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26.2-1.3.2021
April		
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23.-26.4.2021
Juni		
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12.6.2021
25.-28.6.2021
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14.8.2021
27.-30.8.2021
Oktober		
11.9.2021
24.-27.9.2021
November		
16.10.2021 29.10.-1.11.2021
December-januar
13.11.2021
26.-29.11.2021
Materiale til HØST indleveres til redaktøren.
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DET SKER I HØST-OMRÅDET

Hent billet til julegudstjenester. De Ni Læsninger.
Syng sammen – sammen!
AKTUELT

Nyt lys i våbenhuset.
Julehilsner. Årsaktiviteter i
Ødum. Plexiglas i klubhuset
AKTIVITETER

Floorball turnus.
Fodboldnedrykning og
ny træner.
DET HISTORISKE HJØRNE

Nisser, nisser, nisser og nisser

TILBAGEBLIK

Byforeningen gennem
fyrretyve år
PRAKTISK INFORMATION

Ferie og fri
Kirkebil
Præster

SPONSORHJØRNET

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

GLÆDELIG DECEMBER
Her på bagkanten af et år, der næsten er
gået, forstår man ikke helt, hvor tiden blev af.
Hvad blev der af 2020?
Det har slet ikke været som andre år.
Måske er det derfor, det føles ekstra
kort. Nogen synes måske året har
føltes særlig langt, fordi vi gennem
lang tid var forhindrede i at mødes
med hinanden.
Nu passer vi igen ekstra meget
på – mødes kun med folk i vores
”boble”.
Man kan godt gå og blive lidt
bange for folk omkring sig; blive
bekymret, når nogen kommer
lidt for tæt på. Samtidig er det
svært at afkode ansigtsudtrykket på dem, vi møder med
mundbind.
Man kan ikke se det imødekommende smil. Man opfatter
ikke det genkendende nik på
fortovet. Og så kan man godt
komme til at føle sig lidt alene.
Derfor føles det også ekstra
dejligt i år, at december nu kommer
med alle sine lys i mørket.
I december er der lidt mere hjerterum,
lidt mere venlighed, lidt med kærlighed. Det
er tid til at elske hinanden og elske livet.
God jul og god HØST

HER FINDER DU

Bladets støtter og andre
kontaktoplysninger
Niels Bjarne
Larsen
Grafisk design

Rikke Møller
Antvorskov
Redaktør
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Det sker i HØST-området

Den Blå Café
Den første fredag i hver måned
kl. 15.00-17.00 i Hadsten Sognegård
holder vi åben i Den Blå Café.
Næste gang er d. 4. december.

Nærvær
over en kop
friskbrygget
kaffe

om nærvær
med andre, der
ved hvad det vil
sige at miste.
Den Blå Café
er for alle, der har
været med i en sorggruppe, 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.
I cafeen tilbydes der kaffe, te og vand

- 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, der har miste et nærtstående
Bag Den Blå Café står ”Kirken i Favrskov”,
menneske og som har lyst til at mødes over
Vært er sognepræst Mette Krabbe
en kop kaffe til en uformel snak om, hvad det
I det nye år begynder vi den 8. januar og
vil sige at stå alene tilbage. Det er et tilbud
derefter den første fredag i hver måned.

”DE
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LÆSNINGER”

Ødum Kirke
Søndag den 20. december kl. 16.00
Traditionen tro er der naturligvis ”De
Ni Læsninger” 4. søndag i advent i
Ødum Kirke. Her vil man ud over selve
læsningerne få lejlighed til at høre nogle
fremragende sangere fra Aarhus, som
sammen med undertegnede vil synge julen
ind i bedste 4-stemmige motet stil. Kom og
mærk den intense julestemning sitre i hele
kirken og hør disse sangere synge christmas carols og de bedste danske julesalmer.
Vel mødt.
Anders Dohn
Organist

JULENS GUDSTJENESTER
I ØDUM OG HADBJERG
i år med billetter pga. coronasituationen
20. december
23. december
24. december
25. december

Ødum Kirke
Hadbjerg Kirke
Ødum Kirke
Hadbjerg Kirke
Ødum Kirke
Hadbjerg Kirke
Ødum Kirke

kl. 16.00
kl. 16.00
kl. 13.00
kl. 14.00
kl. 15.00
kl. 10.00
kl. 11.00

Der kan hentes billetter til gudstjenesterne:
søndag den 29. november
i Hadbjerg Kirke kl. 10.30-11.00
onsdag den 2. december
i konfirmandstuen kl. 13.00-17.00
søndag den 6. december
i Ødum Kirke kl. 10.30-11.00

Overskydende billetter kan bestilles fra
den 8. december på kirkekontorets mailadresse billet@hadstenstorpastorat.dk.

GUDSTJENESTER
December		
Søndag d.
6
2. søndag i advent
Søndag d. 13
3. søndag i advent
Søndag d. 20
4. søndag i advent
Onsdag d. 23
Lillejuleaften
Torsdag d. 24
Juleaftensdag
			
Fredag d. 25
1. juledag
Lørdag d. 26
2. juledag

Ødum
kl. 11.00 (MK)

Hadbjerg

Andre kirker

kl. 11.00 (AMKH med kadet)
kl. 16.00 (MK) De Ni Læsninger
kl. 16.00 (MK) julegudstjeneste
kl. 13.00 (MK)
kl. 14.00 (MK)
kl. 15.00 (MK)
kl. 11.00 (MK)
kl. 10.00 (MK)
		

kl. 11.00 Sct. Pauls (AB med kadet)
Sct. Pauls (LTM)
Søndag d. 27
Julesøndag
		
kl. 11.00
						
liturgisk gudstjeneste.
		
kl. 13.30 Sct. Pauls (MHT)
Torsdag d. 31
Nytårsaftensdag
					
kl. 15.00 Skjød (MHT)
Januar		
Ødum
Hadbjerg
Andre kirker
Fredag d.
1
Nytårsdag
kl. 16.00 (LTM) med efterfølgende ”glas”
Søndag d.
3
Hellig Tre Konger
		
kl. 11.00 Sct. Pauls (MHT)
Søndag d. 10
1. søndag efter helligtrekonger
kl. 9.30 (MK)		
kl. 11.00 Sct. Pauls (MK)
Søndag d. 17
2. søndag efter helligtrekonger
kl. 11.00 (MK)
Søndag d. 24
Sidste søndag efter helligtrekonger
kl. 11.00 (MK)
Søndag d. 31
Septuagesima
kl. 9.30 (MHT)
Februar		
Ødum
Hadbjerg
Andre kirker
Søndag d.
4
Tænkepausegudstjeneste
kl. 19.30 (MK) ”Vilje”
Søndag d.
7
Seksagesima
		
kl. 11.00 Sct. Pauls (LTM)

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
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FOROMTALE AF ARRANGEMENTER I KOMMENDE MÅNEDER

FOROMTALE AF ARRANGEMENTER I KOMMENDE MÅNEDER

SYNG SAMMEN – SAMMEN!

Hadsten Højskole, lørdag den 6. februar 2021, kl. 10.00-16.00
– og herefter fem sangaftner i 2021-2022
Vi ønsker at styrke fællesskabet i vores storpastorat
ved at invitere til fællessang
på tværs af sogne og kirker.
Det er tid til igen at synge
sammen – sammen!
Idéen med dette initiativ er
at fortsætte den fællessangslyst, der opstod i den første
periode af Corona-tiden. Her
var det især Phillip Faber,
der tændte denne lyst, når
han hver morgen dukkede

op på DR 1 med sit positive
sind og klavermusik til vores
fællessang hjemme i stuerne.
Senere blev der flere fredage
om aftenen afviklet fællessang med nogle af vores
kendte musikere og sangere.
Her var det Mads Steffensen,
der sammen med Philip Faber
styrede fællessangen. TV 2
lavede også flere initiativer,
og nu her seks måneder efter
Danmark blev lagt ned, har

vi stadigvæk en længsel efter
at kunne mødes og synge
sammen i kirker, forsamlingshuse og til koncerter. Vi
mødes ikke længere foran
skærmen til fællessang.
Skulle Covid’en stadigvæk
være blandt os – hvad den
sikkert er – så finder vi også
en sundhedsfaglig forsvarlig
måde at afvikle arrangementet på.

Foredrag ved Rikke Holm

Foredrag og fællessang ved
Mathias Hammer

UDEN FÆLLESSKABER
GÅR VI TIL GRUNDE

DEN NYE
HØJSKOLESANGBOG

Rikke Holm har været
forstander på Askov Højskole
siden oktober 2018. Hun er
uddannet teolog og musiklærer, og har bl.a. arbejdet som
ungdomspræst i Vejle Provsti
og været med til at starte
Lystruphave Efterskole. Om
sit foredrag skriver hun:
”Fællesskaber findes ikke kun i fysisk form,
men i høj grad også digitalt i dag. Mennesker
har altid bygget fællesskaber, men den måde,
vi har gjort det på, har forandret sig meget
igennem historien. Hvad betyder det for den
måde vi er mennesker på, at vi ikke behøver
at mødes for at danne et fællesskab? Vi har
opnået en høj grad af individuel
frihed, men det optager mig, hvordan
balancen er i forhold til fællesskaber, for
analyser viser, at ensomheden er stigende i
vores samfund. Betyder det at vi har mistet
balancen?
Og er fællesskabet i sig selv et gode, eller
er der forskel på fællesskaber? Og hvordan
forholder vi os til fællesskaber på tværs af
nationer?”

Højskolesangbogen er
danmarkshistoriens bedst
sælgende bog. Med sin lyrik,
musik, historie og fællesskabsstyrkende formål, er
den blandt grundstenene i
vores nationale DNA.
I november 2020 udkommer en helt ny udgave af Højskolesangbogen.
Mathias Hammer, der er pianist, musikformidler, radio- og TV-vært, har været en del
af højskolesangbogsudvalget, som har skullet
vælge sange til den nye sangbog. Ved dette
sangforedrag fortæller Mathias om udvalgets arbejde og om de mange overvejelser
og dilemmaer, som man møder, når man skal
forny den danske sangskat.
Og så skal der synges. Mathias Hammer
sidder selv ved klaveret og akkompagnerer,
når både de kendte klassikere og de nye hits
skal synges som fællessang.

Det sker i HØST-området

GENERALFORSAMLING
I HØST IF
PROGRAM

10.00 Velkomst og kaffe
10.30 Foredrag ved Rikke Holm, forstander
på Askov Højskole: ”Uden fællesskaber går vi til grunde”
12.00 Frokost
13.00 Foredrag og fællessang ved Mathias
Hammer, pianist, musikformidler, radio- og TV-vært: ”Den nye
Højskolesangbog”
14.30 Kaffe
15.00 Fællessang med Steffen Jonassen,
underviser ved Hadsten Højskole,
ved klaveret
15.45 Tak for i dag
Tilmelding skal ske senest d. 25. januar 2021,
til Hadsten Kirkekontor på
tlf. 86 98 04 25 eller mail
kirkekontor@hadstenstorpastorat.dk
Pris for hele dagen med forplejning er
200 kr., som betales på dagen.
Alle er velkomne!

SYNG SAMMEN – SAMMEN!
AFTENER

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, der hører årstiden og højtiden til, både fra salmebogen, 100 Salmer og
højskolesangbogen.
Så 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

HØST IF indkalder til den årlige generalforsamling
tirsdag d. 16. februar 2021 kl. 19.00.
Generalforsamlingen vil finde sted i
HØST-Hallen
Mejsevej 1, Hadbjerg, 8370 Hadsten
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før
generalforsamlingen.
HØST IF vil hvis retningslinjer og restriktioner tillader, efter generalforsamlingen være
vært for en let anretning, kaffe og vin.
Med venlig hilsen
Claus Glavind
Formand, HØST IF
Tlf. 71 78 02 30
Mail claus@glavind.net

KIRKEN &
KLIMAET PÅ
HØJSKOLEN
Hadsten Storpastorat, der er en del af
folkekirken, afvikler under Klimaugerne
Favrskov 2021 to gratis foredrag på og i
et samarbejde med Hadsten Højskole.
Det første foredrag afholdes
torsdag den 18. marts 2021.
Ph.d. i bæredygtighedspsykologi, 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 tidligere vejrvært hos DR, Jesper
Theilgaard.
Begge foredrag begynder kl.
19.00 på Hadsten Højskole.
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GYMNASTIK

LYS I VÅBENHUSET
Den lille lysekrone i våbenhuset lyser ikke op i rummet
så menighedsrådet har over det et stykke tid summet.
Vi troede der sku’ være lys over land i 2019 til jul
men vi havde ikke råd, så ønsket blev lagt i skjul.
Nu ønsket opfyldes, da Provstiet det økonomiske klar’.
Den lille lysekrone nu udtjent sin værnepligt har
Fra Okholm Lighting i Tønder vi fik lamperne leveret.
KE-EL og Emil har efterfølgende på loftet rundt regeret.
Trælemme i loftet er blevet savet og ledninger igennem ført
så nu, når du ind i våbenhuset træder, er der lyst og ikke mørkt.
Våbenhuset i Ødum er blevet et rum med lys og varme
så kig op, og lad dig indfange af det nye lys' charme.
På menighedsrådets vegne
Trine Bugge Kobberø

E

ndnu et år er løbet stærkt og 2020
blev ikke helt som vi forventede.
Gymnastikken – ja al sport blev
kappet over d. 11. marts. Det blev en anden
hverdag og verden. Forventningen om, at
skulle lave opvisning for mor/far og bedsteforældre og alle andre blev med et slukket.
Vi havde alle fået dragter hjem, trænet
ekstra for at være superklar til vores opvisning i HØST-Hallen, kagebordet var bestilt
og planlægningen klar, men… hov …, pludselig
blev der stille, mærkeligt ikke at kunne få lov
at gøre det, vi allerhelst ville, nemlig gymnastik og have det sjovt med at slutte sæsonen
godt – sæson 19/20 blev lukket brat ned.
Lad det så være sagt – vi var ikke syge,
og vi håber ikke at nogen blev ”kørt over”
af corona. Vi stod sammen og passede på
hinanden.
Vores gymnastikskole måtte også vige for
corona. Så nu håbede vi blot på at kunne
starte op igen til august. Og ja – det gjorde
vi – endda lige lidt tidligere end vi plejer og

med visse forholdsregler – vask, rengøring
og afspritning. Og det lod sig gøre med hjælp
fra alle jer der kommer i HØST IF Gymnastik.
Endnu flere restriktioner kom oveni, her i
oktober. Men også her fik vi løst det hele –
også med en rigtig god hjælp fra jer alle.
Nu håber vi så på, at denne sæson må blive
gjort ordentlig færdig og klar, så vi kan lave
en opvisning d. 17. april. der bare siger spar 2.
Tak til alle jer, der hver træningsgang er klar
med hjælp til at vaske/rengøre redskaber,
hjælper med at huske at spritte hænder af,
mundbind osv., osv. Det er så vigtigt, at vi
passer på hinanden – sammen.
Kæmpe tak til alle jer instruktører, der tager
”kampen” op – og med godt humør og ildhu
klarer ”skærene”, så vi alle kan gå til gymnastik og have det sjovt gennem træning.
Tak for hjælpen!
Rigtig glædelig jul og godt nytår
Vi ses i 2021
HØST IF Gymnastik
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VALGBEREDNING I ØDUM OG OMEGN

Kære ødumbeboer

Byforeningens bestyrelse har vedtaget, at
kandidater til valg på den årlige generalforsamling i byforeningen skal ”valgberedes”.
En valgberedning består af to neutrale
medlemmer fra Ødum eller omegn, som i
løbet af året og inden næste generalforsamling finder mulige kandidater til bestyrelsen,
med interesse for bestyrelsesarbejde. Disse
medlemmer skal vælges en gang om året på
generalforsamlingen.

Dagene er blevet kortere og julen
nærmer sig med hastige skridt.
Desværre er nogle af de nye
tiltag i år samt flere af de faste
traditioner her i byen sat på
pause på grund af corona. Men
arbejdet fortsætter på trods af
restriktionerne. Der bliver for
eksempel søgt finansiering af
nye tiltag, og der kommer snart
en reklamefilm om Ødum!
Mens vi går og glæder os
til, at vi igen kan mødes til
fest og hygge, vil bestyrelsen
i Byforeningen for Ødum og
Omegn benytte denne lejlighed
til at ønsker jer alle en tryg og
glædelig jul!

Da vi ikke gjorde det på sidste generalforsamling, søger vi lige nu to frivillige
medlemmer, som vil være interesseret i at
prøve dette frem til næste generalforsamling
i marts 2021.
For information og tilmelding kontakt
sekretær kulldorf@gmail.com eller formand
solviklundholm@gmail.com.
Bestyrelsen

Julehilsener fra Bestyrelsen

ÅRSHJULETS ARRANGEMENTER
Fastelavnsfest: Hvis man er
i 4. til og med 7. klasse, og
bor i Ødum, Røved, Astrup
eller Langskov, er man
hjertelig velkommen til at
”Gå Soldat” på fastelavnsdag.
Man tilmelder sig og/eller
får mere information hos
annerohdesangers@yahoo.dk.
Når man ”går soldat” går man
fra hus til hus – synger og
samler penge ind til at holde
fastelavnsfest for Ødum og
omegns børn ca. 14 dage
efter fastelavn.
Fælles arbejdsdag: Bestyrel
sen plejer at arrangere en dag
i foråret, hvor frivillige går
sammen for at lave små praktiske ting i forsamlingshuset.

Små reparationer, maling af
hegn, mere grus til udearealet,
rydde i skur og garage, eller
lave småting indendørs. Vi
giver vand, øl og f.eks. pizza,
til dem som kommer og bidrager med et par frivillige timer.
Grundlovsfest i Hadbjerg: 5.
juni holdes der en stor fælles
grundlovsdag i Hadbjerg for
hele HØST-området. Der
holdes grundlovsløb (arrangør
HØST IF), der holdes taler
og der plejer at være kager
og kaffe.
Selling Byfest i Selling: Dette
er et kæmpe todages
arrangement, som foregår
på det grønne område i
Selling, hvor alle beboere i

HØST-området er hjertelig
velkomne. Der er frivillige
fra både Ødum, Hadbjerg og
Selling som bidrager. Hvis
du har lyst til at være en del
af de frivillige arrangører,
skal du kontakte Simon eller
Mona Tahhan Lykkebo – eks
på Facebook.
Sankthansfest: Vi holder stor
fest på fællesarealet Oluf
Ringsvej i Ødum. Vi sætter
telt op, nogen stole og borde,
sælger kager og drikke, og
popcorn. Børn og voksne
kommer sammen. Alle er hjertelig velkomne.
Høstfest: Arrangeres af
menighedsrådet. 3.-klasserne fra Hadbjerg Skole står

minikonfirmand – afsluttes
efter kirken med høstfest.
Det arrangeres sammen med
en af de lokale gårde, som
stiller gården an til at vi kan
samles i for eksempel laden
til helstegt pattegris. Alle i
HØST-området er velkomne,
selv om de ikke har minikonfirmander. Det er et velbesøgt
arrangement med over 100
deltagere i gennemsnit hvert
år. Ødum byforening står
for borde, stole, pynt og
salg af drikkelse. Vi har brug
for frivillige til at bidrage
med at flytte borde, stole,
og til at pynte op. Kontakt
solviklundholm@gmail.com,
hvis du vil hjælpe.

HØSTival: Et samarbejde

mellem byforeningerne
i Selling, Hadbjerg og
Ødum, menighedsrådet,
Hadbjerg Skole og HØST IF.
Arrangementet er ca. hvert
3. år. Sidste gang var i 2017,
og der er ved at planlægges
et nyt til 9. september 2021.
Der er altid brug for frivillige kræfter, så har du lyst
til at hjælpe eller høre mere
om HØSTival, så kontakt
lillian.lindberg@hotmail.com.
Halloweenfest: Arrangeres
i Ødum Forsamlingshus lørdagen tættest på d. 31. oktober.
Børn i HØST-området fra
6 til 12 år. Vi har altid brug
for frivillig hjælp til praktiske

ting, så hvis du er glad for
halloween og selv om du ikke
har børn, der deltager i festen,
så er du velkommen til at
bidrage, hvis du vil. Kontakt
solviklundholm@gmail.com.
Julehygge/juletræsfest: Tidlig
i december holder vi juletræsfest for børn og voksne
i forsamlingshuset. Der er
æbleskiver og gløgg, nogle
gange laver vi egen julepynt,
og danser rundt om juletræet.
Julemanden kommer også
med slik til børnene. Alle er
hjertelig velkomne.
Elisabeth S. Lundholm
Byforeningen for
Ødum og Omegn
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ADVENTSTID
I EN CORONATID

MINIKONFIRMANDER

Selvom vi i skrivende stund
kun har været samlet få
gange til minikonfirmand med
3. B fra Hadbjerg Skole, så
skal I også have en hilsen og
tak. Det er en fornøjelse at
være sammen med jer.

I ønskes alle en god jul
og jeg vil glæde mig til vi
ses igen i kirkeugen, som vi
holder sammen med skolen
kort før sommerferien.
Mette-præst

Adventstid er forberedelsestid. Vi forbereder os på
det, der skal komme, alt
imens vi tænker tilbage på
tiden, der er gået. Vi sender
julekort, og fortæller om det,
der har fyldt i året, der er
gået, både glæder og sorger.
Og mens vi tænder lysene i
adventskransen, ser vi med
forventning frem mod det,
der skal komme.
Men i år er det anderledes. Vi kan ikke gøre, som
vi plejer. julefrokosterne er
aflyst, juleklip og julehygge
på skoler og i præstegårde
er aflyst, familiegudstjeneste
med minikonfirmander og
luciaoptog er aflyst, og vi
kan ikke forsamles, som vi
plejer. Meget har vi måtte
undvære, siden vi lærte
corona at kende, og Danmark
lukkede ned i marts, og nu
melder spørgsmålene sig,
hvordan mon julen bliver?
Kan vi samles med dem, vi
plejer at samles med? Bliver
der lukket lidt op igen inden
jul? Eller lukker landet endnu
mere ned? Mon vi kan
komme i kirke juleaften? Og
tør vi? Kommer vi overhovedet i julestemning? Mange

spørgsmål og mange blandede følelser melder sig.
Adventstiden er en tid
for de blandede følelser. Den rummer både
forventningens glæde og
bekymringens ængstelse. I
kirken er adventstidens farve
lilla, og jeg tænker ikke det
er helt tilfældigt. Lilla er en
blandings farve, blandet af
farverne rød og blå. Rød for
kærlighed og lidelse og blå
for troen. Tilsammen udgør
de kristendommens perspektiv på livet. Adventstiden er
en blandingstid, hvor både
ængstelse og forventninger
forstærkes.

Men i adventstiden kan
vi heldigvis også i år krybe
i skjul i kirken, trods corona.
Kirkerne er ikke lukkede og
vi sidder med god afstand
til hinanden. Så her kan vi
komme, såvel de glædesfyldte, som dem der ængstes
og mærker utålmodigheden
løbe i årene. Her kan vi
komme, når vi har brug for
at spejle os i den lilla farves
mange facetter af bekymring
og forventning, ængstelse og
tro. Eller sagt på en anden
måde med ord lånt af digteren Søren Ulrik Thomsen: vi
går i kirke for ”at holde en
våge åben i isen”.

”Vi blev ikke født med vor gode vilje, og at dø giver ingen mening.
Det er helt overflødigt, men strengt nødvendigt
at holde en våge åben i isen,
at krybe i skjul og kysse hinanden.”
Glædelig adventstid!

Mette Krabbe
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HØST IF PENSIONISTHJÆLPERE

Vi har lavet en masse småreparationer ude og inde i den
sidste måneds tid. Vi er i gang
med at skulle skifte koste/
børste på alle vores støvlevaske og reparere et par døre
i hallen.
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.
Vi har også gjort klar til
weekendens indendørsstævne i fodbold. Der er
sat plexiglas op i kiosken i
klublokalet – så Doris kan
håndtere kunderne indenfor
de coronarammer, der nu
engang er der.

KIRKE I BØRNEHØJDE
I EN CORONATID

Vi holder pause, indtil vi igen kan spise sammen i kirken.
HØST IF Motion

STAVGANG

Nu er vi godt i gang med vintersæsonen. Vi
mødes ved HØST-Hallen
kl. 9.30 om lørdagen, og går en times tid.
Bagefter er der kaffe og en sludder, til vi
skilles for at varetage resten af weekendens
gøremål.

gang-/cykelstier stier der er
til formålet i området i stedet.
Fra 1. november – 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” til jer
børn og forældre til at bruge
de offentlige stier i stedet for
fodboldbanerne til transport.
På forhånd tak.

En bøn for fodboldbanerne
Fodboldbanerne er våde og
fugtigt nu hvor efteråret og
vinterhalvåret er over os. Så
derfor en ”stille bøn” til alle
her der bruger banerne som
gang- og cykelsti. Det sætter
sine spor på banerne og tager
Lars Olsen
rigtig lang tid at genoprette
Kontaktperson
til foråret. Så brug nu de fine Tlf. 23 81 01 21

HØST IF
pensionisthjælpere
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.

HØST-HALLEN UDVIDELSE
Status og information fra projektgruppen
Projektets status er uændret. Vi afventer
byrådets behandling af sagen på det månedlige byrådsmøde den 24. november.
Så i næste nummer i februar 2021 håber vi at
kunne give med en masse gode nyheder om
projektet. En laaanngg vej – men målet er i
sigte nu!

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

Der er stadig plads til nogle få flere aktive
uden at vi overtræder coronareglerne.
Vagn Salling Poulsen
Tlf. 23 25 19 89

BORDTENNIS

Bordtennissæsonen kører på fuld kraft igen. Så kom forbi i træningstiderne.
Træningstider
Begynder/let øvede:
Øvede:

Tirsdag kl. 18.00-19.15 og torsdag kl. 18.00-19.00
Tirsdag kl. 19.00-20.15 og torsdag kl. 19.00-20.00

Peter Thybo Christensen.
Tlf. 50 74 73 15
ptc@aabnet.dk

JU JITSU
Træningstider
Børnetræning:
Voksne og ungdom:

•

tirsdage kl. 17.00-17.45
tirsdage kl. 18.00-19.00 og
torsdage kl. 20.00-21.15

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 sundhedsstyrelsen, kommunen, DGI og andre
instanser. Og når der endelig bliver smittefrit,
giver vi den gas igen, som vi plejer! Og nej –
der skal ikke bruges mundbind til træningen
– i hvert fald ikke endnu!
Yderligere information og kontakt: www.
facebook.com/hadbjergjujitsu/

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 træningsområde du
Thomas Langton
får anvist af træneren, og bliv der igennem hele træningen.
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HØST IF LØB
Det er mørkt derude - opfordring til alle
om lige at huske reflekser og/eller lys.
Det bliver nu mørkt allerede ud på eftermiddagen, så denne gang endnu en lille
opfordring til alle om lige at huske refleksvesten og evt. diodelys når man enten løber,
lufter hund, går tur eller cykler.
Løbemotion med andre motionister i lokalområdet
Glæden ved at løbe med andre blive dog ikke
mindre når vi sammen løber i mørket – det
er faktisk lidt sjovere og nemmere at komme
afsted, så lav en aftale for at holde dig i gang
trods kulde/regn/mørke.
Der er som altid plads til alle på vores
løbeture, da tempo afstemmes eller der laves
opsamling så vi følges ad meget af tiden.

Aktiviteter

FLOORBALL

Faste træningstider mandage kl. 20.00-22.00
Til trods for coronakrisen og forsamlingsforbud på max. 10 personer spiller vi stadig
floorball om mandagen i HØST-Hallen.
Selvfølgelig efterlever vi de restriktioner
der er stillet til floorball både før, under og
efter træningen.
Vi spiller maks. 10 spillere pr. gang. Det
betyder, at vi har lavet en turnusordning så
der er ”oversiddere” fra gang til gang og på
skift mellem de tilmeldte spillere.
Træningen foregår om mandagene kl.
20.00-22.00 – der er plads til flere (som kan
indgå i turnusordningen). Vi spiller hel bane
i hele HØST-Hallen. HUSK drikkedunk. Vi
har stave man kan bruge indtil man evt. investerer i sin egen, der passer til den enkelte
spiller.

Start søndagen med løbetur for
alle ved HØST-Hallen
Søndage kl. 9.00
Øvrige løbeture aftales tidspunkt fra gang til
gang, fx i facebookgruppen ”Løb i HØST IF”.
Kontaktinfo for nye løbere

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

KROLF

Vi spiller stadig krolf mandage og fredage
kl. 13.00 til trods for, at vi nu er i vinterhalvåret med risiko for dårligt vejr. Desuden er
det – pga. coronarestriktioner og forsamlingsforbud på max. 10 personer – arrangeret
således, at de 20 spillere, der pt. er tilmeldt,
er inddelt i 2 hold – så hold 1 spiller kl.
13.00-14.00 og hold 2 kl. 14.00-15.00. Det er
selvfølgelig ikke det optimale, men vi kommer
alle ud i den friske luft og samles de to gange
om ugen. Det sociale i klublokalet med kaffe
og snak efterfølgende er sat på standby, men
verdenssituationen ordnes så i stedet mens
man spiller. Så alt vel fra krolffolket trods alt.
Man må gerne dumpe ind og prøve at være
med, vi kan nok godt arrangere 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
Alice Madsen, tlf. 28 52 34 68
Kontaktpersoner

Lars Olsen
Kontaktperson
Tlf. 23 81 01 21

VOLLEY
Voksne mixhold 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 bekendtskab 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

BADMINTON

Badminton er kommet godt i gang og der er
p.t. aktivitet mandag til onsdag. Der er forsat
ledige baner. Pris pr. bane/sæson er 1.200 kr.
Ledige banetider pr. november, i HØSTHallen sæson 2020-2021
Dag
Mandag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Onsdag
Onsdag
Torsdag

Tid
Ledige baner
16.00-17.00
5
19.00-20.00
3
16.00-17.00
3
21.00-22.00
3
16.00-17.00
5
20.00-21.00
4
16.00-17.00
5

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

VH FODBOLD

FODBOLD
BØRNE- & UNGDOMSHOLD

Den kommende weekend den 21.-22.
november er der stævner i HØST-Hallen
Udendørs træning
– med maks. 50 deltagere (spillere, trænere,
Så fik vi afsluttet efterårssæsonen i fodbold.
dommere, dommerbord og halarrangør).
Alle hold har nu færdigspillet turneringen.
Selv om det er lidt af en opgave i disse
Sidste kamp var 1. november.
coronatider håber vi, at alt går det som det
De fleste hold vil fortsætte udendørstræskal. Der er en masse restriktioner, men vi
ningen. Så det giver pres på træningsbanen
mener og håber, at kunne efterleve dem alle,
– hvor der er lys – i øvrigt også den eneste
så alle vores børne- & ungdomsspillere kan
bane, der må bruges i vinterperioden fra 1.
komme i kamp.
november frem til 1. april 2021.
Fortsat god indendørssæson til alle vores
Da der jo er begrænset plads, har vi ændret børne- & ungdomsspillere.
lidt på træningstiderne for de enkelte hold
Lars Olsen
hen over vinterhalvåret.
Fodboldformand HØST IF
Indendørs træning
Vi er godt i gang med indendørstræningen. Som nævnt sidst er der i år kun tider 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) så U10DR, U11DR, U11PI,
U12DR nu har 50 minutters træningstider.
Ikke det optimale, men det bedst mulige. Vi
håber på 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
aktuelt til træning men…)
Nu i skrivende stund har vi haft fire træninger og tingene fungerer optimalt og alle er
tilfredse. Dejligt at vi trods alt kan opfylde
alles ønsker om indendørs fodbold.

SÆSONAFSLUTNING

Efterårssæsonen er slut. Den sidste runde
blev ikke afviklet pga. coronarestriktionen om
forsamlingsforbud. For VH Fodbolds vedkommende havde det ingen indflydelse, da Serie
3 allerede var rykket ned i Serie 4, og Serie 6
ikke kunne nå oprykning.
Så vi starter sæson 2021 med et Serie 4 og
et Serie 6 hold.

Tlf. 23 81 01 21

OB 40-HOLDET
Vinterpause udendørs. Der spilles derfor
indendørs futsal i vinterhalvåret i HØSTHallen hver onsdag kl. 21.00-22.30.
Jacob Andersen
Holdleder
Tlf. 27 12 55 24
Mail andersenjacob1980@gmail.com

RANDERS FC
KLUBFÆLLESKABET
HØST IF er en del Randers FC
Klubfællesskabet sammen med 48 andre
klubber i og omkring Randers og på Djursland.
HØST IF har flere fordele heraf.
I øjeblikket er tilbuddet om fire fribilletter
til Randers FC-hjemmekampe i Superligaen
desværre sat i bero pga. coronarestriktioner.
Lars Olsen
Mail lars.knud@godmail.dk
Tlf. 23 81 01 21

VH Fodbold
VH Fodbold er et klubsamarbejde
mellem HØST IF og NVUI på
seniorplan (ikke OB).
Hjemmekampe spilles på skift i
Hadbjerg og Voldum.
Træningen foregår 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
Lars Olsen
HØST IF – VH Fodbold ansvarlig
Tlf. 23 81 01 21

NY TRÆNER

Vi har samtidig besluttet at sige tak til træner
Lars Bækgaard Sørensen for 2 års godt
samarbejde med både op- og nedrykninger.
Derfor har vi også været på udkig efter
ny træner til VH Fodbold-samarbejdet på
seniorsiden. Flere kvalificerede kandidater
har været i spil – men sammen med spillerne
har vi valgt at ansætte Joen Loesner som
træner for VH Fodbold seniorafdeling for
sæson 2021.
Joen
Loesner er
35 år og bor
i Viby J. Han
er lærer på
Hadbjerg
Skole, hvor
han primært
underviser
i idræt og
dansk. Han
har været
lærer på Hadbjerg Skole i 8 år, så han har et
godt kendskab til en del af de spillere, der i
dag spiller fodbold som senior i VH Fodbold.
Joen har holdt en trænerpause på 1½ år,
men har tidligere været træner i Serie 1 (AGF)
og senest AGF/Lyseng U17 elitesamarbejde.
Joen har fulgt en del med i seriefodbold i
Aarhus-Randers området, og det er også her,
han har set muligheden som træner for VH
Fodbold,
VH Fodbold er derfor glade for at kunne
præsentere Joen Loesner som træner for VH
Fodbold for foreløbig sæson 2021. Vi glæder
os til samarbejdet.
Joen blev præsenteret for seniorspillerne
torsdag den 17. november.
Sæsonstart 2021 for VH senior er planlagt
til ultimo januar.
Der spilles indendørs hver fredag i Voldum
hallen kl. 20-22.
Lars Olsen
HØST IF – VH Fodbold ansvarlig
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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
			
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 onsdag 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
FodboldVH 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

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
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I julestemning sidst i september

Gertrud Sand og den store julekasse. Billedet er fra De
Nattergales ”The Julekalender”, sendt første gang i 1991.
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JUL I NISSELAND
Allerede sidst i september var supermarkederne ved at komme i julehumør, diske var
fyldt med alle slags julesmåkager, gløggblandinger og juleøl, og i Biltema var der allerede
juletræer, dog af plastik, sat til salg.
Her er det så man tænker på sin barndoms
jul, som tidligst startede den 1. december
med en julekalender, og ikke før den 23. kom
julepynten frem i mit barndomshjem, og jeg
husker tydeligt glæden ved at komme op om
morgenen den 24., hvor hele huset så var
pyntet op.
Her hos os har vi allerede haft julepynten
fremme for nyligt, dog ikke for at pynte op,
men for at det ikke skulle tage overhånd,
som hjemme hos Gertrud Sand, som efter
at havde pyntet op endelig fandt den store
julekasse under sofaen.
Når man gennem mere end 50 år har
samlet julepynt, er det blevet til en del kasser,
dog fordelt på sommerhus og herhjemme,
men når man så har sat sommerhuset til
salg, ja så giver det problemer, så nu bliver
nogle af børnebørnene ”beriget” med hver en
posefuld julepynt, (de er blevet spurgt!) for
ligefrem smide væk gør vi helst ikke! Dog er
de mest skæve julehjerter og kræmmerhuse
røget ud. Når man står med de gamle ting
i hånden, vælder nostalgien frem, og
noget kommer ned i kassen igen, det
er svært, og selv om vi ikke længere
hænger kravlenisser op, så er de
blevet gemt,
for ”man
smider da
ikke nisser ud!”
Her ses et
udpluk af
de gamle
nisser, som
overlevede
sorteringen.

De første ark med kravlenisser blev tegnet
af en dansk tegner og illustrator Frederik
Bramming (1911-1991), som fik ideen til at
tegne en nisse på et stykke pap og bukke en
stump om, så nissen kunne hænges op. Det
var i 1947 og Kunstforlaget trykte 2.000 ark
med hans nisser. Det blev en enorm succes,
så der måtte trykkes flere, og det blev til
80.000 ark, alene i 1947.
Allerede i 1948 var flere med på ideen, og
der var nu yderligere 12 andre tegnere, der
tog ideen op.
Oprindelig var nissen en hedensk husgud,
(folketro eller overtro) som især holdt til på
gårdene, og her havde man respekt for dem,
ellers gik det ud over afgrøder og dyr, men
nissen var også et hjælpsomt væsen, hvis
man behandlede ham godt.
I sidste halvdel af 1700-tallet begyndte folk
at erstatte overtroen med sund fornuft og op
i 1800-tallet ændrede nissen personlighed og
blev især tilknyttet julen.
I mit barndomshjem blev der hvert år
pyntet op med mange kravlenisser og meget
andet julepynt, og hvert år blev der lavet
nisselandskab med vat og piberensernisser
på kommoden, og når man bladrer igennem
internettet, kan det ses, at det er der også
andre, der har gjort i.
At lave nisselandskab oven på fjernsynet
i dag ville ikke være nemt, svært at gøre på
kanten af en fladskærm.
I 50’erne kom Far til Fire-filmene frem
og fra ”Far til Fire i Byen” i 1956, kender vi
sangen med Lille-Per ”Til Julebal i Nisseland”,
hvor han drømmer, at han er til bal med en
masse nissebørn.
Jeg husker, når der var film med Lille Per i
biografen i Hadsten, så var den stuvende fuld,
og der blev båret masser af bænke ind på
gangene, og så var der fyldt helt op.
Lille Per (Ole Neumann) indspillede 8 Far til
Fire-film, og jo, filmene kan købes endnu.
Rigtig glædelig jul.

Det Historiske Hjørne

Af Martin Møller

Ark med kravlenisser kan stadig købes.

Her billede af nisselandskabet i Tobæk Mølle i 50’erne

Her er et billede fra internettet, her er det fjernsynet der er
blevet pyntet.
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BYFORENINGEN GENNEM FYRRETYVE ÅR
SET MED ET LOKALT ØJE

Af Lillian Lindberg

Å

ret hvor Byforeningen for Ødum
& Omegn blev til en selvejende
institution startede i 1980 og
gennem de næste år arbejdede bestyrelsen
med at arrangere ture til bl.a. bryggeriet Thor
i Randers samt en travetur over Tåstrup og
Spørring, hvor ca. 40 deltog og der afsluttes
med kaffe/kage samt hyggeligt samvær.
Året 1984 blev salen i forsamlingshuset
renoveret med nyt loft og der afholdes loppemarked, hvor overskuddet gik til foreningens
drift. Vores flotte blad HØST kom med sin
første udgivelse og nu 40 år senere er det her
stadig. Megagodt arbejde til Niels Bjarne og
Rikke Antvorskov.
Gennem de næste par år har der været
arrangementer som fastelavn, grundlovsfest,
der afholdes på I. P. Hartmannvej, og det
ugentlige bankospil, for ikke at nævne sankthansfesten med start med aftengudstjeneste,
kaffebord i forsamlingshuset og fakkeltog
til bålpladsen ved Ågårdsvej, hvor båltalen
afholdes af lokalbetjent Gunnar Christensen.
Når så forsamlingshuset bliver brugt, er
det også nødvendigt med en hovedrengøring,
hvilket bliver udført af bestyrelsen og frivillige i Ødum. Ligeså har Byforeningen været
heldig at modtage kr. 3.000 af OK-benzin, der
anvendes til et skilt på forsamlingshuset.
10-års jubilæum i Byforeningen for Ødum
& Omegn kunne fejres i 1990, hvor der
afholdes åbent hus, ligeledes er der afholdt
hyggeaftner, hver onsdag med bordtennis, dart, bob, kort eller en hyggesnak.
Byforeningen for Ødum & Omegn fik en god
julegave af det overskud, der var fremkommet efter salget af Ødum Brugs til OK-Benzin,
nemlig penge til nyt tag på forsamlingshuset. En stor tak lød det igennem HØST til
”Brugsen Ødum under Likvidation”.

Nye arrangementer i en dejlig højtid som
julen, er også en højtid hvor man samles til
en dejlig julefrokost, men man kan også gå
en tur i Ødum Kirke til kirkekoncert med
Århus Motetkor, der synger dansk og engelsk
advents- og julemusik.
Julebasar i de næste 3 år, hvor man samles
ved forskellige boder og der kan udveksles
erfaringer om hvilket julepynt og hvilke julegaver der skal indkøbes.
Midt i 90’erne bliver der fortalt, hvordan
Byforeningens formål er, som kan indeholde
fritids- og forsamlingslokaler, fortrinsvis
beregnet til benyttelse af områdets beboere og disses foreninger, som kunne være
motionsidræt, ungdomsforeninger, kulturelle
formål, samt til arrangementer af udstillinger,
møder, teater og lignende.
10-års jubilæum af HØST i 1994 – formålet var at udsende et fælles blad til at styrke
det lokale, kulturelle arbejde og foreningsliv
i bred forstand, så man kan bibringe større
forståelse og interesse for, hvad der sker.
Det er også året, hvor Hadsten Byråd
ønsker at afholde et informationsmøde, for
at fremme kontakten til borgerne i Ødumområdet. Ligeså er der afholdt høstfest i
sensommeren, hvor mange havde det sjov og
hyggeligt.
Slut 90’erne har Byforeningen stået for
hobby og hyggeaftner, hvor der skal hygges
med strikketøj, kortspil, kaffe og kage.
Fotoarkivet er til rådighed for alle som
ønsker at bringe fotos fra Ødum & omegn, i
så fald hvis man ønsker at udlåne dem og få
dem i HØST, bl.a. billeder af Skjødts hus
på Ødum Torv, hvorfra man drev købmandsforretning, indtil jorden blive lagt til kirken.
Månedens portræt i Gadespejlet i 1998 var
Niels Bjarne Larsen, som har stået for layout
af HØST siden september 1993.

En flot artikel om at vores børn er blevet
Nis Boesdal kommer på besøg til en
”zappere” i forhold til fritidsaktiviteter, de
fortælleraften, som har fundet en række
fortællinger til lejligheden og hvor vi fik et nyt kan nemlig ikke bestemme sig uden at skulle
fordybe sig. Der skiftes indhold, udtryk og
navn til byen ”Pessimistens by” som den var
blevet kaldt i gamle dage. Ved juletræsfesten emne, ligesom deres liv gør det. Vi har altid
travlt hele tiden og vi har ikke tid til at lytte
blev der oplæst julehistorie af vores davætil hinanden, da det mange gange kommer
rende sognepræst Ole Juul.
på bekostning af noget andet. ”Mig-selv-nok”
Et nyt årtusinde og der skal nye ideer
kræver service – kræver tilbud! Det frivillige
til, så der kommer efterårsfesten for alvor
arbejde kan overleve, men ikke uden alle
på tegnebrættet og blev afholdt de næste
de mange frivillige, der i det lange seje træk
fem år, og bar tydeligt præg af, at de lokale
kræver sammenhold. Hvis der ikke er frivillige
”stensamlere” og tilflyttere fra de seneste tre
til stede, når nogen eller en aktivitet har brug
år var inviteret. De lokale bønder havde lagt
for det, er det opbakningen i lokalsamfunjord og sten til, holdt sig ikke tilbage med
rosende omtale af deres egne præsentationer, det, der er vigtigt. Ja, det er os alle sammen
i vores lokalsamfund, og man kan med god
tilflytterne fik et godt indtryk af det at have
samvittighed vise at det man gør som frivillig
et godt sammenhold i Ødum.
virkelig er det værd! For hvor meget er vores
Ligeledes var det også året hvor
lokalsamfund værd for dig?
Byforeningen for Ødum & Omegn kunne
fejre 20-års jubilæum, hvor der blev underHØST har været udgivet i 20 år og man
holdt med musikere fra Randers i form af
kigger tilbage i arkiverne, både på arranældre jazz-standards og den daværende
gementer, opgaver osv. Grundlovsdag og
kirkesanger Lilian Nørlem Pedersen underhol- sankthans er traditionsrige dage, ligeså
der med sange fra musicals som Chess og Les hovedrengøringen kan vi ikke løbe fra.
Miserables.
Fotoalbummet gemmer mange minder og
Vores stigende børnetal i Ødum var
et loppemarked tilbage i 1984, blev afholdt
desværre ikke nok til at dagplejen kunne
og styret af en hård auktionarius. Som
trumfes igennem hos kommunen, da der
Byforening og forsamlingshus er den primære
henvises til den geografiske placering for at
forandring i udvikling sket i vores arbejds- og
en dagplejerfunktion ikke ønskes i Ødum. Det familieliv. Diverse tilbud vokser fortsat og
med at forældre skal køre deres børn til SFO, mange muligheder kommer frem, når det
til fritidsaktiviteter, sport, musik og legekam- gælder fremtiden. Ingen kan sige sig fri for
merater. Bestyrelsen ønsker at bevare håbet ansvaret for vores foreningsliv, nu og i fremtiom at der på et andet tidspunkt stadig ønskes den. Det er dig, der gør en forskel!
en dagplejer i Ødum.
At være sammen som familie og vise
Haven ved forsamlingshuset har gennem
at vores lokalsamfund stadig kan holdes
tiden også været udsat for arbejdsdage, hvor kørende kan vises ved at man pakker sin
der er blevet fældet træer, beskåret nogle
aftensmad og tager familien med i forsambuske, hækken er halveret, så man bedre
lingshuset, hvor der afholdes familieaften, og
kunne se vores dejlige forsamlingshus.
derefter vil der blive spillet forskellige spil alt
efter ønske.
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HØST er blevet digitalt i 2006 og ligger
nu på Byforeningens hjemmeside www.
oedumbyforening.dk, hvor man kan se kalenderen for aktiviteter samt billeder.
Julestuen under ledelse af Hanne fra Ødum
åbner i 2008, hvor der kan købes håndlavet
julepynt og trælegetøj. Siden er det flyttet til
Selling og har været der de sidste 12 år.
HØSTival 2012 kommer på tegnebrættet, hvor temaet er Vikinger og der bringes
en række artikler i de kommende numre
af HØST. Der vil her blive fortalt om
vikingernes liv og betydning set fra forskellige synsvinkler. En virkelig god dag, hvor
ca. 1.000 mennesker kom til marked på
Hadbjerg Skole.
En fortælling om menighedsrådets kulturudvalg, som har eksisteret i 2 år, som er med
til at lave arrangementer i HØST-området
sammen med Selling Forsamlingshus, Ødum
Hadbjerg menighedsråd og Byforeningen for
Ødum & Omegn. 1. søndag i advent startes
ud med julegudstjeneste i Ødum Kirke, gløgg
og æbleskiver i Selling, og Byforeningen
sørger for sjove lege for børnene.
HØST bliver 30 år i 2014 og sendes ud i
farver. Megaflot.
Året skriver nu 2015 og en ny HØSTival
med temaet ”Terezíns Ildfluer” bliver gennemført på Hadbjerg Skole. Den musikdramatiske
forestilling Terezíns Ildfluer opføres for første
gang siden 1946. Det er et teaterstykke, der
bærer på et helt unikt stykke verdenshistorie
I 1943 og 45 opførtes i koncentrationslejren Theresienstadt et teaterstykke. Det var
skabt af indsatte, mange af dem kunstnere og
lærere, og blev opført af lejrens børn. Stykket
blev lavet på baggrund af et folkekært, tjekkisk eventyr af Jan Karafiát, ”Broucci” (på
dansk Ildfluer), som er en magisk fortælling
om ildfluernes korte, men smukke og betydningsfulde liv.
Kultur på hjul er en byvandring i Ødum
by, hvor kulturformidler Pernille Stentoft
fortæller om byen. Derefter gives der frokost
til de tilmeldte på ”Engholm”, så en workshop ved kunstner Jens Gissel, derefter en
fernisering med de fotoer som en fotograf
har været forbi for at tage rundt omkring i
Ødum, og til sidst afsluttes der med at høre
sangen om Ødum. Hvis man ønsker at høre
denne sang, kan den findes på websiden
www.kulturpaahjul.dk – på sporet at din by.

Praktisk information

De sidste fire år er der blevet afholdt
halloweenfest i forsamlingshuset, en kæmpestor tak skal lyde til udvalget Elisabeth og
Anja for deres store arbejde. Børnene var så
uhyggelig flotte, og de ”grumme” forældre
som på forskellig vis har hjulpet så meget
til. I er uvurderlige! Vi har spist pølsemumier,
zombielort, græskaropkast, døde fingre og
kattebakkelort. Fik danset creeperdance til
årets fede diskotek, kåret de klammeste/
uhyggeligste børn, og så fik vi besøg af skattens vogtere – nogle ret uhyggelige (dog
inviterede!) gæster. Vi fik trøstet og snakket
med de børn, der blev bange, og de uhyggelige gæster tog noget af udklædningen af
og snakkede også med børnene. Vi tror på,
at det har en præventiv effekt at børnene
oplevede, at det virkede farligt/uhyggeligt,
bare var ’fake’ og hvordan teatersminke kan
forvandle mennesker.
Den seneste HØSTival med tema om
reformationen og Martin Luther blev udført
i 2017. Utallige besøgende til kreative værksteder, hvor der blev fremstillet roelygter og
fedtstenskors, trykt afladsbreve, brygget bjørnemjød, spillet og leget. 40 biografgængere.
120 tilhørere til foredrag. 400 kirkegængere
og 1 kor til 4 reformationsgudstjenester.100
skuespillere og sangere. 1.500 tilskuere til
5 musicals. 150 middelalderdragter. 50 bål
og fakler. 10 gøglere og stadeholdere. 300
portioner suppe. 250 gæster i Luther-haus. 5
grise og 1 vognlæs kål. 900 middagsgæster.
35 velvillige sponsorer. 1000-vis af frivillige
arbejdstimer. Alt det skal der til, for at kunne
arrangere HØSTival – og sikke en fest,
det blev!
Nu skriver vi så år 2020 og det var et
tilbageblik over hvad der er sket de sidste 40
år. Det har været sjovt at gå tilbage i historien og se hvilken udvikling, der er sket både
med frivillighed og sammenkomster i byen
og i HØST-området. Jeg vil slutte dette
skriv med at sige tak for opmærksomheden
ved Byforening for Ødum & Omegns 40-års
jubilæum, tak for gaverne og ikke mindst
pengegaven fra menighedsrådet på kr. 1.000.
Den vil gå til ny julebelysning i haven, så alle
kan få glæde af det.
Glædelig jul og godt nytår til
alle i Ødum og omegn

PRÆSTER
i pastoratet

FERIE OG FRIWEEKENDS

Jeg har friweekend den 11.-13. december
og jeg holder juleferie i uge 53.
I disse perioder henvises der til kirkekontoret i Hadsten på telefon 86 98 04 25
eller til mine kolleger i Hadsten på telefon
86 98 08 09
Mette Krabbe

På hadbjergskole.aula.dk kan du læse alt om skolens aktiviteter, meddelelser m.m. – samt logge ind på Aula, hvor der gives
information til de enkelte klasser.

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.

Mette
Krabbe

MHT
Marie
Hedegaard
Thomsen

Hadbjerg Skole

Kirkebil

MK

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!

AMKH
Anne
Martiny
Kaas-Hansen

LTM
Lise
Thorbøll
Melchiorsen

RH
René
Høeg

AB
Anders
Bonde
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sponsorhjørnet

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

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
eksisterende sponsoraftaler i
HØST-Hallen
• Playersponsorater i VH Fodbold
• Nye aktiviteter
Du kan kontakte sponsorudvalgets medlemmer, hvis du har
spørgsmål eller er interesseret!
Lars Olsen
Mail Lars.knud@godmail.dk

sponsorhjørnet

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 vores lokale indkøbsbutik i HØST-området, hvor vi kan
få det vi lige står og mangler, da
der er et bredt sortiment i butikken.
Fx kan vi hente morgenbrød både
hverdage og weekender, og der
er flere muligheder for at få stillet
sulten med varme menuer, når vi
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 aftaler

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.
Mobilabonnement: For hvert abonnement tegnet ved OK får HØST IF
yderligere 5 øre pr. liter tanket
brændstof.
Tilmelding: Er du interesseret i
dette gode OK tilbud med støtte til
HØST IF, så download OK appen
til iOS eller Android, eller bestil et

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.

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.

OK-kort på HØST IF's hjemmeside
eller kontakt undertegnede.
I klublokalet i HØST-Hallen er
der brochurer etc. og det vil også
kunne ses på hjemmesiden,
Støt lokalsporten i HØST IF. Sidst
fik ungdomsarbejdet i HØST IF over
29.000 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 øre, 10 øre eller mere 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 også har app,
kan anvende begge dele.

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

Den planlagte indvielse af OK Ødum-tankens
nye vaskehaller blev gennemført d. 23.-25.
oktober, men uden HØST IF deltagelse og
med en OK-konsulent på stedet og gode
tilbud på vask som annonceret.
BREAKING
Den 10.-12. december gennemføres der igen
et tilsvarende arrangement med tilbud på
vask i de fine nye topmoderne vaskehaller i
Ødum. OK-konsulenten Peter Christensen
vil være på tanken og være klar til både at
lave nye benzinkort tilknyttet HØST IF og
have tilbud på månedlig vask for kr. 149 til
ubegrænset antal vask.
OK har altså valgt at åbne for arrangementer igen på OK-tanken i Ødum. Men kun
med en OK konsulent på stedet – HØST IF
må ikke deltage, da det vil være med for
stor risiko i forhold til coronaanbefalingerne,
vurderer OK's ledelse. HØST IF får dog stadig
andel i de kort der nyetableres, så når du får
lavet et nyt kort ved disse arrangementer,
tilknyttes det HØST IF, hvis du ønsker det.
OK-konsulenten på stedet overholder selvfølgelig coronarestriktionerne i forbindelse med
disse arrangementer
Lars Olsen
HØST IF sponsorudvalg

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.

OK-konsulent Peter Christensen er på OK-tanken
Torsdag den 10. december kl. 13.00-17.00
Fredag den 11. december kl. 12.00-16.00
Lørdag den 12. december kl. 10.00-15.00
Så kig forbi og støt HØST IF – win-win for alle.
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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
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 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 31 20 30
v/ Karsten Hjelmager
info@portservice.nu
Hadbjergvej 127, 8370 Hadsten

Skole
Hadbjerg Skole

hadbjergskole.skoleporten.dk
hsk@favrskov.dk
Kontorerne
89 64 48 00
Hadbjerg Skolefritidsordning
89 64 48 20
Sport og gymnastik
HØST IF
www.høstif.dk
Claus Glavind, formand
71 78 02 30

claus@glavind.net
Klublokalet
86 91 42 46
Transport
LLTransport
LillianLindbergTransport@gmail.com
Amdrupvej 4a, Ødum
22 87 05 22
Tømrer
Hadbjerg Tømrerfirma Mikkelsen & Søn
86 91 41 90
Baunehøjvej 160
info@hadbjergtomrerfirma.dk
www.hadbjergtomrerfirma.dk
ved Claus Mikkelsen
24 65 63 83
Tømrerfirmaet, Kurt Jensen
86 91 45 78
Ødumvej 6, Selling
40 21 49 50
www.tomrerfirmaetkj.dk
kj@kurtjensen.biz
Tømrermester Hans Peter Krogh
40 20 94 40
Ådalen 11, Selling
86 91 41 40

post@hanspeterkrogh.dk
Vandværk
Hadbjerg Vandværk I/S
25 56 35 86
v/Chris Heltborg Oxholm, Mejsevej 12 hadbjergvand.dk
hadbjergvand@hadbjergvand.dk
I/S Ødum Vandværk
odumvandvaerk@outlook.dk
Formand Erik Poulsen
86 98 91 43
Kasserer Torben Holm Knudsen
20 93 41 37
Vvs og blikkenslager
Byens VVS-Hadsten ApS
70 25 08 86
Mågevej 20, Hadsten
www.vvs-byens.dk
info@bovas.dk
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Billetter til julegudstjenester, kl. 13.00

3
HØST IF på OK,
kl. 13.00
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Billetter til julegudstjenester, kl. 10.30
Gudstjeneste,
kl. 11.00
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HØST IF på OK,
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HØST IF på OK,
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14

15

16
Gudstjeneste,
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Gudstjeneste,
kl. 13.00
Gudstjeneste,
kl. 14.00
Gudstjeneste,
kl. 15.00
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28
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10. Gudstjeneste, kl. 9.30
16. Deadline til HØST februar
17. Gudstjeneste, kl. 11.00
24.Gudstjeneste, kl. 11.00
31.Gudstjeneste, kl. 9.30
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2. juledag
Gudstjeneste,
kl. 11.00
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Nytårsdag
Gudstjeneste,
kl. 16.00
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Gudstjeneste,
kl. 11.00

p
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DECEMBER 2020
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SØNDAG

Den blå café,
kl. 15.00

udkommer
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