 
omkring vores kirker til glæde 
for beboerne i området.

Vi har fortsat en stor 
tilslutning til vores børnekor, 
der er et samarbejde mellem 
menighedsrådene i Vissing, 
Lyngå-Lerbjerg-Skjød og 
Ødum-Hadbjerg. Der øves 
fortsat i Hadbjerg Kirke for 
Spirekoret (for de mindre 
børn) og Kantoriet (for de 
større børn) øver i Hadsten 
Sognegård.

I år har vi også fået gospel-
kor i vores kirker – et kor, 
der er opstået på initiativ fra 
nogle lokale borgere og som 
ikke udspringer af menig-
hedsrådet. Menighedsrådet 

har ønsket at bidrage til 
korets igangsættelse ved at 
lægge lokaler til, så koret 
øver en gang ugentlig i Ødum 
Kirke. Gospelkoret er en stor 
succes og med stor tilslutning, 
og det skaber glæde i rådet at 
kunne bidrage til dette. 

I det forgangne år har 
vi desuden arbejdet med 
udarbejdelse af en kirkeprofil 
her i Ødum-Hadbjerg, hvor 
vores ønsker, visioner og 
pejlemærker også fremgår. 
Kirkeprofilen er også udar-
bejdet i en folder herom, som 
vil være tilgængelig i kirkerne 
fremover.

Ud over at sikre et aktiv 
kirkeligt liv, har vi løbende 
stor fokus på den daglige 
drift af vores kirker og 
kirkegårde samt at sikre en 
god arbejdsplads for vores 
ansatte. I den forbindelse er 
der også indgået et stærkere 
samarbejde med kirkekon-
toret i Hadsten, hvorfra 
en stor del af den daglige 
ledelse ift. vores gravere og 
kirkemusikere nu varetages 
af den samme person, der 
også vil være mere tilgæn-
gelig inden for den normale 
arbejdstid end menighedsrå-
dets kontaktperson, der dog 
fortsat har løbende kontakt 
med personalet.

Vi håber, at dette kan være 
medvirkende til at sikre et 

endnu bedre arbejdsmiljø og 
forhold for vores ansatte.

Der arbejdes fortsat intenst 
på opførelsen af det nye 
sognehus i Hadbjerg ved 
HØST-Hallen, og dette 
sker fortsat i samarbejde 
med HØST IF og Hadbjerg 
Skole/Favrskov Kommune. 
Det har desværre været en 
lidt mere kompliceret proces 
end, vi først havde antaget, 
men vi ser fortsat frem til en 
god fælles løsning til gavn 
for alle i sognene og hele 
HØST-området.

Corona-tiden har været 
over os de sidste 3 måneders 
tid, og denne har også haft 
stor indvirkning på den måde, 
kirken har kunnet være kirke 
på. Også her har der måtte 
tænkes i nye baner – nu 
kunne søndagsgudstjenesten 
pludselig opleves via YouTube 
og tilmed lige på det tids-
punkt, som passede ind i ens 

dagsprogram – om det så var 
samtidig med morgenkaffen 
eller tilbagelænet i sofaen 
om aftenen - det har jeg i 
hvert fald benyttet mig af 
flere gange.

Jeg synes derfor også, at der 
skal lyde en stor tak og ros 
til vores 4 præster i Hadsten 
Storpastorat – og alle de 
andre medarbejdere, der har 
været involveret i tilblivel-
sen af de mange forskellige 
gudstjenester og andre små 
indslag, som har været lagt 
på YouTube i den forgangne 
periode. Jeg ved, at det har 
været grænseoverskridende 
for nogle af deltagerne. 
Glædeligt er det dog, at vi nu 
atter må mødes i og omkring 
kirkerne igen – det er trods 
alt noget andet end via en 
skærm hjemme i stuen.

Nu kigger vi så lidt 
fremad – særligt frem mod 
menighedsrådsvalget den 

15. september 2020. Der 
skal vælges 8 medlemmer 
til det nye menighedsråd 
for Ødum-Hadbjerg sogne 
for de kommende fire år 
med virkning fra 1. søndag i 
advent 2020.

Det er derfor nu, at du har 
muligheden for at være med 
til at præge vores lokale kirke 
og kirkeliv i den kommende 
valgperiode ved at stille op til 
valg til menighedsrådet. Hvis 
du sidder inde med nogle 
spørgsmål om menigheds-
rådets arbejde eller bare er 
nysgerrig på at høre mere – 
så du kan finde ud af om, det 
er noget for dig, så er du altid 
velkommen til at kontakte en 
af os i det nuværende råd. 

Med ønsket om en rigtig 
god sommer til jer alle.
Mia R. Jensen
Formand, 
Ødum-Hadbjerg Menighedsråd
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DGI/HØST IF 
FODBOLDSKOLE 
I HADBJERG
Uge 27, den 29. juni – 3. juli

Når HØST udkommer, vil fodboldskolen 
i Hadbjerg være i gang på banerne ved 
HØST-Hallen.

En anderledes fodboldskole med diverse 
restriktioner. Bl.a. er der ingen hoppepude 
i år til pauserne og heller ikke ingen oppu-
stelig fodboldbane. Der etableres forskellige 
spisetider for de forskellige hold. Så det 
sociale sammenhold, vi normalt har mellem 
deltagerne, vil være meget anderledes end 
tidligere pga. Coronarestriktionerne. Der er 
tilmeldt 78 deltagere og vi er 12 trænere 
og skoleledere til at håndtere disse. I næste 
nummer af HØST vil vi med tekst og billeder 
referere fra DGI/HØST IF Fodboldskole i 
Hadbjerg 2020.

Hadbjerg Skole
På www.hadbjergskole.dk kan du læse alt om skolens akti-
viteter, meddelelser m.m. – samt logge ind på Aula, hvor 
der gives information til de enkelte klasser.

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!

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.

MK
Mette 
Krabbe

LTM
Lise 
Thorbøll 
Melchiorsen

AB
 
Anders 
Bonde

PRÆstER
i	pastoratet

MHt
Marie 
Hedegaard 
Thomsen

aMKH
Anne 
Martiny 
Kaas-Hansen

FERIE OG FRIWEEKENDS
Jeg holder sommerferie i uge 27-28-29 
og friweekend den 27.-28. juni og den 
15.-16. august.

I disse perioder henviser jeg til 
kirkekontoret i Hadsten på telefon 
86 98 04 25 eller til mine kolleger Lise 
Thorbøll Melchiorsen, tlf. 86 98 24 24, 
og Anne Martiny Kaas-Hansen, tlf. 
86 98 12 24.
Mette Krabbe
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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 playersponsorat, vil blive 
kontaktet for nytegning. Desuden 
er nye sponsorer både i NVUI og 
HØST IF velkomne. Så arbejdet er 
sat i gang i VH samarbejdsudvalg 
samt ved spillerne selv.

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.

OK SPONSORCHECK 
MODTAGET

OK AFREGNING FOR 1. MAJ 2019 – 30. APRIL 2020
Årets sponsorafregning fra OK til HØST IF lyder på

KR. 29.137,16
Samtidig fik HØST IF 
besked fra OK om, at der 
ved næste afregning i 2021 
bliver lagt 30 % oveni. Ikke 
dårligt i disse svære tider for 
foreningslivet. Dejligt at de 
lokale OK butikker og anlæg 
støtter op om foreningerne.

Tak til jer alle jer som har 
OK-aftaler tilsluttet bidrag til 
HØST IF, det er jer der sikrer, 
at vi får disse sponsorchecks 

årligt. Tak også til OK Ødum 
– Søren og Steffen – for frem-
ragende samarbejde og ikke 
mindst OK-konsulent Peter 
Christensen, som altid er der 
når vi bemander OK i Ødum.
Lars Olsen
OK sponsoransvarlig
tlf. 23 81 01 21
Mail lars.knud@godmail.dk

BELØBET ER 
KR. 4.500 STØRRE 
END SIDSTE ÅR
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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
Porte og automatiske døre
Dansk Port Service 20 40 74 26 / 20 31 20 30 
v/ Karsten Hjelmager portservice@mail.dk 
Hadbjergvej 127

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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HØST juli-august 
udkommer

Gudstjeneste, 
kl. 11.00

LAN-party Gudstjeneste, 
kl. 11.00

Gudstjeneste, 
kl. 11.00

Gudstjeneste, kl. 9.30

LAN-party Gudstjeneste, 
kl. 11.00

aug

 9. Gudstjeneste, kl. 11.00
 15. Deadline til HØST september
 16. Gudstjeneste, kl. 9.30
  Loppemarked
 23. Gudstjeneste, kl. 11.00
 25. Generalforsamling, Ødum
 30. Gudstjeneste, kl. 11.00

sEP

 1. HØST september udkommer
 5. Konfirmation
  40-års jubilæum
 6. Konfirmation
  Gudstjeneste, kl. 11.00
 8. Kirke i Børnehøjde
 12. Konfirmation
 13. Gudstjeneste, kl. 9.30
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