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Udkommer hver måned ekskl. januar og august. 
Omdeles lørdag før den første i måneden og tre dage frem.
Deadline 3. sidste lørdag måneden før.

  DEADLINE UDKOMMER
Februar  16.1.2021 29.1-1.2.2021
Marts  13.2.2021 26.2-1.3.2021
April  13.3.2021 26.-29.3.2021
Maj  10.4.2021 23.-26.4.2021
Juni  15.5.2021 28.-31.5.2021
Juli-august  12.6.2021 25.-28.6.2021
September  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.

Er HØST ikke kommet?
 

Så kontakt Rikke Møller Antvorskov tlf. 30 25 78 64
HØST KAN OGSÅ LÆSES I FARVER
8370.dk    Klik på Links | HØST bladet.
www.hadstenstorpastorat.dk/kirkeblade/

Rikke Møller 
Antvorskov
Redaktør

ET NYT ÅR
Hvad skal et blad uden arrangementer at 
annoncere? Hvad skal man med et forenings-
blad uden aktive foreninger?

I denne tid kan foreningerne virke usynlige 
og inaktive – men lad jer ikke snyde.

Selv om der ikke annonceres arrange-
menter i dette blad, så betyder det ikke, at 
bestyrelser og arbejdsgrupper sidder med 
hænderne i skødet.

Gennem det seneste år har de planlagt, 
ændret, planlagt og lagt planer igen. Sikke et 
arbejde!

Det er utrolig så mange kræfter og timer 
man kan bruge på ”ikke at lave noget”.

I dette blad kan du læse om mange aktivi-
teter, der er på stand by – de står parat – de 
er klar.

Vi må bare ikke lige nu – vi skal vente.
Valdemar Ringmose skriver så fint om håb 

og Mette Krabbe om vinter og tålmodighed.
Det er alt sammen lige hvad vi har brug for!

God HØST og godt nytår!
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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
Januar  Ødum Lyngå Sct. Pauls Kirke
Søndag d. 24. Sidste søndag efter Helligtrekonger kl. 11.00 (MK)  kl. 11.00
Søndag d. 31. Septuagesima  kl. 11.00 (AMKH) kl. 11.00
Februar  Ødum Lyngå Sct. Pauls Kirke
Søndag d. 7. Seksagesima kl. 11.00 (MKI)  kl. 11.00
Søndag d. 14. Fastelavn  kl. 11.00 (AMKH) kl. 11.00
Søndag d. 21. 1. sønadag i fasten kl. 11.00 (MK)  kl. 11.00
Søndag d. 28. 2. sønadag i fasten  kl. 11.00 (AMKH) kl. 11.00
Marts  Ødum Lyngå Sct. Pauls Kirke
Søndag d. 7. 3. sønadag i fasten kl. 11.00 (MK)  kl. 11.00
Søndag d. 14. Midfaste   kl. 11.00 (AMKH) kl. 11.00
Søndag d. 21. Marie Bebudelses dag  kl. 11.00 (MK)  kl. 11.00

FavrskovMesterskaber i Indefodbold 
den 27.-28. februar 2021 er AFLYST
FavrskovMesterskaber i Indefodbold som afholdes årligt i 
HØST-Hallen den sidste weekend i februar er aflyst i 2021

Restriktionerne om corona vil måske 
være lempet til den tid – men det 
vil ikke være muligt at gennemføre 
så stort et stævne hen over en 
weekend med de ca. 80 hold der 
plejer at deltage. Så udvalget for 
FavrskovMesterskaber i Indefodbold 
har meddelt alle fodboldklubbener at 
årets mesterskaber aflyses.

Samtidig meddeles det, at vi er 
tilbage med FavrskovMesterskaber 
i Indefodbold i HØST-Hallen igen 
sidste weekend i februar 2022.
Lars Olsen
Fodboldformand HØST IF
Tlf. 23 81 01 21

HØST-HALLEN UDVIDELSE
Status og information fra projektgruppen

HURRA 
BYRÅDET HAR GODKENDT PROJEKTET
Så kan vi komme videre. 
Nu skal der hentes bygge-
tilladelse samt laves 
licitationsarbejde, så det 
kan sendes i udbud ved de 
indbudte firmaer.

Arbejdsgruppen, der står 
for fondsansøgninger, er ved 
at være på plads med tilbud 
fra leverandører til alt det 
indvendige i HØST-Huset 
(som det kaldes indtil videre).

Herefter sender gruppen 
ansøgninger til fonde for at 

skaffe yderligere fondsmidler 
til projektet.

Til trods for restriktioner 
fortsætter Projekt HØST-
Huset ved HØST-Hallen i 
Hadbjerg.

Det betyder også, at vi nu 
arbejder med en tidsplan med 
afslutning i efteråret 2021.
Lars Olsen
Kontaktperson
Tlf. 23 81 01 21
Mail lars.knud@godmail.dk

Favrskov Kommune 2018
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.

Det SKer I HØSt-oMråDet
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Håbet midt i de tomme træningscentre
Januar måned er netop overstået. En måned 
der er ensbetydende med håb for en ny tid 
og drømme for et nyt år. En ny start. En 
ny chance for at bevæge os mod det, vi 
gerne vil. Et af de tydeligste eksempler på 
denne sæsonbetonede tendens er de fyldte 
træningscentre, som bugner af håbefulde 
mennesker fast besluttede på forandring.

I år er træningscentrene tomme og står på 
den måde som et moment over den håbløs-
hed, mange oplever i forbindelse med det år, 
vi går i møde.

Hjemme ved os har jeg lagt mærke til en 
markant forskel på de forgangne begyndel-
ser på året. Vi plejer altid at tale om, hvad vi 
gerne vil i det nye år, men den samtale har vi 
åbenbart udeladt i år – måske fordi vi er for 
bange for at håbe i en usikker tid.

Forleden stødte jeg på beretningen, hvor 
en engel viser sig for Maria og siger: “Frygt 

OM AKADEMI FOR PRÆSTEKADETTER
Favrskov provsti oprettede i 
efteråret 2019 Akademi for 
Præstekadetter.

Akademiet tilbyder faglige 
studiejobs til teologistu-
derende med det formål 
at levere en unik indsigt i 
præsteembedet og oparbejde 
praktisk erfaring med arbej-
det i folkekirken.

Provst Anders Bonde 
skriver om baggrunden for 
akademiet:

"Meget tyder på, at 
der er udsigt til alvorlig 

præstemangel i Danmark. Det 
bekræftes af de seneste års 
ansættelser i Favrskov provsti 
med færre ansøgere. Tallene 
er forskellige, men flere steder 
begrænser feltet sig til et par 
stykker. Det vigende opta-
gerantal på teologistudiet 
kombineret med et relativt 
stort frafald tyder på, at den 
negative tendens vil fort-
sætte. Endelig er valget af 
teologistudiet for mange ikke 
længere et tilvalg af en senere 
præstegerning.

ikke, Maria! For du har fundet nåde 
for Gud.” Denne erklæring tror jeg ikke 
kun gælder for Maria, men for os alle 
sammen: Frygt ikke! Du har fundet nåde 
for Gud.

Ordene “Frygt ikke” går igen i hele 
bibelen og står derved som en konstant 
påmindelse om, at Gud er med os. Der er 
et håb, som er langt større end alt, hvad vi 
frygter. Et håb om en bedre fremtid, et håb om 
fuldendelse og et håb om, at alting engang må 
blive godt.

Evangeliets håb kan måske virke lidt 
abstrakt og nærmest fremmed, men 
alligevel vil det stå som en evig 
påmindelse om, at der er et håb 
og et lys i både de store og de 
små aspekter i livet. Selvom 
vi ikke kan manifestere det i 
et træningscenter, så skal vi 
turde håbe – også i 2021.

aT HÅbe

Valdemar Mahon Ringmose
Præstekadet

Ud over det numeriske 
udfordres rekrutteringen til 
præstearbejdet – og fasthol-
delsen i det – ofte af en svag 
pastoralteologisk erfarings-
base som indgang til jobbet. 
Mange nye præster har ikke 
kendskab til, hvad de går 
ind til.

Årsagerne er mange. Et 
generelt traditionstab har 
utvivlsomt betydet, at et 
teologistudium for mange 
gennemføres uden egentlig 
kontakt og erfaring med 

den folkekirkelige hverdag. 
Selvom den praktiske del af 
præsteuddannelsen i nogen 
grad kompenserer herfor, 
synes det ikke i tilstræk-
kelig grad at kunne afbøde 
det kulturchok, mange unge 
præster oplever i mødet med 
den praktiske virkelighed 
herunder menighedernes 
forventninger.

Det er disse perspektiver, 
der er afsæt for Favrskov 
provstis initiativ til et 
Akademi for Præstekadetter.”

AKTuELT
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NU IGEN MED SØNDAGSGUDSTJENESTER I KIRKERUMMET
Det kræver både forandringsparathed og 
forundringsparathed at være menighedsråd 
og præst i Den Danske Folkekirke i en tid, 
hvor corona, smittetal og restriktioner styrer 
vores færden.

Forundring over, hvem der bestemmer 
hvad, hvornår? Og forandringsparathed 
fordi regler og retningslinjer ofte ændres 
med kort varsel. Spørgsmålene har været 
mange siden midten af december, hvor 
smittetrykket steg betydeligt. Mon kirken 
aflyser julens gudstjenester? Hvornår må 
vi igen holde gudstjeneste? Hvornår er det 
forsvarligt? Hvor længe må en gudstjeneste 
vare? Må vi synge? Hvor mange må vi være? 

Og hvor ofte skal det luftes ud og sprittes 
af? Det hele kulminerede til jul, hvor vi den 
23. december kl. 22 modtog biskoppernes 
opfordring til at aflyse julens gudstjenester. 
Siden har vi i Favrskov Provsti haft lukket for 
søndagsgudstjenester pga. af smittetryk og 
forsamlingsforbud og i solidaritet med det 
øvrige samfund.

Men nu åbner vi igen
Sundhedsmyndighederne har givet tilladelse 
til, at vi under særlige vilkår må holde korte 
gudstjenester i kirkerummet og biskopperne 
har stadfæstet det. Menighedsrådet i Ødum-
Hadbjerg har valgt at åbne for korte andagter 

hver anden søndag i Ødum Kirke. Derudover 
kan man hver søndag komme til andagt 
i Sct. Pauls Kirke og hver anden søndag i 
Lyngå kirke.

Den korte gudstjeneste må højest vare 
30 minutter, der skal være rigelig med plads, 
og der vil ikke være fællessang og altergang. 
Men vi glæder os til at mødes med jer, der 
ønsker at komme og høre søndagens evan-
gelium, lytte til præstens prædiken, nynne 
med på kirkemusikernes salmesang og være 
sammen for en kort stund.

Kirkedøren er åben: Har man brug for i 
stilhed at sætte sig ind i en kirke i en tid, hvor 
kirkerne næsten ikke er åbne, så står Sct. 

Pauls kirkedør åben hver torsdag eftermiddag 
kl. 16-18 og Over Hadsten kirke er åben hver 
torsdag formiddag kl. 9-11. En kirketjener 
søger for, at forsamlingsforbuddet på fem 
personer overholdes, og at der er sprittet af.

Vælger man at holde sig til statsministerens 
ord om at blive hjemme, så er kirken heldigvis 
også tilgængelig på andre platforme.

Internet
Lokale tiltag kan følges på:

 » Hadsten Storpastorats hjemmeside 
www.hadstenstorpastorat.dk.

Her vil der hver søndag være mulig-
hed for at høre en prædiken fra en 
at storpastoratets præster og lytte til 
sang og musik fra lokale kirkemusikere.

 » Favrskov Provstis hjemmeside 
www.favrskovprovsti.dk.

Sjælesorg på nettet www.sjaelesorg.nu

Radio
Radiogudstjeneste sendes på DR P1 kl. 10.00 
hver søndag.

Morgenandagt sendes på DR P2 kl. 8.05, 
hver morgen fra Københavns Domkirke.

TV
Båndet TV-gudstjeneste vises hver søndag 
kl. 14.00 på DR 2. Der sendes fra en af 
landets kirker med vært Anders Laugesen og 
en gæst. Du kan altid finde og afspille tidli-
gere udsendelser på DR’s hjemmeside.

Telefon
Husk at man altid kan ringe til sognepræsten 
for en samtale, eller aftale at mødes i konfir-
mandstuen, i hjemmet eller i kirken, hvor vi 
også kan holde altergang. Tlf.nr. 40 88 96 00.

Følg din kirke på www.sogn.dk
eller på kirkeappen Kirkekalenderen

Mette Krabbe og
Ødum-Hadbjerg menighedsråd

om at være kirke i en coronatid

AKTuELT
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pensionisthjælpere
Ligesom alt andet er sat på standby så 
holder pensionistgruppen også pause, da 
vi må komme i klublokalet, men ikke i 
HØST-Hallen. Og da der ikke er vejr til 
udendørsarbejde og alt ligger stille her, 
så holder pensionistgruppen også pause 
og afventer, at der igen bliver åbnet for 
idrætsaktiviteterne.

Vi snakker dog sammen og mødes kort til 
en kop kaffe i klublokalet ind imellem – selv-
følgelig efter restriktionerne.

VIGTIGT 
EN BØN OM FÆRDSEL 
PÅ FODBOLDBANERNE
Lige en opfølgning fra tidligere om færdsel 
på og omkring fodboldbanerne. Anbefalingen 
er at bruge stierne, og ja – når der er mørkt 
morgen / aften på den her tid af året og 

”lidt skummelt” pga. dårlig belysning på 
stierne – så kan man selvfølgelig bruge 
vejen over fodboldbanerne. Hermed menes 
gående trafik, og hvis man så går udenfor 
eller i kanten af banearealet mindsker det 

”skaderne” på banerne.
Lige nu er der meget vådt og fugtigt så det 

sætter sine spor. Biler, cykler, knallerter, klap- 
og barnevogne ser vi helst ikke på banerne 
netop af den årsag, da det sætter dybe spor 
på denne tid af året. Ej heller de to 4-hjulede 
ATV’er (gul og sort), som er set køre rundt på 
banerne, hvor der har været sne på banen.

Vi håber at I alle vil hjælpe os med dette, så 
vi kan byde på gode baneforhold for vores 
fodboldspillere, når der igen bliver åbnet for 
fodboldaktivitet på banerne.

På forhånd tak.

Lars Olsen
Kontaktperson
HØST IF
Tlf. 23 81 01 21

Konfirmandundervisning 
PÅ AFSTAND

I en virtuel tid holder 
sognepræsten stædigt fast 
i den analoge undervis-
ningsform, også selvom vi 
ikke kan mødes i konfir-
mandstuen. Ligesom al 
anden undervisning er også 
konfirmandundervisningen 
blevet ramt af nedlukningen, 
og siden jul har vi været 
henvist til andre måder at 
oplære konfirmanderne i den 
kristne tro og gøre dem klar 
til konfirmation. Men her i 

Ødum-Hadbjerg bliver det 
altså ikke med endnu mere 
virtuel undervisning, som de 
får så rigeligt af i skolen.

I sidste uge kunne konfir-
manderne hente en pose i 
konfirmandstuen fyldt med 
håndholdte bøger, opgaver 
og lækkerier til at styrke sig 
på, inden de kaster sig over 
konfirmandundervisning på 
distance.

Jeg vil glæde mig til at 
modtage selvskrevne bønner, 

gode håbs-billeder fra en 
coronatid og en lille hjemme-
lavet boganmeldelsesfilm.

God fornøjelse, kære 
konfirmander!

Mette Krabbe

HØST IF 
pensionisthjælpere

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.

AKTuELT
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PLANLAGT 
GENERALFORSAMLING I 

 
DEN 16. FEBRUAR 2021 
AFLYSES
Som konsekvens af de nuværende restrik-
tioner og et forsat forsamlingsforbud på 
5 personer, ser vi os desværre nødsaget 
til at udskyde ordinær generalforsamling 
tirsdag d. 16. februar 2021.

Vi håber at kunne afholde generalfor-
samlingen i løbet af marts eller april, med 
forventet udmelding af en dato i den 
kommende udgave af HØST.
Med venlig hilsen

Claus Glavind
Formand, HØST IF
Mobil 71 78 02 30
Mail claus@glavind.net

GIV TID! 
GIV TID!
Sådan synger vi i Ingemanns vintersang ”I sne 
står urt og busk i skjul”. Til tirsdagsformiddags-
møderne i januar og februar plejer vi altid at 
synge dén, sammen med Blichers ”Det er hvidt 
herude”.

Også det længes jeg efter! Jeg længes efter 
igen at kunne samles om gode foredrag og 
fællessang, og man kan næsten sige, som i 
gamle dage, for det føles så uendeligt langt væk.

I skrivende stund er den sidste sne ved at 
smelte. Det er kun den store snemand i gårds-
pladsen, som frøken Tø endnu ikke har fået helt 
bugt med. Dejligt, at januar også bød på få dage 
med sne, høj sol og frostklare dage inden det 
november-lignende mørke med regn og blæst 
igen tog over. Det var noget andet i gamle dage. 
Dengang der til vinter hørte høje snedriver, 
skolebusser der ikke kunne komme op ad 
Astrupbakken, og snestorme, der lukkede os 
inde i dagevis, sådan husker jeg min barndoms 
vinter… det var dengang Ingemann og Blichers 
ord svarede til landskaberne derude. Det var 
koldt, fuglene søgte føde i haverne og sneen lå 
som en dyne over landskabet og gjorde alt tyst. 
Og jo mere man længtes efter forår, jo mere gik 
vinden i nord og vinteren strengedes.

Men selvom tiden er en anden, så har vi 
stadig brug for den tålmodighed og det håb, 
der ligger gemt i de to danske vintersange. Og 
selvom vinter ikke længere er vinter som i barn-
dommens dage, så ligger der i år alligevel en 
hård og streng vinter over os i form af pande-
mien – den ligger som en tung dyne hen over 
landet. Blicher slutter sin vintersang med en 
bøn om, at vinden må gå i syd og tvinge frosten 
væk og hele Ingemanns vintersang emmer af 
tålmodighed og det håb, som hele hans livsan-
skuelse bar præg af: i tilværelsen kæmper lyset 
og mørket bestandig mod hinanden – men lyset 
vil sejre.

Så ”giv tid!, og bi på herrens stund” – det 
lysner derude…
Mette Krabbe

I sne står urt og busk i skjul
Det er så koldt derude
Dog synger der en lille fugl
På kvist ved frosne rude.

Giv tid! Giv tid! den nynner glad
og ryster de små vinger,
Giv tid! Og hver en kvist 
får blad
Giv tid! hver blomst udspringer”

Giv tid! og livets træ bli’r grønt
må frosten det end kue,
giv tid! og hvad du 
drømte skønt,
du skal i sandhed skue.

Giv tid! og åndens vinterblund
skal fly for herlig sommer;
giv tid!, og bi på Herrens stund,

- hans skønhedsrige kommer

B.S. Ingemann 1831

Tegning: Per Tjørnild
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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 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
Fodbold VH Fodbold
Herre senior    Træner Joen Loesner 
Indendørs fredag kl. 20.00-22.00 i Voldumhallen Holdleder Serie 4 Kurt Svejstrup, tlf. 29 93 00 58 
   Holdleder serie 6 Tim Pilegaard Johnsen, tlf. 27 59 60 71
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STANDBY 
PÅ GRUND AF CORONA
Med de nuværende coronarestriktioner, der indtil videre 
gælder til den 7. februar, er en lang række aktiviteter stillet i 
bero. Alle aktiviteter er klar til at starte igen, når en lempning 
af restriktionerne gør det muligt. Du er meget velkommen 
til at kontakte de enkelte aktiviteter, hvis du har spørgsmål. 
Kontaktinformation og forventede træningstider finder du i 
quickguiden på side 14.

Følgende aktiviteter er stillet i bero:

KIRKE I BØRNEHØJDE
KROLF
BORDTENNIS
JU JITSU
BADMINTON
VOLLEYBALL
FLOORBALL
FODBOLD
VH FODBOLD

HØSt IF Motion

STAVGANG
Kære alle HØST-folk
Vintersæsonen er godt i gang til trods for 
coronarestriktionerne, som vi selvfølgelig 
overholder. Vi mødes i aftalte grupper af max. 
5 personer ved HØST-Hallen kl. 9.30 om 
lørdagen, og går en times tid i disse grupper, 
hvis der er mere end 5.

Kaffe og snak i klublokale derefter er sat på 
standby desværre. Vi håber, det snart bliver 
muligt med den del igen også.

Der er stadig plads til nogle få flere aktive 
uden at vi overtræder coronareglerne.

Vagn Salling Poulsen
tlf. 23 25 19 89

HØST IF LØB
Ny	sæson	i	gang	med	begrænsninger
En ny sæson er i gang for løbere i HØST-området.

Med de nuværende restriktioner og forsamlingsforbud, 
er det dog begrænset med fælles løbeture og andre aktivi-
teter. Det er primært søndagsture med 2-5 deltagere, der 
finder sted.

Mange motionister i lokalområdet
Som følge af nedlukning af mange af de øvrige motionstilbud/
fitnesscentre m.fl., vælger mange at finde vandre-/løbesko-
ene frem og komme ud i naturen.

træningstider HØSt IF løb
Søndag kl. 9.00 – fællestur.

Hvis du vil med så meld dig ind i Facebook-gruppen 
HØST IF Løb, så finder vi ud af det sammen under de nuvæ-
rende rammer.
Claus Glavind
Kontaktinfo	for	nye	løbere
Mail claus@glavind.net
Tlf. 71 78 02 30
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VH Fodbold
VH Fodbold er et klubsamarbejde 
mellem HØST IF og NVUI på 
seniorplan (ikke OB).

Hjemmekampe spilles på skift i 
Hadbjerg og Voldum.

Træningen foregår også på 
skift i Voldum og Hadbjerg. 
Træningstider kan ses i quickgui-
den i dette blad.

Puljer
Serie 4: AH2012, Dronningborg 
B, FC Sabur, Hadsten SK(2), HOG 
Hinnerup, Kristrup Boldklub(3), 
Romalt samt VH Fodbold
Serie 6: Offentliggøres til marts

Joen Loesner
Træner

Lars Olsen
HØST IF – VH Fodbold ansvarlig
Tlf. 23 81 01 21

OM SMEDEN I HADBJERG, 
der blev inviteret til torskegilde

NVuI/HØST IF seniorklubsamarbejde

VH FODBOLD
Indendørs- og udendørstræning er i øjeblik-
ket stillet i bero.

Træningsturen til Malaga i marts, som 
sidste år blev udsat pga. corona, er igen udsat, 
da det grundet restriktionerne ikke forventes, 
at det er muligt at rejse på dette tidspunkt.

Vi håber, at vi næste år får muligheden for 
at udnytte det der allerede er betalt og som 
forefindes som tilgodehavender hos dem, der 
arrangerer træningsturen til Malaga.

Kommende forårssæson 2021 
starter med hold i Serie 4 og Serie 6
Serie 4-puljen er allerede offentliggjort: 
AH2012, Dronningborg B, FC Sabur, Hadsten 
SK(2), HOG Hinnerup, Kristrup Boldklub(3), 
Romalt samt VH Fodbold

En spændende og anderledes pulje, som vi 
håber, at vi kan være med til at præge i den 
rigtige ende af tabellen.

Serie 6-puljerne forventes offentliggjort 
til marts.

Opdateringer foretages løbende i 
Facebook-gruppe VH Fodbold – Træner og 
spillergruppe 2020.

Lars Olsen
HØST IF – VH Fodbold ansvarlig

Det er Lokalarkivet, der har udlånt indkaldelsen.
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Sognerådslokalet, som der står i indkaldelsen, var i 
Kommunekontoret i Ødum Hadbjerg Kommune, nu privat 
beboelse, Ødum Torv 12.

Smedemester Laurs Jensen Hadbjerg var dengang 67 år, 
og Laurs Jensen var født i Sall i 1863 og enkemand efter, at 
hans hustru Marie Katrine Jokumsen, som kom fra Bredgård 
i Hadbjerg (måske ved Bredgårdsvej), døde kun 31 år gammel 
den 4. februar 1900. De kom til Hadbjerg i 1888, og han 
har nok dengang startet smedjen. Ved folketællingen i 1890 
er Laurs og Marie Katrine registreret med deres første barn 
Jens, de fik yderligere to børn Sigvald, født i 1894 og Karl, 
født i 1897.

Hvordan det gik Laurs Jensens møde med skattevæsenet 
den februardag i 1930, er der nok ingen, der ved noget om.

I dag er det heldigvis ikke nødvendigt at gå i gang med pen 
og blæk, nu klarer skattevæsenet det selv.

Før Laurs Jensen bliver tilsagt torskegilde, kan det 
læses i folkeoptællingerne, at han boede på matrikel 29b 
(Smedebakken 17, iflg. BBR opført 1877).

I 1911 kan læses, at sønnen Jens nu var blevet smede-
svend, Sigvald var blevet smedelærling, sønnen Karl var 
stadig barn og Nielsine Hansen, svigermor, var flyttet ind 
efter Marie Katrines død.

I folketællingen 1916 er Karl nu også nævnt som smede-
mester, så det ser ud til, at sønnerne alle er gået i faderens 
fodspor. 

Går vi frem til 1930, står sønnen Karl Jensen nu nævnt som 
mekaniker på matriklen. Smedemester Laurs Jensen boede 
der også, og de to smede havde Mariane Knudsen som tjene-
stepige. Laurs Jensen dør den 7. november 1934. Både Marie 
Katrine og Laus Jensen er begge begravet i Hadbjerg.

Ved folketællingen 1940 er det nu smedemester Niels 
Sigvald Jensen, (Sigvald smeden som flere nok husker ham), 
der er ejer af smedjen. Sigvald er gift med Frederikke (Rikke) 
og de har sønnen Bendt.

Smedemester Sigvald Jensen døde i 1976 og Rikke i 1987. 
Begge er begravet i Hadbjerg.

Smedjen eksisterer ikke længere og matrikelnummer 29b er 
i dag privatbeboelse; Smedebakken 17.

billedet er udlånt af Lokalarkivet. 
Det vides ikke, hvornår billedet er taget.

Hvis nogen skulle være interesseret, 
i at vide hvordan det er at være til 
torskegilde, kan jeg anbefale at gå ind 
på YouTube og se klip fra filmen ”Vi er 
alle sammen tossede” fra 1959, hvor 
hovedpersonen Keld Petersen (1920-
1962) er til torskegilde.
en af dansk films allerbedste komedier, 
står der.

Jeg tror, at smeden på Smedebakken, smedemester 
Laurs Jensen, var kommet godt ind i det nye år, 1930, 
og startede ud med at udfylde sin selvangivelse, 

dengang et skriftligt dokument med angivelse af, hvad man 
havde tjent og ejede, så skattevæsenet kunne bestemme, 
hvad man skulle betale i skat det kommende år. Dengang 
skulle selvangivelsen afleveres lige efter nytår, og da jeg star-
tede med at skulle lave selvangivelse, var det midt i februar, 
og troede skattevæsenet ikke på tallene, blev man indkaldt til 

”Torskegilde” og jeg tror, at smeden har været godt træt af at 
være inviteret.

Som vi ser vi indkaldelsen, har skattevæsenet ikke kunnet 
godkende selvangivelsen, til ”Ansættelse til Indkomst og 
Formueskat” og smedemester Laurs Jensen, Hadbjerg, 
har modtaget ovenstående brev om at give møde for 
Ligningsmyndigheden i Sognerådslokalet i Ødum, den 14. 
februar 1930, kl. 2½ eftermiddag.

Torskegilde blev det kaldt, da torsk dengang var festmad, 
man fik nytårsaften, (torsk spises stadig til nytår), og når man 
så blev indkaldt til møde med skattevæsenet, var det i folke-
munde indbydelse til torskegilde.

af Martin Møller
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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 

eksisterende sponsoraftaler i 
HØST-Hallen

• 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

OK
OK Ødum er vores lokale indkøbs-
butik 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 samar-
bejdspartner for HØST IF!

oK aftaler
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. 
Mobilabonnement: For hvert abon-
nement 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 

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 opsætnin-
gen 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

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.

INGEN AKTIVITETER PÅ 
OK-TANKEN I ØDUM
Alle aktiviteter med deltagelse af HØST IF og OK konsulent 
ved sponsorarrangementer på tanken OK Ødum er sat på 
standby indtil videre som følge af coronarestriktionerne.

Brug i stedet
Benyt evt. vores hjemmeside www.høstif.dk, hvor det også er 
muligt at bestille OK kort. Eller anvend www.ok.dk – husk at 
vælge HØST IF som modtager af OK sponsorstøtten.

Støt lokalsporten i HØST IF. Køb benzin og el igennem OK. 
Så støtter du din lokale forening. Sponsorstøtten fra OK går 
til ungdomsarbejdet i HØST IF.
Lars Olsen
HØST IF Sponsorudvalg
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Samtale med en præst
Præsterne står altid til rådighed 
for en samtale. Det kan foregå 
i hjemmet, i sognegården eller i 
præstegården.

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

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

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

Kirkebil
Har man behov for taxa til kirke 
eller arrangementer i præstegår-
den og sognegården, ringer man 
til Karins Taxi, tlf. 86 98 35 70.

Giv taxaselskabet besked 
om, at turen skal faktureres til 
menighedsrådet.

MK
Mette 
Krabbe

LTM
Lise 
Thorbøll 
Melchiorsen

RH
 
René 
Høeg

PrÆSTer
i	pastoratet

MHT
Marie 
Hedegaard 
Thomsen

aMKH
Anne 
Martiny 
Kaas-Hansen

AB
 
Anders 
Bonde

FERIE OG 
FRIWEEKENDS
Jeg har ferie i uge 15
I denne periode 
henviser jeg 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

PER TJØRNILD TEGNER
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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 
 hadsten@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 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 Anco Sangers 20 28 36 70 
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 
Mette-Marie Nikolajsen info@unikbegravelse.dk 
Vestergade 15, Hadsten www.UnikBegravelse.dk
Benzin- og servicestationer 
OK 86 98 92 66 
Landevejen 203, Ødum ok@ok.dk 
 www.ok.dk
Blikkenslager  Se vvs
Bogtrykker
Buchs 86 42 05 99 
Kertemindevej 15, 8940 Randers SV buchs@buchs.dk 
 buchs.dk
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http://hadbjergskole.skoleporten.dk
mailto:hsk%40favrskov.dk?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
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mailto:LillianLindbergTransport%40gmail.com?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
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http://www.hadbjergtomrerfirma.dk
http://www.tomrerfirmaetkj.dk
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mailto:hadbjergvand%40hadbjergvand.dk?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
mailto:odumvandvaerk%40outlook.dk?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
http://www.vvs-byens.dk
mailto:info%40bovas.dk?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
http://www.kp-e.dk
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