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ERFARINGSHØST
Er du en af de flittige haveejere, er november 
måneden, hvor du ser tilbage på årets høst-
sæson. Hvor var der angreb fra skadedyr? 
Hvilke bede trænger til gødning? Hvad skal 
flyttes næste år? Du tager ved lære af dine 
erfaringer.

I denne tid ser foreninger og frivil-
lige tilbage på et halvt års erfaringer med 
corona: Hvilke arrangementer kan vi fortsat 
afholde? Hvad må aflyses og udskydes til 
senere? Hvad vil vi prioritere, når corona 
spænder ben for vores arbejde? Der er stadig 
enkelte arrangementer, helt som vi kender 
dem – men der er også nye arrangementsty-
per på vej.

Det kan være godt at blive udfordret, så vi 
tvinges til at tænke nyt, gentænke – så bliver 
der sået nye frø.

God HØST
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Gudstjenester
Gudstjenesterne i de enkelte 
kirker kan også ses på sogn.dk, 
www.hadstenstorpastorat.dk, 
eller ved hjælp af appen 

”Kirkekalenderen”.
Eller snup et eksemplar 

af ”KiRKEN – kirkebladet for 
kirkerne i og omkring Hadsten”, 
som ligger i våbenhuset.

Præster
MK Mette Krabbe
LTM Lise Thorbøll Melchiorsen
AMKH Anne Martiny Kaas-Hansen
MHT Marie Hedegaard Thomsen
RH René Høeg
AB Anders Bonde

GUDSTJeNeSTer
November  Ødum Hadbjerg Andre kirker
Søndag d. 1. Allehelgensdag kl.  9.30 (MK) kl. 11.00 (MK) 
Søndag d. 8. 22. søndag efter trinitatis  kl. 11.00 (MK) m. SøndagsCafé i forsamlingshuset
Søndag d. 15. 23. søndag efter trinitatis   kl.  9.30 (AMKH) 
Torsdag d. 19. "Tænkepause"-gudstjeneste  kl. 19.30 (MK) Tema: SKAM  
Søndag d. 22. Sidste søndag i kirkeåret   kl. 11.00 (MHT) Sct. Pauls
Søndag d. 29. 1. søndag i advent  kl. 11.00 (MK) 
December  Ødum Hadbjerg Andre kirker
Søndag d. 6. 2. søndag i advent kl. 11.00 (MK) m. SøndagsCafé i forsamlingshuset
Søndag d. 13. 3. søndag i advent  kl. 11.00 (AMKH m. kadet) 
Søndag d. 20. 4. søndag i advent kl. 16.00 (MK) De Ni Læsninger  
Onsdag d. 23. Lille juleaften  kl. 16.00 (MK) julegudstjeneste 
Torsdag d. 24. Juleaftensdag kl. 13.00 (MK) og kl. 15.00 (MK) kl. 14.00 (MK) 
Fredag d. 25. 1. juledag kl. 11.00 (MK) kl. 10.00 (MK) 
Lørdag d. 26. 2. juledag   kl. 11.00 (AB med kadet) Sct. Pauls

Søndag d. 27. Julesøndag   kl. 11.00 (LTM) Sct. Pauls 
      Liturgisk gudstjeneste

Torsdag d. 31. Nytårsaftensdag   kl. 13.30 (MHT) Sct. Pauls 
     kl. 15.00 (MHT) Skjød
Januar  Ødum Hadbjerg
Fredag d. 1. Nytårsdag  kl. 16.00 (LTM) med efterfølgende ”glas” 

ALLEHELGENSSØNDAG 
MED LYSTÆNDING OG 
4-STEMMIG KORSANG
Den	1.	november	kl.	 9.30	i	Ødum	Kirke 
Den	1.	november	kl.	11.00	i	Hadbjerg	Kirke
Navnene, på dem som 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.
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Nærvær
over en kop
friskbrygget

kaffe

Tidligere sygehuspræst 
 ved Aalborg Universitetshospital, 

Ruth Østergaard Poulsen

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

Den Blå Café
Den første fredag i hver 
måned kl. 15.00-17.00 i 
Hadsten Sognegård
Næste	gang	er	den	6.	november

”NU MÅ DU DA OGSÅ SE 
AT KOMME VIDERE!”
Den sætning møder mange mennesker i 
sorg – men det er lettere sagt end gjort, 
og hvad vil det egentlig sige? Hvordan 
kommer man videre i livet efter at have 
mistet et betydningsfuldt menneske?

Den Blå Café er et gratis tilbud til alle i 
Favrskov Kommune, der har mistet et nærtstå-
ende menneske, og som har lyst til at mødes over 
en kop kaffe til en uformel snak, om hvad det vil sige 
at stå alene tilbage. Det er et tilbud om nærvær med andre, 
der ved hvad det vil sige at miste.

Den Blå Café er for alle, der har været med i en sorg-
gruppe, som påtænker at begynde i en sorggruppe eller som 
bare mangler et sted at komme, hvor man kan møde andre i 
samme situation, som én selv.

TemAAFTeN om SorG
Torsdag	d.	5.	november	kl.	19.30	i	Hadsten	Sognegård

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 ulyk-
ken 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 menne-
ske 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.

I cafeen tilbydes der kaffe, te og vand.

Bag Den Blå Café står ”Kirken i Favrskov”.
Vært er sognepræst Mette Krabbe.

Caféen er åben den første fredag i hver måned, 
dvs. den 6. november og den 4. december i 2020. 

I det nye år begynder vi den 8. januar og 
derefter den første fredag i hver måned.

Det sker i HØst-områDet
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”TÆNKEPAUSE”-GUDSTJENESTE I ØDUM KIRKE
 MED BASUN
Torsdag	den	19.	november	kl.	19.30	i	Ødum	Kirke

TEMASKAM

”Tænkepause”-gudstjenester 
er korte musikgudstjenester, 
hvor vi undervejs synger 
salmer, lytter til musik, ord 
og bønner og giver os tid 
til at reflektere over livet. 
Temaet for refleksionerne 
kan være forskellige, men 
alle tager de udgangs-
punkt i en af bøgerne fra 
Aarhus Universitets serie 

”Tænkepauser”, og bliver hver 
især perspektiveret med 
tekster fra Bibelen.

Om	Aarhus	Universitets	
serie	”Tænkepauser”
Tænkepauser er små bøger 
med store tanker. På kun 
60 sider formidler forskere 
fra Aarhus Universitet deres 
viden om netop det, de ved 
mest om. Tag en pause og bliv 
klogere på alt fra tro, håb og 
kærlighed til myrer, monstre 
og skurke. Idéen med serien 
er at kanalisere forskningen 
ud til nye målgrupper og ind i 
hverdagens pauser.

Skam, hvad er det nu, 
det er? Jeg ved, hvor-
dan det føles. Jeg ved, 

hvad jeg har allermest lyst til, 
når skammen kommer over 
mig, men hvad er skam egent-
lig for en følelse? Hvad er det 
for en tilstand, vi indimellem 
havner i? Det sætter vi fokus 
på i den næste tænkepause-
gudstjeneste, hvor vi tager 
udgangspunkt i Carsten 
Stages bog ”Skam”. Carsten 
Stage er lektor ved Institut for 

Kommunikation og Kultur ved 
Aarhus Universitet.

Undervejs vil ingen ringere 
end Jesper Busk Sørensen 
stå for musikken. Han har 
siden 2009 været ansat 
som basunist i Berliner 
Philharmonikerne, der af 
mange anses for at være 
verdens bedste symfonior-
kester. Som den kun fjerde 
dansker i orkestrets 130-årige 
historie konkurrerede han 
sig ind på en plads, som ikke 

havde været besat i 8 år. 
Jesper Busk Sørensen turnerer 
i det meste af verden, både 
som orkestermusiker, solist 
og gæstelærer ved forskellige 
musikkonservatorier. Han er 
desuden adjungeret professor 
ved Det Kongelige Danske 
Musikkonservatorium, og 
tilknytningen til Danmark er 
stadig meget stærk. Derfor 
glæder han sig til nu også at 
spille i Ødum Kirke sammen 
med organist Anders Dohn.

Det sker i HØst-områDet
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JULEHYGGE

SYNG SAmmeN – SAMMEN!
Lørdag	den	6.	februar	2021,	kl.	10-16	på	Hadsten	Højskole 
–	og	herefter	fem	sangaftner	i	2021-2022

Idéen med dette initiativ er 
at fortsætte den fællessangs-
lyst, der opstod i den 
første periode af 
coronatiden.

Som et fælles afsæt 
vil vi i et samar-
bejde med Hadsten 
Højskole invitere 
til en højskoledag. 
Her vil du bl.a. kunne høre 
et foredrag om fællesskab 
ved forstander Rikke Holm, 

Askov Højskole, og Mathias 
Hammer, kendt fra radio og 

TV, vil føre os 
ind i sangfæl-
lesskabet, og 
naturligvis vil 
der være en 
masse sang 

– sammen.
Efter dagen 

på højskolen vil der i løbet af 
2021-2022 være fem ”Syng 
sammen – sammen”-aftener 

rundt i Hadsten Storpastorat 
samt Voldum-Rud Pastorat, 

hvor vi skal synge 
de bedste af de 
bedste sange og 
salmer fra salmebo-
gen, 100 Salmer og 
Højskolesangbogen.

Nærmere informa-
tion følger op til de 

enkelte sangaftener – og hvor 
bliver det dog dejligt at synge 
sammen – sammen!

Sæt	kryds	i	kalenderen
Torsdag	d.	25.	marts	2021	kl.	19.30, hvor vi synger sammen i Ødum	Kirke om forår og påske
Torsdag	d.	20.	maj	kl.	19.30, hvor vi synger sammen ved udealteret	i	Vissing om sommer og pinse
Torsdag	d.	23.	september	kl.	19.30, hvor vi synger sammen i Lyngå	Kirke om efterår og høst
Torsdag	d.	25.	november	kl.	19.30, hvor vi synger sammen i Sct.	Pauls	Kirke om jul
Torsdag	d.	20.	januar	2022	kl.	19.30, hvor vi synger sammen i Voldum	Kirke om vinter og kyndelmisse

KIrKeN & KLImAeT 
PÅ HØJSKoLeN
Hadsten storpastorat, der er en del af folkekirken, afholder under 
klimaugerne Favrskov 2021 to gratis foredrag i et samarbejde med Hadsten Højskole

Det første foredrag afholdes 
torsdag	den	18.	marts	2021. 
Ph.d. i bæredygtighedspsyko-
logi, Simon Elsborg Nygaard 
fortæller under overskriften 

”Psykologien og klimaet – en 
nøgle til bæredygtig livsstil”.

Det andet foredrag afholdes 
onsdag	den	24.	marts	2021. 

”Klimaforedrag”  med tidli-
gere vejrvært hos DR, Jesper 
Theilgaard.

Begge foredrag begynder kl. 
19.00 på Hadsten Højskole.

ForomtALe AF ArrANGemeNter i kommeNDe måNeDer

D.	28.	november	kl.	14-17	i	Ødum	Forsamlingshus
Alt efter hvad COVID-19 siger, 
kan det blive en visuel indbydelse, 
hvor man får nogle praj om at gå i 
gemmerne og finde ting frem, der 
kan laves julehygge af. Der vil komme 
nærmere info om dette på Facebook.

Jeg håber, at der er mange, 
der har lyst til at være 

med, enten i 

forsamlingshuset, ude i haven eller 
hjemme i det kreative værksted.

Til sidst samles vi ved juletræet kl. 
16.30 i forsamlingshusets have, hvor 
der uddeles æbleskiver og serveres 
gløgg samt godteposer til børnene.

Der meldes ind på begiven-
heden på Facebook.
en julehilsen
Nissen Lillian
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TAK TIL ÅRETS MINIKONFIRMANDER
FRA 3. A PÅ HADBJERG SKOLE

Det har været en fornøjelse at lære jer at kende.

mette-præst

minikonfirmanderne har 
lavet skabelsesberetningen 
i modellervoks.
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HADBJERGborGerForeNING

HØST-HALLEN UDVIDELSE
status og information fra projektgruppen
Så fik vi sat et vigtigt 
mærke i vores HØST-hus 
projekt. Afsluttende møde 
med kommunen – hvor alt, 
tegninger og økonomi, blev 
gennemgået. Forvaltningen 
sender det herefter til 
byrådet til behandling på 
byrådsmøde i november. Så 
nu håber vi på en godken-
delse, så vi kan komme videre 
i processen; med byggetilla-
delse, klargøring til udbud og 
licitation. Endelig!

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

Favrskov Kommune: 
Budget 2018
A-608ny Udvidelse af 
Aktivitetsareal i HØST-Hallen

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

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

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

Ny opdatering i kommende 
numre af HØST

Årets julefrokost for 
frivillige hjælpere i 
Hadbjerg Borgerforening 
og forsamlingshus er 
desværre aflyst grundet 
corona. Det samme gælder 
også årets juletræsfest.
Bestyrelsen

AKTUELT
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Siden sidst har vi fået skiftet dupper på alle 
stolene i klublokalet. I efterårsferien blev 
alle kasser med rekvisitter, som også agerer 
tilskuerpladser, flyttet ud, og der blev fejet, 
støvsuget og vasket bag dem, så der er nu fint 
og flot og klart til en ny indendørs sæson.

Desuden er vi i gang med at rydde op i 
redskabsrummet hvor bl.a. bordtennisborde 
(de høje) nu er placeret foran bænkene, hvor 
de tager mindre plads. Redskabsrummet 
gennemgås hver torsdag for oprydning samt 
opfølgning på at tingene placeres korrekt 
via kontakt til skole og aktivitetsformænd i 
HØST IF.

KROLFTRÆNING
Da Formand Margit Jensens 
helbred desværre ikke mere 
tillader at hun er fysisk aktiv, 
må hun også holde som 
formand for Krolf i HØST IF. 
Tak til Margit for en lang og 
engageret indsats.

Derfor var der d. 25. 
september ”generalfor-
samling” (aktivitetsmøde) 
i afdelingen for at vælge 
ledelse.

Som ny formand valgtes 
Vagn Salling Poulsen. Alice 
Madsen fortsætter som 
næstformand, kasserer og 
statistikfører. Birgit Sørensen 
og Mogens Wetlesen valgtes 
også som næstformænd 
for at sikre, at der bliver 
færrest mulige aflysninger af 
krolf fordi alle med nøgle er 
forhindrede.

Det er altså fremover abso-
lut en undtagelse, at krolf er 
aflyst – medmindre vejret er 
helt hen i skoven.

Bortset fra det, fortsætter 
krolf som sædvanligt mandag 
og fredag kl. 13 ved HØST-
Hallen, med kaffe og hygge 
bagefter.

Man må gerne dumpe ind 
og prøve at være med, vi kan 
godt have yderligere et par 
deltagere, og stadig passe på 
os selv i forhold til coronaen.

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

Du kan låne køller og kugler 
helt gratis.
vagn Salling Poulsen, tlf. 
23 25 19 89
Kontaktperson
Alice madsen, tlf. 28 52 34 68
Kontaktperson

VOLLEY – VOKSNE MIXHOLD
HØST IF volleyball er i gang igen!
Torsdage	kl.	20.00	til	22.00
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 elitespiler 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 bekendt-
skab med volley før, herunder at du har 
rimeligt styr på bl.a. grundslagene.

Bemærk! nyt kontingent for denne sæson 
(september-juni): 500 kr.

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

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

Claus Glavind
HØST IF

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.

PENSIONISTHJÆLPERE TIL HØST IF

en bøn for fodboldbanerne
Fodboldbanerne er våde og fugtigt nu hvor 
efteråret og vinterhalvåret er over os. Så 
derfor en ”stille bøn” til alle, der bruger 
banerne som gang- og cykelsti. Det sætter 
spor på banerne og tager rigtig lang tid at 
genoprette til foråret. Så brug nu i stedet de 
fine gang- og cykelstier stier i området, der er 
til formålet.

Nogen har måske set i Lokalavisen Favrskov 
at fodboldklubberne er ”efter” Favrskov 
Kommune pga. den manglende eller dårlige 
pleje af baner og udenomsarealer. Så også 
derfor vil det være formålstjenligt at vi i 
Hadbjerg også selv efterlever og kun bruger 
banerne til deres formål.

Fra d. 1. november til d. 1. april er det kun 
lysbanen der må bruges. Så al aktivitet og 
færdsel på de øvrige baneområder er ikke 
tilladt for forening og skole. Så også derfor 
denne ”stille bøn”.

På forhånd tak.

Lars Olsen
Kontaktperson HØST IF
Tlf. 23 81 01 21
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JU JITSU
træningstider
Børnetræning: tirsdage kl. 17.00-17.45
Voksne og ungdom: tirsdage kl. 18.00-19.00 og 
 torsdage kl. 20.00-21.15

Træningen er tilrettelagt 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 trænings-
område 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 restriktioner 
og anbefalinger, der måtte være fra sund-
hedsstyrelsen, 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!
Yderligere information og kontakt
www.facebook.com/hadbjergjujitsu/

Thomas Langton

FLOORBALL
Faste træningstider er mandage 
kl. 20.00-22.00
Så er vi i gang igen i HØST-Hallen også med 
floorball sæson 2020-2021. De udendørs 
aktiviteter lukker ned nu og derfor er der 
flere, der søger indendørs. Her er floorball en 
oplagt mulighed.

Selvfølgelig med at vi efterlever de corona-
restriktioner, der er stillet til floorball – både 
før, under og efter træningen.

Træningen foregår om mandagene kl. 
20.00-22.00 – der er plads til flere. Vi spiller 
hel bane i hele HØST-Hallen. HUSK drikke-
dunk. Vi har stave, man kan bruge indtil man 
evt. investerer i sin egen, der passer til den 
enkelte spiller.
Lars Olsen
Kontaktperson floorball
Tlf. 23 81 01 21

BORDTENNIS
Bordtennissæsonen kører 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

HØst iF motion

STAVGANG
Nu er vi godt i gang med vintersæsonen. Vi 
mødes ved HØST-Hallen kl. 9.30 om lørda-
gen, og går en times tid.

Bagefter er der kaffe og en sludder til vi 
skilles for at varetage resten af weekendens 
gøremål.

Der er stadig plads til nogle få flere aktive 
uden vi overtræder corona reglerne.
vagn Salling Poulsen
Tlf. 23 25 19 89

HØST IF LØB
Som altid i den mørke tid er det vigtigt at 
huske synligt tøj med reflekser og godt 
med blinkende armbånd.

Løbemotion med andre 
motionister i lokalområdet
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, er det altid motiverende at have nogle 
at løbe med. Her i den mørke tid vi nu går ind 
i kan en fast aftale ofte være den motivation, 
som gør at du kommer afsted.

Start søndagen med løbetur for alle ved 
HØST-Hallen: Søndage kl. 9.00

Øvrige løbeture aftales tidspunkt fra 
gang til gang, fx i Facebook-gruppen ”Løb i 
HØST IF”
Claus Glavind
Kontaktinfo for nye løbere
Tlf. 71 78 02 30
mail claus@glavind.net

BADMINTON
Badminton er kommet godt i gang og der er 
pt. aktivitet mandag til onsdag. Der er forsat 
ledige baner, pris pr. bane/sæson er 1.200 kr.

Ledige banetider pr. november, i HØST-
Hallen sæson 2020-2021.

Dag Tid Ledige baner
Mandag 16.00-17.00 5
Mandag 19.00-20.00 3
Tirsdag 16.00-17.00 3
Tirsdag 21.00-22.00 3
Onsdag 16.00-17.00 5
Onsdag 20.00-21.00 4
Torsdag 16.00-17.00 5

Kontakt og forhør om der er en tid der 
passer jer.
Claus Glavind
HØST IF
Tlf. 71 78 02 30
e-mail claus@glavind.net

AKTIvITETER

HØST – November 2020

18 AKTIvITETER

HØST – November 2020

19

http://www.facebook.com/hadbjergjujitsu/
mailto:ptc@aabnet.dk
mailto:claus@glavind.net
mailto:claus@glavind.net


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

FODBOLD
Børne- & Ungdomshold

Udendørs	turnering	og	træning
Efterårssæsonen blev igen ramt af coronare-
striktioner for 5- & 8-mandsholdene. Det vil 
sige HØST IF’s U8, U10DR, U11PI og U11DR. 
Da deres stævnekampe er med 5-6 hold og 
dermed over 50 deltagere i alt, som forsam-
lingsforbuddet blev sat ned til ultimo august, 
blev alle disse stævner desværre aflyst. Så 
ingen kampe i efteråret for disse hold. De har 
dog fortsat træningen og har i stedet arrange-
ret enkelte træningskampe. Trist, men sådan 
er det jo nu engang i disse tider. 

U12DR, U13PI, U14PI, U13/U14 DR – 
turneringen er alle enkeltkampe – så der er 
der ingen problemer med at afvikle disse 
indenfor for forsamlingsforbuddet på 50 
deltagere. Den sidste kamp spilles søndag 
den 1. november, hvor U12 DR spiller på 
Hadbjerg Stadion.

De fleste hold vil fortsætte udendørstræ-
ningen. Så det giver pres på træningsbanen, 
hvor der er lys. Det er så i øvrigt også den 
eneste bane, der må bruges i vinterperioden 
fra 1. november frem til 1. april 2021.

Da der jo er begrænset plads, har vi ændret 
lidt på træningstiderne for de enkelte hold 
udendørs hen over vinterhalvåret.

Se de ændrede træningstider i quickguiden 
på side 22.

Indendørs	træning
Fra fredag den 23. oktober - uge 43 starter 
indendørstræningen. Her er der også pres 
på tiderne, idet det i år ikke har været muligt 
at få tider i Voldumhallen, der passer ind. Så 
derfor skal alle være i HØST-Hallen. U13/
U14 DR har ikke ønsket indendørstider, 
så det hjælper lidt – men alligevel har det 
været nødvendigt at skære ned i tiderne 
for flere hold (i forhold til antal deltagere pr. 
hold), derfor træner U10DR, U11DR, U11PI, 
U12DR i 50 minutter. Det er ikke helt opti-
malt, men det er det bedst mulige. Vi håber, 
at alle alligevel bliver tilfredse.

Indendørsaktiviterne er også ramt af 
coronarestriktioner:

• Omklædning hjemmefra anbefales. 
Omklædning er dog muligt, max. 8 
personer pr. omklædningsrum

• Medbring egen drikkedunk
• Afspritning af hænder ved ankomst
• Overtræksveste holdes holdvis og vaskes 

efter hver træning.
• Afspritning af overkanter på bander – og 

målrammer.
• Rengøring af bolde efter hvert hold.
• Forældre kan være til træning, men skal 

være siddende.
• Max. 50 personer i hallen (nok ikke aktu-

elt til træning men…)
Vi håber, at alt kommer til at fungere, og er 
klar over at der nok er lidt indkøring de første 
gange, inden det hele kører, som det skal.

God indendørssæson til alle vores børne- & 
ungdomsspillere.

Lars Olsen
Fodboldformand HØST IF
Tlf. 23 81 01 21

OB 40
OB 40-holdet har ved efterårsafslutningen 
medio oktober spillet ni kampe. 1 vundet, 6 
uafgjorte og 2 tabte kampe, hvilket rækker 
til en placering midt i rækken. 9 points og 
målscore 19-18 og de 6 uafgjorte kampe, 
vidner om tætte kampe.

Lige nu er der pause frem til foråret. 
Turneringen varer frem til sommerfe-
rien 2021.

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

I vinterhalvåret spilles indendørs futsal i 
HØST-Hallen hver onsdag kl. 21.00-22.30.

Spørgsmål eller andet vedrørende  OB 
40-holdet kan stilles til:
Jacob Andersen
Holdleder
Tlf. 27 12 55 24
mail andersenjacob1980@gmail.com

RANDERS FC 
KLUBFÆLLESKABET
Fribilletter til Randers FC’s 
hjemmekampe i Superligaen 
er desværre sat i bero pga. 
coronarestriktioner.
Lars Olsen
Tlf. 23 81 01 21
mail lars.knud@godmail.dk 

NvUI/HØST IF seniorklubsamarbejde

VH FODBOLD
Serie 3
Turneringen nærmer sig 
sin afslutning. Vi er rykket 
ned. 2 uafgjorte kampe og 2 
points er det blevet til. Flere 
hæderlige nederlag, men 
også et par øretæver. Vi må 
erkende, at vores niveau er til 
bunden af serie 3 og toppen 
af serie 4. Så det er lidt en 
elevatortilværelse hvert ½ år. 
Vi håber, at vi i foråret igen 
kan få vendt skuden i serie 4 
og tage en oprykning mere, 
og så derfra se om vi ikke kan 
stabilisere os i Serie 3.

Serie 6
Der spilles en kamp 
mod hvert hold i puljen. 
VH Fodbold har efter at 
have vundet første del inden 
ombrydning 3 point med 
over i slutspillet – så hvis de 
gode takter fortsætter, er der 
absolut chancer for oprykning 
til Serie 5.

Inden den sidste kamp er 
VH Fodbold på en 3. plads, 
som ikke giver oprykning, 
men hvis resultaterne flasker 
sig – VH Fodbold vinder den 
sidste kamp og HOG taber – 
står den på oprykning. Men 
det sker nok ikke.

Så sæsonen lakker mod 
enden. Træningen udendørs 
stopper ultimo oktober, når 
turneringen er slut.

Der spilles indendørs 
hver fredag i Voldumhallen 
kl. 20-22.

Lars Olsen
HØST IF – VH Fodbold ansvarlig

Alle Serie 3-kampe kan ses her: www.dbu.dk/resultater/pulje/325168
Alle Serie 6 kampe kan ses her: www.dbu.dk/resultater/pulje/325297
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QUICKGUIDE til aktiviteter og kontaktpersoner

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 Vagn Salling Poulsen, tlf. 23 25 19 89
   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
.

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, indendørs fredag kl. 15.30-16.45 Træner Nikolaj Hald, tlf. 20 63 74 95 
   Træner Allan Hvidbjerg, tlf. 20 94 77 01
U9/U10 drenge+piger, udendørs mandag kl. 17.00-18.00 Træner Henrik Frydensberg Hvass, tlf. 42 22 48 44 
 indendørs fredag kl. 16.45-17.35 Træner Søren Kop Fogsgaard, tlf. 26 87 52 40
U11 piger  udendørs onsdag kl. 17.00-18.00 Træner Heidi Knudsen, tlf. 28 74 75 22 
 indendørs fredag kl. 17.35-18.25 Træner Ruben Høgh, tlf. 51 74 20 50 
   Holdleder Bonnie Kristensen, tlf. 22 27 83 31
U11 drenge udendørs onsdag kl. 17.00-18.00 Træner Nicolaj Kirkbak, tlf. 30 70 35 45 
 indendørs fredag kl. 18.25-19.15 Træner Allan Nielsen, tlf. 23 31 01 33 
   Træner Paw Kaldahl, tlf. 22 37 37 38
U12 drenge udendørs tirsdag kl. 16.30-18.00 Træner Juan Martin de Elizalde, tlf. 28 11 86 12 
 indendørs fredag kl. 19.15-20.05 Træner Cathrine Westergaard Nielsen, tlf. 20 96 03 14
U13 drenge  udendørs tirsdag kl. 16.30-18.00 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  udendørs tirsdag kl. 18.00-19.15 Træner Jacob Dalby, tlf. 26 81 19 79 
 indendørs fredag kl. 20.05-21.15 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  udendørs tirsdag  kl. 16.30-18.00 Træner Thomas Fangaard, tlf. 30 29 39 23 
   Holdleder Christina K. Dose, tlf. 41 89 30 16 
   Holdleder Rikke Juul Særmark, tlf. 51 22 09 73
U16/U17 drenge indendørs fredag kl. 21.15-22.05 Træner Hans Bille Sørensen, tlf. 60 18 64 20 
   Holdleder Tina Bille, tlf. 60 18 64 20
Oldboys indedørs onsdag kl. 21.00-22.30 Holdleder Jakob Andersen, tlf. 27 12 55 24
Fodbold vH Fodbold
Herre senior    Træner Lars Bækgaard, tlf. 40 36 84 97 
Indendørs fredag kl. 20.00-22.00 i Voldumhallen Holdleder Serie 3 Kurt Svejstrup, tlf. 29 93 00 58 
   Holdleder serie 6 Tim Pilegaard Johnsen, tlf. 27 59 60 71
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Den allerførste gård, matrikel 3b, 
som jeg her kalder ”Ågård”, da 
navnet på gården fra dengang ikke 

kendes, har ligget i trekanten mellem Tåstrup, 
Selling og Ødum ved en byvej, der dengang 
gik fra Tåstrup og krydsede Spørring Å, hvor-
efter den fulgte Astrup bæk til Tobæk Mølle 
og Ødum.

Det gamle kort viser vejen og matrikel 3b, hvor den første 
”Ågård” var bygget.
Jeg har interessen herfor, fordi min bedstefar har ejet både 
den gamle og nye Ågård.

Hvem der byggede gården, kan jeg ikke 
finde ud af, men i 1801 fæstes gården 
af Søren Nielsen, som er født i Tåstrup 1. 
april 1771, søn af Niels Hansen og Maren 
Sørensdatter, som formodentligt har haft 
gården tidligere. Niels Hansen dør i 1788, og 
moderen bor i aftægt hos sønnen, efter at 
han forpagtede gården. Hun døde i 1809.

Søren Nielsen er blevet gift med Maren 
Andersdatter, og i tidsrummet 1795 til 1814 
når de at få 12 børn. Hun døde i 1826 og han 
døde i 1832.

I 1826 køber ungkarl Lars Jensen, matrikel 
nr. 10, af Søren Therkildsen, et jordstykke, 

der ligger længere oppe på bakken mod 
Ødum, der hvor Ågård, som mange af os 
kendte, senere blev bygget. Lars Jensen 
er i folketællingen 1834 gift med Maren 
Jensdatter. Det vides ikke hvor de har boet, 
da der ikke var bygninger på matrikel nr. 10.

I 1834 sælges boet efter Søren Nielsen, 
matrikel 3b, til Anders Sørensen, som gifter 
sig med Maren Jensdatter, der er blevet enke 
efter at Lars Jensen, matrikel 10, og de slår 
gård og jorder sammen.

Maren Jensdatter dør i 1854 og Anders 
gifter sig igen med Ane Marie Nielsen fra 
Lisbjerg.

I Brandforsikringsvurderingen fra 1876 
er gården en 4-længet gård med stuehu-
set mod vest. Gården stod dengang under 
navnet ”Bjerregård.” Det fortælles, at gården 
tidligere stod under navnet ”Biesig.” Mange 
af oplysningerne er fundet i Niels Schjeldahls 
fortællinger fra 1997.

Anders Sørensen dør i 1870 og Ane Marie 
dør i 1893. Arvingerne solgte så gården til 
min bedstefar, Laurs Jensen Møller i 1894, 
hvor han er 24 år gammel. Min bedstefar er 
født i Kirkely (Ødum Torv 5), hvor min fars 
slægt har holdt til siden i 1766 og frem til 
slutningen af 1920’erne.

I 1895 gifter han sig med Ane Marie Abild, 
på 21 år, fra Vejlby, og de bygger nu en helt 
ny gård, Ågård, på matrikel nr.10 (Ågårdsvej 
6) og river den gamle gård nede i lavningen 
ned i 1895-1896.

I perioden frem til 1912 får mine bedste-
forældre 10 børn.

Min bedstefar og bedstemor driver gården 
frem til 1923, hvor de køber Tobæk Mølle, 
og Ågård forpagtes ud til den ældste af 
sønnerne, Jens, som bliver gift med Emma, og 
fra ca. 1931 er det Jens’ bror Anders Møller, 
som blev gift med Mogensine (kaldet Sine) 

Af martin møller

i 1933, og de driver gården frem til 1942, 
hvorefter de køber deres egen gård, og det 
er derefter lillebroderen, Niels Møller, der 
først forpagter og senere køber sit fødehjem. 
Niels Møller bliver gift med Anna Ingeborg fra 
Tobæks-Minde (Ødumvej 15) i juni 1943.

Niels Møller dør i 1981 og Anna driver 
gården videre frem til 1986, hvor Ågård 
sælges til Laurits Poulsen på nabogården 
Engholm (Ågårdsvej 4).

I 2002 var det slut med Ågård, da der skulle 
rejses store elmaster i forbindelse med, at der 
skulle føres en 400 kW højspændingsledning 
fra Aalborg til Aarhus, en så kraftig sag, at 
man ikke længere kunne bo på Ågård.

Her ser vi Ågård, som gården så ud i 50’erne

Ågårdsvej kender vi, men Ågård er væk

Ågårds endeligt i 2002
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Hadbjerg Skole
På www.hadbjergskole.dk kan du læse alt om skolens akti-
viteter, meddelelser m.m. – samt logge ind på Aula, hvor 
der gives information til de enkelte klasser.

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.

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

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

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

MK
Mette 
Krabbe

LTM
Lise 
Thorbøll 
Melchiorsen

RH
 
René 
Høeg

PrÆSTer
i	pastoratet

MHT
Marie 
Hedegaard 
Thomsen

AMKH
Anne 
Martiny 
Kaas-Hansen

AB
 
Anders 
Bonde

FERIE OG 
FRIWEEKENDS
Jeg har friweekend den 
21.-22. november og den 
12.-13. december. Jeg 
holder juleferie i uge 53.

I disse perioder 
henvises der til kirkekon-
toret i Hadsten på telefon 
86 98 04 25 eller til mine 
kolleger i Hadsten på 
telefon 86 98 08 09
mette Krabbe

Tegning: Per Tjørnild
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Deltagere søges stadig!
Har du lyst til at bidrage til vores 
sponsorer, så sig endelig til. Jo 
flere vi er om opgaven jo bedre. 
Vi holder et månedligt møde, 
hvor vi uddelegerer arbejdet i 

”mindre enheder” fra gang til gang. 
Alt sammen til gavn for vores 
lokale forening, miljøet omkring 
HØST IF og HØST-Hallen.

Vi forsøger stadig at få gang 
i sponsorudvalget, men det er 
ikke nemt, da vi der deltager også 
har mange andre jern i ilden. Så 
derfor er det også ekstra vigtigt 
for os, at der kommer nogen med 
i udvalget, der ikke i forvejen 
er belastet af andre frivillige 
arbejdsopgaver i HØST IF. Så giv 
lyd hvis du kan og vil bidrage med 
din arbejdsindsats – erfaren eller 
uerfaren, lige meget. Opgaverne i 
udvalget bliver snakket igennem 
og fordelt så alt passer til den 
enkeltes muligheder for indsats. 
HØST IF har brug for netop dig til 
denne spændende opgave!

Pt. har sponsorudvalget gang i 
flg. tiltag:
• Reklameskilte på multibanens 

bander ud mod P-plads
• Gennemgang af liste over 

potentielle HØST IF-sponsorer
• Status og opsamling af eksiste-

rende sponsoraftaler
• Playersponsorater i VH Fodbold
• Nye aktiviteter

Du kan kontakte sponsorud-
valgets medlemmer, hvis du har 
spørgsmål eller er interesseret!

Lars Olsen
Mail Lars.knud@godmail.dk

Majken Holst Jensen
Mail majkenjen@hotmail.com

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

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

I klublokalet i HØST-Hallen er 
der brochurer etc. og det vil også 
kunne ses på hjemmesiden.

Støt lokalsporten i HØST IF. 
Sidste år fik ungdomsarbejdet i 
HØST IF over 34.000 kr. i sponsor-
støtte af OK.

OK app
Det er nu muligt at downloade en 
app til både Android og iOS, så man 
ikke skal bruge kort til betaling på 
tanken, men betale via OK-app.

Det er vigtigt under opsætnin-
gen at angive den forening man 
vil støtte – så husk at tilvælge 
HØST IF! Så vil HØST IF stadig få 
5 eller 10 øre pr. liter når I tanker. 
Man kan også vælge MobilePay, 
men så er der ingen støttekroner til 
HØST IF!

Hvis man bruger betalingskort i 
automaten, er der ingen ændringer.

Kortholdere, der både har app og 
kort, kan anvende begge dele.

Lars Olsen
HØST IF Sponsorudvalg
Mail Lars.knud@godmail.dk
Tlf. 23 81 01 21

Playersponsorater
Der er fra både NVUI og 
HØST IF opbakning til at sætte 
gang i playersponsorater. De 
sponsorer, der tidligere har haft 
årligt playersponsorat, vil blive 
kontaktet for nytegning. Desuden 
er nye sponsorer både i NVUI og 
HØST IF velkomne. Så arbejdet er 
sat i gang i VH samarbejdsudvalg 
samt ved spillerne selv.

Om sponsor udvalget
HØST IF har til stadighed brug 
for fysisk og økonomisk hjælp. 
Derfor er det dejligt når virksom-
heder og private giver tilsagn om 
at give en hånd.

Hører I om nogen der kan 
være potentielle sponsorer, vil 
vi godt lige have ”et vink” så 
vi kan få fulgt op på dette i 
sponsorudvalget.

 
mit

Tilskud til HØST IF pr. liter 
når jeg tanker:

OK Benzinkort 5 øre
OK El 5 øre
OK Mobil Lars 5 øre
OK Mobil Bente 5 øre
i alt 20 øre pr. liter

De aftaler jeg har på el og mobil 
er gode aftaler på rimelige vilkår. 
For mig er det vigtigste, at jeg kan 
bidrage med 20 øre pr. liter til 
HØST IF.

Det er blot et eksempel, som 
andre med OK benzinkort, der vil 
støtte HØST IF’s ungdomsarbejde, 
også kan bruge.

Så ring til OK, tlf. 70 10 20 33, 
og få din aftale opdateret med de 

tjenester du måtte have behov for. 
Husk at sige at HØST IF sponsoraf-
tale 558640 skal tilknyttes.

Så støtter du HØST IF yderligere.

Lars Olsen
OK sponsorudvalg
Mail Lars.knud@godmail.dk
Tlf. 23 81 01 21.

Indvielse af de 
to nye vaske-
haller hos OK 

Ødum skulle have 
været ”fejret” med 
OK arrangementer 
den 23.-25. okto-
ber. Men da alle 

OK-arrangementer 
i hele landet er sat i 
bero pga. corona, er 
dette arrangement 
også aflyst eller udsat.

Når vi igen kan 
afholde sådanne 
arrangementer, vil 

denne aktivitet blive 
gennemført.

Men HUSK alli-
gevel, at man for kr. 
149 pr. måned kan 
få vasket ubegræn-
set. Samtidig skal 
du så huske, at få 

dit OK-kort tilknyt-
tet HØST IF, så 
der ”falder” 5 øre af 
pr. liter, hver gang 
du tanker.
Lars Olsen
HØST IF Sponsorudvalg
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By- / borgerforening
Byforeningen for Ødum & Omegn 30 64 31 94 
Elisabeth S. Lundholm 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: Kristine M. Jensen 20 73 87 49
Selling Forsamlingshus www.8370.dk 
Udlejning 21 86 11 12
Ødum Forsamlingshus odumforsamlingshus@gmail.com 
Udlejning 30 64 31 94
Frisør
Byens Frisør 86 98 01 00 
Søndergade 14, Hadsten bente@byensfrisoerhadsten.dk 
 www.byensfrisoerhadsten.dk

Galleri
Det lille Galleri 22 97 33 84 
Per Tjørnild detlillegalleri.oedum@gmail.com 
Ødumvej 30, Ødum www.det-lille-galleri.dk
Hårde hvidevarer – service og reparation
Aktiv Hvidevareservice 70 10 10 05 
ved Martin Simonsen www.ahs.dk 
Bavnehøjvej 115, Hadbjerg
Kirke
Kirkegårdsleder Emil Dalsgaard Larsen 23 81 87 17 
 nothinginline@gmail.com 
Kirkekontor 86 98 04 25 
Kirkevej 5, Hadsten kirkekontoret@hadstensogne.dk
Kirkeværge John Langdahl 27 20 01 46 
Gunderuplundvej 10, Astrup john@langdahl.dk
Menighedsrådsformand Mia Ridtland Jensen 51 86 55 03 
Rødkælkevej 22, Hadbjerg 8147@sogn.dk
Sognepræst Mette Krabbe 86 98 90 65 
Ødum Præstegård, Ødumvej 32 mekr@km.dk
maler
H.A. Sørensen & Søn 86 91 45 40 
Ved J.E. Sørensen, St.St.Blichersvej 9, Selling 21 68 39 19 
 mal@has-mal.dk
murer
Murermester Kristian S. Hardam 23 27 00 55 
Sellinghedevej 4 Kristian.hardam@mksh.dk 
8370 Hadsten www.mksh.dk
Porte og automatiske døre
Dansk Port Service 20 31 20 30 
v/ Karsten Hjelmager portservice@mail.dk 
Bjarkesvej 10a, 8464 Galten

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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Allehelgens-
gudstjenester, 
kl. 9.30 og kl. 11.00

HØST november 
udkommer

Temaaften om sorg, 
kl. 19.30

Den Blå Café, 
kl. 15.00

Gudstjeneste, 
kl. 11.00
SøndagsCafé

LAN-party, kl. 10.00
Deadline til HØST 
december

Gudstjenester, 
kl. 9.30

"Tænkepause"-
gudstjeneste, 
kl. 19.30

Julehygge, kl. 14.00 Gudstjeneste, 
kl. 11.00

DeCember
 1. HØST december udkommer
 4. Den Blå Café, kl. 15.00
 6. Gudstjeneste kl. 11.00 
  SøndagsCafé
 13. Gudstjeneste, kl. 11.00

 20. De Ni Læsninger, kl. 16.00
 23. Julegudstjeneste, kl. 16.00
 24. Julegudstjenester, 
  kl. 13.00, kl. 14.00 og kl. 15.00
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