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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
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

Nu. Nu sker det. Nu sker det lige så stille. 
Først for nogle få af os. Siden for nogle flere 
og til sidst for os alle sammen. Og først på 
nogle områder, derefter på flere og til sidst 
på langt de fleste. Og det sker nogle måneder 
før sidste år.

Begrænsningerne vi er blevet pålagt hen 
over det seneste halve år, bliver nu ophævet 
et område ad gangen.

Bare fra tiden mellem deadline til dette 
nummer af HØST udkommer, er der sket 
ændringer, så nogle af teksterne i bladet alle-
rede er lidt forældede. Men det er kun godt. 
Det betyder, at det går den rigtige vej.

Der er altså meget at glæde sig over. Der er 
meget, der nu kan lade sig gøre, som ikke var 
muligt for bare en måned siden.

Det perfekte er det muliges værste fjende. 
Så begræder vi det der stadig er umuligt, og 
overser det mulige, så står vi i vejen for os 
selv og hvad vi kunne opnå.

Se fx floorball og gymnastik i dette nummer. 
I stedet for at vente på at kunne mødes 
indendørs, er aktiviteterne rykket udenfor. 
Og fodbold spiller træningskampe ni mod ni 
i stedet for elleve mod elleve, for alternativet 
er ikke at komme afsted.

I den kommende tid efter yderligere slæk-
kelser vil også andre aktiviteter finde veje til 
at komme i gang.

Se mere i dette og kommende numre.
God HØST.

HØST – April 2021

2
HØST – April 2021

3REDAKTØREN HAR ORDETINDHOLD

mailto:rma_oedum%40hotmail.com?subject=H%C3%98ST%3A
mailto:irmakatholm%40gmail.com?subject=H%C3%98ST%3A%20
mailto:ptjorn%40gmail.com?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
mailto:NielsBjarneLarsen%40gmail.com?subject=H%C3%98ST%3A%20


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
VR Valdemar Ringmose

April   Ødum Hadbjerg Andre kirke
Torsdag d. 1. Skærtorsdag  kl. 11.00 (MK)  
Fredag  d. 2.   Langfredag   Online
Søndag d. 4. Påskedag kl. 11.00 (MK) kl. 10.00 (MK)
Mandag d. 5. 2. påskedag   
Søndag d. 11. 1. søndag efter påske  kl. 11.00 (VR + MK)
Søndag d. 18. 2. søndag efterpåske kl.   9.30 (AMKH)  kl. 11.00 Sct. Pauls (MHT)
Søndag d. 25. 3. søndag efterpåske  kl. 11.00 (MK) 
Fredag d. 30. Bededag   kl. 11.00 Sct. Pauls (LTM)
Maj   Ødum Hadbjerg Andre kirke
Søndag d. 2. 4. søndag efter påske kl. 11.00 (MK)  
Søndag d. 9. 5. søndag efter påske  kl. 11.00 (MK) kl.   9.30 Lyngå (MK)
Torsdag d. 13. Kristi Himmelfartsdag   kl. 11.00 Sct. Pauls (MHT)
Søndag d. 16. 6. søndag efter påske  kl.   9.30 (AMKH) 
Søndag d. 23. Pinsedag kl. 11.00 (MK)

PÅSKENS 
GUDSTJENESTER

GÅ PÅ OPDAGELSE ONLINE I PÅSKEN
På Hadsten Storpastorats hjemmeside kan du op til påske 
og i løbet af påskedagene finde en masse gode tilbud med 
udgangspunkt i påskens budskab.

På hadstenstorpastorat.dk har vi samlet en masse musik fra 
vore kirker og teksterne til de fem påskedage. Du kan høre ni 
noveller, prædikener og refleksioner.

Rigtig god fornøjelse!

Palmesøndag, den 28. marts
Ødum Kirke kl. 11.00

Skærtorsdag, den 1. april
Ødum Kirke kl. 11.00 med nadver ToGo

Langfredag, den 2. april
Musikgudstjenesten fra Hadbjerg Kirke findes online på 
www.hadstenstorpastorat.dk

Det er en liturgisk gudstjeneste med fokus på musik, sang 
og læsninger fra Jesu lidelseshistorie. Organist Anders Dohn 
og hans tre professionelle sangere fra Aarhus og Aalborg 
synger salmer og sange udvalgt til lejligheden.

Påskedag, den 4. april
Hadbjerg Kirke kl. 10.00
Ødum Kirke kl. 11.00

2. påskedag, den 5. april
Sct. Pauls Kirke kl. 11.00

På grund af de gældende restriktioner må gudstjenesterne 
kun vare en halv time og vi må endnu ikke synge med på 
salmerne, men vi nynner det bedste, vi har lært. Vi må være 
28 personer udover personale i Ødum Kirke og 15 personer 
i Hadbjerg Kirke. Hvis der sker ændringer i restriktionerne 
inden påske, annonceres det på Facebook. Fra påskedag vil 
der igen være gudstjeneste i Hadbjerg Kirke.

Tegning: per Tjørnild

Det sker i HØst-områDet
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MÅLTID OG FÆLLESSKAB
Grydestegt due i flødesovs, 
det er et nærmest himmelsk 
måltid, der smager lige så 
godt, som det lyder.

Og et måltid, som en soldat 
i efterkrigsårene tog imod 
med glæde. Sådan skriver 
forfatter og salmedigter 
Jørgen Gustava Brandt i sine 
erindringer, hvor han tænker 
tilbage på sine ungdomsår i 
København.

Det er i novellen ”Duen”, 
at Gustava Brandt fortæller 
om dette helt særlige måltid, 
som hans mor tilberedte 
og serverede for ham. ”Min 
milde mor, som var den, der 
aldrig betragtede mig som 
fortabt søn, forstod i ny og 
næ gennem mine teen-år og 
først i tyverne at kontakte 
mig på diverse tilholdssteder 
i byen – med besked om, at 
hun gerne ville have, at jeg 
kom den eller den sene efter-
middag i Pilestræde, da hun, 
som hun sagde, ”for en gangs 
skyld var alene i huset”, så vi 
kunne tale sammen.”

Jørgen Gustava Brandt 
fortæller videre, at den 
normale overbefolk-
ning i huset i Pilestræde 
i det tætbefolkede 
Gammelkøbenhavn, var 
ophævet i disse fortryllede 
stunder. ”Vi sad alene, og hun 
sad – på én gang diskret og 
meget nærværende – og så 
mig spise duen. Og vi talte 
sammen.” Det var en slags 
hemmeligt stævnemøde 
mellem mor og søn, hvor-
til der altid blev serveret 
grydestegt due i flødesovs. 
Et måltid så nærværende, 
intenst og livgivende.

Måltid, nærvær og fælles-
skab handler det også om 

skærtorsdag aften, hvor Jesus 
spiser påskemåltid sammen 
med sine disciple, og hvor 
han sidst på aftenen indstifter 
nadveren. Den aften afslø-
rer han, at hans død får en 
helt særlig betydning. Den 
betyder tilgivelse og nyt liv. 
Det, som ethvert fællesskab 
i bund og grund lever af. Når 
angsten og fortvivlelsen 
fylder, som den gjorde hos 
disciplene den sidste nat 
før langfredag, så indstif-
ter Jesus nadveren og giver 
dem sin fred. Tilgivelsens og 
nærværets fred, som sætter 
fri og giver liv. Skal et måltid 
give liv må brødet brydes og 
vinen deles. Det var også, 
hvad Jørgen Gustava Brandt 
erfarede ved de hemmelige 
møder med sin mor. Han 
slutter sin novelle med 
ordene: ”Jeg husker de nok 
ret få møder med min mor i 
Pilestræde i vinterskumringen 
over bordet med den hvide 

dug. Det var som en ø af lys 
under den sagtmodige lampe. 
Og dér den stegte due i en 
lille jerngryde. Duen var stegt 
i flødesovs, og hun havde 
drysset lidt tørt brød i, og ved 
siden af stod et glas gelé. Jeg 
opfatter det nu som en freds-
due. Det var en lille lysning 
i tilværelsen, en betydning 
af den slags, der gør det 
stedfundne til en situation. I 
erindringen er situationen i 
det lille gamle hus midt i byen 
en lykkelig stund midt i et 
smattet mørke.”

Glædelig påske!

Mette Krabbe

HØst iF Gymnastik

I ER SAVNET!
Og vi håber utroligt meget på, at der bliver 
åbnet for indendørs aktiviteter inden længe 
og meget gerne her efter påske. Hvis vi er 
så heldige, så vil hver enkelt instruktør give 
holdene besked om evt. sommertræning frem 
til sommerferien.

Vores gymnastikopvisning – som vi havde 
glædet os helt vildt til i år – ja, den er lukket 
ned. Men vigtigere er, at vi snart kan få lov til 
at træne og lave gymnastik igen – så kryds 
fingre for, at vi må – meget snart.

Vi fik lov at starte udendørs med max 25 
personer d. 1. marts. Og i skrivende stund 
er zumba startet friskt ud to gange om ugen 

med god afstand, sprit osv. Friske Bedster 
får motion på mandagens gode lange gåtur 
på 6-7 km, med smil og dejlig snak, slutter 
af med en veltjent kop kaffe/te udendørs 
og med afstand. Crossgym forventer at 
starte primo april i håb vejret så er vendt til 
forårsgrader.

Vi må så håbe, at der kan siges byebye 
corona, så vi igen kan få lov til at træne og 
lave gymnastikopvisning i 2022, med alle jer 
dejlige gymnaster og publikum. Pas på hinan-
den – sammen. Vi ses.
Gymnastikudvalget
HØST IF

Opvisningen 2019
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OPSTART AF BØRNEHOLD 5-6 ÅR – ER DER INTERESSE?
Nogen	har	spurgt	om	vi	starter	et	nyt	børnehold	for	
de	5-6-årige	her	i	2021.	Fint	og	godt	spørgsmål	–	og	
ja	det	gør	vi	gerne,	hvis	interessen	er	der.
Vi ved ikke hvor mange, der 
kunne være interesserede, 
så i første omgang vil jeg 
gerne, hvis I, der har børn i 
denne aldersklasse, vil melde 
tilbage til undertegnede 
snarest muligt og gerne inden 
15. april.

Er interessen stor nok, har 
jeg aftalt med DGI Fodbold 
at de kommer til Hadbjerg 
HØST IF den 22. april kl. 

16.30. Her vil en instruktør 
stå for aktiviteter og oriente-
ring for at få et godt afsæt til 
det videre forløb i HØST IF 
for denne aldersklasse.

Så giv lige lyd hvis du har 
et barn i 5-6-årsalderen, 
der gerne vil prøve at gå til 
fodbold. Håber at der er inte-
resse, så vi kan få endnu flere 
på banerne i Hadbjerg.

Kontakt til lars Olsen
Fodboldformand HØST IF
Tlf. 23 81 01 21 (SMS eller ring)
Mail lars.knud@godmail.dk

NYE 
KONFIRMATIONSDATOER 
I 2021
Vi holder konfirmationer i Ødum og Hadbjerg 
kirker 
den 14.-15. august og 
den 21.-22. august.
Mette Krabbe

Nyt LYSANLÆG på Hadbjerg Stadion
I fodboldafdelingen har 
vi længe ønsket os et nyt 
lysanlæg på træningsbanen i 
Hadbjerg. De gamle armatu-
rer trænger til en udskiftning. 
De giver ikke mere så meget 
lys. Samtidig er der flere 
og flere hold, der spiller og 
træner hele året udendørs, 
så behovet for godt lys er 
steget betragtelig i de mørke 
aftener fra efterår i oktober 
til forår i april.

HØST IF har derfor ansøgt 
Favrskov Kommune om en 
opgradering af disse arma-
turer. Masterne fejler ikke 
noget, så det er ”kun” en 
udskiftning af armaturer, der 
er tale om. Det er dog også 
en betragtelig omkostning, 
og Favrskov Kommunens 
Forvaltning har begrænsede 

midler til disse formål til alle 
kommunens fodboldklubber. 
Nu er det så HØST IF, der 
står for tur – tak for det. Vi 
har derfor bedt vores lokale 
KE-EL være behjælpelig med 
at få et godt tilbud hjem. Vi 
har haft besøg af en specialist 
på området, som har instal-
leret lysanlæg på flere store 
stadions i Danmark, da han 
alligevel var i området ifm. 
etablering af lysanlæg på 
Hadsten Sportsklubs nye 
kunststofgræsbane. Han har 
målt op hvad der kunne være 
det bedste i forhold de eksi-
sterende forhold, og har via 
KE-EL givet et tilbud på dette. 
Tilbuddet er imidlertid noget 
over det forvaltningen har 
kunnet afse midler til. Gode 
råd var dyre. Men vi har fået 

lavet en aftale med KE-EL, at 
de bidrager med sponsorat 
af arbejdet, HØST IF giver et 
tilskud fra vores OK optje-
ningspulje og forvaltningen 
giver et ekstra bidrag for at vi 
kan nå i mål og få det anbe-
falede og bedste lysanlæg på 
Hadbjerg Stadion. Win-win 
for alle parter.

Armaturerne er bestilt og 
vil blive monteret af KE-EL 
her i foråret, så det er klar til 
brug, når vi igen får mørke 
træningsaftener til efteråret.

I næste nummer af HØST 
vil vi bringe billeder og 
mere omtale – især af vores 
gode lokale sponsor KE-EL i 
Ødum. Foreløbig stor tak til 
Favrskov Kommunes forvalt-
ning, HØST IF OK pulje samt 
Torben Eriksen fra KE-EL.

HØST-HALLEN UDVIDELSE
status og information fra projektgruppen
Arkitekterne arbejder hektisk 
med at færdiggøre udbuds-
materialet til de tre indbudte 
licitationsfirmaer.

Arbejdsgruppen, der arbej-
der med fondsansøgninger, er 
nu på plads med den endelige 
produktbeskrivelse, og med 
tilbud fra diverse leveran-
dører til alt det indvendige 
i HØST-huset (som det 
kaldes indtil videre).

De første fondsansøgninger 
er derfor sendt afsted – så vi 
håber på velvilje og tilsagn 
til vores halprojekt her i 
Hadbjerg. Flere ansøgninger 

til diverse fonde sendes i den 
kommende tid.

Så på trods af restriktioner 
skrider arbejdet med Projekt 
HØST-huset ved HØST-
Hallen i Hadbjerg fremad. 
Det betyder også, at vi stadig 
arbejder på en tidsplan med 
afslutning af projektet i efter-
året 2021.
Lars Olsen
Kontaktperson
Tlf. 23 81 01 21
Mail lars.knud@godmail.dk 

Favrskov Kommune: 
Budget 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.

Ny opdatering i kommende 
numre af HØST

AKTuELT
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Så blev der åbent for udendørs aktivitet – sådan at 
forstå, at der kan deltage op til 25 personer i en 
træningsgruppe. Det er derfor fodboldspillerne nu 

kan komme på banen.
Pensionisthjælperne har derfor været i gang i både 

boldrummet i SFO-garagen og i containeren. Her er der nu 
ryddet og gjort rent, samt pumpet bolde og rekvisitter sat 
pænt på plads, således at vores trænerteams har nemt ved 
at finde det de skal bruge til aktiviteterne på fodboldbanen. 
Indtil påske trænes der kun på en bane, men efter påske 
åbnes der for alle baner. Det betyder at alle mål og net skal 
klargøres og diverse baner kridtes op, så vi er klar til en ny 
og forhåbentlig mere normal sæson i fodboldafdelingen i 
HØST IF i 2021.

Vi får også stadig tid til snak og en kop kaffe i klublokalet 
ind imellem – selvfølgelig efter forskrifterne for restriktio-
nerne om forsamlingsforbud etc. – så kom bar’ du!

På forhånd tak.
Lars Olsen
Kontaktperson
HØST IF
Tlf. 23 81 01 21

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.

PENSIONISTHJÆLPERE
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STANDBY 
PÅ GRUND AF CORONA
Så er der lettet på restriktionerne for udendørs idræts-, 
fritids- og foreningsaktiviteter. Fra 1. marts måtte 25 samles 
udenfor og fra 22. marts blev antallet øget til 50. Samme 
dag kunne 50 personer samles til udendørsgudstjeneste, 
mens antallet til indendørsgudstjenester fortsat er 25. Listen 
nedenfor over aktiviteter i bero er derfor blevet kortere. 

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 20.

Læs om udendørsaktiviteterne på de kommende sider. 
Følgende aktiviteter er stillet i bero:

KIRKE I BØRNEHØJDE
BORDTENNIS
JU JITSU
BADMINTON
VOLLEYBALL

KROLF
Så er tiderne blevet lidt mere gunstige for 
udendørs sportsaktiviteter, og smittetallene 
er i skrivende stund ikke eksploderet på trods 
af åbningerne.

Derfor spiller vi igen krolf alle på en gang, 
kl. 13 mandag og fredag.

Vi holder afstand og så videre, men må 
desværre vente med det store fælles kaffe-
bord til tiderne, forhåbentlig snart, tillader 
sådanne aktiviteter.

Vi håber, at vi alle må få en god sommer 
helt uden anløb til en tredje coronabølge.
Vagn Salling poulsen
Kontaktperson
tlf. 23 25 19 89

Alice Madsen
Kontaktperson
tlf. 28 52 34 68

HØst iF motion

STAVGANG
Kære	alle	HØST	folk
Vi starter nu på de lyse tider, i hvert fald 
hvad dagens længde angår, vi håber de også 
snart dukker op, når vi snakker Corona og 
Covid-19.

For os i stavgang betyder det, at vi havde 
sæsonens sidste lørdagstur i denne sæson 
den 27. marts, og første torsdagstur d. 1. 
april kl. 19.00.

Nu må vi jo være op til 25, så der er plads 
til udvidelse af holdet. Du er meget velkom-
men til at gå med for at prøve et par gange.
Vagn Salling poulsen
tlf. 23 25 19 89

HØST IF LØB
Alle	er	velkommen	til	at	løbe	med
Det seneste års nedlukning af især indendørs 
motionstilbud, har fået mange til at finde 
løbeskoene frem og komme i gang med løb 
som motionsform.

Der er mulighed for at være med på netop 
det niveau som man ønsker. En hyggetur med 
snak og motion, en lang tur med flot natur 
og trætte ben eller en kort hurtig tur med 
højt tempo. 

Har du også lyst til at dele løbeturen med 
andre – så mød op og vær med…

Med de nuværende restriktioner og 
forsamlingsforbud, må vi være 25 deltagere 
til fælles løbeture. Plads er der masser af 
udendørs, så vi kan være mange flere end 
den lille håndfuld vi normalt er.

Fællesløb	i	HØST	IF	løb
For tiden har vi en fast ugentlig fællestur.
Søndag kl. 9.00 fra HØST-Hallen

Hvis du vil med, så mød op eller meld dig ind 
i Facebook-gruppen HØST IF Løb, så finder 
vi ud af det – her er det også muligt at aftale 
løbeture på andre tidspunkter.

Claus Glavind
Kontakt for nye løbere
Mail claus@glavind.net 
Tlf. 71 78 02 30
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UDENDØRS FLOORBALL 
PÅ MULTIBANEN
Mandag den 15. marts tog en mindre gruppe floorballspillere initiativ til at 
spille udendørs på multibanen ved HØST-Hallen. En times god aktivitet 
selv om det var lidt halvkoldt. Men trods alt fik man spillet. Der planlægges 
udendørs floorball hver mandag kl. 19.00 på multibanen.

Opdateringer om floorball vil ske i Facebook-gruppen HØST Floorball. Og 
i næste nummer af HØST.

Lars Olsen
Kontaktperson
Tlf. 23 81 01 21

AKTIVITETER

HØST – April 2021

AKTIVITETER

HØST – April 2021

1514



FODBOLD
Børne- & ungdomshold

Udendørs	træning	nu	
mulig	med	restriktioner

Primo marts blev der åbnet 
for at de udendørs aktiviteter 
igen kunne foregå med maks. 
25 personer inkl. trænere, 
ledere og spillere.

Vi fik hurtigt planlagt 
træningstider frem til påske 
for børne- & ungdomshold. 
Alle på vores ene trænings-
bane med lys. Efter påske 
frigives de øvrige baner af 
kommunen såfremt der er 
tørt nok til det.

Vi kan konstatere, at det er 
en succes at være tilbage på 
banerne. De unge mennesker 
stråler af lyst og spilleglæde – 
ligesom når ”køerne efter en 
lang vinter kommer på græs”. 
Dejligt at se, og godt at vi 

igen kan få lov at lave aktivi-
tet – dog med restriktioner 
og begrænsninger.

Træningstiderne efter påske 
er meldt ud til alle hold, og 
kan ses i quickguiden på 
side 20.

At vi igen skal på banerne, 
betyder også, at alle baner 
er ved at blive klargjort af 
kommunens leverandør 
OK Nygaard. Vores egne 
pensionisthjælpere klargør og 
tjekker mål, net og hjul. Vores 
kridtmester Ole Kilsgaard 
sørger for nye streger med 
robotkridteren første gang, 
og derefter manuelt med 
vores manuelle kridtmaskine. 
Det skal nok blive godt det 
hele, så vi er helt klar til 

start efter påske tirsdag den 
6. april.

Alle hold er tilmeldt DBU’s 
turnering 5-8-11-mands DR 
og PI. Vi ved endnu ikke hvor-
dan disse kampe kan afvikles, 
da der stadig er flere restrik-
tioner, der påvirker sådanne 
kampaktiviteter. Men vi håber 
at komme i gang medio april.

God forårssæson til alle – 
vi håber at den bliver mere 
normal end det vi oplevede i 
sæson 2020.

Indendørs	træning	er	SLUT
Da der endnu ikke er åbnet 
for de indendørs aktiviteter 
ej heller fodbold – så kan vi 
fastslå, at der først spilles 
indendørs fodbold igen til 
oktober 2021.

TRÆNING PÅ HADSTEN SPORTSKLUBS 
NYE KUNSTSTOFGRÆSBANE
Som man måske allerede har 
set i de lokale medier, er der 
i Hadsten Sportsklub HSK 
etableret kunststofgræsbane. 
Til stor gavn i vintertiden, 
hvor vintergræsbaner og 
træningsbaner kan være både 
tunge og mudrede eller frost-
hårde – og som derfor giver 
dårlige betingelser for trænin-
gen. Kunststofgræsbanen 
giver mulighed for især HSK 
egne spillere at bruge banen. 
Men HØST IF kan med et 

”fordelagtigt” kommunalt 
bookinggebyr leje sig ind, når 
der er plads på banen.

HØST IF Fodbold har 
fra starten af marts, da 
det samtidig passede med 
lempelse af restriktioner, 
booket nogle tider til flere 
af vores ungdomshold, så 
de kan få lov til at prøve, 
hvordan det er at træne på et 
sådant underlag.

Holdene har været afsted 
et par gange, og alle siger 

samstemmende, at det er 
rigtig godt og giver nogle helt 
andre og bedre træningsmu-
ligheder. HØST IF Fodbold vil 
igen til efteråret – november-
april – prioritere at sende 
vores ungdomshold afsted til 
træninger på kunststofgræs-
banen i Hadsten – en gang 
imellem og når der er plads.
Lars Olsen
Fodboldformand HØST IF
Tlf. 23 81 01 21
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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 senere.

Joen Loesner
Træner

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

DGI/HØST IF 
FODBOLDSKOLE I HADBJERG
uge 26, den 28. juni – 2. juli

Husk tilmelding til Fodboldskole i Hadbjerg 
første uge i skoleferien.

Vi håber, at det til den tid er muligt at 
gennemføre fodboldskolen.

Den 15. marts var der 32 tilmeldte.

Tilmelding via DGI’s hjemmeside 
www.dgi.dk/arrangementer - søg efter 
HØST IF og fodboldskoletilmelding vil poppe 
op. Tilmeld dig snarest – der er maks. plads til 
90 deltagere.

OB 40-HOLDET
Indendørssæsonen er slut da restriktionerne 
omkring indendørs aktiviteter endnu ikke er 
ophævet. Der spilles igen fra medio oktober 
regner vi med.

udendørs OB 40 fodbold
Turneringen for OB 40-holdet kører fra 
august til juni. Så her halvvejs fortsætter 
kampene hvor de slap i efteråret. Den første 
kamp er sat onsdag den 7. april på hjem-
mebane. Hvorvidt den kan spilles og under 
hvilke rammer er meget usikkert, da vi endnu 
ikke ved om restriktionerne om forsamlings-
forbud fortsat er maks. 25 personer. I så fald 
kan man komme i den situation at der spilles 
9 mod 9 i stedet for 11 mod 11. I 9 mod 9 
modellen må der være to udskiftere – en 
træner pr. hold samt en dommer. Samtidig 
er størrelsen på 9 mod 9 kampbanen mindre 
end 11 mod 11. Det giver udfordringer for 
vores kridtmester, men godt vi har robotop-
stregeren, hvor 9 mod 9 banen er lagt ind 
på iPaden.

Vi ser hvad der sker de næste par uger 
inden kampstart. Som sagt løber turneringen 
med kampe hver onsdag frem til medio juni.
Jacob Andersen
Holdleder
Tlf. 27 12 55 24
Mail andersenjacob1980@gmail.com

NVuI/HØST IF seniorklubsamarbejde

VH FODBOLD
Sæsonstart 2021 primo marts
Sæsonstart 2021 for VH Fodbold var planlagt 
til ultimo januar. Men først da coronare-
striktionerne primo marts gav mulighed 
for udendørs aktivitet for grupper op til 25 
personer kunne VH Fodbold Senior kunne 
komme i gang med træning på banerne i 
Voldum først og fremmest.

Vi har trænet på banen i Voldum nogle 
gange – klart at det pga. årstiden giver nogle 
udfordringer med banerne. Træningsbanen 
i Hadbjerg bruges af rigtig mange hold, så 
derfor har VH Senior valgt Voldum Stadion til 
træning her i starten. Men samtidig har der i 
marts været booket tider på kunstgræs fem 
tirsdage Hadsten og to torsdage i Hammel. 
Godt at få trænet på et ordentligt underlag i 
stedet for bløde mudrede baner. Det er ikke 
helt gratis at booke tider på kunstgræsba-
nerne, så det er fra spillerpuljen af indtjente 
midler via arbejde at lejen finansieres. 
Fremmødet til træningerne har været fint 
indtil nu – hvor ca. 30 forskellige spillere har 
meldt sig på banen.

Vi har også fået lejlighed til at få hilst 
på vores nye træner Joen Loesner. Joen 
er allerede godt i gang med planlægnin-
gen og strategi for træning og kampe i 
forårssæsonen.

Begge VH Fodbold hold er tilmeldt DBU 
2021 CUP træningsturneringen. De første 
kampe blev afviklet d. 13.-14. marts. Ikke 
som 11 mands, men som 9-mands – 9 mod 
9 – pga. restriktionerne. VH Fodbold Serie 4 
vandt 6-0 over Kristrup og VH Fodbold Serie 
6 spillede 1-1 mod Skødstrup. De næste to 
weekender spilles der efter samme model.

I turneringen, der skulle være startet i 
begyndelsen af april, er de 2 første kampe 
udsat, da det endnu er usikkert om der kan 
spilles 11 mod 11eller evt. 9 mod 9 – alterna-
tivt har DBU flere 11 mod 11 modeller. Men 
alt sammen afhænger af, om der ændres på 
restriktionerne.

Vi håber, at der åbnes lidt mere, så vi igen 
kan få ”lidt mere normale” forhold for at 
dyrke fodboldaktiviteterne.

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

FRIBILLETTER TIL 
RANDERS FC HJEMME-
KAMPE I SUPERLIGAEN
ordningen er sat i bero pga. coronarestriktioner.

?ET NYT HOLD 
TIL DE 5-6-ÅRIGE

På side 8 undersøger vi, om
 der er interesse for et b
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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
Indedørs aktiviteter er p.t. aflyst.

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, træningstider gældende fra 6. april 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, udendørs torsdag kl. 16.30-17.30 Træner Nikolaj Hald, tlf. 20 63 74 95 
   Træner Allan Hvidbjerg, tlf. 20 94 77 01
U9/U10 drenge+piger, udendørs mandag kl. 17.00-18.00 Træner Henrik Frydensberg Hvass, tlf. 42 22 48 44 
 udendørs onsdag kl. 17.00-18.00 Træner Søren Kop Fogsgaard, tlf. 26 87 52 40
U11 piger  udendørs mandag kl. 17.00-18.00 Træner Heidi Knudsen, tlf. 28 74 75 22 
 udendørs onsdag kl. 17.00-18.00 Træner Ruben Høgh, tlf. 51 74 20 50 
   Holdleder Bonnie Kristensen, tlf. 22 27 83 31
U11 drenge udendørs mandag kl. 17.00-18.00 Træner Allan Nielsen, tlf. 23 31 01 33 
 udendørs onsdag kl. 17.00-18.00 
U12 drenge udendørs tirsdag kl. 16.30-18.00 Træner Juan Martin de Elizalde, tlf. 28 11 86 12 
 udendørs torsdag kl. 16.30-18.00 Træner Cathrine Westergaard Nielsen, tlf. 20 96 03 14 
   Standby træner Jesper Søndermark Jepsen, tlf. 60 59 30 13 
   Holdleder Lars Olsen, tlf. 23 81 01 21
U13 drenge  udendørs tirsdag kl. 16.30-18.00 Træner Søren Søndergaard, tlf. 27 21 31 97 
 udendørs torsdag kl. 16.30-18.00 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. 17.45-19.00 Træner Sune Lauritsen, tlf. 41 29 92 99 
 udendørs torsdag kl. 17.45-19.00 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. 16.30-18.30 Træner Thomas Fangaard, tlf. 30 29 39 23 
 udendørs torsdag  kl. 16.30-18.30 Træner Morten Hjeds, tlf. 30 78 13 34 
   Holdleder Christina K. Dose, tlf. 41 89 30 16 
   Holdleder Rikke Juul Særmark, tlf. 51 22 09 73
Oldboys ingen træning, kampdag onsdag Holdleder Jakob Andersen, tlf. 27 12 55 24
Fodbold VH Fodbold
Herre senior  udendørs tirsdag kl. 19.00-21.00 Træner Joen Loesner, tlf. 22 33 69 91 
 udendørs torsdag kl. 19.00-21.00 Holdleder Serie 4 Kurt Svejstrup, tlf. 29 93 00 58 
 Hadbjerg lige uger, Voldum ulige uger Holdleder Serie 6 Rasmus Knage Thomsen, tlf. 21 84 16 41
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Forleden, i et tillæg 
til søndagsavisen, 
var der reklame for 

toiletternes Rolls-Royce, et 
Geberit Aqua Clean Mera 
Care, til kun 39.250 kr. i vejle-
dende udsalgspris, det var jeg, 

som gammel vvs-mand, nødt 
til at læse noget mere om, og 
jeg skal da love for, at der 
ikke er den ting toilettet ikke 
kan gøre ved èn, ud i vask og 
skyl og des lige, men nu er 
vi jo også i 2021, og det må 

godt nok siges, at der er sket 
noget ud i toiletter de sidste 
70 år, og jeg tror, at de fleste 
har svært at forestille sig, 
hvordan det var i 1951.

Ja, præcis som på bille-
derne, så det gamle das ud i 
mit barndomshjem, indtil der 
blev installeret badeværelse 
med siddebadekar, håndvask 
og toilet i 1952, jeg husker 
det, som noget med meget 
gravearbejde og noget med 
en masse rør, jeg mener, det 
var vvs-installatør Salling fra 
Hadsten, der lavede arbejdet.

Og når vi nu er ved dasset, 
husker flere af os jo nok 
Matador, hvor den tyske 
soldat ville låne grisehand-
ler Larsens toilet, hvor et 
billede af Hitler var placeret 
på undersiden af låget! Jeg 
husker nu ikke, at vi havde 
billeder på dasset, men jeg 
husker toiletpapiret, som ofte 
var et par sider af telefonbo-
gen, der var hængt op på et 
søm, eller gårsdagens avis, 
men så var der da også lidt at 
kikke i.

Hvornår det brune toiletpa-
pir i ruller kom til hjemme hos 
os, husker jeg ikke, men det 
hed sig, at det ridsede mere 
end det rensede.

Man kan læse, at i dag 
fældes der hver dag 27.000 
træer på verdensplan for 
at lave toiletpapir, og så 
er der endda, iflg. en arti-
kel på nettet, 3 milliarder 
mennesker i verden, der 
endnu ikke har adgang til et 

toilet. Producenterne har de 
sidste mange år efterhånden 
udviklede toiletter, hvor det 
ikke længere er nødvendigt 
at bruge papir, og så er man 
da også fri for at hamstre, og 
godt de gør toiletbesøget 
mere behageligt, når man 
bruger 3 år af sit liv på at 
sidde på toilet.

Jeg ved ikke, hvornår de 
vandskyllende toiletter 
slog rigtigt igennem her i 
Danmark, men jeg er ret 
sikker på, at det kom i de 
større byer, før det kom 
på landet, og jeg har som 
vvs-mand lavet toilet for folk, 
som langt op i 60’erne aldrig 
havde haft toilet i huset, 
husker også, at hos min onkel 
var det ude i udhuset, det 
foregik helt op i 70’erne.

Min nabo, som er opvokset 
i København, fortæller, at 
langt op i 50’erne var der 
dele-das i baggårdene i byens 
ejendomme, men efter-
hånden blev der installeret 
dele-toilet på bagtrappen, og 
som der måske stadigvæk 
findes nogle af, men mon ikke 
de fleste nu har deres eget.

I begyndelsen af 1990’erne 
var der i Hadsten og Omegns 
Folkeblad ugentligt en vittig-
hedstegning af Poul Sørensen, 
Kreativ Marketing, og man 
må sige, at Poul allerede 
dengang var fremsynet, som 
det ses til venstre.

Supertoilettet, og så med 
fjernbetjening 

Det gamle das i haven Ja, det kunne godt ligne mig, men 
billedet er fundet på nettet. pas nu på, hvis i får installeret et af de der toiletter, der kan det hele!

Af Martin Møller

Her 3 ruller toiletpapir nr. 00 fra Den 
Gamle By, her læser man at det var 
papir- og boghandleren der i tidernes 
morgen solgte det.

FRA DAS 
 TIL rOllS-rOYCE
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Hadbjerg Skole

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

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

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
Tlf. 23 81 01 21.

AB
 
Anders 
Bonde

VR
 
Valdemar 
Ringmose,
præstekadet

Alle HØst iF-aktiviteter på 
OK-tanken i Ødum er sat 
på standby indtil videre
Brug i stedet vores hjemmeside 
www.høstif.dk, hvor det er muligt 
at bestille OK kort.

Eller anvend www.ok.dk – husk 
at vælge HØST IF som modtager 
af OK sponsorstøtten, som går til 
ungdomsarbejdet i HØST IF.

FERIE OG FRIWEEKENDS
Jeg har ferie i uge 15
I denne periode henviser jeg til kirke-
kontoret i Hadsten på tlf. 86 98 04 25 
eller til mine kolleger i Hadsten på tlf. 
86 98 08 09.
Mette Krabbe
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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
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
GetLabels 60 14 09 01 
Marøgelhøj 9, 8520 Lystrup mail@getlabels.dk 
 getlabels.dk
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HØST april 
udkommer

p Skærtorsdag

Gudstjeneste, 
kl. 11.00

p Langfredag p Påskedag

Gudstjeneste, 
kl. 10.00
Gudstjeneste, 
kl. 11.00

p 2. påskedag p 
Danmarks besættelse

Deadline til 
HØST maj

Gudstjeneste, 
kl. 11.00

p Hendes Majestæt 
Dronning Margrethe II

Gudstjeneste, 
kl. 9.30

Gudstjeneste, 
kl. 11.00

HØST maj 
udkommer

p HKH 
Prinsesse Benedikte

p Store bededag Gudstjeneste, 
kl. 11.00

MAJ
 9. Gudstjeneste, kl. 11.00
 15. Deadline til HØST juni
 16. Gudstjeneste, kl.   9.30
 23. Gudstjeneste, kl. 11.00
 31. HØST juni udkommer
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