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Høstgudstjeneste,
SøndagsCafé, syweekend,
halloweenfest
AKTUELT

Tip en 13'er. Ny bestyrelse i
Ødum. Ekstraordinær valgforsamling i Hadbjerg.
AKTIVITETER

Stavgang. Løb. Krolf. Ju jitsu.
Bordtennis. Badminton.
Volley. Floorball. Fodbold.
DET HISTORISKE HJØRNE

Da der var smedje i Selling.

TILBAGEBLIK

Generalforsamling og jubilæum i Byforeningen for
Ødum & Omegn
SPONSORHJØRNET

Nyheder om og fra dem
der støtter arbejdet i
HØST-området.
PRAKTISK INFORMATION

Hadbjerg Skole
Kirkebil og sogn.dk
Præster
HER FINDER DU

Bladets støtter og andre
kontaktoplysninger

En stille, høstlig brusen
igennem bøgeskoven går,
og som en vinges susen
gør leen skår i skår.
Og luftens bølger kløves,
thi storkens unger prøves
højt over bondens gård.
Det høje havedige,
hvor hyld og rose blomstred nys,
har ødt sit blomsterrige
og slukt sit kongelys.
Men bærret har sin sødme,
og æblets kind får rødme
fra solens sidste kys.

INTRO
EN STILLE,
HØST-LIG BRUSEN
Mejetærskerne er tilbage i maskinhuset og den mest nervepirrende sæson er
forbi. Landmandens skuldre er trukket ned
fra ørerne igen. Det er tid til at fejre, at
HØSTen er i hus.
Christian Richardt skriver smukt om
æblets kinder, tidseltoppe, storkeunger og
bærrets sødme.
Og med en solstråle i nakken kan man da
kun kom til at slappe af og nyde sin HØST.
God HØST.

Og tidseltoppen dunes,
som om det var til bomuldshøst,
og hasselnødden brunes
til alle småfolks lyst.
Med blomster får det være,
thi nu vil alting bære
og række frem til høst!
Jeg elsker, hvad der trives
og sætter frugter i sin art,
selv om det ikke drives
til modenhed i fart.
Jeg hader, hvad der gærer,
når det kun sætter blærer
og aldrig bliver klart!
Men nu er frugtens time,
den kerner sig fra dag til dag.
Med hver en solestrime
får farve den og smag.
Og om end regn kun skyller,
med saften den sig fylder
i dybe åndedrag.
Du skønne livets orden,
at der på forår følger høst,
at der er mer end vorden,
og mer end ungdomslyst:
Bring korn i lo og lade!
Bring frugt bag dunkle blade!
Bring hjertet fred og trøst!

Niels Bjarne
Larsen
Grafisk design

Rikke Møller
Antvorskov
Redaktør
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GUDSTENESTER
Oktober		
Søndag d.
4
17. søndag efter trinitatis
Søndag d. 11
18. søndag efter trinitatis
Søndag d. 18
19. søndag efter trinitatis
Søndag d. 25
20. søndag efter trinitatis
November		
Søndag d.
1
Allehelgens søndag
Søndag d.
8
22. søndag efter trinitatis
Søndag d. 15
23. søndag efter trinitatis
Torsdag d. 19
Tænkepausegudstjeneste
Søndag d. 29
1. søndag i advent
December		
Søndag d.
6
2. søndag i advent
Søndag d. 13
3. søndag i advent
Søndag d. 20
4. søndag i advent
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Den Blå Café
2. oktober 2020
Se side 10

Ødum
Hadbjerg
kl. 11.00 (MK) Høstgudstjeneste m. efterfølgende SøndagsCafé i Ødum Forsamlingshus
kl. 9.30 (MK)
kl. 9.30 (AMKH)
kl. 11.00 (LTM)
Ødum
Hadbjerg
kl. 9.30 (MK)
kl. 11.00 (MK)
kl. 11.00 (MK) m. SøndagsCafé i forsamlingshuset
kl. 9.30 (AMKH)
kl. 19.30 (MK) tema: Skam
kl. 11.00 (MK)
Ødum
Hadbjerg
kl. 11.00 (MK) m. SøndagsCafé i forsamlingshuset
kl. 11.00 (AMKH med kadet)
kl. 16.00 (MK) De Ni Læsninger

HØST

GUDSTJENESTE
Søndag d. 4. oktober kl. 11.00, Ødum Kirke
Høstfesten med helstegt pattegris er aflyst
i år pga. coronasituationen, men den 4.
oktober holder vi høstgudstjeneste i Ødum
Kirke kl. 11.00. Vi skal synge alle de gode
gamle høst- og efterårssalmer og bagefter
er der SøndagsCafé i Ødum Forsamlingshus,
hvor menighedsrådet er vært for en lettere
anretning.
Øl og vand kan købes i caféen.
Menighedsrådet

Præster
MK
Mette Krabbe

Andre kirker
kl. 11.00 Skjød (MK)

Andre kirker

LTM
Lise Thorbøll Melchiorsen
AMKH
Anne Martiny Kaas-Hansen
MHT
Marie Hedegaard Thomsen
RH
René Høeg

Andre kirker

AB
Anders Bonde

HVOR DER ER HJERTERUM
Stedet hvor vi mødes og alle er velkomne

Vi åbner allerede d. 4. oktober kl. 11.00
Vi glæder os rigtig meget til at komme i gang
med SøndagsCafé i Ødum Forsamlingshus for
alle i HØST-området.
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 saftevand, og man har mulighed til at købe et
stykke kage til den søde tand.
Da COVID-19 stadig er her, skal vi blive
ved at passe på hinanden ved at holde
afstand og huske at spritte hænder ofte.

Vi holder åbent første gang 4. oktober kl.
11.00-14.00.
I skal være hjertelig velkommen til fællesskab i nærmiljøet.
Den næste dato bliver den 8. november
2020 kl. 11.00-14.00.
Årets sidste dato 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 små offentlige samlinger.
Med hjertelige hilsener
fra Lisa og Elisabeth
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KOM TIL

SYWEEKEND
16.-18. OKTOBER I SELLING FORSAMLINGSHUS

Vi er klar igen med næste sy-weekend i 2020,
og glæder os til endnu en weekend, hvor vi kan
få syet en masse, og samtidig opmuntre hinanden, og lære nye tricks og idéer af hinanden.

V

i åbner fredag d. 16. oktober kl. 8
og bliver så længe vi gider. Lørdag
morgen åbner vi igen kl. 8 og går
sent hjem. Søndag igen kl. 8 til kl. 16. Du kan
deltage i det omfang du ønsker, blot meld dig
på hvilke dage du kommer.
Frokost og aftensmad kan købes for 40 kr.
pr. måltid.
• Borde, stole, strygebræt, strygejern findes
• Medbring egne symaterialer, evt. bordlampe og forlængerledning
• Kaffe og te ad libitum
• Øl, vand og vin kan købes til meget
rimelige penge
• Stofrester/grej sælges/byttes, så tag dit
overskydende stof med

Pris: Gratis
Tilmelding: Skriv en mail til
lykkefis@hotmail.com
Medbring evt. lidt kage, guf eller andet
lækkert til hele holdet.
Max. antal deltagere: 40 personer pr. dag
Det er lige meget hvor øvet eller uøvet du
er, for der vil være mange rutinerede syere til
stede til at hjælpe dig.
Vi glæder os til at se jer igen, og gerne hilse
på nogle nye deltagere også.
Sypigerne i Selling

Halloweenfest

Vi har den glæde at invitere
børn i HØST-området
til årets halloweenfest i
Ødum Forsamlingshus.

Vi inviterer til årets børnefest lørdag 31. oktober kl.
17-20: For de 6-12-årige i
HØST-området.
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 uhyggelige, 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 de kun 20 kr. det
koster i adgang, får børnene
aftensmad. Denne plejer at
bestå af pølsemumier, zombielort i kattebakkegrus, døde
fingre og orme. Desserten
består af skrækkelige kager.
I skal huske et par guldmønter til sodavand eller
juice, og de 20 kr. til indgang.
Evt. Mobilpay entré til 69922
mrk. dit barns navn og klasse.

Vi kan ikke klare os uden
den fantastiske hjælp vi får
fra forældre og andre frivillige
– så vi vil igen bede om hjælp.
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 d. 23.
oktober – vær søde at overholde denne.

Frygtelige hilsener fra Anja, Elisabeth
samt det fantastiske crew af frivillige forældre!

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 små offentlige samlinger.
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PRÆDIKEN TIL
ALLEHELGENSSØNDAG

ALLEHELGENS

SØNDAG
Den 1. november

Ødum Kirke kl. 9.30
med lystænding og 4-stemmig korsang
Hadbjerg Kirke kl. 11.00
med lystænding og 4-stemmig korsang
Navnene på dem, som er døde i det
forgangne år, vil blive læst op, og ved begge
gudstjenester medvirker professionelle
sangere, som vil synge 4-stemmige motetter,
koraler og andet godt, som er nøje udvalgt til
lejligheden.

Digteren Inger Christensen har skrevet digtet:
Alfabet. Heri bruger hun alfabetet som en
slags opslagstavle. Ved hvert bogstav skriver
hun alle de ord op, som hun finder væsentlige
og som begynder med A, B, C osv. På den
måde folder hun alle de forunderlige fænomener ud, som vores menneskeliv består af,
og de bliver til lange rækker af ord, der bugter
sig frem over papiret. Eller rækkerne af ord
bliver som en tørresnor, hvor hele vores liv
hænges op og på en grå efterårsdag minder
os om, hvad vort liv rummer. Under bogstavet ”E” skriver Inger Christensen: ”Efteråret
findes; eftersmagen og eftertanken findes;
og enrummet findes; englene, enkerne og
elsdyret findes, egetræet og elmetræet findes,
og enebærbusken, ensheden, ensomheden
findes, og edderfuglen og edderkoppen
findes, og eddiken findes, og eftertiden,
eftertiden … ” findes også. Eftertiden er den
tid, der kommer efter noget andet. Er den tid,
hvor noget er forandret; og aldrig igen bliver,
som det var engang.
Og netop eftertiden handler det om allehelgenssøndag. Dagen hvor, vi som de levende,
mindes dem, der er døde. Dem, der var saltet
og lyset i vores liv. Dem, hvis død gjorde os
fattigere, fordi de var med til at gøre vores liv
rigere, da de levede. Dem, som vi stadigvæk
føler os berigede af, hver gang vi tænker på
dem. Sådan var han. Sådan var hun. Sådan
ville han have gjort, hvis han stadigvæk havde
været i live. Sådan ville hun have sagt, om vi
endnu havde haft hende iblandt os.
Ja, mindet er en stadig kilde til både glæde
og sorg, og taknemmelighed.
Og midt ind i denne eftertid – i sorgen, da
lyder ordene fra evangeliet til allehelgenssøndag: ”I er jordens salt” … ”I er verdens lys”.
Det kan være svært at tro, for lige nu mangler
vi dem, der var salt og lys i vores liv. Og hvorfor lige salt og lys? Hvad særligt er der ved
disse fænomener?
Vi kender dem så godt. De hører til i
ethvert køkken. De er hverdagsting, vi knap
kan leve uden. Maden smager os ikke, hvis
ikke der kommer salt i. Kød kan holde i
månedsvis, hvis det bliver saltet. Har man
været sydpå i varmen, ved man, at det er livsnødvendigt at spise salt. Saltet binder væsken
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til kroppen, så man ikke dehydrerer. Og salt
renser – renser som salte tårer kan forløse et
sørgende hjerte. Salt kan meget. Men det er
ikke meget værd i sig selv. Vi kan smage på
det, men det smager os ikke. Det afgørende
ved saltet er, at det altid gør noget ved noget
andet. Det præger den sammenhæng det
indgår i.
Ligesom lyset. Lyset, der kaster sine
stråler ud i rummet og belyser genstande
og personer. I lysets stråler trækkes ansigter
frem, skygger lægges, figurer rykker tættere
på, mens andre glider i baggrunden. Lys
skaber klarhed. Men lys skaber også rum.
Antropolog Edwin Ardener lavede 1992 et
lille feltstudie om lys i Skandinavien. Han
undrede sig over vores lys-kult, som han
kaldte det. Vores trang til at tænde stearinlys alle steder. Folk tændte stearinlys, hvor
som helst, havde han lagt mærke til, endda
midt på dagen! Når der kom en gæst, kom
et stearinlys på bordet. Og selv folk der var
alene tændte undertiden lys. I Sydeuropa
ville det være signal om, at nogen var død.
Men ikke her. Antropologens konklusion var,
at stearinlysene ikke har betydning i sig selv,
men er sociale markører, som gør noget ved
noget andet: de omdanner et fysisk rum til
et socialt rum. Stearinlyset gør det samme
som saltet, det gør noget ved noget andet.
Det præger og skaber den sammenhæng, det
indgår i. Men det gør også mere end det. Det
skaber bånd mellem mennesker, levende
som døde.
I eftertiden har vi brug for at skabe bånd
mellem os og vores døde. Vi skal finde en
måde at leve med tabet på. Nogle tænder lys
og går på kirkegården, andre får deres kære
tatoveret på kroppen, eller sætter et billede
af deres afdøde far i brudebuketten. Der
er mange måder at skabe bånd til de døde
på. Bånd, der trods død og adskillelse, ikke
brister.
Den nyeste forskning inden for sorg viser,
at sorgen over tabet af vores nærmeste,
kommer vi ikke over. Den forandrer sig med
tiden. Den får andre udtryk. Vi finder en
måde at leve med den på, men vi kommer
ikke over den. Dog må vi erkende, at de
døde i en vis forstand, fjerner sig fra os med
tiden – eller vi fra dem. De bliver et afsnit, et
kapitel i vores liv. Deres liv er afsluttet. Vores
er ikke. Men vores kærlighed til dem, er heller
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ikke afsluttet. Og hvad de betød for os, bliver
aldrig betydningsløst. Derfor må der skrives
nye afsnit, nye kapitler. Der må fortælles nye
historier om at leve med at leve uden – den,
man elskede.
Og det må vi gøre hver især, og gøre på den
måde, som passer til os. Men allehelgensdag
gør vi det i fællesskab. Allehelgenssøndag
markerer vi i fællesskab de dødes betydning.
Vi dyrker dem ikke som helgener, men vi
mindes dem, som dem, der var salt og lys i
vores og andres liv. Og samtidig med at vi
mindes dem, opdager vi, at sorgen over at
miste, aldrig er større end glæden, der gik
forud. Sorgen blander sig med glæde og
taknemmelighed – ikke fordi alting bare var
godt, men fordi vi levede sammen, kæmpede
sammen og gav hinandens liv mening.
”I er jordens salt” … ”I er verdens lys” …
At være lys betyder ikke at have et lyst sind
og stråle og smile fra øre til øre, men derimod
at have noget eller nogen at leve for, både i
gode og onde tider. Karen Blixen skal have
sagt: ”Alle sorger kan bæres, hvis de sættes
ind i en fortælling, eller der fortælles historie
om dem”. Kristendommen er fortællingen
om Gud, der elskede verden så meget, at
han til sidst måtte sende sin eneste søn, sit
allerdyrebareste, for at vinde verden for
sin kærlighed. Men verden er ikke et ufarligt sted. Ved at sende sit barn ud i verden
gjorde Gud sig sårbar. Han udsatte sig selv
for sorgens mulighed. Og da Gud mistede sit
barn på korset, blev Gud den sørgende gud. I
kristendommen forstår vi ikke blot Gud som
en far, men som en far, der har mistet. Når
vi beder til Gud i vores sorg, beder vi til ham,
der mistede det kæreste, han havde. Gud
er de sørgendes gud, han er de ensommes
Gud. Han er vores Gud. Og som sådanne er vi
jordens salt og verdens lys.
Velkommen til allehelgensgudstjeneste den
1. november i vores lokale kirker.

Mette Krabbe
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Den Blå Café
Den første fredag i hver måned
kl. 15.00-17.00 i
Hadsten Sognegård
Den Blå Café er et gratis tilbud
til alle i Favrskov, der har mistet et
nærtstående menneske og som
har lyst til at mødes med andre, der
ved hvad det vil sige at miste og stå
alene tilbage.

Den blå cafe er et supplement til sorggruppen i Folkekirken
Favrskov og er både for dig er har været med i sorggruppen og for dig
som overvejer at begynde.
Bag Den Blå Café står ”Folkekirken i Favrskov”
Vært er sognepræst Mette Krabbe
I cafeen tilbydes der kaffe, te og vand

LAN-PARTY

Arrangementet foregår d. 14. november
kl. 10-24. Prisen er 100 kr. pr. barn, og der er
plads til 30 deltagere.
Yderligere info og tilmelding på
billetfix.dk/da/e/lan-party-6-18-ar/

Det sker i HØST-området
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TEMAAFTEN OM SORG
Torsdag d. 5. november kl. 19.30, Hadsten Sognegård
Tidligere sygehuspræst ved Aalborg Universitetshospital,
Ruth Østergaard Poulsen

”HVORDAN HJÆLPER VI
BEDST OS SELV OG HINANDEN,
NÅR LIVET GØR ONDT?”

Nærvær
over en kop
friskbrygget
kaffe

Hvem kommer?
Fælles for dem som kommer er, at de
alle kender til sorgen der følger, når man har
mistet et betydningsfuldt menneske.

Efter to fantastiske LAN-party hen over
sommeren afholder Hadbjerg Borgerforening
endnu en gamer-dag for børn og unge i alderen 6-18 år.

FOROMTALE AF ARRANGEMENTER I KOMMENDE MÅNEDER

Ruth Østergaard Poulsen
har været sygehuspræst på
Aalborg Universitetshospital
i 19 år. Gennem utallige
samtaler med mennesker i
sorg og krise har hun opbygget en solid erfaring med,
hvad vi mennesker har brug
for, når ulykken rammer.
Patienterne fortæller nemlig
meget om, at mange – i
bedste mening – kommer til
at sige noget, som faktisk

sårer. Trøst er en fornærmelse, hvis der ingen trøst
er, og tiden læger ikke alle
sår. I dette foredrag vil Ruth
komme med masser af bud
på, hvad vi kan gøre og ikke
mindst, hvad vi ikke skal gøre
og sige, når et menneske er i
sorg. Foredraget, der er tænkt
som oplæg til samtale senere
på aftenen, vil også berøre,
hvad troen kan bruges til, og
hvad den ikke kan bruges til.

SORGGRUPPE FOR VOKSNE
Når man har mistet, kan det
være svært at komme videre
efter den første tid. Da kan
det være en støtte at tale
med mennesker, som har
oplevet det samme som en
selv. Det kan være mennesker, man kender, eller det
kan være i en sorggruppe.
Formålet med sorggruppen
er at skabe et rum, hvor man

sammen med ligestillede har
tid og plads til at tale om det,
der er svært. Gruppen er for
alle, der har mistet en ægtefælle/partner, et voksent barn
eller en nær slægtning.
Efter aftale mødes vi 1-2
timer ad gangen. Møderne
finder sted i Sognegården,
Kirkevej 5, Hadsten. Vi får en
kop kaffe/te undervejs. Når

Vi holder løbende øje med
Sundhedsstyrelsens anbefalinger ift. COVID19, og tager forbehold for evt. at måtte
udskyde arrangementet.

man henvender sig, vil man
få tilbudt en samtale, før man
kommer til det første møde.
Her kan man fortælle om sin
situation, og vi finder i fællesskab ud af, om sorggruppen
kan være en hjælp.
Gruppen ledes af sognepræst Mette Krabbe,
tlf. 86 98 90 65

Link til LAN-party findes selvfølgelig også
sammen med opslaget på borgerforeningens
Facebook-side.
Hadbjerg Forsamlingshus
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TIPS EN 13’ER

I anledning af Byforeningen for Ødum & Omegns 40 års jubilæum (se side 28) har vi lavet en
lille konkurrence, som vi havde kørende på selve dagen. Den skal andre da ikke snydes for.
Der er to flasker rødvin på højkant til den, som er nærmest en 13’er.
Du kan sende et billede af tipskuponen til: odumforsamlingshus@gmail.com senest onsdag
d. 7. oktober. Vinderen findes fredag d. 9. oktober.
For at give mere plads til vejkryds i Ødum,
måtte OK flytte sit tankanlæg, hvilket år?

1987

1997

2007

De lokale bønder stod i fællesskab bag
forsøget med en stensamlerdag, med efterfølgende fest i forsamlingshuset, hvilket år
var det?

1999

2000

2001

Hvornår udkom det første nummer af
HØST?

1984

1994

2004

Landbohaven ”Ellegårds have” holder åbnet i
Ødum, fra hvilken dato?

Marts 1997

April 1997

Maj 1997

Hvilket år ønskede en kreds af Ødumborgere, at den gamle teglværksgrund, skulle
udstykkes til byggegrunde?

Maj 2001

Maj 2002

Maj 2003

Hvilket år fik vi et Halloween-udvalg?

1984

1994

2014

Trafikproblemer i/omkring Ødum er startet i?

70’erne

80’erne

90’erne

Hvilket år vandt Ødum i en femkamp ved
årets sportsuge i Hadbjerg?

1988

1989

1990

Har levnedsmiddelkontrollen været forbi
Ødum Forsamlingshus?

Ja

Måske

Nej

Hvilket år fik den forgangne præst Ole Juul
en pris for sin samfundsgavnlige indsats?

Marts 1997

Marts 1998

Marts 1999

GYMO82

ØDUM82

NY BESTYRELSE

I BYFORENINGEN FOR ØDUM
OG OMEGN SEPTEMBER 2020

Den nye bestyrelse i byforeningen har haft
konstituering.
Valgt til posterne blev:

Først og fremmest vil vi informere om
at beslutningsreferater fra bestyrelsesmøderne kommer til at ligge på hjemmesiden
www.oedum-by.dk.
Hvis nogen gerne vil være frivillige
til et eller andet arrangement i forsamlingshuset, så kommer der en oversigt i
beslutningsreferatet om hvem som er
kontaktperson til forskellige arrangementer.
Hvis det ikke står noget navn, er I velkommen til at kontakte formanden Elisabeth, på
solviklundholm@gmail.com.

Formand: Elisabeth Solvik Lundholm
Kasserer: Michael Sambleben
Sekretær: Lisa Kulldorf
Medlem: Henrik Carstensen
Medlem: Jørgen Tryggestad
Suppleant: Dana Sackett Lössl

Vi er klar til at arbejde med at gøre en forskel
for vores lille samfund.

Bestyrelsen

Hvad er navnet på den nystiftede gymnastik- SØH82
forening i Ødum?
Hvornår blev Ole Juul indsat i embedet som
præst i Ødum?

14. jan. 1979 14. jan. 1980 14. jan. 1981

Hvilket år fik Ødum Forsamlingshus tilskud
fra undervisnings- og kulturudvalget på kr.
30.000?

Juni 1985

Juni 1986

Navn ______________________________________ Telefonnr ____________________

Juni 1987
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VALG TIL MENIGHEDSRÅDET
OG

INDKALDELSE TIL
EKSTRAORDINÆR VALGFORSAMLING I HADBJERG

Der blev tirsdag den 15. september
2020 afholdt valgforsamling – valg til
Menighedsrådet for Ødum og Hadbjerg
Sogne for de kommende 4 år, hvor 15 deltagere var mødt frem.
Valgbestyrelsen vil gerne takke de fremmødte for nogle hyggelige timer.
Der skulle i alt vælges 8 nye medlemmer
til menighedsrådet – fem repræsentanter
for Ødum Sogn og tre repræsentanter for
Hadbjerg Sogn.
Følgende er valgt til det nye menighedsråd, der tiltræder 1.
søndag i advent
Bente Stensgaard Pedersen, Ødum – nyvalgt
John Langdahl, Ødum – genvalgt
Trine Bugge Kobberø, Selling – genvalgt
Lilian Svenningsen, Ødum – genvalgt
Bente Braüner, Selling – genvalgt
Mia Ridtland Jensen, Hadbjerg – genvalgt
Inge Gylling Sørensen, Hadbjerg – nyvalgt.
Følgende er valgt som stedfortrædere (suppleanter):
Kenneth Linnebjerg, Ødum
Anne Rohde Sangers, Ødum

Da der desværre ikke kunne vælges de
nødvendige tre medlemmer for Hadbjerg
Sogn, udløser dette en ekstraordinær

valgforsamling, hvor der skal vælges et
medlem til menighedsrådet samt stedfortrædere (suppleanter).
Den ekstraordinære valgforsamling afholdes tirsdag den 6. oktober 2020, kl. 19.00
i Hadbjerg Kirke. Der afholdes kun valg for
Hadbjerg Sogn.
Skulle du have lyst til at indgå i menighedsrådets arbejde, og dermed være med til
at sætte dit præg på vores lokale kirkeliv og
arrangementer, så har du endnu en chance
for at blive en del af holdet. Mød derfor op
den 6. oktober 2020 og gør din stemme
gældende.
Såfremt du skulle ønske at vide mere om
menighedsrådets opgaver og arbejde, er du
altid velkommen til at kontakte en af rådets
medlemmer.
Valgbestyrelsen skal desuden meddele, at
der er mulighed for at indgive en alternativ
kandidatliste i forhold til det overståede valg
og med henblik på at udløse et afstemningsvalg. Såfremt nogle måtte ønske at indgive en
sådan kandidatliste, skal denne indgives til
Kirkekontoret i Hadsten, senest tirsdag den
13. oktober 2020, kl. 14.00.
På vegne af valgbestyrelsen
Mia Ridtland Jensen
Formand for Ødum-Hadbjerg Menighedsråd

PENSIONISTHJÆLPERE TIL HØST IF

En bøn
Der er blevet ryddet op i
Vi ser desværre stadig, at der
boldrum og container og
er børn, der kravler i målnetsmidt noget af de ældre
tene. Det kan de stadig ikke
ting – bolde, gamle trøjer og
holde til. Og til jer der mener,
andet – ud.
at fodboldbanerne er gangSå skal vi i gang med at få
og cykelsti – banerne er om
det hele møbleret rigtigt, så
det er til få tingene ud, uden efteråret fugtige af dug og
altid at skulle flytte rundt og regn, så det sætter tydelige
spor på græstæppet, når
derefter rydde op.
man krydser banerne. Brug
I klublokalet skal vi have
i stedet de fine stier, der er i
foretaget enkelte reparatioområdet.
ner og skiftet dupper på alle
stolene. Inventaret er 10 år
Lars Olsen
gammelt fra da hallen blev
Kontaktperson
indviet – så man må sige at
HØST IF
det er kvalitetsmøblement,
tlf. 23 81 01 21
som den lokale virksomhed
Radius sponsorerede, og som
stadig holder godt.

Pensionisthjælpere
til HØST IF
Opgaver som små reparationer,
oprydning i boldrum, container, skabe, klublokale, i hallen
og udenomsarealerne - ja alt
hvad man nu kan tænke sig for
at få det hele til at se godt ud
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.

Favrskov Kommune:
Budget 2018

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

Konfirmandhus

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

HØST-HALLEN UDVIDELSE
Status og information
fra projektgruppen
Update medio september:
Der er nogle få ting, der skal
på plads før vi kan søge om
byggetilladelse og sætte
projektet i udbud/licitation. Tingene tager tid må vi
erkende!

Lars Olsen
Kontaktperson
Tlf. 23 81 01 21
Mail lars.knud@godmail.dk
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HØST IF MOTION STAVGANG

HØST IF LØB

Nu er vi i gang med efterårs/
vintersæsonen, så turen går
fra hallen på lørdage kl. 9.30,
så kan vi nå både traveturen,
kaffesludderen bagefter, og
så alligevel få klaret weekendens sidste indkøb inden
frokost.
Som hovedregel går vi hver
eneste lørdag, indtil sommertiden igen indtræffer.
Vi overholder naturligvis
diverse Coronaforskrifter.
Kom bare og vær med, vi
har enkelte ledige pladser.

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 motionister. 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…
Start søndagen med løbetur for alle ved
HØST-Hallen søndage kl. 9.00.
Øvrige løbeture aftales tidspunkt fra gang
til gang – typisk i Facebook-gruppen ”Løb i
HØST IF”

Kontaktinfo for nye løbere:

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

Vagn Salling Poulsen
Tlf. 72 20 24 56

KIRKE
I BØRNEHØJDE

I EN CORONATID
Vi holder pause indtil vi igen kan spise
sammen i kirken.

KROLF
Her ved efterårets start er der stadig
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 selvfølgelig – 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, tlf. 71 78 02 30
Alice Madsen, tlf. 28 52 34 68
Kontaktpersoner

Mette Krabbe
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JU JITSU

BADMINTON

HØST IF er klar med en ny badmintonsæson
Pris pr. bane/sæson: 1.200 kr. Banetider i HØST-Hallen
Der er afholdt banetildeling sæson 2020-2021
Dag	Tid
Ledige baner
mandag 24. august – men vi
har fortsat ledige baner.
Mandag 18.00-19.00
1
Kontakt og forhør om der
Mandag 19.00-20.00
3
er en tid der passer.
Tirsdag
16.00-17.00
3

Træningstiderne indtil videre
Børnetræning:
Tirsdag kl. 17.00-17.45
Voksne og ungdom: Tirsdag kl. 18.00-19.00 og torsdag 20.00-21.15

Hvis Corona-situationen ændrer sig, vil
Grundlæggende bliver træningen lagt op
vi naturligvis til enhver tid følge de restriksom følger:
Klæd om hjemmefra hvis muligt, så du ikke tioner og anbefalinger, der måtte være fra
Sundhedsstyrelsen, kommunen, DGI og andre
skal bruge omklædningsrummene, og fyld
instanser. Og når der endelig bliver smittefrit,
drikkedunken op inden du kommer.
giver vi den gas igen, som vi plejer! Og nej –
Afsprit hænderne med det samme du
der skal ikke bruges mundbind til træningen
kommer ind, og også efter toiletbesøg etc.
– i hvert fald ikke endnu!
Gå direkte til det træningsområde du får
Sted HØST-Hallen, Mejsevej 1, Hadbjerg
anvist af træneren, og bliv der igennem hele
træningen.
Yderligere information og kontakt:
Forlad måtten/træningsområdet direkte
Thomas Langton
efter træningens slut, og afsprit hænder
Glentevej 10, Hadbjerg
på vej ud.
www.facebook.com/hadbjergjujitsu/

Tirsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Torsdag

21.00-22.00
16.00-17.00
18.00-19.00
20.00-21.00
16.00-17.00

3
5
1
4
5

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

Mail hadbjerg.jujitsu@gmail.com

VOLLEY
Voksne mixhold

BORDTENNIS

Bordtennissæsonen er på fuld kraft igen.
Så kom forbi til i træningstiderne.
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
Mail ptc@aabnet.dk

Volleyball starter op igen i HØST IF, torsdage kl. 20.00 til 22.00
Har du spørgsmål, er du velkommen til at
Har du lyst til at være med, er du meget
velkommen til at møde op og spille med – det henvende dig til:
er uden forpligtigelser at spille med nogle
Emil Bjørn
gange, for at se om det er noget for dig. Du
Tlf. 40 14 37 66
behøver ikke at være tidligere elitespiler for
Mail emil_oedum_bjoern@hotmail.com
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.
Bemærk! nyt kontingent for denne sæson
(september-juni): 500 kr.

Claus Glavind
HØST IF
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Til kampen
var skaffet en
dommer, så alle
”fejl” og ”unoder”
blev straffet efter
gældende regler.
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FLOORBALL

Træningskamp HØST IF – Haarup (TMIF)

Mandag 7. september fik vi arrangeret en træningskamp mod
et hold fra Haarup (TMIF).

Det blev en rigtig
fin kamp, som
blev spillet over
tre perioder à
15 minutter med
”effektiv spilletid” altså stop
af uret, når der
blev scoret.

Man finder hurtig
ud af at selv om
man som HØST IF
er 9 spillere til
kampen, er det
ikke en for mange.
Det er hårdt fysisk
at skulle løbe og
være klar hele
tiden med små
hurtige aktioner.
Så det var en flok
trætte floorballspillere, der var
klar til 3. halvleg
med en god øl
efter kampen.

Kampen endte
8-3 (4-1, 2-1, 2-1)
til HØST IF.

Faste træningstider er mandage kl. 20.00-22.00
Så er vi i gang igen kl. 20.00-22.00
– der er plads til
i HØST-Hallen
også med floorball flere. Vi spiller
sæson 2020-2021. hel bane i hele
Selvfølgelig med HØST-Hallen.
de coronarestrikHUSK drikkedunk.
tioner, der er stillet Vi har stave man
Lars Olsen
for floorball både
kan bruge indtil
Kontaktperson
før, under og efter man evt. inveTlf. 23 81 01 21
træningen.
sterer i sin egen
Træningen fore- der passer til den
går om mandagene enkelte spiller.

21

22

HØST – Oktober 2020

HØST – Oktober 2020

Aktiviteter

Aktiviteter

FODBOLD

OB 40 holdet (HØST IF)

Børne- & ungdomshold HØST IF

Udendørs træning
Efterårssæsonen og turneringen er godt i
gang og der har medio september været
ombrydning af rækkerne således at man
møder mere ligestillede modstandere – sådan
at forstå, at hvis man har vundet flere kampe
matches man med andre puljer med samme
vindere. Ligeså hvis man har tabt en del eller
nogen kampe, matches man med disse fra
andre puljer.
Ellers kan vi sige, at vores U14 DR Liga
4-hold, der spiller 11-mands fodbold, har
”fået kam til deres hår”. Men de klarer sig
alligevel OK, og der scores mange mål i deres
kampe. Desværre flest til modstanderne.
Men de har fået, vist at de kan begå sig – det
er på fysikken og derfor også i forsvaret,
at det kniber med at holde modstanderne
på afstand. Vi skal også huske på at holdet
består både af U13 og U14 DR-spillere og
de hold de er oppe imod, er primært U14 DR.
Så gode lærerige kampe for drengene, der
ved, at der skal ydes fuldt ud i alle kampene.
Men fint at HØST IF, som en mindre klub,
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 reserveret til dig.
Billetterne kan være afsat til
anden side allerede.
Henvendelse til
Lars Olsen
Tlf. 23 81 01 21
lars.knud@godmail.dk

kan mønstre 11-mands-hold i U14 DR liga
4 og stor ros til træner- og holdlederteamet
omkring holdet.
Turneringskampene for de ældste årgange
forsætter frem til omkring 1. november, men
ellers er det jo så indendørssæsonen der nu
står for døren efter efterårsferien i uge 42.
Indendørstræning
Træningstiderne er endnu ikke fastlagt.
Men vi har igen HØST-Hallen til rådighed
fredage kl. 15.00-22.00, onsdage kl. 21.0022.30 og de weekender, der ikke er andre
aktiviteter.
Træningstiderne vil blive aftalt på et
træner-/ledermøde kommende uge og
offentliggjort her i HØST i næste nummer.
Coronaforholdsregler
Restriktionerne til udendørs kampe er der
stadig og de ligner dem fra før sommerferien. Bl.a. må der til træning og kampe godt
være tilskuere – men de skal være siddende
– og med afstand, og i afmærkede områder.
Desuden bruger vi stadig håndsprit før, under
og efter træning og kampe. Spil er stadig
med begrænset kropskontakt: hovedstød,
skulderskub 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
gangen, og man er stadig holdvis i omklædningsrummet. Det fungerer, men man skal
være opmærksom hele tiden når der er risiko
for coronasmitte både blandt egne rækker og
blandt de hold HØST IF-holdene møder på
ude- og hjemmebane.

Efterårsturneringen eller rettere turneringen
er i gang. Der spilles én turnering med start
nu i efteråret og afslutning inden sommerferien 2021.
Puljeinddeling og resultater kan ses her:
www.dbu.dk/resultater/pulje/326970
OB 40-holdet har medio september spillet
seks kampe: en vundet, tre uafgjorte og to
tabte kampe, hvilket rækker til en placering
midt i rækken. Målscoren 13-12 vidner om
tætte kampe.
Spørgsmål eller andet vedrørende OB
40-holdet kan stilles til:
Jacob Andersen
Holdleder
Tlf. 27 12 55 24
Mail andersenjacob1980@gmail.com

NVUI/HØST IF seniorklubsamarbejde

VH FODBOLD
Serie 3
Der er i skrivende stund spillet syv kampe –
altså halvdelen af efterårets kampe – seks
er tabt og en er spillet uafgjort. I starten var
vi godt med i kampene, men de seneste par
kampe har vi lidt store nederlag. Vi håber på
bedre tider i anden halvdel af kampene.
Alle Serie 3-kampe kan ses her:
www.dbu.dk/resultater/pulje/325168
Serie 6
VH Fodbold har, efter at have vundet første
del inden ombrydning, tre point med over i
slutspillet – så hvis de gode takter fortsætter, er der absolut chancer for oprykning til
Serie 5.
Alle Serie 6-kampe kan ses her:
www.dbu.dk/resultater/pulje/325297
Lars Olsen
HØST IF – VH Fodbold ansvarlig

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 quickguiden 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
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til aktiviteter og kontaktpersoner

Hvor intet andet er nævnt, foregår aktiviteten i eller starter fra HØST-Hallen.
Badminton
HØST IF
Kontaktperson
Claus Glavind, tlf. 71 78 02 30, claus@glavind.net
Banko
Hadbjerg Forsamlingshus
			Holder pause.
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

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
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DA DER VAR
SMEDJE I SELLING
I min søgning på lokalarkivet er jeg kommet
til et par billeder af smedjen i Selling, og
har desuden igen kikket i Niels Schjeldahls
beretninger, fra 1997, om ”Selling og Tåstrup,
to landsbyer og deres indbyggere”.
I Schjeldahls optegnelser fortælles, at i
begyndelsen af 1800-tallet hed smeden Niels
Nielsen, og han var gift tre gange og fik med
de tre koner 17 børn. Smeden døde i 1826,
67 år gammel.
Herefter er nævnt en smed Søren Andersen,
og i 1832 kommer smed Laurs Jørgensen,
gift med Maren Nielsdatter. Smeden dør i
1837, og Maren gifter sig med smed Mads
Eberhardtsen på kun 23 år, og som hun får
fire børn med. Maren dør i 1849, hvorefter
Mads gifter sig i 1850 med Ane Pedersdatter
fra Hadsten, og med hende får han også fire
børn. Smed Mads Eberhardtsen dør i 1857,
og Ane gifter sig i 1958 med smed Peter
Jespersen fra Grundfør, i folketællingerne
1860 betegnet som by-smed, men allerede i
1861 dør han kun 35 år gammel.
Niels Schjeldahls
billede af smedjen, Byvej 4 i
Selling i 1997.

Her ser vi Julius
Eis og fru Ane.
Julius Frederik
Martinus Eis var
født 1. juli 1889 i
Hornslet, og døde
7. november 1975.
Ane Marie Ottine
Eis var født den 9.
juli 1989 i Vistoft
på Mols, og døde
30. januar 1971.
Julius og Ane Eis
havde ingen børn.
Eis var smed i
Selling frem til
1968, hvorefter
han flyttede til
Hadsten.
Billedet vises
med tilladelse fra
Lokalarkivet.

Af Martin Møller

Ane gifter sig igen i 1861 med smed
Hans Jensen, som dør allerede i 1863. Ane
Pedersdatter er nu enke igen, og bliver nu gift
med smed Søren Christensen på 27 år.
Hvad der sker herefter, er uvist, men i 1900
ejes hus og smedje af en landmand, Christen
Peter Brøckner, og han må have bygget nyt,
da bygningerne vi kender i dag, iflg. BBR, er
bygget i 1910.
I juni 1915 køber smed Julius Eis smedjen
(beliggende på to matrikelnumre: 17a og 50a)
for i september 1918 også at købe beboelsen
(matrikel 17c). Julius Eis var gift med Anna
(kaldet Ane) Eis.
Niels Schjeldahl skriver, at smed Eis
byggede ny smedje i 1919, hvor det oprindelige havde ligget, og det må være den bygning
vi kender i dag. Niels fortæller også, at han
som barn opholdt sig meget i smedjen, og at
det var smed Eis, der solgte ham hans første
cykel, da han skulle begynde på realskole i
Hadsten. Det må have været omkring 1935.

Ligeledes et
billede fra
Lokalarkivet. Her
er der gang i
smedjen. Jeg ved
ikke hvem personerne er, eller
hvornår det er fra.

Jeg husker selv smed Eis, men når vi hjemmefra skulle til smed, var det smeden i Ødum,
der blev brugt, og det var også her, jeg kom i
lære i 1964, og dengang var der ikke meget
forskel på smedjerne, der var hammer og
ambolt og plove og harver ude foran, som
der skulle smedes på, som her i Selling og det
var det samme i Røved. Ja, Røved havde også
smedje dengang. Jeg husker, jeg var med til
at tømme smedjen for brugbart jern, dengang
den lukkede. Spændende, hvad der blev af
ambolten, da smed Eis lukkede i 1968. Måske
nogen ved det?
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ÅRET DER GIK I BYFORENINGEN FOR ØDUM & OMEGN
katten af tønden. Soldaterne i
Efter generalforsamlingen i
marts 2019, var første fælles- Ødum og Omegn gik fra dørtil-dør og sang for indsamling
arrangement sankthans. Her
til at afholde festen. En rigtig
var der popcorn og slushice,
fin tradition, som vi fastholder
øl og vand. Et rigtig godt
i byforeningen.
fremmøde.
Vi har brug for flere børn fra
Halloween 2019 var igen
3.-4 til 7. klasse, som vil være
et kæmpebrag. Det var over
med at gå soldat i februar
60 udklædte børn, som var i
”haunted house”, spiste aftens- 2021, og frivillige forældre.
mad, hørte spøgelseshistorier, Har I lyst til at bidrage på
den ene eller anden måde,
dansede og legede sammen.
Arrangementet er næste gang vær venlig at kontakte
Anne R. Sangers på mail
d. 31. oktober 2020.
Juletræsfest 2019 var rigtig annerohdesangers@yahoo.dk.
Normalt skulle generalforhyggelig, med klippe-klistre,
samlingen ligge i marts 2020,
æbleskiver og julemanden
men blev aflyst pga. COVIDhavde gave med til børnene.
Vi glæder os til d. 28. novem- 19. Så der blev brugt frivillige
kræfter på at renovere i stedet.
ber 2020, hvor vi danser om
træet og hygger sammen med Renovation af salen og gangen
i forsamlingshuset skete i
gløgg og æbleskiver.
forbindelse med at loftet i
Fastelavnsfesten sidst i
salen skulle skiftes. Vi søgte
februar 2020 var igen en
fonde, og fik bevilget 35.000
succes, med forsamlingshukr. til nyt loft i salen, maling
set fyldt med børn, som slog

og slibning af gulvet. Med
frivilliges hjælp blev resultatet
rigtig godt. I er velkommen til
at komme og tage en kik
Sankthans blev fejret på
fællesarealet Oluf Ringsvej.
Pga. COVID-19 havde vi ikke
telt og forplejning på samme
måde som vi plejer, men det
var et rigtig fint fremmøde
(man måtte max samles 50
stk. på det tidspunkt), og alle
bidrog til at holde afstand.
Frivillige, Lisa og Elisabeth
gik dør til dør i Ødum og
Omegn for at tale med
borgerne, og opfordre til
at komme til jubilæet, blive
medlem af byforeningen og
komme til generalforsamlingen og stemme til valg.
Dette som en indsats i at
øge medlemstallet, som kan
føre til nye og spændende
tiltag arrangeret af frivillige i
Byforeningen.

BYFORENINGEN FOR ØDUM & OMEGN 2020
Generalforsamlingen skulle været afholdt d. 17. marts 2020, men blev aflyst pga. COVID-19.
Generalforsamling tirsdag d 25. august 2020
formandens vegne.
Vi startede generalforsamBeretningen blev fremlagt og
lingen med at udnævne
godkendt.
Lillian Lindberg Nielsen til
æresmedlem af byforeningen,
3. Fremlæggelse af regnskab
for 11 år med alt sit hårde
Lillian Lindberg Nielsen fremarbejde, store indsats som
lagde regnskabet. Fremlagt og
frivillig i byen, og sit store
hjerte. Hun modtog en aner- godkendt.
kendelse i form af et diplom
4. Fastsættelse af næste
og en gave.
års kontingent
Dagsorden
Fastsat til 200 kr. som den er
i dag. Kommentar var at byen
1. Valg af dirigent
har brug for flere medlemmer end de tilsyneladende 33
Hans Johnsen Hansen blev
medlemmer d.d., for at kunne
valgt som dirigent.
få flere arrangementer op at
2. Formandens beretning
stå til gavn for byens borgere,
f.eks. SøndagsCafé.
Formanden, Sanne Præst
Vi håber og ønsker at flere
Hjortshøj, var forhindret i at
vil melde sig til for de kun
deltage til generalforsam200 kr. om året.
lingen, så Lillian Lindberg
Nielsen berettede på

5. Indkomne forslag
Byforeningens 40-års
jubilæum bliver fejret
5. september 2020.
Borgermester Nils Borring
kommer og holder tale. Der
kommer pølsevogn, og god
drikkelse til.
6. Valg af medlemmer og
suppleanter til bestyrelsen
Bestyrelsen består af
Sanne Præst Hjortshøj, Formand
(valgt 2019)
Lillian Lindberg Nielsen,
Kasserer / Udlejer (valgt 2018).
Genopstiller ikke
Hans Jørgen D.K. Jørgensen,
Medlem (valgt 2018). Genopstiller
Jørgen Tryggestad, Medlem
(valgt 2019)
Henrik Carstensen, Medlem
(valgt 2019)
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30. august.2020 (se resultatet vil diskutere trafikgruppen på
sit første bestyrelsesmøde
side 13).
søndag d. 30. august 2020.
7. Valg af revisor
Henning Sørensen opretter
en gruppe på Facebook som
Ingen valgt. Et revisionshedder Ødum Trafikgruppe.
Det var to på valg i år. Da der firma forestår opgaven og
Her vil der komme informapunktet udgår fremover af
var flere, som meldte sig til
tion om hvad der er blevet
dagsorden, pga. tidligere
bestyrelsen, blev det skriftgjort i forhold til den øgende
vedtægtsændring.
lig valg.
trafik gennem Ødum.
8. Eventuelt
Der oprettes en mail
Forslag
Trafik i Ødum
odum.trafikgruppe@gmail.com,
Michael Sambleben (19 stemmer)
Ændring af lokalplan vedrø- hvor alle skriftlige henvenElisabeth Solvik Lundholm (18
rende fritidscenter ved Haar. delser om trafik i Ødum kan
stemmer)
Høringsfrist primo september sendes til. Hvis borgerne
Lisa Kulldorf (16 stemmer)
2020. Indsigelsen indsendes. i Ødum og omegn har nye
Dana Sackett Lössl (12 stemmer)
Der er givet høringssvar
undren, spørgsmål, har selv
Hans Jørgen Jørgensen (11 stemmer)
vedrørende udvidelse af
lavet noget, eller vil melde
motorvej til 6 spor.
sig til at bidrage med noget,
Valgt til bestyrelsen er
Forslag om etablering af
er I velkomne til at skrive til
Elisabeth og Michael
trafikgruppe, der retter fælles nævnte mailadresse.
Suppleanter: Lisa og Dana
henvendelser til kommunen.
Da Sanne Præst Hjortshøj
Trafikgruppen skal gerne
trækker sig fra bestyrelsen,
træder Lisa Kulldorf ind som bestå af mindst 3 personer.
Henning Sørensen ønsker
medlem af bestyrelsen. Vi
står tilbage med en suppleant. at være en del af denne
Konstituering sker søndag d. gruppe. Den nye bestyrelse
Bo Heltborg Jeppesen, Suppleant.
Genopstiller ikke
Svend Erik Larsen, Suppleant.
Genopstiller ikke.
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sponsorhjørnet

Praktisk information

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

Arrangementerne gennemføres af en HØST IF og en
OK konsulent – selvfølgelig
indenfor de restriktioner som

sundhedsmyndighederne
anbefaler.

FERIE OG FRIWEEKENDS

Jeg holder efterårsferie i
uge 43 og er på kursus i
uge 44. Friweekend holdes
den 25.-27. september.

Kommende arrangementer
Fredag 16. oktober kl. 12.00-16.00
Fredag 13. november kl. 12.00-16.00

I disse perioder henviser jeg til kirkekontoret i
Hadsten på tlf. 86 98 04 25
eller til mine kolleger i
Hadsten på tlf. 86 98 08 09
Mette Krabbe

PRÆSTER
i pastoratet

MK
Mette
Krabbe

KONFIRMATIONSDATOER 2021-2023
MIT
Tilskud til HØST IF pr. liter
når jeg tanker:
OK Benzinkort
OK El
OK Mobil Lars
OK Mobil Bente
I alt

5 øre
5 øre
5 øre
5 øre
20 øre pr. liter

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 sponsorudvalget

HØST IF har til stadighed brug
for fysisk og økonomisk hjælp.
Derfor er det dejligt når virksomheder 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.

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

OK

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

OK aftale

Brændstof: Du støtter ungdomsarbejdet i HØST IF med 5 øre pr. liter,
hver gang du tanker, når du har et
OK benzinkort eller OK-app, der er
tilknyttet HØST IF.
Elektricitet: Bestil elektricitet
via OK, så får HØST IF dobbelt
op, altså 10 øre i tilskud pr. tanket
liter brændstof. Flere af vores
korthavere (inkl. undertegnede) har
benyttet sig af dette gode tilbud
om elaftale.
Tilmelding: Er du interesseret i
dette gode OK tilbud med støtte til
HØST IF, så download OK appen
til iOS eller Android, eller kontakt
undertegnede for et OK-kort.

tjenester du måtte have behov for.
Husk at sige at HØST IF sponsoraftale 558640 skal tilknyttes.
Så støtter du HØST IF yderligere.
Lars Olsen
OK sponsorudvalg
Mail Lars.knud@godmail.dk
Tlf. 23 81 01 21.

I klublokalet i HØST-Hallen er
der brochurer etc. og det vil også
kunne ses på hjemmesiden.
Støt lokalsporten i HØST IF.
Sidste år fik ungdomsarbejdet i
HØST IF over 34.000 kr. i sponsorstøtte af OK.

OK app

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

Konfirmationer 2021
Konfirmationer 2022
Konfirmationer 2023

Hadbjerg Kirke
Bededag den 30. april
Lørdag den 1. maj
Lørdag den 14. maj
Søndag den 15. maj
Bededag den 5. maj
Lørdag den 6. maj

Ødum Kirke
Søndag den 2. maj

MHT

Bededag den 13. maj

Marie
Hedegaard
Thomsen

Søndag den 7. maj

Man kan regne med at blive konfirmeret den dag man ønsker.
Tidspunkterne afhænger af, hvor mange der ønsker samme
dag.
Kirkebil

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

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.

Hadbjerg Skole

Samtale med en præst

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

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.

AMKH
Anne
Martiny
Kaas-Hansen

LTM
Lise
Thorbøll
Melchiorsen

RH
René
Høeg

AB
Anders
Bonde
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Autoværksted
KP Erhvervsbiler ApS
21 71 15 77
AutoMester, service og skadescenter
www.kp-e.dk
Byvej 8a, Selling
kim.petersen@os.dk
Bach – Hadsten, service-, skade-, undervognscenter
Over Hadstenvej 22, Hadsten 40 20 47 09 / 86 98 28 09
www.bach-hadsten.dk
bachhadsten@privat.dk
Bank / sparekasse
Nordea, Hadsten
70 33 33 33
Østergade 21, Hadsten
www.nordea.dk
Sparekassen Kronjylland
86 98 28 11
Søndergade 8, Hadsten
hadsten@sparkron.dk
www.sparkron.dk
Bedemand
Kronjyllands Begravelsesforretning
86 98 39 00
Gunnar Lauritsen, Søndergade 7, Hadsten kronjyllands.dk
gl@kronjyllands.dk
Unik Begravelse
70 23 53 03
Vestergade 15, Hadsten
info@unikbegravelse.dk
www.UnikBegravelse.dk
Benzin- og servicestationer
OK
86 98 92 66
Landevejen 203, Ødum
ok@ok.dk
www.ok.dk
Blikkenslager Se vvs
Bogtrykker
Buchs
86 42 05 99
Kertemindevej 15, 8940 Randers SV
buchs@buchs.dk
buchs.dk

By- / borgerforening
Byforeningen for Ødum & Omegn
30 64 31 94
Lillian Lindberg
oedum-by.dk
Hadbjerg Borgerforening
hadbjergborgerforening.dk
hadbjergborgerforening@gmail.com
Poul Kragh
22 91 66 33
Selling Borger- & Grundejerforening
Steffen Espersen
28 68 40 38
Tåstrupvej 7
Steffen@komis.dk
Ejendomsmægler
DanBolig Hadsten
87 61 31 80
Østergade 21, Hadsten
www.danbolig.dk
Joan Pank
joan.pank@danbolig.dk
EDC Huset Hadsten & Hinnerup
86 98 36 00
Søndergade 3
837@edc.dk
8370 Hadsten
www.edc.dk
Elektriker
KE EL-Installation
86 98 95 11
Gunderuplundvej 2, Ødum
ke-el@ke-el.dk
www.ke-el.dk
Entreprenør og kloakmester
Hadbjerg Mur og Beton
60 14 64 09
v/Aut. kloakmester Morten Eriksen
www.hmbaps.dk
Hadbjergvej 135, Hadbjerg
info@hmbaps.dk
Forsamlingshus
Hadbjerg Forsamlingshus
hadbjergborgerforening.dk
Udlejning: Tine og Michael Olesen
20 73 87 49
Selling Forsamlingshus
www.8370.dk
Udlejning
21 86 11 12
Ødum Forsamlingshus odumforsamlingshus@gmail.com
Udlejning
30 64 31 94
Frisør
Byens Frisør
86 98 01 00
Søndergade 14, Hadsten bente@byensfrisoerhadsten.dk
www.byensfrisoerhadsten.dk

Galleri
Det lille Galleri
22 97 33 84
Per Tjørnild
detlillegalleri.oedum@gmail.com
Ødumvej 30, Ødum
www.det-lille-galleri.dk
Hårde hvidevarer – service og reparation
Aktiv Hvidevareservice
70 10 10 05
ved Martin Simonsen
www.ahs.dk
Bavnehøjvej 115, Hadbjerg
Kirke
Kirkegårdsleder Emil Dalsgaard Larsen
23 81 87 17
nothinginline@gmail.com
Kirkekontor
86 98 04 25
Kirkevej 5, Hadsten
kirkekontoret@hadstensogne.dk
Kirkeværge John Langdahl
27 20 01 46
Gunderuplundvej 10, Astrup
john@langdahl.dk
Menighedsrådsformand Mia Ridtland Jensen51 86 55 03
Rødkælkevej 22, Hadbjerg
8147@sogn.dk
Sognepræst Mette Krabbe
86 98 90 65
Ødum Præstegård, Ødumvej 32
mekr@km.dk
Maler
H.A. Sørensen & Søn
86 91 45 40
Ved J.E. Sørensen, St.St.Blichersvej 9, Selling 21 68 39 19
mal@has-mal.dk
Murer
Murermester Kristian S. Hardam
23 27 00 55
Sellinghedevej 4
Kristian.hardam@mksh.dk
8370 Hadsten
www.mksh.dk
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
odumvandvaerk@outlook.dk
I/S Ødum Vandværk
Formand Erik Poulsen
86 98 91 43
Kasserer Torben Holm Knudsen
20 93 41 37
Vvs og blikkenslager
Byens VVS-Hadsten ApS
70 25 08 86
Mågevej 20, Hadsten
www.vvs-byens.dk
info@bovas.dk
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MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

HØST oktober

FREDAG

Fællesspisning,
Selling, kl. 18.00

udkommer

28

TORSDAG

29

LØRDAG

SØNDAG

Den Blå Café,
kl. 15.00

30

1

Høstgudstjeneste,
kl. 11.00
SøndagsCafé

3

2

Ekstraordinær valgforsamling, kl. 19.00

6

7

8

12

13

14

10

9

Deadline til HØST
november
Sy-weekend

HØST IF på OK,
kl. 12.00 – kl. 16.00
Sy-weekend

15

11
Gudstjeneste, kl. 9.30
Sy-weekend

17

16

18
Gudstjeneste,
kl. 11.00

19

20

21

22

24

23
Halloweenfest,
kl. 17.00

26

NOV.

27
3. HØST november udkommer
8. Gudstjeneste, kl. 11.00
		SøndagsCafé
13. HØST IF på OK
14. LAN-party, kl. 10.00
15. Gudstjeneste, kl. 9.30

28

29
19. Tænkepausegudstjeneste, kl. 19.30
29. Gudstjeneste, kl. 11.00

30

25
Allehelgens
gudstjenester,
kl. 9.30 og kl. 11.00

31

1

OKTOBER 2020

5

4
Gudstjeneste, kl. 9.30

