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REDAKTØREN HAR ORDET

HØST
Hadbjerg Ødum Selling Tidende

Udgives af et samvirke bestående af
foreninger, menighedsråd og skolebestyrelse.
REDAKTØR
Rikke Møller Antvorskov
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KASSERER
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Niels Bjarne Larsen
NielsBjarneLarsen@gmail.com, tlf. 30 16 36 88
TRYK
Buchs, tlf. 86 42 05 99
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
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

INTRO

INDHOLD

4
6
16
21
24
25
26

DET SKER I HØST-OMRÅDET

Gudstjenester

10

AKTUELT

Det nye menighedsråd.
Om Margit Schmidt Jensen.
Påskelatter
AKTIVITETER

Du kan stadig være med ved
stavgang og løb i HØST IF.

tlf. 30 25 78 64

HØST KAN OGSÅ LÆSES I FARVER
8370.dk Klik på Links | HØST bladet.
www.hadstenstorpastorat.dk/kirkeblade/

En forsigtig erantis, fuglenes kvidren, tøvejr.
Det peger mod forår!
Før vi får set os om, kommer der lune dage,
og verden står igen i et grønt skær.
Mon ikke også der løsnes på coronarestriktionerne inden længe, så vi atter kan mødes i
foreninger, kirker, skole og hal?
Med håbet om et snarligt forår og gode
timer i fællesskabet.
God HØST.

DET HISTORISKE HJØRNE

Protokollen der blev gemt i 90
år og glemt i yderligere 30.
SPONSORHJØRNET

Nyheder om og fra dem
der støtter arbejdet i
HØST-området.
PRAKTISK INFORMATION
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Niels Bjarne
Larsen
Grafisk design

Ferie og friweekends.
Pastoratets præster. Kirkebil.
Samtale med en præst
HER FINDER DU

Bladets støtter og andre
kontaktoplysninger

Materiale til HØST indleveres til redaktøren.
Er HØST ikke kommet?
Så kontakt Rikke Møller Antvorskov

FORÅR PÅ VEJ(R)?

21

Rikke Møller
Antvorskov
Redaktør
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Det sker i HØST-området

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
Marts		
Søndag d. 7.
3. søndag i fasten
Søndag d. 14.
Midfaste
Søndag d. 21.
Marie Bebudelses dag
Søndag d. 28.
Palmesøndag
April		
Torsdag d. 1.
Skærtorsdag
Fredag d.
2.
Langfredag
Søndag d. 4.
Påskedag

Ødum
Hadbjerg
Lyngå
kl. 11.00 (MK)			
		
kl. 11.00 (AMKH)
kl. 11.00 (MK)			
kl. 11.00 (MK)			
Ødum
Hadbjerg
Lyngå
kl. 11.00 (MK)		
kl. 16.00 (MK)			
kl. 11.00 (MK)
kl. 10.00 (MK)		

Sct. Pauls Kirke
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00
Sct. Pauls Kirke
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NYE KONFIRMATIONSDATOER I 2021

På grund af usikkerhed om, hvornår vi igen
kan vende tilbage til såkaldte almindelige
tilstande, har vi valgt at flytte konfirmationerne til august i år.

Vi holder konfirmationer i Ødum og
Hadbjerg kirker den 15.-16. august og den
21.-22. august.
Mette Krabbe

Favrskov Kommune
budget 2018

A-608ny Udvidelse af
Aktivitetsareal i HØST-Hallen

HØST-HALLEN UDVIDELSE
Status og information fra projektgruppen

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I BYFORENINGEN FOR ØDUM OG OMEGN
ER UDSKUDT PÅ UBESTEMT TID PGA. CORONA

Vi prøver igen efter sommerferien, august/september 2021
til at blive medlem af byforeningen. Dette for
Foreningslivet og vores forsamlingshus er
kun 200 kr. om året.
under stort pres pga. corona. Da hovedindKontingentindbetaling (200 kr.) for 2021
tægten til foreningen kommer fra udlejning,
kan foretages på netbank eller MobilePay.
siger det sig selv, vi ikke har ret mange
Netbank: konto 9326-3265641406
indtægter, og dermed ikke mange midler til
MobilePay: 69922
de faste udgifter til vores forsamlingshus.
Husk at skrive din adresse i
Vi er dybt afhængig af din hjælp, som
kommentarfeltet.
borger i Ødum, Røved, Langskov og Astrup,
Bestyrelsen

Siden sidst har arkitekterne
og dem der skal klargøre
licitationsmaterialet arbejdet
hektisk, så vi kan få færdiggjort udbudsmaterialet til de
tre indbudte licitationsfirmaer.
Derudover er arbejdsgruppen, der står for
fondsansøgninger, nu ved at
være helt på plads med tilbud
fra diverse leverandører til
alt det indvendige i HØSTHuset (som det kaldes indtil
videre).
Herefter sendes der ansøgninger til diverse fonde for at
skaffe yderligere fondsmidler
til projektet.
Så på trods af restriktioner arbejdes der stadig på

Projekt HØST huset ved
HØST-Hallen i Hadbjerg.
Det betyder også, at vi stadig
arbejder med en tidsplan
med afslutning af projektet i
efteråret 2021.

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

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

Konfirmandhus

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

DGI/HØST IF FODBOLDSKOLE I HADBJERG
UGE 26, DEN 28. JUNI – 2. JULI
Husk tilmelding til Fodboldskolen i
Hadbjerg første uge i skoleferien
Vi håber at det er muligt at gennemføre
fodboldskolen til den tid.

Der åbnes for tilmelding den 1. marts.
Tidligere deltagere modtaget invitation
og ellers bliver det slået op i de lokale
Facebookgrupper i HØST-området.

PLANLAGT GENERALFORSAMLING I HØST
IF DEN 16. FEBRUAR 2021 BLEV AFLYST

Som konsekvens af de nuværende restriktioner og et forsat forsamlingsforbud på 5
personer, blev den planlagte ordinære generalforsamling den 16. februar aflyst.
Vi håber at kunne afholde generalforsamlingen i løbet af marts eller april, med

forventet udmelding af en dato
i kommende udgave af HØST.
Med venlig hilsen

Claus Glavind
Formand, HØST IF

PENSIONISTHJÆLPERE
restriktionerne om forsamDer er faktisk
lingsforbud etc.
ikke sket meget siden sidst.
Start december blev der
indført skærpede restriktioner og de er i det nye år både
skærpet og forlænget. Så
der er nok ikke udsigt til, at
vi lige foreløbig kan komme
i arbejde igen i pensionistgruppen. Vi snakker dog
sammen, og mødes kort til
Lars Olsen
en kop kaffe i klublokalet ind Kontaktperson, HØST IF
imellem – selvfølgelig ifølge
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.
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PRÆSENTATION AF DET NYE MENIGHEDSRÅD
Trine Bugge Kobberø
formand for kirke- og
kirkegårdsudvalget
Jeg hedder Trine og er 49 år.
Jeg snupper min 3. periode
i menighedsrådet, for nu er man ved at være
inde i tingene.
Ved at være med i menighedsrådet, får jeg
mulighed for at støtte op om en vigtig lokal
bastion, samt jeg får indflydelse på hvordan
den bliver bevaret, nyudviklet og anvendt.
Jeg er bl.a. med i kirke- og kirkegårdsudvalget. Her kan jeg bruge interesse og viden
inden for det grønne område.
Arbejdsmæssigt kører jeg flybus og regionalbus for Keolis i Hinnerup. I fritiden er det
rart at være sammen med familien eller at
være kreativ enten med blomster, papirklip,
quilling eller broderi.
Jeg er gift med Martin og sammen har vi –
nu – to teenagedøtre. Vi bor i Selling.

Mia Ridtland Jensen
formand
Jeg hedder Mia, er 44 år og
bor i Hadbjerg sammen med
min mand Peter og vores
tre børn. Jeg er uddannet socialrådgiver og
arbejder i Jobcenter Favrskov.
Hvorfor sidde i menighedsrådet?
Jeg har siddet i menighedsrådet de sidste 4
år, og de sidste 2½ år som formand Jeg er klar
til at tage endnu en periode, hvor jeg fortsat
gerne vil arbejde for, at vi har en synlig, aktiv
og attraktiv kirke i vores lokalsamfund. En
kirke, der henvender sig til alle aldersgrupper, en kirke, der er åben for alle og hvor
der er fokus på både tradition og fornyelse
i kirkelivet. En kirke med stærk forankring
i HØST-området, men også en kirke, der
tager aktiv del i samarbejdet i Hadsten
Storpastorat.

John Langdahl
Bente Bräuner
kirkeværge
kasserer
Min motivation for at
Jeg begynder nu min tredje
arbejde i Ødum-Hadbjerg
periode i menighedsrådet.
Menighedsråd er at medvirke
Jeg har altid befundet mig
til og støtte samarbejdet mellem lokalgodt, og synes det er meningsfyldt arbejde.
samfund og kirke, for på denne måde at
Jeg arbejder til daglig i et revisionsfirma, og
bevare og udvikle traditioner og værdier i
ender tilfældigvis altid som kasserer i diverse
foreninger, og denne titel har jeg også i
HØST-området.
menighedsrådet.

Niels Holger Hansen
Jeg har boet i Hadbjerg
siden 2003.
Jeg arbejder som tekniker/
VVS ved AffaldVarme Aarhus
og er på 23. år gift med Helga Gisladottir
Hansen og samlet har vi fem børn og fem
børnebørn og et på vej.
Af øvrige fritidsinteresser kan jeg fortælle,
at jeg sidder som næstformand i lokalafdelingen i Lungeforeningen i Aarhus.
Jeg har også haft en periode i Hadbjerg
Borgerforening.
De sidste 43 år har jeg været fodboldtræner (non stop), som nu bliver skiftet ud med
en periode i menighedsrådet (som jeg glæder
mig meget til).
Vi må nok holde her, jeg har selvfølgelig
flere gøremål.

Bente Stensgaard Pedersen
kontaktperson
Jeg hedder Bente og er
nyvalgt medlem af menighedsrådet. Jeg bor i Ødum på
25. år sammen med to af mine tre børn. De
er alle døbt i Ødum Kirke, vi er viet i Ødum
Kirke, og min mand er begravet på Ødum
Kirkegård. Børnene har gået i børnehave og
skole i Hadbjerg, og de har gået til gymnastik
og fodbold i HØST IF. Tilknytningen til lokalsamfundet og kirken er dermed stor, og jeg vil
gerne bidrage til, at vi har et velfungerende
menighedsråd, der sætter rammen for kirkens
arbejde. Desuden vægter jeg samarbejdet
mellem alle institutioner i lokalsamfundet
højt og tror på, at vi tilsammen kan skabe
gode betingelser for kirke og kulturliv for
både børn og voksne.

Inge Gylling Sørensen
Jeg har siden 1981 boet
på Tinghøjgård sammen
med Gert.
Vi har fire børn, fem børnebørn og to labradorhunde.
Vi har landbrug med svineproduktion og
planteavl.
Jeg arbejder på Skejby hospital som
sygeplejerske.
Samarbejdet og sammenhæng mellem
skole, idræt og kirke i lokalsamfundet har
altid været vigtigt for mig.
Derfor har jeg sagt ja til en periode i
menighedsrådet.

Lilian Svenningsen
formand for kulturudvalget
Jeg har boet som nærmeste
nabo til kirken i Ødum siden
1985, og har siddet i menighedsrådet af flere omgange. Det har været
spændende at vende tilbage til menighedsrådsarbejdet efter flere års fravær. Det er
muligt at deltage i forskellige udvalg, og i
denne periode sidder jeg i Kulturudvalg og
Kirkegårdsudvalg. Begge dele har min store
interesse. I kulturudvalget kan vi ikke rigtig
være aktive i øjeblikket, men jeg håber, at
det i løbet af året vil være muligt at arrangere
gode tilbud som kirkekoncerter m.v.
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Mindeord fra HØST IF

Margit Schmidt Jensen
Søndag morgen den 14. februar sov Margit
Schmidt Jensen stille ind. Margit blev 82
år. Et lang og aktivt liv har fået ende, men
minderne har Margit sørget for at efterlade.
Ikke mindst i HØST-området, hvor hun i de
senere år har været en af vores lokale ildsjæle.
Margit boede i Hadbjerg fra starten af
70’erne, indtil hun for nogle år siden flyttede til Tåsingevej i det nordlige Hadsten.
Hun havde selvfølgelig sin elskede hund
med. Hunde har altid været en stor del af
Margits liv.
I HØST IF var Margit særdeles aktiv indtil
sygdom ikke længere muliggjorde hendes
virke i det frivillige foreningsliv.
Margit overtog for nogle år siden ansvaret
for vores kiosk i HØST-Hallen, hvor hun
stod for indkøb og ofte stod bag disken ved
stævner eller lignende arrangementer.
Da krolf for en halv snes år siden kom med
som ny aktivitet i HØST IF, var Margit klar
og tog formandsposten. I dag er der ca. 20
krolfspillere i HØST IF.
Ganske typisk for Margit var, at hun altid
var klar til at give en hånd med, når nogen
stod og manglede hjælp. Det var hendes
kendetegn, og rigtig mange har nydt godt af
Margits virke.
I Hadbjerg var hun tillige mangeårig
formand for borgerforeningen, som driver
forsamlingshuset med bankospil, fester, familiespisninger og andet på programmet.
Mange lokale i Hadbjerg og omegn har
nydt godt af Margits rengøring, hvor man
samtidig fik en god snak om alt mellem
himmel og jord. Margit agerede også med
myndighed som kogekone. Når man havde en
lokalfest på hjemmeadressen, tilbød Margit
sig, og derhjemme har vi brugt hende flere
gange, når vi har haft en større komsammen.

Så kunne man roligt læne sig tilbage og nyde
festen. Margit styrede med ”hård hånd”, som
jo også var noget, som kendetegnede hende.
Man var ikke i tvivl om, hvordan tingene
skulle være, når Margit havde besluttet sig
og talt.
I Hadsten var Margit for flere år siden
kendt fra blomsterforretning på Søndergade
i Hadsten. I adskillige år var hun en del af
Byrådet i Hadsten Kommune, hvor hun
kæmpede for det lokale i HØST-området og
især Hadbjerg. Bl.a. er noget af det vi husker,
at Hadbjerg med Margits mellemkomst fik et
gadekær lige overfor kirken. I det kommunale
agerede hun også i en periode som skadedyrsbekæmper i det lokale område.
Margit sørgede også i nogle år for maden
til Rotarys klubmøder, og mange har oplevet,
at Margit selv på mørke aftener bankede på
døren for at sælge bladet ”Blindes jul”.
Der kunne helt sikkert skrives endnu mere
til kapitlet om Margits aktive liv. I det frivillige
foreningsliv i HØST IF kommer vi virkelig til
at savne Margit, hendes engagement, gode
indstilling og altid aktive handlekraft og ikke
mindst det sociale i vores frivillige foreningsliv, som Margit var en givende del af.
Minderne om Margit vil vi altid have.
Æret være Margit Schmidt Jensens minde.
På vegne af HØST IF

Lars Olsen
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PÅSKELATTEREN

ET GAMMELT MIDDELALDERLIGT FÆNOMEN

J

eg indrømmer blankt,
jeg anede ikke hvad
påskelatter var, før jeg
læste om fænomenet risus
paschalis hos teolog Benny
Grey Schuster, som i 2019
udgav en bog herom. Heri
kan man læse, at ordet første
gang optræder på skrift i
1518, i en bog skrevet af
den højlærde og alvorlige
præst, Johannes Oecolampádius. Han blev senere
leder af den evangeliske
bevægelse i Basel. Af bogen
fremgår det, at det nogle
steder i Sydtyskland var skik,
at præsten påskedag helst
skulle have folk til at le, og at
han derfor inddrog anekdoter
eller vittigheder i sin prædiken. Oeco-lampádius var ikke
tilhænger af den slags spøgefulde indslag, og det blev ikke
bedre af, at der efterhånden
skulle ret skrappe midler til
for at få folk til at more sig.
Og som der står i bogen,
så blev nogle af historierne
endda ledsaget af prædikantens illustrerende fagter,
hvormed han for menighedens øjne fremmanede, ”hvad
ægtefolk plejer at muntre
sig med i sovekammeret, når
de er alene og uden vidner”.
Benny Schuster skriver, at
denne skik med latter til
påske tilsyneladende kun
optræder i et mindre sydtysk
geografisk område i senmiddelalderen, og til forskel fra
tidens ånd, ja så forudsætter
denne et teologisk positivt
syn på latteren. For her trækker præsten den ind i kirken
for aktivt at vække den. Og

ikke kun for at undgå, at folk
skal falde i søvn, men som en
teologisk pointe i påsken.
Indtil for et par hundrede
år siden har langt de fleste af
kirkens folk haft et negativt
syn på latteren. Den blev
mest anset for at være af
det onde – og man mente
bestemt ikke at ”Jesus havde
leet” eller at Vor Herre på
nogen måde betjente sig af
humor! I forfatteren Umberto
Ecos berømte roman Rosens
navn, som foregår i 1327,
udspiller der sig en dialog
om latterens tilladelighed. Diskussionen foregår
mellem munken Hrosé fra
Burgos (den blinde seer)
og romanens hovedperson,
William af Baskerville, der
er på gennemrejse. Latteren
”gennemryster kroppen,
deformerer ansigtstrækkene og får mennesket til at
ligne en abe”, siger munken.
Hertil svarer William: ”Aber
ler ikke. Latteren er et
menneskeligt kendetegn, et

bevis for hans fornuft”. Men
Hrosé holder på sit: ”Ikke alt,
hvad der er karakteristisk
for mennesket, er nødvendigvis godt. Latteren er et
tegn på dårskab. Den, der
ler, tror ikke på det, han ler
ad, men han hader det heller
ikke. Derfor lo Kristus ikke.
Latteren er kilden til al tvivl”.
”Men undertiden er det rigtigt
at tvivle” slutter William.
Romanen trækker ganske
godt middelalderkirkens syn
på humor og latter frem: den
slags ugudelighed hørte til
kødets syndige lyster. Men
der fandtes altså dette helt
særlige sted i Sydtyskland,
hvor man ikke havde problemer med latteren i kirken.
Man mener, at skikken stod
på fra 1300-tallet til op i
15-1600-tallet. Det særlige
ved påskelatteren var, at den
foregik i kirken, under selve
gudstjenesten, og at det
var præsten selv, der stod
for det. Og latteren var ikke
bare at betragte som et tålt

pædagogisk virkemiddel til at
holde menigheden vågne, nej,
at bryde ud i latter var selve
gudstjenestens mål.
Teologisk kan denne særlige
påskepraksis måske forklares
med fortællingen om, hvad
Jesus foretog sig mellem
korsfæstelsen langfredag og
frem til søndag morgen, hvor
kvinderne finder graven tom.
”Han lå jo ikke bare i graven,
men var nedfaret til Helvede,
hvor han narrede Satan. Han
åbnede Djævelens gab og
trak først Adam og Eva op
og siden alle andre døde. Og
det var dén narrestreg, som
præsten nu udfoldede og fik
menigheden til at grine ad.
For den største kristne latter
må jo være, at Satan på den

måde ikke fik det sidste ord.
At livet vandt over døden.”
skriver Schuster.
Udlagt på den måde er
Jesus ikke længere alene
’Smertensmanden’, ham der
lider for vores skyld, som
der tidligere har været mest
fokus på i kristendommen.
Nu gør han også grin med
Djævelen. Den slags var
rystende tale indtil for et par
hundrede år siden, hvor synet
på latteren gik fra at være
djævelsk til mere eller mindre
himmelsk. Men selvom latter
i dag er en god ting også i
kirken, så ændrer det ikke
ved, at påskeberetningen i
bund og grund er rystende
tale både i sin fortælling af
lidelse, død og ondskab, men

også i sin forkyndelse af
opstandelseshåbet. Påskens
evangelium er opstandelse
og håb. Opstandelse som
forfærdelse over og opstand
imod den undertrykkelse,
vold, terror, død og ondskab
vi ser omkring os, og mærker
i os. Og håb om og tro på, at
selv når alt lukker til, er der
en sprække. Kærligheden og
livet opstår, selv når og hvor
vi ikke tror, det er muligt.
Man kan måske sige, at
påskeevangeliet forkynder
en sprængning, en rystelse,
ja måske endda en latter
fordi Kristus står op af døde i
påskemorgenrøde.
Glædelig Påske!
Mette Krabbe

13

14

HØST – Marts 2021

HØST – Marts 2021

Aktuelt

Aktuelt

Tegning: Per Tjørnild
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Aktiviteter



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
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

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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HØST IF MOTION STAVGANG
Kære alle HØST folk
Vintersæsonen er godt i gang til trods for
Kaffe og snak i klublokale derefter er sat
coronarestriktionerne, som vi selvfølgelig
på standby desværre. Vi håber der snart igen
overholder. Vi mødes i aftalte grupper af max. bliver muligt med den del også.
fem personer ved HØST-Hallen kl. 9.30 om
Der er stadig plads til nogle få flere aktive
lørdagen, og går en times tid i disse grupper. uden at vi overtræder coronareglerne.
Vagn Salling Poulsen
Tlf. 23 25 19 89

STANDBY

HØST IF LØB

PÅ GRUND AF CORONA

Med de nuværende coronarestriktioner, der indtil videre
gælder til den 28. 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 ved opstart
finder du i quickguiden på side 16.

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 aktiviteter. Der 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-/løbeskoene
frem og komme ud i naturen.

Følgende aktiviteter er stillet i bero:

KIRKE I 		
BØRNEHØJDE
KROLF
BORDTENNIS
JU JITSU

Træningstider HØST IF løb
Søndag kl. 9.00 – fællestur.
Hvis du vil med, så meld dig ind i facebookgruppen HØST IF Løb, så finder vi ud af det
sammen under de nuværende rammer.

BADMINTON
VOLLEYBALL
FLOORBALL
FODBOLD
VH FODBOLD

Claus Glavind
Kontaktinfo for nye løbere
Mail claus@glavind.net
Tlf. 71 78 02 30
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FavrskovMesterskaber i IndeFodbold
den 27.-28. februar 2021 ER AFLYST

Som nævnt i sidste nummer blev
FavrskovMesterskaber i IndeFodbold, som
afholdes årligt i HØST-Hallen den sidste
weekend i februar, AFLYST her i 2021.
Ærgerligt, men sådan er tingene jo lige nu.
Vi er dog klar på at være tilbage igen i 2022

samme sidste weekend i februar. Der vil vi
gøre noget helt ekstra ud af det.

Lars Olsen
Fodboldformand HØST IF
Tlf. 23 81 01 21

DEN GAMLE
GYMNASTIKPROTOKOL
Gemt i 90 år og glemt i yderligere 30 år
Af Martin Møller

FRIBILLETTER TIL RANDERS FC-HJEMMEKAMPE I SUPERLIGAEN
Desværre sat i bero pga. coronarestriktioner.

OB 40-HOLDET

Vi skal nok ikke regne med at vi kommer
i gang igen indendørs. Til gengæld kan
vi håbe at komme i gang udendørs med
noget træning før den planlagte turneringsstart medio april – som også nævnt under
VH Fodbold snakkes der om åbning af

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

udendørsaktiviteter – så vi håber, og er klar
til at komme i gang på fodboldbanerne!
Jacob Andersen
Holdleder
Tlf. 27 12 55 24
Mail andersenjacob1980@gmail.com

NVUI/HØST IF seniorklubsamarbejde

VH FODBOLD
Kommende forårssæson 2021
starter med hold i Serie 4 og Serie 6
Vi må håbe, at vi får lov
Serie 4 puljen er allerede
offentliggjort (se faktaboksen). til at være mere end fem
personer på banen ad gangen.
Serie 6 puljerne forventes
Men lad os hvad der sker – vi
offentliggjort til marts.
håber – og vi er klar.
Sæsonstart 2021
Opdateringer foretages
løbende i facebookgruppe
Sæsonstart 2021 for VH
Fodbold var planlagt til ultimo VH Fodbold – Træner og spillergruppe 2020.
januar. Men al aktivitet på
banerne er aflyst, indtil
Indendørs fodbold
der igen bliver lempet på
Vi må nok erkende, at det er
coronarestriktionerne.
Måske er der en åbning på slut med indendørs fodbold
denne sæson, da der ikke
vej for at fodboldaktiviteter
åbnes for indendørs aktivitepå træningsbanen kan
ter foreløbig.
komme i gang fra 1. marts.
Medio februar er det meldt
Lars Olsen
ud, at genåbning af udendørs- HØST IF – VH Fodbold-ansvarlig
aktiviteter i begrænset form Tlf. 23 81 01 21
undersøges.

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 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

Den gamle protokol blev
fundet i 1990 af tømrermester
Hans Johnsen i forbindelse
med, at der blev lagt nyt tag
på Ødum Forsamlingshus, som
jo tidligere var Ødum Skole.
Under arbejdet fandt Hans
bogen og tog den med hjem,
og har heldigvis nu 30 år
senere, fundet den igen.
I forbindelse med at
Brugsen i Ødum blev solgt
til OK, blev det besluttet, at
nogle af pengene fra salget
skulle bruges til et nyt tag
på forsamlingshuset, og

likvidationsudvalget fik arkitekt Gert Madsen fra Vissing
til at udarbejde et projekt, som
håndværkerne kunne komme
med en pris på, og det blev
tømrermester Hans Johnsen,
der fik arbejdet, som startede i
slutningen af august 1990.
Her ser vi tømrermester
Hans Johnsen ”Vibegården”
Mejlbyvej 21, da han en
eftermiddag i efteråret kom
med bogen.
Bogen har været meget
fugtig og bærer stærkt præg
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deraf, sider er falmet, men
heldigvis kan de fleste læses.
Efter aftale med Hans er
bogen overdraget til Hadsten
Lokalarkiv.
Det var først i 1814, at
gymnastik blev indført i
skolerne som et fag, faget var
tiltænkt både drenge og piger,
men blev i 1828 indskrænket
til kun at være for drenge, og
først i 1903 blev det genindført for piger (ovenstående er
læst i ”Den store Danske”).
Gymnastikprotokollen for
Ødum Skole er ført fra 1892
til 1900, og er en registrering

Det Historiske Hjørne

af, hvornår der har været
gymnastik, hvem der har
været fraværende, og hvad
deres karakter var.
Her ser vi et udsnit af bogen
for den yngste klasse, juli,
august og september i 1892.
Som det fremgår, står øverst
datoerne for de dage i hver
måned, der skal være gymnastik, og det er ca. hver anden
dag, og udendørs, da der i
flere dage ikke har været gjort
gymnastik, f.eks. for juli på
grund af regnvejr, og på grund
af ”Lærerens stemme dårlig”
som der står, og i august og

september har der også været
mange dage med regnvejr.
Nederst på siden står
”Grundet paa uheldigt Vejr i
Forbindelse med Lærerens
Helbred er ingen Øvelser
afholdt i Oktober Måned”
Hvad drengene så lavede
i de timer, og hvad pigerne
lavede, når drengene lavede
gymnastik, må vi nok gisne om.
Karaktererne, som ses
yderst til højre, ligger meget
jævnt med g (godt) og mg
(meget godt).
Det øverste navn, Anton,
må have været min oldefars

lillebror, født i 1882, så han
har været 10 år dengang, og
det ser ud til, at han har klaret
sig ”meget godt”.
Protokollen er på 48
sider, og på flere står mange
ting, som ikke ligner, det vi
kender i dag.
Her lidt af det der er skrevet i bogen:
I 1893 er noteret følgende:
”Paa grund af daarligt Vejr og
Børnene møde med Træsko
paa, er ingen Øvelse afholdt i
Resten af Oktober Maaned”
I 1894 noterede man
følgende: ” Forsømmelserne i

September og Oktober måneder skyldes Lærerens daarlige
Stemme paa Grund af forkølelse. Flere Dage mødte ogsaa
Drenge paa Grund af dårligt
Vejr med Træsko paa.
I 1896 var også aflysninger, og her står skrevet:
Med Skolekommissionens
Tilladelse afholdes ingen
Øvelser paa Grund af
Lærerens daarlige Helbred
Resten af Sommeren.”
I 1897 var den også gal,
her er noteret: Paa Grund
af daarligt Vejr og Lærerens
daarlige Hals afholdes ingen

Gymnastiktimer i Oktober
Maaned.”
Heldigvis ser det ud til,
at lærerens helbred blev
bedre, for i resten af bogen
er der ingen aflysninger af
gymnastiktimerne.
I bogen findes også
bestemmelser, om hvilke
remedier der skulle være til
rådighed for gymnastiktimerne, men om der også har
været sådanne remedier til
rådighed i Ødum, kan man
godt tvivle på, så har skolen
i hvert tilfælde skaffet sig af
med dem, inden jeg begyndte
i skolen. Når vi var ude i
gymnastiktimerne, sprang vi
længdespring i en ”sandkasse”
på legepladsen, spillede
rundbold o.l. på legepladsen.
Skolen havde dengang nogle
spyd og et par diskos, så når
dette skulle bruges, traskede
vi ud på Peter Sørensens
Mark, der hvor Amdrupvej
4c og 4d i dag ligger, hvor
vi så lavede spydkast og
diskoskast.
Jeg husker ikke, vi kom i
gymnastiksalen, og gymnastiktøj var der ikke noget der
hed, det var, hvad man havde
på den dag, man lavede
gymnastik i.
Som det kan ses i bogen,
har der været gymnastik i
alle måneder af året, så ferie
må der ikke have været, og
når man søger efter ferie, kan
man læse i ”Videnskab.dk” at
”Bondebørn kendte ikke til
fritid,” børn på landet havde
aldrig fri, og når de ikke gik
i skole, arbejdede de, de
passede husdyrene, arbejdede i marken eller gravede
tørv, og man forstår godt, at
drengene ikke kunne
have gymnastik,
når de mødte
i træsko.
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sponsorhjørnet

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

Praktisk information

Alle HØST IF-aktiviteter på OK-tanken i Ødum er sat på
standby indtil videre som følge af coronarestriktionerne

PRÆSTER
i pastoratet

Brug i stedet 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. Så støt lokalsporten. Køb benzin og el ved OK.
Sponsorstøtten fra OK går til ungdomsarbejdet i HØST IF.

FERIE OG FRIWEEKENDS

Lars Olsen
HØST IF Sponsorudvalg

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

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.

Jeg har ferie i uge 15.
I denne periode henviser jeg til kirkekontoret i Hadsten på telefon 86 98 04 25
eller til mine kolleger i Hadsten på telefon
86 98 08 09

Mette
Krabbe

Mette Krabbe

MHT

SAMTALE MED EN PRÆST

OK app

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!

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

MK

Marie
Hedegaard
Thomsen

AMKH
Anne
Martiny
Kaas-Hansen

LTM
Lise
Thorbøll
Melchiorsen

RH
René
Høeg

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

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 sponsoraftale 558640 skal tilknyttes.
Så støtter du HØST IF yderligere.
Lars Olsen
OK sponsorudvalg
Mail Lars.knud@godmail.dk
Tlf. 23 81 01 21.

Kirkebil

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

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 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
odumvandvaerk@outlook.dk
I/S Ødum Vandværk
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
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10. Deadline til HØST maj
26. HØST maj udkommer
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Skærtorsdag

Gudstjeneste,
kl. 11.00
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Langfredag
Gudstjeneste,
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Påskedag
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kl. 10.00
Gudstjeneste,
kl. 11.00

p

Gudstjeneste,
kl. 11.00

Gudstjeneste,
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