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  DEADLINE UDKOMMER
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

HØST-TID
C.V. Jørgensen skrev:

Sommeren er forbi nu
Og den nærmest fløj afsted
Tomhændet står du tilbage og ka’ slet ikke følge med
Det sortner for dine øjne
Mens du stirrende står her og ser
Endnu et dødt løb bli’ kørt med dig som blind passager
Endnu en gang til men, så heller aldrig mer’

Sådan kan man godt have det, her hvor 
sommeren er gået, og vi forsøger at finde 
vores ben at stå på i en dagligdag med 
coronavirus.

Coronavirussen er her nemlig endnu, og 
vi skal tage os selv og hinanden i nakken og 
passe på dig og mig, hende, ham, dem og os.

Jo mere der bliver åbnet for arrangementer, 
og jo mere vi skal opholde os inden døre, jo 
mere skal vi passe på.

Vi genopfrisker lige de 5 råd:
1. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
2. Host eller nys i dit ærme – ikke i 

dine hænder
3. Undgå håndtryk, kindkys og kram – 

begræns den fysiske kontakt
4. Vær opmærksom på rengøring – både 

hjemme og på arbejdspladsen
5. Hold afstand og bed andre tage hensyn

De gælder nemlig stadig.
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Præster

(MK)
Mette Krabbe

(LTM)
Lise Thorbøll Melchiorsen

(AMKH)
Anne Martiny Kaas-Hansen

(MHT)
Marie Hedegaard Thomsen

(AB)
Anders Bonde

(RH)
René Høeg

GUDStJeNeSter
August  Ødum Kirke Hadbjerg Kirke Andre kirker
Søndag d. 30 12.søndag efter trinitatis kl. 11.00 (MK)  
September  Ødum Kirke Hadbjerg Kirke Andre kirker
Lørdag d. 5.  kl.  9.30 (MK) Konfirmation 
   kl. 11.00 (MK) Konfirmation  
Søndag d. 6. 13. søndag efter trinitatis  kl. 10.00 Konfirmation (MK) 
Tirsdag d. 8. Kirke i Børnehøjde  kl. 17.30 (MK)  
    kl.  9.30 Konfirmation (MK) 
Lørdag d. 12.   kl. 10.45 Konfirmation (MK) 
    kl. 12.00 Konfirmation (MK) 
Søndag d. 13. 14. søndag efter trinitatis kl.  9.30 (MK m. præstekadet)  kl. 11.00 Skjød (MK m. præstekated)
Søndag d. 20. 15. søndag efter trinitatis kl. 11.00 (MK)  kl.  9.30 Lyngå (MK)
Søndag d. 27. 16. søndag efter trinitatis   kl. 11.00 (MHT) Høstgudstjeneste
Oktober  Ødum Kirke Hadbjerg Kirke Andre kirker
Søndag d. 4. 17. søndag efter trinitatis  kl. 11.00 (MK) Høstgudstjenesøndag med efterflg. café i Ødum Forsamlingshus
Tirsdag d. 6. Kirke i Børnehøjde  kl. 17.30 (MK) 
Søndag d. 11. 18. søndag efter trinitatis  kl.  9.30 (MK) kl. 11.00 Skjød (MK)
Søndag d. 18. 19. søndag efter trinitatis kl.  9.30 (AMKH)  
Søndag d. 25. 20. søndag efter trinitatis   kl. 11.00 (LTM)

Det sker i HØst-områDet

HØST – September 2020

Det sker i HØst-områDet

HØST – September 2020

54



ForomtALe AF ArrANGemeNter i kommeNDe måNeDer

ARBEJDSDAG 
SeLLING FOrSAmLINGSHUS
Hej alle, 
næste arbejdsdag 
i selling Forsamlingshus afholdes 
søndag den 20. september 2020 kl. 9-16
Vi har masser af forskellige opgaver at tage 
fat på, både store og små. Blandt overskrif-
terne denne gang er udskiftning af ni toiletter 
til 2-skyls, oprydning/fotografering i anret-
terrummet, og diverse mindre el-opgaver. Du 
kan se en oversigt over opgaver ved at gå ind 
på vores hjemmeside www.8370.dk, under 
bestyrelsen / arbejdsopgaver.

Vi kunne meget godt tænke os hjælp til de 
forskellige opgaver. Du behøver ikke nødven-
digvis at deltage i samtlige 7 timer, du er 
også meget velkommen til at komme forbi en 
times tid eller to og hjælpe til, så finder vi nok 
nogle opgaver til dig. De fremmødte starter 
med morgenmad kl. 9, hvorefter arbejdet 
påbegyndes.

Du behøver ikke at tilmelde dig på forhånd, 
bare kig forbi, hvis du vil hjælpe til.

På forhånd tak for hjælpen.
martin bugge Kobberø
Selling Forsamlingshus

FÆLLeSSpISNING 
I SELLING
30. september
Så er vi ved at nærme os fællesspisning i 
Selling igen. Det bliver dog lidt ændret i 
forhold til sidst. Fremadrettet er det kun 
muligt at tilmelde sig på MobilePay til Selling 
Forsamlingshus. Hvis man ikke har MobilePay, 
er det i en kuvert med navn og penge i 
postkassen Tåstrupvej 20 senest søndag 
inden midnat.

Grunden hertil er, at vi desværre har ople-
vet at flere tilmelder sig, men ikke dukker op. 
Og dette giver underskud på kontoen, da der 
jo bliver lavet mad til det tilmeldte antal.

Priserne er fremadrettet 50 kr. for voksne 
og 1 kr. for børn til og med 12 år. Betales 
senest søndag midnat inden fællesspis-
ning på 14412 (eller kontakt i postkasse 
Tåstrupvej 20).

menuen er
30. september Biksemad
28. oktober Karbonade med grønærter og 

kartofler
25. november And med tilbehør, risalamande plus 

overraskelse

madholdet i Selling

SØNDAGSCAFÉ 
I HØST
Hvor der er hjerterum  

– Stedet hvor vi mødes og alle er velkomne
Datoen er her: Vi åbner allerede 4. oktober 
kl.11.00

Vi glæder os rigtig meget til at komme 
i gang med SøndagsCafé i Ødum 
Forsamlingshus for alle i HØST.

Caféen arrangeres med opbakning fra 
menighedsrådet, og holder åben den søndag 
i måneden, hvor der er gudstjeneste i 
Ødum Kirke.

Vi serverer en gratis kop kaffe eller safte-
vand, og man har mulighed til at købe et 
stykke kage til den søde tand.

Da Covid-19 stadig er her, skal vi blive 
ved med at passe på hinanden ved at holde 
afstand og huske at spritte hænder ofte.

Vi holder åbent første gang 
4. oktober 2020 fra kl. 11.00-14.00

Hjertelig velkommen skal I være 
til fællesskab i nærmiljøet.

Den næste dato vi holder åben, bliver 
den 8. november 2020 kl. 11.00-14.00.

Årets sidste dato vi holder åben, bliver 
den 6. december 2020 kl. 11.00-14.00.

Disse datoer er med forbehold, da vi hele 
tiden vil følge med i udviklingen af Covid-19, 
og kommer til at aflyse, hvis forholdene ikke 
tillader offentlige små samlinger.
med hjertelige hilsener
Lisa og elisabeth

HALLOWEENFEST 
2020
Vi har den glæde at invitere børn i HØST til 
årets halloweenfest i Ødum Forsamlingshus.

Vi inviterer til årets børnefest den 31. oktober
Sæt kryds i kalenderen allerede i dag. Find dit 
indre monster frem og kom til fest.

Vi glæder os til at se kreative børn i uhyg-
gelige flotte og grumme udklædninger samt 
eventyrlige væsner, vampyrer, feer m.fl.

Vi har DJ som spiller skrækkelig musik til 
zombier, hekse og andre uhyggelige væsner, 
og for kun de 20 kr., det koster i adgang, får 
børnene aftensmad, som plejer at bestå af 
pølsemumier, zombielort i kattebakkegrus, 
døde fingre og orme.

Der kommer mere information i næste 
HØST og på Facebook.

Vi kan ikke klare os uden den fantastiske 
hjælp vi får fra forældre og andre frivillige
Så vi vil bede om hjælp igen. I er uvurderlige! 
Så har du lyst til at være med og planlægge 
årets halloween, så giv endelig lyd til Anja 
eller Elisabeth.
Tilmelding til festen; Anja, tlf. 20 85 64 63 
eller Elisabeth, tlf. 41 58 90 62

Tilmeldingsfrist er 23. oktober – vær søde 
at overholde denne.

Datoen er med forbehold, da vi vil hele 
tiden følge med i udviklingen af Covid-19, 
og kommer til at aflyse, hvis forholdene ikke 
tillader offentlige små samlinger.
Frygtelige hilsener fra Anja, elisabeth,
samt det fantastiske Crew af frivillige forældre!

Det sker i HØst-områDet
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ÅRETS KONFIRMANDER
Lørdag den 5. september i Ødum Kirke kl. 9.30
Jens Overgård Smalbro
Emma Mortensen
Annika Milling Ringtved
Nicklas Møller Hansen
Magnus Carstensen
Carla Mathilde Buskbjerg Madsen
Alma Bunch Frandsen
Lørdag den 5. september i Ødum Kirke kl. 11.00
Marius Mondrup Langdahl
Camilla Grooss
Astrid Møller Jakobsen
Jeppe Elmose 
Martin Engdal Lindgaard
Dino Intairat Johansen
Magnus Sølvsten Rasmussen
Freja Maagaard Munk Hansen
Naja Kallesøe Jensen
Søndag den 6. september i Hadbjerg Kirke kl. 10.00
Emil Bay Warpe Bay
Ida Gjørup
Amanda Barrett Weinreich
Clara Malgård Lauridsen

Lørdag den 12. september i Hadbjerg 9.30
Kristoffer Pilehave Riis
Liva Marie Brandt Rasmussen
Mikkel Laurits Höfling Rasmussen
Jonas Jensen
Frederik Schmidt Hansen
Hannah Bjerregaard Pedersen

Lørdag den 12. september Hadbjerg Kirke 10.45
Emil Præstholm Gamtofte
Thor Nisted
Mikkel Ringtved
Emmaline Dagø Jensen
Sofie Friis Jensen
Jonas Hyldgaard Knudsen
Nethe Kilsgaard Jensen
Astrid Rohde Sangers

Lørdag den 12. september Hadbjerg Kirke 12.00
Gudrun Skjøde Hoffmann-Petersen
William Grundtdal Halgaard
Adrianna Hauschild Lindal Tjerrild
Nicolaj Ridtland Ratcke Jensen

TILMELDING TIL KONFIRMANDUNDERVISNING 2020/21
Det er stadig muligt at tilmelde sig 
konfirmandundervisningen 2020/21 i 
Ødum Præstegård. Tilmeldingen fore-
går i år med NemID, se hjemmesiden 
www.hadstenstorpastorat.dk.

Når vi har modtaget tilmelding til undervis-
ning, vil man efterfølgende kunne tilmelde sig 
konfirmationen.

konfirmationsdatoer i 2021
Bededag den 30. april i Hadbjerg Kirke
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 afhænger 
af, hvor mange der ønsker samme dag.

Er der elever, der ikke går på Hadbjerg 
Skole, men 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

 Hadbjerg Kirke Ødum Kirke

Konfirmationer 2021 Bededag den 30. april Søndag den 2. maj 
 Lørdag den 1. maj

Konfirmationer 2022 Lørdag den 14. maj Bededag den 13. maj 
 Søndag den 15. maj

Konfirmationer 2023 Bededag den 5. maj Søndag den 7. maj 
 Lørdag den 6. maj

 
Til forældre med børn i 3.A og 36C på Hadbjerg skole 

(3B inviteres efter efterårsferien) 
Kære forældre 
Jeres barn inviteres hermed til at være ”minikonfirmand”.  
Undervisningen foregår i Ødum præstegård kl. 13.45-15.30 følgende torsdage:  
 

3. september; 10. september; 17. september; 24. september; 1. oktober 
 
Jeg mødes med børnene på skolen og sammen tager vi skolebussen (rute 2) fra 
Hadbjerg skole kl. 13.30. Vi slutter i præstegården kl. 15.30. Har I ikke mulighed 
for at hente jeres barn, finder vi en løsning. For Selling-børnene går bus nr. 117 
til Selling kl. 15.25 og skolebussen (rute 2) går fra Ødum kl. 15.27 (over Røved-
Langskov-Hadbjerg).  
 
Tilmelding senest den 1. september på e-mail eller på tilmeldingsblanketten 
nedenfor. Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte mig på tlf. 40 88 96 00 
 
Vi plejer at holde afslutning til høstfesten, men da denne er aflyst, 
finder vi på noget andet. Det hører I nærmere om, når vi begynder.  
 
 
Med venlig hilsen Mette Krabbe, 
Sognepræst i Ødum og Hadbjerg sogne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kære minikonfirmand 
Her er en invitation til dig. Du går nu i 3. klasse og 
kan derfor komme til at gå til minikonfirmand 
hver torsdag i Ødum præstegård fra kl. 14.30 – 
16.00 
Til minikonfirmand skal vi 

 Høre historier fra bibelen 
 Gå op opdagelse i Kirken 
 Synge salmer og lære ”Fadervor” 
 Lege 
 Spise boller 
 Ha’ det sjovt! 

Hvis det er noget for dig, så kom og vær med. 
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KIRKEN I EN 
CORONATID
Coronavirussen er her stadig! Det ser vi i 
tallene, og det hører vi sundhedsmyndighe-
derne fortælle os igen og igen, fordi vi har 
det med at glemme det. Vi vil gerne hurtigt 
tilbage til tiden før coronasmitte. Dengang 
vi ikke skulle tænke på afstand og antal, på 
håndsprit og smittetryk. Men det skal vi 
stadig og derfor ser efteråret i kirken heller 
ikke ud, som det plejer. Enkelte aktiviteter er 
aflyst, og andre er udskudt til foråret:

• Sogneturen håber vi at komme af sted på 
til foråret.

• Høstfesten med helstegt pattegris er aflyst, 
men den 4. oktober holder vi høstgudstje-
neste i Ødum Kirke kl. 11.00. Vi skal synge 
alle de gode gamle høst- og efterårssalmer 
og bagefter er der søndagscafé med kaffe 
og kage i Ødum Forsamlingshus. Denne 
dag giver menighedsrådet kaffe og kage.

• Tirsdagsformiddagsmøderne er aflyst 
indtil videre, da vi kun må være 11 
personer i konfirmandstuen, når vi også 
synger sammen.

Men vores kirker er åbne for gudstjener og 
kirkelige handlinger.

Vi følger alle retningslinjer, og holder de 2 
meters afstand, som er påkrævet.

Vi sørger for, at der er god plads, og der 
forefindes både mundbind og masse af sprit i 
våbenhuset. 

Husk, man er altid velkommen til at tage 
kirkebilen.

mette Krabbe

Vi har igennem de seneste par år haft nogle 
omfattende vedligeholdelsesopgaver i Selling 
Forsamlingshus.

Heldigvis er vi blevet godt hjulpet igennem 
med støtte fra ELRO Fonden og Favrskov 
Landsbyråd. Men nu, hvor forsamlingshu-
set har rundet en alder af 31 år, begynder 
behovet for renoveringer at vise sig rundt 
omkring, også i lokalerne der bruges af 
Selling Børnehus. Senest har vi gennemført 
udskiftning af rytterlyset i forsamlingshuset, 
og foretaget kloakseparering på hele grunden. 
Jeg synes, vi i bestyrelsen kommer frem 
til nogle rigtigt gode og langtidsholdbare 
løsninger, hvor vi får rigtigt meget kvalitet 
for pengene. Vi har et ønske og en energi til 
at starte nye renoveringsprojekter, men har 
umiddelbart svært ved at finde fonde, der vil 
støtte projekter, der foregår i Børnehus-delen 
af bygningen. Naturligvis vil vi gerne være 
medfinansierende på projekterne, hvilket for 
øvrigt også har været tilfældet med rytter-
lys/kloakseparering. Men vi kan selvsagt få 
råd til at gennemføre flere projekter, hvis 
vi kan få tilført fondsmidler udefra. Blandt 
mulighederne ser vi en dialog med Favrskov 
Frivilligcenter.

Dernæst er der også forskellige professio-
nelle fundraisere, vi kan overveje at kontakte. 
Men jeg er nysgerrig efter, om en af læserne 
sidder med ”nøglen” til at løse opgaven. Er 
der fonde derude, som i særlig grad er villige 
til at støtte forsamlingshuse? Flere af de 
opgaver, vi gerne vil i gang med, er energire-
novering, hvor vi bliver mere ”grønne” ved et 
lavere forbrug af strøm eller varme. Så hvis 
der er nogen, der har nogle tips til, hvilke 
fonde man kan søge, så hører jeg hellere 
end gerne fra jer. Skriv en mail til mig, også 
selvom du måske tror, at det ved vi nok i 
forvejen.

Hellere et tip for meget end en chance vi 
overser. På forhånd tak for hjælpen.
martin bugge Kobberø
Selling Forsamlingshus

 
Tilmelding til minikonfirmand  

  
Barnets fulde navn: _______________________________________ 

Forældrenes navne: _______________________________________          

Tlf.nr.: ______________  

Mail: ____________________________________________                                                      
 (al kommunikation foregår via mail) 
 
Bliver hentet kl. 15.30 ________________  

Skal med bus 117 til Selling______________   

Skal med skolebus rute 2 kl. 15.27 til Hadbjerg __________ 

Har endnu ikke fundet en løsning mht. hjemtransport ___________ 

Må køre i privatbil, om nødvendigt __________       

Må få billede offentliggjort i HØST _____________ 

 

 

Forældrenes underskrift: ____________________________________ 

 
Blanketten lægges i postkassen ved Ødum Præstegård, Ødumvej 32 eller 
oplysningerne sendes på mail til: mekr@km.dk  
 

Formålet med minikonfirmandundervisningen er at gøre børnene fortrolige 
med den kristne børnelærdom og Folkekirkens gudstjeneste. Undervisningen er 
ment som et supplement til skolens kristendomsundervisning og der vil blive 
lagt vægt på en oplevelses- og erfaringsorienteret undervisning. Det er gratis, 
og man skal ikke være døbt for at kunne deltage. 
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STRØM 
SKAL DER TIL
Hej alle, jeg fik lige en trang 
til at fortælle lidt om vores 
bestyrelsesarbejde i Selling 
Forsamlingshus.

Jeg har selv været en aktiv 
del af bestyrelsen siden 2003, 
og vi har siden da foretaget 
en hel del ændringer i forhold 
til strøm og styring. Nogle af 
dem foregår ”i det skjulte” for 
brugerne af huset, så det vil 
jeg lige fortælle lidt om her. 
Vi arbejder aktivt hen imod at 
få en grønnere profil, ved at 
reducere vores energiforbrug.

Vi har kunnet mærke en 
betydelig forandring efter 
udskiftning af foyeren, hvor 
termorude-effekten helt var 
forsvundet fra de tidligere 
to-lags ruder, til de nye 
tre-lags lavenergiruder. Det 
er meget lettere at holde 
rummet opvarmet om vinte-
ren, når ruderne isolerer. Og 
samtidigt er der indbygget 
solfilm i ruderne, så det ikke 
bliver alt for varmt i rummet 
om sommeren.

Vi fik de eksisterende 
lamper monteret igen af 
vores faste samarbejds-
partner, K.E. El fra Ødum, 
men det bemærkes, at de 
gamle CFL rør er udskiftet 
med dæmpbare LED pærer. 

Ligeledes er der nu i hele 
køkkenet monteret LED lys, 
det store rum i kælderen 
har LED lysstofrør, og der er 
monteret dæmpbare LED 
spotpærer i de to store sale. 
Det bemærkes, at lysstyrken 
kan reguleres individuelt i 
de to rum. På varmefron-
ten har K.E. El monteret en 
luft til luft varmepumpe i 
foyeren i børnehaven, mens 
Komis Enterprise har opsat 
et CTS anlæg i kælderen, der 
p.t. bruges til fordeling af 
varmt vand til børnehave og 
forsamlingshus. I forbindelse 
med kloakseparering er der 
opstået behov for en grund-
vandspumpe, og vi har planer 
om at få monteret overvåg-
ning af vores fedtudskiller, 
så vi kan sørge for at få den 
tømt når behovet opstår. Her 
bliver det Komis & K.E. El, der 
finder en samlet løsning.

Udendørsbelysningen på 
parkeringspladsen er også 
ændret til LED belysning, og 
der er desuden monteret 
et 400 volt / 230 volt CEE 
udtag bagpå en af uden-
dørslamperne, hvis man 
eksempelvis vil have en køle-
vogn eller pølsevogn stående 
på pladsen.

Jeg håber, at du sidder med 
en tanke om, at det må da 
godt nok være spændende 
at få lov til at medvirke 

til den grønne omstilling i 
vores dejlige forsamlingshus. 
Hvordan kan jeg bidrage til 
det? Og her vil jeg gerne lige 
reklamere for vores næste 
medlemsmøde, der afholdes 
d. 11. november kl. 19.30. 
Der er nemlig 2 på valg, der 
ikke genopstiller. Jf. vores 
vedtægter må der maksimalt 
være 6 personer i bestyrelsen, 
så der er plads til 2 nye plus 
evt. en suppleant. En af de 
store fordele ved at melde 
sig ind i vores bestyrelse 
er, at vi er flere medlem-
mer med mere end 10 års 
erfaring, hvilket giver basis 
for at træffe gode og rigtige 
beslutninger.

Og, på samme måde som 
vi internt i bestyrelsen har et 
langt samarbejde, så har vi 

”altid” haft K.E. El som vores 
faste elinstallatør, i hvert fald 
siden 2003 hvor jeg kom 
med. Man opnår over tid en 
tæt relation til sin leverandør, 
både hvad angår personalet, 
og det er også en stor fordel 
at begge parter kender ”alle 
kringelkrogene” i forsamlings-
huset. Det gør det væsentlig 
lettere at få god rådgivning 
om en ny opgave, når huset 
allerede er kendt i detaljer på 
forhånd af leverandøren.

Hvis du mangler oplys-
ninger om mødefrekvens 
og hvad man ellers laver i 
bestyrelsen, så er du velkom-
men til at kontakte mig på 
kobberoe@gmail.com, så kan 
vi lige gå en runde i huset og 
tage en snak om det. Ellers 
ser vi frem til din indmeldelse 
d. 11. november.
martin bugge Kobberø
Selling Forsamlingshus

meDHJÆLPerFest
I SELLING FORSAMLINGSHUS

PENSIONISTHJÆLPERE TIL HØST IF
Vi har jo som alle andre taget 
os en lille sommerpause efter 
fodboldskolen i uge 27. Ugen 
inden skolestart mødtes vi 
igen og gjorde banerne klar 
til træningsstart i uge 33. 
Fik ryddet lidt op i boldrum 
og container, så det er til 
at komme til for trænerne. 
Vi kigger efter at få både 
boldrum og container sat 
lidt mere i system, så vi ikke 
altid bare skal rydde op der. 
Men ja vi er i gang igen – så 
er du pensionist, så kig forbi 
torsdage kl. 9.30 – det er 
ganske hyggeligt.

En bøn
Og lige en bøn til de lokale – 
vi ser desværre stadig, at der 
er børn, der kravler i målnet-
tene. Det kan de stadig 
ikke holde til. Og til jer, der 
mener at fodboldbanerne er 
gang- og cykelsti – vil I ikke 
godt benytte stierne, som er 
beregnet til dette? Eller i det 
mindste lade være med at 
krydse selve boldbanerne? 
Det sætter spor, og der ofres 
faktisk en del penge fra vores 
og Kommunens side på at 
vedligeholde banerne.
Lars Olsen
Kontaktperson
HØST IF
tlf. 23 81 01 21

Pensionisthjælpere 
til HØst iF

Opgaver som små reparationer, 
oprydning i boldrum, contai-
ner, skabe, klublokale, i hallen 
og udenomsarealerne - ja alt 
hvad man nu kan tænke sig for 
at få det hele til at se godt ud 
udføres af 
• Bent Engdal Nielsen
• Doris Nielsen
• Henning Sandfeldt Hansen,
• Vagn Salling Poulsen
• og Lars Olsen

Men der er plads til flere, så kig 
forbi torsdage kl. 9.30.

Som traditionen 
byder holder, vi 
fest d. 3. november 
for alle, der har ydet 
en frivillig indsats for 
Selling Forsamlingshus 
og for nytilflyttere.

Vi deler invitationer 
ud i uge 37 (7.-13. 
september), så hvis du 
mener, at du er blevet 
glemt, må du meget gerne sende en mail til 
selling.forsamlingshus@gmail.com.

Er du ny i Selling, og har du ikke modtaget 
en invitation, skriver du bare til os, så bliver 
du inviteret.
Jette Lykkegaard.
Selling Forsamlingshus
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HØST-HALLEN UDVIDELSE
status og information fra projektgruppen

Update ultimo august: Der er 
ikke sket meget siden sidst 

– og dog. Arkitekterne, som 
vi havde møde med inden 
sommerferien, har indkaldt til 
møde kommende uge, hvor 
de præsenterer de ting, som 
vi talte om sidst, så vi nærmer 
os det endelig oplæg til 
HØST-Huset, som vi vælger 
at kalde det indtil videre. Vi 
håber, at det derefter blot 
finpudsning af detaljer, så 
vi kan få gang i udbud- og 
licitationsprocessen, og 
derefter komme i gang med 
byggeriet. Vi håber, hvis alt 
går vel, det kan stå færdigt til 
sommer 2021.

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

 KIRKE 
I BØRNEHØJDE
I eN COrONAtID
Tirsdag d. 8. september kl. 17.30 i 
Hadbjerg Kirke
Der er kirke i børnehøjde, hvis 
vejret er til det, så hold øje 
med Facebook.

Vi holder gudstjeneste i 
kirken, men spiser pizza udenfor, 
derfor håber vi på godt vejret.

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

BORDTENNIS
Bordtennissæsonen er så småt startet igen 
efter sommerferien i HØST-Hallen. Skolen 
bruger ikke længere hallen til undervisning, 
så vi kan igen spille bordtennis.

træningstider
Begynder/let øvede: 
Tirsdag kl. 18.00-19.15 og torsdag kl. 18.00-19.00
Øvede: 
Tirsdag kl. 19.00-20.15 og torsdag kl. 19.00-20.00

peter thybo Christensen.
tlf. 50 74 73 15
ptc@aabnet.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

Tjek
Facebook
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GYmNAStIK
SÆSONEN 2020/2021

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 Startede d. 27. august
Torsdag kl. 17.00-18.00 hal A. Kontingent kr. 525
Instruktør: Gunvor Bakkegaard

Krudtuglerne – piger/drenge 3-4 år med far/mor Startede d. 24. august
Mandag kl. 17.00-18.00 hal B. Kontingent kr. 525
Instruktører: Blia Solgaard

Spillopperne – piger og drenge 5 år-0. klasse Startede d. 24. august
Mandag kl. 17.00-18.00 hal A. Kontingent kr. 525
Instruktør: Henning Espersen & Vicki Espersen

micro springere – piger/drenge 1.-2. klasse startede d. 24. august
Onsdag kl. 17.00-18.15 hal B. Kontingent 675
Instruktør: Steffen Espersen & Henning Espersen m.fl.

mini springere – piger/drenge 3.-4. klasse startede d. 27. august
Torsdag kl. 17.00-18.30 hal B. Kontingent kr. 675
Instruktør: Steffen Espersen & Henning Espersen m.fl.

Stor springer – piger/drenge fra 5. klasse Startede d. 24. august
Onsdag kl. 18.30-20.00 hal B. Kontingent kr. 675
Instruktør: Steffen Espersen & Henning Espersen m.fl.

Crossgym m/k – 16+ Startede d. 11. august
Tirsdag kl. 20.15-21.30 hal A. Kontingent kr. 700
Instruktør: Thejs Jakobsen

Zumba m/k – 16+ Startede d. 10. august
Mandag kl. 18.45-20.00 hal A, torsdag kl. 19.00-20.00 hal B. Kontingent 750
Instruktør: Louise Rasmussen

Rytmekrukker – 18+ Starter d. 8. september
Tirsdag kl. 19.15-20.45 hal B. Kontingent kr. 700
Instruktør: Gunvor Bakkegaard & Benedicte S. Larsen

Friske bedster & older – 60+ Starter d. 7. september
Mandag kl. 15.00-17.00. Kontingent kr. 600
Instruktør: Gunvor Bakkegaard

Følgende	hold	er	i	Selling	Forsamlingshus
Pilates m/k – fra 18 år Starter d. 15. september
Tirsdag kl. 19.00-20.30. Kontingent kr. 700
Instruktør: Sabine Mogensen

GYMNASTIK

Så er gymnastiksæso-
nen så småt ved at 
komme i gang. Husk 

at kigge på det enkelte hold, 
som I gerne vil gå på. Det 
er muligt at få en prøvetime 
inden I tilmelder jer holdet – 
dog skal I bemærke, at nogle 
har max deltagerantal.

Vi glæder os utroligt meget 
til at skulle starte igen og få 
lov at knokle derud af med 
spring, leg, dans, øvelser til 
både hjerne og krop samt 
konditræning, så når vi en 
gang når til 2021, kan få lov 
til at lave en flot opvisning 
og fylde hallen med glade 
gymnaster.

Det enkelte holds instruk-
tør har fået sprit udleveret, så 
I spritter hænder både før og 

efter træningen. Omklædning 
foretages hjemmefra. Vi 
håber I vil være med til at 
hjælpe hinanden med at 

holde afstand og passe på 
hinanden. Er du/i syge, så bliv 
hjemme og send gerne en 
sms til instruktøren om det 

– vi skal gerne have en hel 
sæson med gymnastik.

På voksenholdene er det 
en god ide selv at tage et 
underlag med eller et stort 
badehåndklæde til at dække 
af med på foreningens 
underlag – det forhindrer 
evt. smitte, og at vi skal ud i 
at vaske alle underlagene af 
efter hver eneste træning.

Vi tager forbehold for 
diverse ændringer mht. 
Covid-19 og følger udviklin-
gen nøje.
Vi ses til en fantastisk 
gymnastiksæson
HØSt IF Gymnastik

Lørdag	d.
	17.	april	

2021

HØST	IF	G
ymnastik

s	

opvisning

Kryds af i kalenderen
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HØst iF motion

STAVGANG
Det er et lidt sært budskab her i sommer-
heden, men tiden for de mørke aft’ner 
nærmer sig, så fra og med lørdag d. 3. 
oktober foregår stavgang om lørdagen 
med afgang fra hallen kl. 9.30.

Der er stadig kaffe og en sludder 
bagefter.

Indtil da foregår det stadig om torsdagen 
kl. 19.00, bortset fra d. 24. september og 
d. 1. oktober, hvor det er så mørkt, at vi 
starter kl. 18.30.

Vi ses.
Vagn Salling poulsen
tlf. 72 20 24 56

KROLFTRÆNING
efter lidt sommerferie også på krolffronten, er der nu igen gang i køller og 
kugler på krolfbanen ved HØST-Hallen mandage og fredage kl. 13.00
Der spilles en times tid og 
derefter er der – selvføl-
gelig med efterlevelse af 
alle restriktioner – samling 
enten udendørs eller i 
klublokalet til hyggesnak 
og kaffe. 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.
Vagn Salling poulsen
Kontaktperson
tlf. 71 78 02 30

Alice Madsen
Kontaktperson
tlf. 28 52 34 68

JU JITSU – COVID-STYLE!
Det kan være de gamle 
ninjaer var forberedt 
på coronavirus, da de 
havde mundbind som 
en del af dragten?

Det lyder måske selvmodsigende at søge 
en kontaktsport og kampidræt, når man skal 
holde afstand og bryde smittekæder? Vi 
tror alligevel, at vi kan afholde meningsfyldt 
træning til trods for den generelle situa-
tion omkring coronavirus. Når vi starter ju 
jitsu-holdene, bliver der naturligvis nogle 
ændringer i hvordan vi træner, sådan at vi 
bedst mulig kan sikre at det er trygt. Der vil 
være ekstra renhold, afstand til andre, der 
træner, og fast træningspartner/makker. Vi 
sørger for renhold og desinficering af måtter 
og andet udstyr imellem træningerne, sådan 
at vi reducerer smittespredning – derfor 
bliver træningerne noget kortere. Mød derfor 
præcis til tiden! Ophold omkring måtten 
eller leg omkring i hallen før, under elle efter 
træning er ikke tilladt.

træningstiderne vil indtil videre være som følger:
Børnetræning: Tirsdage kl. 17.00-17.45
Voksne og ungdom: Tirsdage 18.00-19.00 og torsdage kl. 
20.00-21.15

Grundlæggende bliver træningen lagt op 
som følger:

Klæd om hjemmefra hvis muligt, så du 
ikke skal bruge omklædningsrummene, og 

fyld drikkedunken op inden du kommer.
Afsprit hænderne med det samme du 

kommer ind, og også efter toiletbesøg etc.
Gå direkte til det træningsområde du får 

anvist af træneren, og bliv der igennem hele 
træningen.

Forlad måtten/træningsområdet direkte 
efter træningens slut, og afsprit hænder 
på vej ud.

Hvis coronasituationen ændrer sig, vil vi 
naturligvis til enhver tid følge de restrik-
tioner og anbefalinger, der måtte være fra 
Sundhedsstyrelsen, kommunen, DGI og 
andre instanser. Og når der endelig bliver 
smittefrit, giver vi den gas igen som vi plejer! 
Og nej – der skal ikke bruges mundbind til 
træningen – i hvert fald ikke endnu!

Sted: HØST-Hallen, Mejsevej 1, Hadbjerg
thomas Langton
Glentevej 10, Hadbjerg
www.facebook.com/hadbjergjujitsu/
hadbjerg.jujitsu@gmail.com
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BADMINTON
Banetider i HØST-Hallen sæson 2020-21
Dag Tidspunkt
Mandag 18.00-19.00
Mandag 19.00-20.00
Tirsdag 16.00-17.00
Tirsdag 18.15-19.15
Tirsdag 21.00-22.00
Onsdag 16.00-17.00
Onsdag 17.00-18.00
Onsdag 18.00-19.00
Onsdag 19.00-20.00
Onsdag 20.00-21.00
Torsdag 16.00-17.00

HØST IF er klar med en ny badmintonsæson
Pris pr. bane/sæson: 1.200 kr.

Der er afholdt banetildeling mandag 24. 
august – men vi har fortsat ledige baner.

Kontakt og forhør om der er en tid 
der passer.

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

VOLLEY – VOKSNE MIXHOLD
Volleyball starter op igen i HØst iF: torsdage kl. 20.00 til 22.00
Der er fundet en ny træner, Emil Bjørn, 
som tidligere har spillet volleyball i forenin-
gen. Emil er oprindelig lokal fra Hadbjerg, 
men bor i dag i Randers.

En stor tak til Kim Liholm for at have 
stået for volleyball igennem rigtig 
mange år .

Har du lyst til at være 
med, er du meget 
velkommen til at møde 
op og spille med – det 
er uden forpligtigelser at 
spille med nogle gange, for 
at se om det er noget for dig. Du behøver 
ikke at være tidligere elitespiller for at 
være med, da vi alle sammen er meget 
forskellige i niveau. Det er dog en fordel 
for både dig og spillet, at du har stiftet 
bekendtskab med volley før, herunder at 
du har rimeligt styr på bl.a. grundslagene.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at 
henvende dig til:

Emil Bjørn
Tlf. 40 14 37 66
emil_oedum_bjoern@hotmail.com

Claus Glavind
HØST IF

FLOORBALL
Faste træningstider mandage kl. 20.00-22.00
Så er vi så småt i gang igen 
i HØST-Hallen også med 
floorball.

Selvfølgelig med de coro-
narestriktioner, der er stillet 
for floorball både før, under 
og efter.

Der er plads til flere, så 
kig bare forbi om manda-
gene kl. 20.00-22.00. HUSK 
drikkedunk. Vi har stave 
man kan bruge indtil man 
evt. investerer i sin egen, der 
passer til den enkelte spiller.

HØST IF LØB
Løb sammen med andre motionister i lokalområdet
HØST IF Løb tilbyder åben løbemotion 
for alle, som har løst til at løbe med andre 
ligesindede.

Uanset om du løber en eller flere ture 
om ugen eller har et træningsmål senere 
på året, er det altid motiverende at have 
nogle at løbe med – nogle gange kan 
det være det ekstra skub, der får en ud 
ad døren…

Mød op til en frisk løbetur for alle 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

Løbemotion 
for alle

Lars Olsen
Kontaktperson Floorball
tlf. 23 81 01 21
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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 også på 
skift i Voldum og Hadbjerg. 
Træningstider kan ses i quickgui-
den i dette blad.

Puljer
Serie 3: VH Fodbold, Hornslet, 
Århus Fremad (1), NB93 
Aarhus, HOG Hinnerup (2), AC 
Pink Panthers, TST79, Aarhus 
Black Vipers
Serie 6: AH2012, Alliancen IK, 
SMIFF, Værum IK, GUI Grundfør 
og VH Fodbold

Lars Bækgaard, Langå
Træner
Tlf. 40 36 84 97

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. Det 
har HØST IF flere fordele af. 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

FODBOLD
Børne- & ungdomshold HØST IF

Udendørs	træning
Sommerferien er forbi, og alle børne- & 
ungdomshold er i gang igen på træningsba-
nen. Desuden er efterårsturneringen godt 
i gang med flere kampe ugentlig både på 
banerne ved HØST-Hallen og på udebane 
på andre stadions.

Restriktionerne er der stadig, og de ligner 
nogenlunde de samme som vi sluttede med 
før sommerferien. Bl.a. må der til træning 
og kampe godt være tilskuere – men de skal 
være siddende – og med afstand, Desuden 
bruger vi stadig håndsprit før, under og 
efter træning og kampe. Spil er stadig med 
begrænset kropskontakt: hovedstød, skul-
derskub og tacklinger. Boldene vaskes af efter 
hver gang de er brugt til træning og kamp. 
Der må klædes om og bades med ”sund 
fornuft” – altså ikke alt for mange ad gange, 
og man er stadig holdvis i omklædningsrum-
met. Det fungerer, men klart at man skal lige 
være obs hele tiden hvor der er risiko for 

coronasmitte både lokalt og blandt de hold 
HØST IF-holdene møder både på ude og 
hjemmebane.

Turnering	aflyst
U13/U14 DR skulle have været til Bording 
Cup d. 25.-27. september, men det er 
desværre netop blevet aflyst efter anbefa-
ling fra sundhedsmyndighederne. Ærgerligt 
men selvfølgelig forståeligt, at der i disse 
coronatider prioriteres med høj sundhed 
og sikkerhed. Der planlægges i stedet 
en lokal træningsweekend i og omkring 
HØST-Hallen.

Tak	for	stort	arbejde	og	forståelse
Endnu en gang et stort klap på skuldrene til 
alle vores trænere og ledere, for det store 
arbejde det er at håndtere tingene i disse 
tider. Også tak til vores spillere og forældre 
som er rigtig gode til at forstå og efterleve 
reglerne.

NVuI/HØST IF seniorklubsamarbejde

VH FODBOLD
Som nævnt blev forårsturneringen aflyst og 
så blev der lavet nye puljer, som er væsentligt 
anderledes end de oprindelige – VH Fodbold 
er kommet i en Aarhus-pulje – så ved man 
ikke hvad man kan forvente. Men det er vel 
også spændende nok.

Serie 3-puljen ser således ud: VH Fodbold, 
Hornslet, Århus Fremad (1), NB93 Aarhus, 
HOG Hinnerup (2), AC Pink Panthers, TST79, 
Aarhus Black Vipers.

Der er i skrivende stund spillet tre kampe 
– to er tabt knebent og en er spillet uafgjort. 
Men VH Fodbold har været godt med i 
alle kampene og burde nok have hentet 
flere points.

Alle Serie 3-kampe kan ses her: 
www.dbu.dk/resultater/pulje/325168

Serie 6 puljen blev også lavet om – her er 
den indledende pulje: VH Fodbold, AH2012, 
Alliancen IK, SMIFF, Værum IK og GUI 
Grundfør. Der spilles en kamp mod hvert af 
disse hold – herefter ombrydes puljerne i 
starten af september.

Serie 6 har spillet en kamp – og den blev 
vundet. Så fint fra start, hvis man vil spille 
med om oprykning.

Alle Serie 6-kampe kan ses her: 
www.dbu.dk/resultater/pulje/325297

Lars Olsen
HØST IF – VH Fodbold ansvarlig

OB 40-holdet HØST IF

Én	turnering	i	2020-2021
Efterårsturneringen eller rettere turnerin-
gen er i gang. Der spilles en turnering med 
start nu her i efteråret og afslutning inden 
sommerferien 2021.

Puljeinddeling og resultater kan ses her: 
www.dbu.dk/resultater/pulje/326970

Spørgsmål eller andet vedr. OB 40-holdet 
kan stilles til:
Jacob Andersen
Holdleder
tlf. 27 12 55 24
andersenjacob1980@gmail.com
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QuICKGUiDe til aktiviteter og kontaktpersoner

Fodbold VH Fodbold
Herre senior, tirsdag og torsdag kl. 19.00-21.00 Træner Lars Bækgaard, tlf. 40 36 84 97 
i Hadbjerg i lige uger, i Voldum i ulige uger Holdleder Serie 3 Kurt Svejstrup, tlf. 29 93 00 58 
   Holdleder serie 6 Rasmus Knage Thomsen, tlf. 21 84 16 41
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 +   Tirsdag kl. 19.00-20.30 i Selling Forsamlingshus 
   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 Vagn Salling Poulsen, tlf. 23 25 19 89, vsphadbjerg@gmail.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 Emil Bjørn, tlf. 40 14 37 66, emil_oedum_bjoern@hotmail.com
Voksne mixhold   Torsdage kl. 20.00-22.00

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
U7/U8 drenge+piger, torsdag kl. 16.30-17.30 Træner Nikolaj Hald, tlf. 20 63 74 95 
   Træner Allan Hvidbjerg, tlf. 20 94 77 01
U9/U10 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
U11 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
U11 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 
   Træner Paw Kaldahl, tlf. 22 37 37 38
U12 drenge, tirsdag og torsdag kl. 16.30-18.30 Træner Juan Martin de Elizalde, tlf. 28 11 86 12 
   Træner Cathrine Westergaard Nielsen, tlf. 20 96 03 14 
   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
U13 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
U13/U14 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
U14 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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vinduer og døre skulle gøres i stand, og de 
budgetterede med at det ville koste 4.000 kr.

Samtidig satte Kommunen 15.000 kr. på 
budgettet for 1972-73, som skulle deles ud 
som tilskud til Kommunens forsamlingshuse, 
men som bestyrelsen sagde: Det får man ikke 
meget køkken og toiletter for.

Den del af skolen som dengang, før der 
blev køkken og toiletter, blev brugt som 
forsamlingshus, bestod af gangen, som vi 
nu kommer ind i, en dør til venstre ind i den 
lille sal og døren ligeud, hvor vi kom ind i den 
store sal. I begge sale var der kakkelovne.

Toilettet var i udhuset.
I 1971 blev kakkelovnene fjernet og der 

blev installeret elvarme i salene. Så vidt jeg 
husker, var der allerede dengang blevet lavet 
en stor åbning mellem de to sale med en 
foldedør, der kunne slås til side, når der var 
mange forsamlet – og det var der tit, når der 
blev arrangeret fastelavnsfester for børn og 
voksne, høstfest og juletræsfest for børn og 
voksne. Dengang var der kun et program 
i fjernsynet at vælge imellem, og byens 
borgere mødte op hver gang, dengang med 
madkurven på armen.

Samtidig med, man gik med planer om 
renovering af forsamlingshuset, havde 
Byforeningen nogen dialog med Kommunen, 
da byen satte sig imod at komme i rensnings-
anlæg, og foreningen foranledigede, at der 
blev taget en del prøver af vandet, og spilde-
vandet i grøften, som løber bag teglværket, 
ender i Spørring Å. Men i rensningsanlæg 
kom byen.

I 1972 havde bestyrelsen udarbejdet 
forslag til renovering, og havde herefter en 
del kontakt til Kulturelt Udvalg om tilskud til 
at lave køkken og toiletter.

Byforeningen havde også fået anlagt to 
legepladser; sportspladsen på kommunens 

jord, på IP Hartmanns vej, der er her endnu, 
og på et stykke jord, hvor Amdrupvej 4C og 
4D nu ligger.

På pladserne var der håndboldmål, sand-
kasser og vipper. Målene og vipperne blev 
hvert år inden vinter bjerget og kørt i vinterhi 
i præstegårdens lade.

Bestyrelsen var trætte af, at der ikke var 
opbakning til at passe legepladserne og 
opfordrede medlemmerne til at bakke mere 
op om arbejdet.

I begyndelsen af 70-71 var der ugentlig 
folkedans i forsamlingshuset og ugentlig 
miniklub for 7-12-årige, begge med stor 
opbakning.

Økonomien i folkedanserklubben var 
dog ikke for god, og det endte med at 
Præstegårdsforpagter Søren Pedersen og 
undertegnede, (ja jeg gik også til folkedans) 
måtte købe de sidste kasser med sodavand 
for at vi kunne betale musikeren.

I 1973 gik man i gang med moderniserin-
gen. Der blev taget noget fra den lille sal, der 
blev til de toiletter, som vi kender i dag, og 
hvor baren er nu, blev der indrettet et køkken 
med en stor el-vandvarmer i hjørnet. Der 
blev lavet udsugning, og der blev monteret 
forsatsvinduer.

Formanden Svend Hostrup ville ikke være 
med til, at væggen med foldedørene mellem 
salene blev fjernet, så en dag hvor forman-
den var optaget af familiebesøg, forsvandt 
væggen helt og fuldstændig, og salen blev 
den vi kender i dag, dog stadig med den 
gamle skorsten stående op ad ydervæggen.

I skorstenen sad en udsugnings-ventilator, 
som var aldeles nødvendig, for dengang blev 
der røget, og man måtte ofte skære sig igen-
nem tågerne.

Arbejdet blev lavet i april og maj måned 
i 1973 og 49 af byens borgere lagde 961,5 

frivillige arbejdstimer i ombygningen, 
Knud Hansen, Ødum Teglværk, skænkede 
mursten, Vognmand Børge Rasmussen, kom 
med sand og grus og Kristian Mølle, Ødum 
Forsøgsstation, leverede alle forsatsvindu-
erne. Jeg husker, jeg brugte maaaange timer 
på ombygningen, blandt andet med at skrue 
vandrør sammen, så mange, at en transistor-
radio, jeg havde til at ligge i bilens forrude, 
smeltede på en lang varm dag.

Byforeningen havde afsat 21.000 kr. til 
arbejdet og Kommunen spædede til med 
15.000 kr.

Der blev holdt reception, og repræsen-
tanter fra Kommunen med Borgmester 
Henning Nielsen i spidsen, som overrakte en 
buket blomster, så vidt jeg husker, i en flot 
vase med Kommunens våbenskjold, og på 
Andelsbankens og Hadbjerg Borgerforenings 
vegne kom kontorchef, Egon Christensen, 
med to smukke ryatæpper, som i mange år 
herefter hang i huset.

Borgmester Henning Nielsen talte, og i 
talen spåede han, at den isolation, der er sket 
i de enkelte hjem som følge af TV og radioens 
virke, i de næste tyve år vil blive afløst af en 
trang til fælles samvær, hvor man oplever 
fornemmelsen af at komme hinanden ved, og for 
at få folk til at forlade den hjemlige hygge må der 
skabes bedre samlingslokaler, som her i Ødum.

Om aftenen var der fest i forsamlingshu-
set, hvor byens borgere mødte talstærkt op, 
medbringende madkurv. Jeg husker, som fra 
så mange fester i forsamlingshuset, at der 
blev drukket rigeligt med øl og brændevin.

Jeg husker, at vi var to, der stod og ladede 
vandet på det nye herretoilet, da der kom 
en dame ind og stillede sig foran spejlet og 
ordnede håret, indtil hun i spejlet opdagede, 
hun var kommet ind af den forkerte dør, det 
kan nok være, hun kom ud igen i en fart.

Af martin møller

Den selvejende institution, 
Byforeningen for Ødum og Omegn, 
har i år eksisteret i 40 år og fejrer 

det med jubilæumsfest den 5. september 
2020 i forsamlingshuset.

At fortælle om Byforeningen er ikke nemt 
uden at forsamlingshuset også kommer ind 
i fortællingen, da en stor del af foreningens 
arbejde henfører til forsamlingshuset.

Historien for foreningen, som indtil stif-
telsen af Byforeningen for Ødum og Omegn, 
kun hed Ødum Byforening, går meget 
længere tilbage. Ja, helt tilbage til 1965, hvor 
byens borgere stiftede Ødum Byforening, 
efter at Ødum By fra Kommunen havde fået 
stillet den gamle skolebygning til rådighed 
for 100 kr. om året som forsamlingshus. Den 
tilhørende gymnastiksal, som før blev brugt 
som forsamlingshus, var blevet solgt fra og 
raget ned, efter at eleverne var blevet flyttet 
til Hadbjerg. Men allerede i 1964 var huset i 
brug som forsamlingshus, husker jeg tydeligt; 
for til høstfesten i oktober 1964, fik jeg en 
kæreste, som jeg heldigvis stadig er gift med.

Jeg husker, det var Gårdejer Åge 
Christensen, Ødumgård, Brugsuddeler 
Poul Henriksen og El-installatør Johannes 
Henriksen, der var foregangsmænd for 
foreningen. De kom også i den første besty-
relse med flere, som jeg ikke husker hvem var.

Kommunen lejer førstelærer Johansens 
lejlighed ud til en lærer, som arbejder 
på Hadbjerg Skole, mens Lærerinde Fru 
Mikkelsens lejlighed over de to skolestuer (nu 
salen) nedlægges.

Jeg husker, at huset manglede nogen 
vedligeholdelse plus både køkken og toilet-
ter, og for at det kunne bruges, måtte der 
gøres noget.

Der gik helt frem til 1971 før der kom skred 
i det. Kommunen var på besøg og vedtog, at billeder fra dengang, med de flotte ryatæpper på vægen bemærk den gamle skorsten.

40-ÅRS JUBILÆUM
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Op gennem 70’erne arbejder byforeningen 
med at få Kommunen til at lave cykelsti til 
Hadsten, for at få bedre gadebelysning i byen 
og fodgængerovergange på hovedvejen og 
fodgængerovergang på Ødumvej ved Kirken.

Der blev også startet op med ugentligt 
bankospil, med god tilslutning.

Samtidig søges Kommunen om at få 
rådighed over lejligheden i huset, som 
Byforeningen skriver til Kommunen, skal den 
bruges til Legestue, fritids-og ungdomsklub, 
hyggeklub for ældre og mødelokale.

Kommunen er dog ikke med på ideen, men 
tilbyder i maj 1979, at Byforeningen kan købe 
hele forsamlingshuset inkl. lejligheden for 
ejendomsvurderingen på huset, 405.000 kr. 
På en ekstraordinær generalforsamling vedta-
ges det, at byen ikke vil købe huset, da det er 
i for dårlig stand, og prisen er for høj.

Samtidig nedsættes et 7-mandsudvalg, der 
skal finde frem til andre muligheder, som kan 
fremlægges på den ordinære generalforsam-
ling i november ’79.

Det kan åbenbart betale sig at være 
forsigtig med at slå til på at købe huset, for 
i oktober 1979 beslutter Kommunen at 
forsamlingshus og lejlighed vederlagsfrit 
overdrages til Ødum By.

Samtidig havde 7-mandsudvalget fået lavet 
et projekt, der gik ud på, at man byggede en 
hal nede på sportspladsen ved IP Hartmanns 
vej og opgav forsamlingshuset, så nu fik byen 
noget af tænke over.

På generalforsamlingen d. 22. november 
1980 besluttes det, at forsamlingshuset skal 
forblive, som det er, da der ikke var stemning 
for de to fremlagte projekter.

Der er også et andet væsentligt punkt på 
dagsordenen, foreningen ”Ødum Byforening” 

skal nedlægges, da dens vedtægter ikke gør 
det muligt at overtage forsamlingshuset fra 
Kommunen, så der må dannes en ny forening.

Der blev herefter indkaldt til ekstraordi-
nær generalforsamling, og her blev ”Den 
Selvejende Institution, Byforeningen for 
Ødum og Omegn” stiftet, og en ny besty-
relse blev valgt, nu med 7 medlemmer mod 
tidligere 5.

Den nye forening overtager alle aktiver og 
passiver fra den gamle forening.

Den 23. november var der indkaldt til 
bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen konsti-
tuerede sig, og to medlemmer fra den gamle 
bestyrelse var med til en overdragelsesfor-
retning, til videreførelse af bankospillene, 
ret væsentligt, at de ikke gik i stå, og jule-
træsfesten, som var planlagt til den 27. 
december osv.

Når huset så ofte var lejet ud i weeken-
derne, skulle det hele pakkes sammen, og så 
var alt forfra igen den næste uge.

I 1986 blev suppleanterne for bestyrelsen 
hyret til at deltage i turnusordningen for 
bankospillene, da det begyndte at vokse 
bestyrelsen over hovedet.

Det kan nævnes, at i 1980 blev der solgt 
bankoplader for ca. 86.000 kr. med et 
overskud på ca. 12.000 kr. stigende op til 
1985-1987, hvor der blev solgt bankoplader 
for ca. 240.000 kr. med et overskud årligt på 
ca. 30.000 kr.

I 1988 er bankogejsten ved at løbe ud i 
sandet og 14. november stoppede bankospil-
lene, og Åge Ringgård takkede af.

I 1982 besluttes det at få et bedre køkken, 
det må have været i forbindelse med, at der 
skulle skiftes lejer i lejligheden, da den ene 
stue i lejligheden blev inddraget til køkken, 
det køkken som vi kender i dag.

Det nye køkken kostede mange frivil-
lige arbejdstimer og et materialeforbrug på 
31.000 kr. Her hentede bestyrelsen 5.000 kr. 
hjem i tilskud fra Kommunen.

Dengang var der løse gasblus, og 
gasflaskerne stod ude på terrassen. 
Opvaskemaskinen var en aflagt maskine 
fra Kommunehospitalet i Århus, som 
Preben Larsen og Alf Laursen skaffede og 
installerede.

Hvert år har byforeningen stået for, at der 
blev holdt Grundlovsfest, altid skiftende 
mellem legepladsen ved IP Hartmanns Vej 
og legepladsen på Amdrupvej, altid med stor 
tilslutning. På pladsen var der altid arrangeret 
fodboldturnering mellem børn og voksne, 
børne-loppemarked og meget andet sjov, 
som billederne til højre viser.

Bestyrelsen har op gennem tiden været 
aktiv, der har været arrangeret udflugter 
forskellige steder hen, jeg husker blandt 
andet statens forsøgsstation i Foulum, og 
bestyrelsen har været gode til at vedligeholde 
huset både ude og inde.

I 1984 fik salen den helt store tur, lige-
som lejligheden der hele tiden er blevet 
vedligeholdt.

Om det var i 1984 at skorstenen, som stod 
i salen, blev brækket ned, husker jeg ikke, 
men mon ikke.

I slutningen af firserne, da der kom natur-
gas til byen, var foreningen på banen og fik 
indgået aftale om naturgas, både i lejligheden, 
hvor der var oliefyr, og i forsamlingshuset, 
hvor der stadig var elvarme.

Forsamlingshuset skulle samtidig have 
installeret centralvarme, gulvet skulle repa-
reres, og alt arbejdet i forsamlingshuset blev 
udført med frivillig arbejdskraft (se billederne 
øverst side 32). 

Overgangen fra oliefyr til naturgas i lejlig-
heden købte man sig til.

I 1990 fik forsamlingshuset nyt tag, og 
lejlighedens overetage blev efterisoleret, 
pris ca. 135.000 kr. alt sammen sponso-
reret af Brugsmidlerne, penge der kom 
Ødum by til gode efter salget af Ødum 
Brugsforening til OK.

I 1993 søgte bestyrelsen om at få yderli-
gere hjælp fra Brugsmidlerne, og her blev der 
sponsoreret nyt komfur til naturgas og instal-
lationen hertil.

Gennem tiden har udlejning af lejlighe-
den, der nu var kommet i den nye forenings 
hænder, og ikke mindst bankospillene, været 
en stor del af foreningens indtægter.

Bankospillene, én gang ugentligt, var også 
en stor arbejdspost for bestyrelsen, der skulle 
stilles borde og stole op, der var bestil-
ling og afhentning af diverse kødpakker og 
andre præmier, der var salg af øl, vand, som 
skulle køres til huse, kaffe og selvfølgelig 
bankoplader, spillet skulle afvikles med et 
par medhjælpere, og fast opråber var Åge 
Ringgård, det var også Åge, der havde styr på 
alt det med sidegevinster osv.

Her er skitsetegning af halprojektet. Der var lagt et stort 
arbejde i det, og sportsforeninger fra hele omegnen var 
interesseret.
projektet faldt til jorden grundet økonomien, både 
bygningsudgifterne og den daglige drift.
Der var også et mindre projekt på banen, som heller ikke 
slog igennem.

Jeg har fået lov til 
at læse lidt i den 
gamle protokol.

Åge ringgård, 
dengang 
Lumbyesvej 6, 
byens faste 
bankoekspert.

Her spises is og 
sælges lopper.

Her er der gang 
i en drabelig 

fodboldkamp..

Det Historiske HJØrNe

HØST – September 2020

30 Det Historiske HJØrNe

HØST – September 2020

31



En af måderne på at holde beholdningen i 
foreningens pengekasse intakt, har været den 
årlige stensamlerdag, hvor børn og voksne 
samlede sten for landmændene, som så 
betalte en sum penge herfor.

Der er også op gennem tiden blevet holdt 
et hav af loppemarkeder, ofte nede på plad-
sen ved Brugsen, der hvor der nu er udkørsel 
fra den nuværende vaskehal og pusleskur.

Om aftenen efter et loppemarked var der 
ofte fest i forsamlingshuset, og udvalgte 
effekter kom her på auktion. Jeg husker, at 
Gårdejer Niels Bager på Astrup Vestergård 
havde givet et 18 tommer tærskeværk til 
auktionen, og en af de nye tilflyttere kom til 
at byde på det, han mente, at det var noget 
børnene kunne have og lege med, og var 

glad indtil det gik op for ham, hvor stort et 
tærskeværk er.

Jeg husker, det blev stående på Astrup 
Vestergård.

Den 22. november 2000 kunne forenin-
gen fejre 20-års jubilæum med en fin fest i 
forsamlingshuset, hvor der var underholdning 
med sange fra kendte musicals, Chess og Les 
Miserables.

I februar 2001 var der arrangeret folke-
musikaften, hvor det var orkesteret Sula, 
der spillede skotske og nordiske sange. Så 
godt, at jeg var nødt til at købe deres CD. Jeg 
husker også, at Nis Boesdal var på besøg til 
fortælleaften i 1999, også så spændende, at 
man var nødt til at købe hans bog med spæn-
dende historier.

Grundlovsfesterne blev 
desværre stærkt reducerede, 
da man startede op med 
grundlovsfest foran HØST-
Hallen i Hadbjerg, men 
foreningen holder godt fast i 
traditionerne, som billederne 
ved siden af viser.

Før som nu indkaldes der næsten årligt til 
frivilligt arbejde for at vedligeholde huset, 
som i den sidste tid har fået den helt store 
tur, hvor salen blandt andet har fået nye 
lofter og alt er blevet malet, og meget andet.

Herfra ros til bestyrelsen og tillykke med 
40-års jubilæet, jeg ved bestyrelsen lægger et 
stort arbejde i at holde foreningen og forsam-
lingshuset kørende, og pas godt på Ødum, 
som er et godt sted at bo, som det fremgår af 
det gamle postkort ovenfor.

til venstre er Jørgen og 
Claus i gang med gulvet.

Længst til venstre er bent i 
gang med at reparere huller 
efter smeden.

Flere kyndige er i gang 
med at hænge radiatorer 
op og skrue varmerør 
sammen, men en øl blev 
der også tid til.

Her er der sankt-
hansbål. Som vi 
ser dengang med 
mange deltagere.
Nu afvikles 
sankthansbålet i 
en mindre udgave, 
men foreningen 
holder heldigvis 
også her fast i 
traditionerne.

Herover ser vi salen før og efter.
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DGI/HØST IF FODBOLDSKOLE I HADBJERG
uge 27, den 29. juni – 3. juli

Årets DGI/HØST IF fodbold-
skole i Hadbjerg i uge 27 var 
pga. coronavirus noget ander-
ledes, end det vi plejer. Pga. 
restriktioner var vi i ugerne 
helt op til Fodboldskolen 
meget i tvivl om den blev 
afholdt samt under hvilke 
betingelser det måtte være. 
Så forberedelserne var 
intense lige til det sidste. Men 
det lykkedes det hele om end 
med diverse restriktioner.

Det der faktisk gav os 
de største udfordringer var 
forsamlingsforbuddet på max. 
50 personer samlet. Da der 
var 86 deltagere + 13 trænere 
og ledere – var en deling i to 
grupper nødvendig – ved start 
af skolen samt morgensam-
lingen de efterfølgende dage. 
Desuden var frokost delt i to 
hold samt øvrige pauser delt, 
så der ikke var samlet mere 
end de 50 man måtte være 
ad gangen. Desuden ingen 
hoppepude eller overnatning 
samt andre af de mere sociale 
ting vi plejer at samles om 
til Fodboldskolen i Hadbjerg. 

Bl.a. Randers FC besøg af 
superligaspillere var også 
aflyst. Randers FC gav dog 
sit bidrag til Fodboldskolen 
via en signeret bold med 
autografer til HØST IF. Til alle 
deltagerne, trænere og ledere 
var der desuden en fribillet 
til en superligakamp i sæson 
2020-2021. Tak til Randers 
FC for at tænke på klubberne 
og fodboldskolerne i disse lidt 
svære tider.

Alt i alt gik det faktisk 
rigtig fint med diverse tiltag. 
F.eks. indsamling af madpak-
ker ved morgensamling pr. 
hold – hvor trænere samlede 
alle madpakker og satte dem 
i køleskabene – og hentede 
igen til frokost, så alle ikke 
skulle rode rundt i køleska-
bene. Drikkedunkene fyldte vi 
to skoledere til første pause, 
så alle ikke skulle tanke ved 
samme drikketank. Disse ting 
tager vi med os til næste år 
uanset, da de virker rigtig godt.

Vejret var okay fodboldsko-
levejr hele ugen – dog med et 
par små og store regnbyger 

om tirsdagen. Men det blev 
taget med højt humør. De 
mindste årgange fik adgang til 
hallen og de ældre deltagere 
tog det med et smil på læben.

Der blev gået til den på 
banerne og det lykkedes os 
også at få lov til at bruge den 
oppustelige fodboldbane – 
som så blev brugt holdvis hen 
over ugen. Ellers foregik alle 
aktiviteterne holdvis adskilt 
ude på banerne.

Så jo det lykkedes igen – 
trods alt – med endnu en god 
DGI/HØST IF Fodboldskole i 
Hadbjerg.

Tak til alle deltagerne – tak 
til forældre for forståelse 
for restriktioner – tak til alle 
trænere og ledere samt Anne-
Berthe, som passede kiosken, 
som holdt åben i middags-
pausen hele ugen.

Vi ses igen til DGI/HØST IF 
Fodboldskole i Hadbjerg i uge 
27 i 2021.
Lars Olsen
Fodboldskoleleder
HØST IF

KLOAKSEPARERING I SELLING FORSAMLINGSHUS
Som alle øvrige ejendomme 
i Selling, skal regnvand og 
spildevand separeres, så det 
kan afleveres hver for sig. Og 
i forhold til vores projekt, var 
der tale om en noget større 
sag, idet vores grund omfat-
ter både Forsamlingshuset 
og Selling Børnehus. Vi var 
i bestyrelsen ret usikre på, 
hvordan vi kunne sikre os en 
god kvalitet til en god pris. 
Heldigvis var Lars H. Nielsen 
så flink at tilbyde sin hjælp 
til bestyrelsen, og han var 
været den primære drivkraft 
i projektet. Lars har igennem 
12 år siddet i bestyrelsen for 
vandværket, så han har stor 
interesse og indsigt i, hvad 
der foregår ”under jorden”. 
Rådgivende ingeniør Vognsen 
blev sat på opgaven med at 
skrive et udbudsmateriale, 
hvor vi fik en pris fra tre 
mulige leverandører.

Den billigste pris 
kom fra Holkjærgård. 
Forsamlingshuset har 
igennem en del år samar-
bejdet med Holkjærgård om 
forskellige opgaver, og Lars 
har også et godt kend-
skab til dem igennem hans 
indsats for vandværket. Så 

vi var fortrøstningsfulde ved 
opstarten.

Et meget vigtigt punkt 
i den samlede plan var, at 
arbejdet på Børnehusets del 
af grunden skulle udføres i 
den tre-ugers periode, hvor 
Børnehuset holdt sommerfe-
rie. Og vi kunne konstatere, 
at arbejdet var klar faktisk en 
hel uge før deadline. Vi har 
set, hvordan øvrige projekter 
i byen er skredet både hvad 
tidsplan og økonomi angår. 
Og det kan vi konstatere ikke 
har været tilfældet med vores 
projekt, heldigvis.

En opgave i denne størrelse 
er en stor udgift for huset, 
men heldigvis har vi fået 
ELRO Fonden til at sponso-
rere den del af opgaven, som 
ligger på Forsamlingshus 
delen, så mange tak for dét.

Vi har i øvrigt benyt-
tet lejligheden til også at 
gennemføre andre småop-
gaver, som kunne være 
praktiske at gennemføre, nu 
hvor man allerede var i gang. 
Arealet omkring flagstan-
gen er blevet reduceret i 
areal og genopbygget, så 
den nu måler 1 x 1 meter. 
Flaskecontaineren er blevet 
flyttet, så den ikke længere 

står bagved busskuret, men 
udenfor køkkendøren. Det 
giver mere parkeringsplads, 
og dernæst skal man ikke gå 
tværs over parkeringspladsen 
for at tilgå flaskecontai-
neren. Det bemærkes for 
øvrigt, at denne container 
også gerne må bruges til øl/
sodavandsdåser og plastic-
flasker. Og hækken bagved 
busskuret er blevet inddraget 
til parkeringsplads. Bag på 
en af lamperne ned mod 
Ådalen er der nu monteret 
et 400 volt CEE kraftstik, 
hvilket f.eks. kan bruges til 
kølevogn/pølsevogn, der står 
på p-pladsen. I skrivende 
stund trænger hækken til 
en klipning, og det sørger 
CT Total for, det er måske 
allerede gennemført, når du 
læser dette.

Dermed har vi også fået 
lavet nogle synlige forbed-
ringer, udover dem der er 
foretaget ”under jorden”. Så 
vi står godt rustet til at tage 
imod de arrangementer, som 
heldigvis er vendt tilbage. 
Du kan som altid følge med 
i husets aktiviteter på vores 
hjemmeside, www.8370.dk
martin bugge Kobberø
Selling Forsamlingshus
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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.

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

Til smartphone kan man 
også gratis hente appen 

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

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

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

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

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

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

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

 
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 åbner igen for arrangementer på OK tanken i Ødum 
Her står i øvrigt snart en ny dobbelt vaskehal klar

Arrangementerne med en fra HØST IF og en 
OK-konsulent gennemføres selvfølgelig indenfor de 
restriktioner som sundhedsmyndighederne anbefaler.
Kommende arrangementer
Fredag d. 18. september kl. 12.00-16.00
Fredag d. 16. oktober kl. 12.00-16.00
Fredag d. 13. november kl. 12.00-16.00

Lars Olsen
HØST IF
Sponsorudvalg FERIE OG FRIWEEKENDS

Jeg holder efterårsferie i uge 43 og er på 
kursus i uge 44

Friweekend holdes den 25.-27. 
september

I disse perioder henviser jeg til kirke-
kontoret i Hadsten på telefon 86 98 04 25 
eller til mine kolleger i Hadsten på telefon 
86 98 08 09.
mette Krabbe
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By- / borgerforening
Byforeningen for Ødum & Omegn 30 64 31 94 
Lillian Lindberg oedum-by.dk
Hadbjerg Borgerforening hadbjergborgerforening.dk 
 hadbjergborgerforening@gmail.com 
Poul Kragh 22 91 66 33
Selling Borger- & Grundejerforening 
Steffen Espersen 28 68 40 38 
Tåstrupvej 7 Steffen@komis.dk
Cykler og cykelreparation
CykelMøller 23 86 38 54 
Glentevej 2, Hadbjerg glentevej2@msn.com 
 www.cykelmøller.dk
Ejendomsmægler
DanBolig Hadsten 87 61 31 80 
Østergade 21, Hadsten www.danbolig.dk 
Joan Pank joan.pank@danbolig.dk
EDC Huset Hadsten & Hinnerup 86 98 36 00 
Søndergade 3 837@edc.dk 
8370 Hadsten www.edc.dk
Elektriker
KE EL-Installation 86 98 95 11 
Gunderuplundvej 2, Ødum ke-el@ke-el.dk  
 www.ke-el.dk
Entreprenør og kloakmester
Hadbjerg Mur og Beton 60 14 64 09 
v/Aut. kloakmester Morten Eriksen www.hmbaps.dk 
Hadbjergvej 135, Hadbjerg info@hmbaps.dk
Forsamlingshus
Hadbjerg Forsamlingshus  hadbjergborgerforening.dk 
Udlejning: Tine og Michael Olesen 20 73 87 49
Selling Forsamlingshus www.8370.dk 
Udlejning 21 86 11 12
Ødum Forsamlingshus odumforsamlingshus@gmail.com 
Udlejning 30 64 31 94

Frisør
Byens Frisør 86 98 01 00 
Søndergade 14, Hadsten bente@byensfrisoerhadsten.dk 
 www.byensfrisoerhadsten.dk
Galleri
Det lille Galleri 22 97 33 84 
Per Tjørnild detlillegalleri.oedum@gmail.com 
Ødumvej 30, Ødum www.det-lille-galleri.dk
Hårde hvidevarer – service og reparation
Aktiv Hvidevareservice 70 10 10 05 
ved Martin Simonsen www.ahs.dk 
Bavnehøjvej 115, Hadbjerg
Kirke
Kirkegårdsleder Emil Dalsgaard Larsen 23 81 87 17 
 nothinginline@gmail.com 
Kirkekontor 86 98 04 25 
Kirkevej 5, Hadsten kirkekontoret@hadstensogne.dk
Kirkeværge John Langdahl 27 20 01 46 
Gunderuplundvej 10, Astrup john@langdahl.dk
Menighedsrådsformand Mia Ridtland Jensen 51 86 55 03 
Rødkælkevej 22, Hadbjerg 8147@sogn.dk
Sognepræst Mette Krabbe 86 98 90 65 
Ødum Præstegård, Ødumvej 32 mekr@km.dk
maler
H.A. Sørensen & Søn 86 91 45 40 
Ved J.E. Sørensen, St.St.Blichersvej 9, Selling 21 68 39 19 
 mal@has-mal.dk
murer
Murermester Kristian S. Hardam 23 27 00 55 
Sellinghedevej 4 Kristian.hardam@mksh.dk 
8370 Hadsten www.mksh.dk
Skole
Hadbjerg Skole hadbjergskole.skoleporten.dk 
 hsk@favrskov.dk 
Kontorerne 89 64 48 00 
Hadbjerg Skolefritidsordning 89 64 48 20

sport og gymnastik
HØST IF www.høstif.dk 
Claus Glavind, formand 71 78 02 30 
 claus@glavind.net 
Klublokalet 86 91 42 46
Transport
LLTransport LillianLindbergTransport@gmail.com 
Amdrupvej 4a, Ødum 22 87 05 22
Tømrer
Hadbjerg Tømrerfirma Mikkelsen & Søn 86 91 41 90 
Baunehøjvej 160 info@hadbjergtomrerfirma.dk 
 www.hadbjergtomrerfirma.dk 
ved Claus Mikkelsen 24 65 63 83
Tømrerfirmaet, Kurt Jensen 86 91 45 78 
Ødumvej 6, Selling 40 21 49 50  
www.tomrerfirmaetkj.dk kj@kurtjensen.biz
Tømrermester Hans Peter Krogh 40 20 94 40 
Ådalen 11, Selling 86 91 41 40 
 post@hanspeterkrogh.dk
Vandværk
Hadbjerg Vandværk I/S 25 56 35 86 
v/Chris Heltborg Oxholm, Mejsevej 12 hadbjergvand.dk 
 hadbjergvand@hadbjergvand.dk
I/S Ødum Vandværk odumvandvaerk@outlook.dk  
Formand Erik Poulsen 86 98 91 43 
Kasserer Torben Holm Knudsen 20 93 41 37
Vvs og blikkenslager
Byens VVS-Hadsten ApS 70 25 08 86 
Mågevej 20, Hadsten www.vvs-byens.dk 
 info@bovas.dk

Autoværksted
KP Erhvervsbiler ApS 21 71 15 77 
AutoMester, service og skadescenter www.kp-e.dk 
Byvej 8a, Selling kim.petersen@os.dk
Bach – Hadsten, service-, skade-, undervognscenter 
Over Hadstenvej 22, Hadsten  40 20 47 09 / 86 98 28 09 
www.bach-hadsten.dk  bachhadsten@privat.dk
Bank / sparekasse
Nordea, Hadsten 70 33 33 33 
Østergade 21, Hadsten www.nordea.dk
Sparekassen Kronjylland 86 98 28 11 
Søndergade 8, Hadsten hadsten@sparkron.dk 
 www.sparkron.dk
Bedemand
Kronjyllands Begravelsesforretning 86 98 39 00 
Gunnar Lauritsen, Søndergade 7, Hadsten kronjyllands.dk 
 gl@kronjyllands.dk
Unik Begravelse 70 23 53 03 
Vestergade 15, Hadsten info@unikbegravelse.dk 
 www.UnikBegravelse.dk
Benzin- og servicestationer 
OK 86 98 92 66 
Landevejen 203, Ødum ok@ok.dk 
 www.ok.dk
Blikkenslager  Se vvs
Bogtrykker
Buchs 86 42 05 99 
Kertemindevej 15, 8940 Randers SV buchs@buchs.dk 
 buchs.dk
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http://oedum-by.dk
http://hadbjergborgerforening.dk
mailto:hadbjergborgerforening%40gmail.com?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
mailto:Steffen%40komis.dk?subject=H%C3%98ST%3A%20
mailto:glentevej2%40msn.com?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
https://www.cykelmøller.dk
http://www.danbolig.dk
mailto:joan.pank%40danbolig.dk?subject=H%C3%98ST%3A%20
mailto:837%40edc.dk?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
http://www.edc.dk
mailto:ke-el%40ke-el.dk?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
mailto:www.ke-el.dk?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
http://www.hmbaps.dk
http://info@hmbaps.dk
http://hadbjergborgerforening.dk
http://www.8370.dk
http://odumforsamlingshus@gmail.com
mailto:bente%40byensfrisoerhadsten.dk?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
http://www.byensfrisoerhadsten.dk
mailto:detlillegalleri.oedum%40gmail.com?subject=H%C3%98ST%3A%20
http://www.det-lille-galleri.dk
http://www.ahs.dk
mailto:nothinginline%40gmail.com?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
mailto:kirkekontoret%40hadstensogne.dk?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
mailto:john%40langdahl.dk?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
mailto:8147%40sogn.dk?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
mailto:mekr%40km.dk?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
mailto:mal%40has-mal.dk?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
mailto:Kristian.hardam%40mksh.dk?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
http://www.mksh.dk
http://hadbjergskole.skoleporten.dk
mailto:hsk%40favrskov.dk?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
http://www.høstif.dk
mailto:claus%40glavind.net?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
mailto:LillianLindbergTransport%40gmail.com?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
mailto:info%40hadbjergtomrerfirma.dk?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
http://www.hadbjergtomrerfirma.dk
http://www.tomrerfirmaetkj.dk
mailto:kj%40kurtjensen.biz?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
mailto:post@hanspeterkrogh.dk
http://www.hadbjergvand.dk
mailto:hadbjergvand%40hadbjergvand.dk?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
mailto:odumvandvaerk%40outlook.dk?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
http://www.vvs-byens.dk
mailto:info%40bovas.dk?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
http://www.kp-e.dk
mailto:kim.petersen%40os.dk?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
http://www.bach-hadsten.dk
mailto:bachhadsten%40privat.dk?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
http://www.nordea.dk
mailto:hadsten%40sparkron.dk?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
http://www.sparkron.dk
http://kronjyllands.dk
mailto:gl%40kronjyllands.dk?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
mailto:info%40unikbegravelse.dk?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
http://www.UnikBegravelse.dk
mailto:ok%40ok.dk?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
http://www.ok.dk
mailto:buchs%40buchs.dk?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
http://buchs.dk
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HØST september 
udkommer

p 
Danmarks udsendte

Konfirmationer
40-års jubilæum

Konfirmationer

Kirke i Børnehøjde, 
kl. 17.30

Konfirmationer
Deadline til HØST 
oktober

Gudstjeneste, kl. 9.30

Valg til menighedsråd, 
kl. 19.00

HØST IF på OK, 
kl. 12.00

Gudstjeneste, 
kl. 11.00

HØST oktober 
udkommer

Fællesspisning, 
Selling, kl. 18.00

Gudstjeneste, 
kl. 11.00
Kirkecafé

OKt.
 6. Kirke i Børnehøjde, kl. 17.30
 11. Gudstjeneste, kl. 9.30
 16. Gudstjeneste, kl. 9.30 
  HØST IF på OK, kl. 12.00
 25. Gudstjeneste, kl. 11.00
 29. HØST november udkommer
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