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Omdeles lørdag før den første i måneden og tre dage frem.
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		 DEADLINE
UDKOMMER
Maj		
10.4.2021
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15.5.2021
28.-31.5.2021
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12.6.2021
25.-28.6.2021
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14.8.2021
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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/
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DET SKER I HØST-OMRÅDET

Syng sammen – sammen!
HØST IF generalforsamling
DET HISTORISKE HJØRNE

Køer. køer og køer.

AKTUELT

Nyt fodboldhold for
4½-6-årige.
Tilm. til konfirmation i 2022.
AKTIVITETER

Mulighed for genstart af
træning i fem idrætsgrene?
SPONSORHJØRNET

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

Ferie.
Kirkebil og samtaler med
en præst.
HER FINDER DU

Bladets støtter og andre
kontaktoplysninger

FORÅR OG GENÅBNING I DANMARK
Genåbningen er i gang. Danmark bliver snart
igen, som vi kender det – håber vi.
Mange er vaccinerede – vi har rundet millionen! Men vi skal stadig passe på hinanden.
Selv om du er vaccineret, skal du stadig
passe på andre.
Så selv om sport, kultur og aktiviteter igen
kommer i gang i løbet af den nærmeste tid,
skal vi stadig huske anbefalingerne:
•
Gå i selvisolation hvis du har symptomer på COVID-19, er testet
positiv eller er i nær kontakt til en
smittet person
•
Vask dine hænder tit eller brug
håndsprit
•
Host eller nys i dit ærme
•
Undgå håndtryk, kindkys og kram
•
Vær opmærksom på rengøring – både
hjemme og på arbejdspladsen
•
Hold afstand – og bed andre
tage hensyn

Vaccination beskytter dig mod smitte, men
man ved endnu ikke, hvor godt vaccination
beskytter mod, at du kan bære virus og
dermed smitte andre.
Pas på dig – pas på os – pas på hinanden!
God HØST

Niels Bjarne
Larsen
Grafisk design

Rikke Møller
Antvorskov
Redaktør
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FORÅR OG GENÅBNING I DANMARK

Tegning: Per Tjørnild
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GENERALFORSAMLING
I HØST IF

Syng sammen – SAMMEN!

HØST IF indkalder til den ordinære generalforsamling
tirsdag d. 25. maj 2021 kl. 19.00

Torsdag d. 20. maj kl. 19.30
Ved udealteret i Vissing
hvor vi synger sammen om sommer og pinse
Medbring stol eller tæppe

Generalforsamlingen vil finde sted i
HØST-Hallen
Mejsevej 1, Hadbjerg
8370 Hadsten
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 10
dage før generalforsamlingen.
Såfremt planlagte genåbninger i maj måned forsat
forhindrer afholdelse af generalforsamlingen, som følge af
begrænsende forsamlingsforbud, vil den blive aflyst og nyt
tidspunkt annonceret.
HØST IF vil, hvis retningslinjer og restriktioner tillader,
efter generalforsamlingen være vært for en let anretning, vin
og kaffe.
Med venlig hilsen
Claus Glavind
Formand, HØST IF
Tlf. 71 78 02 30
Mail claus@glavind.net

Fem sangaftener i 2021-22 og en hel weekend

I

déen med dette initiativ er at fortsætte
den fællessangs-lyst, der opstod i den
første periode af coronatiden.
Her var det især Phillip Faber, der tændte
denne lyst, når han hver morgen dukkede op
på DR 1 med sit positive sind og klavermusik
til vores fællessang hjemme i stuerne. Senere
var der flere fredage med fællessang med
nogle af vores kendte musikere og sangere,
styret af Mads Steffensen og Philip Faber.
TV 2 lavede også flere initiativer, og nu er

Nærmere information følger op til de enkelte sangaftener – og hvor bliver det dog dejligt at synge sammen – sammen!
Torsdag d. 23. september kl. 19.30, hvor vi synger sammen i Lyngå Kirke om efterår og høst
Torsdag d. 25. november kl. 19.30, hvor vi synger sammen i Sct. Pauls Kirke om jul
Torsdag d. 20. januar 2022 kl. 19.30, hvor vi synger sammen i Voldum Kirke om vinter og kyndelmisse
Weekenden d. 26. og 27. februar 2022, hvor der vil være gode sangarrangementer – afsløringen kommer senere!
Torsdag d. 31. marts 2022, hvor vi holder en festlig afslutning i Ødum Kirke

GUDSTJENESTER
Maj		
Søndag d. 2.
4. søndag efter påske
Søndag d. 9.
5. søndag efter påske
Torsdag d. 13.
Kristi Himmelfartsdag
Søndag d. 16.
6. søndag efter påske
Søndag d. 23.
Pinsedag
Mandag d. 24.
2. pinsedag
Søndag d. 30.
Trinitatis søndag
Juni		
Søndag d. 6.
1. søndag efter trinitatis
Søndag d. 13.
2. søndag efter trinitatis
Søndag d. 20.
3. søndag efter trinitatis
Søndag d. 27.
4. søndag efter trinitatis
Juli		
Søndag d. 4.
5. søndag efter trinitatis
Søndag d. 11.
6. søndag efter trinitatis
Søndag d. 18.
7. søndag efter trinitatis
Søndag d. 25.
8. søndag efter trinitatis

Danmark igen lagt ned for en periode. Derfor
har vi stadigvæk en længsel efter at kunne
mødes og synge sammen i kirker, forsamlingshuse og til koncerter. Vi mødes ikke
længere foran skærmen til fællessang.
Derfor har vi i Hadsten Storpastorat taget
dette initiativ til gennemførelse i 2021/2022.
Vi ønsker at styrke fællesskabet i vores
storpastorat ved at invitere til fællessang på
tværs af sogne og kirker.
Det er tid til igen at synge sammen
– sammen!
Corona spænder stadig ben for planlægningen, men én ting er sikkert: Vi er klar til det
første af en række arrangementer, der har
fællessangen som tema.

Ødum
Hadbjerg
kl. 11.00 MK		
kl. 11.00 MK
		
kl. 9.30 AMKH
kl. 11.00 MK		
		
kl. 11.00 MK
Ødum
Hadbjerg
kl. 11.00 MK		
kl. 9.30 AMKH
kl. 9.30 MK		
kl. 11.00 MK
Ødum
Hadbjerg
kl. 9.30 LTM		
		
		
		

Andre kirke
kl. 9.30 Lyngå MK
kl. 11.00 Sct. Pauls MHT

kl. 11.00 Engen i Hadsten
kl. 9.30 Skjød MK
Andre kirke

kl. 11.00 Skjød MK
kl. 9.30 Lyngå MK
Andre kirke
kl. 11.00 Sct. Pauls MHT
kl. 11.00 Sct. Pauls LTM
kl. 11.00 Sct. Pauls AMKH

Gudstjenester

Gudstjenesterne i de enkelte
kirker kan også ses på sogn.dk,
www.hadstenstorpastorat.dk,
eller ved hjælp af appen
”Kirkekalenderen”.
Eller snup et eksemplar
af ”KiRKEN – kirkebladet for
kirkerne i og omkring Hadsten”,
som ligger i våbenhuset.

Præster
MK

Mette Krabbe

LTM

Lise Thorbøll Melchiorsen

AMKH Anne Martiny Kaas-Hansen
MHT Marie Hedegaard Thomsen
RH

René Høeg

AB

Anders Bonde
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EN RØD KO,
FARVEL
Foråret er over os, bøgen springer ud,
liggestolene og grillen er fundet frem, coronavaccinationerne er godt i gang og køerne er
kommet på græs.
Går vi tilbage i tiden, var køerne fordelt på
et hav af små landbrug. Omkring 1945 var der
ca. 200.000 landbrug i Danmark, og dengang
tror jeg ikke, at landbrugene var specialiseret,
alle havde køer, grise, heste og høns, og var
stort set selvforsynende.
Det samme i mit barndomshjem, vi havde
grise, heste, høns og omkring 20 malkekøer +
ungkvæg af typen Rød Dansk Malkerase, en
sådan ko vejer ca. 600 kg. og giver omkring
29 L mælk om dagen.
I Danmark i dag er der omkring 570.000
stykker malkekvæg, fordelt på 6% røde køer,
13% jerseykøer og hele 81% brogede køer, og
gennemsnitligt har hver af de 3.200 landbrug/
mælkeproducenter 180 køer, sammenlignet
med 1965, hvor der var 135.000 landbrug
med hver ca. 10 køer.
De brogede køer vejer også omkring 600
kg og giver omkring 32 L mælk om dagen,
mens jerseykøerne vejer noget mindre og
giver omkring 22 L mælk om dagen.

Af Martin Møller
Når svalerne flyttede ind under loftet i stalden,
så var det blevet forår.

Tilbage, dengang der var mange landbrug, var staldende ikke som de store
løsdriftsstalde i dag med malkerobotter og
sengeafsnit og meget andet, dengang stod
køerne bundet i en bås, når de ikke var på
græs om sommeren.
Her en typisk,
hyggelig, kostald
fra dengang.

Når foråret kom, skulle køer, kvier og
kalve på græs, og det var en fornøjelse at se,
hvordan dyrene elskede at komme ud, og se
hvordan de sprang rundt. Der er i dag gårde,
der holder ”åbent landbrug”, så folk kan
komme og se, når køerne lukkes på græs.
Dengang i 50’erne gik det mere sindigt til,
og køerne vænnede sig hurtigt til at komme
ud efter morgenmalkningen og ind igen til
fodring og aftenmalkning.
Mine forældres naboer, Jens og Anna
Pedersen, Ødumvej 13, havde også røde køer,
og herfra overskriften ”En rød ko, farvel”.
Når en ko skal have kalv, har den for ni
måneder og en uge siden været i løbetid
og har haft besøg af inseminøren, og når
Jens Pedersen skulle ringe til inseminøren,
dengang jeg var barn, kom Jens tidlig om
morgenen for at låne telefonen, og dengang
var en telefon ikke noget, man brugte til
unødig snak, så Jens ringede op, og efter at
der blev svaret i den anden ende sagde Jens,
”Jens Pedersen, Moselund, en rød ko, farvel”,
og så var den samtale ikke længere.
Ejendommen Ødumvej 13 hedder
Moselund.
Her ser vi min far traske ud på marken med køerne,
og på næste side hvordan køerne nyder det at være ude.
Billederne må være fra ca. 1960.

Her en broget ko fra
Hadbjerggård, nok på
et dyrskue. Billedet
er fra Randers Amts
Hjemstavnsbog fra 1939.

Her kunne Jens ringe
efter inseminøren.

Her ser vi Jens Pedersen på vej hjem med sine røde køer.
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Lige til sidst et dejligt kort fra Ødum, som
jeg før har vist i historien om ”Den gamle
præstegård og købmanden på hjørnet” på
Pingvinnyt i maj 2012. pingvinnyt.dk/den-gamlepraestegard-i-odum-og-kobmanden-pa-hjornet/

I mit barndomshjem var ungkreaturerne
som oftest på græs hele sommeren i en
indhegning et stykke fra gården, mens
kalvene var i tøjer, og stod bundet på de

græsarealer, der var rundt om gården, og de
skulle have mælk, som blev båret eller kørt ud
til dem på traktor, og samtidig blev de flyttet,
så der var friskt græs.

Lige lidt om Renata. Hun var sydslesvigsk
feriebarn, som blev sendt til Danmark på
ferie efter krigen. Feriebørnene kom til
Danmark fra 1949 og til engang i 50’erne, og
hovedsageligt fordi de trængte til ordentlig ernæring. Nogle af dem havde mange
søskende, og dermed havde familierne
mange at forsørge, og mange trængte til at
komme væk fra de grimme krigsoplevelser.
I 1949 kom ca. 10.000 feriebørn på ferie i
Nu vi er ved køerne, jeg har også en rød ko.
Danmark, og de blev alle sendt fra Flensborg
Koen fik jeg vel omkring 1952-53 og jeg
har passet godt på legetøjskoen siden. Koen Banegård, alle med et skilt om halsen med
er af gummi, og havde et kar som den kunne navn på forældrene og værtsfamilien, de
skulle på ferie ved, og derimellem Renata.
drikke af, når man klemte den sammen og
Jeg husker, at hun over flere år kom på
slap, sugede den vand op fra karet, og yveret
ferie, husker også at, vel omkring 1962, hun
var lavet af tynd gummi, som man så kunne
kom på besøg i Tobæk Mølle, nu gift og med
klemme vandet ud af.
to børn. Har senere fået at vide, at familien
Det skulle nu nok have været mælk.
rejste til Australien.
Det er helt godt klaret, at koen nu er
næsten 70 år, en rigtig malkeko kan blive
op til 22 år, men de fleste malkekøer bliver
slagtet, når de er 5 år.
Drengen med kreaturerne.
Det er aldrig fundet ud af hvem det er.

Her er det Renata, et sydslesvigsk
feriebarn, der kom på ferie i Tobæk
Mølle efter krigen, her i 1952.

Og her er det forkarlen, mig,
der giver en kalv mælk i 1952.
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HØST-HALLEN UDVIDELSE

HØST IF Fodbold

OPSTART AF BØRNEHOLD 4½-6 ÅR

I sidste nummer af HØST spurgte vi, om der
var interesse for at starte et fodboldhold for
denne årgang.
I skrivende stund er der otte forældre, der
har meldt tilbage med børn i alderen 4½-6
år. Der kommer nok et par stykker mere, så
vi mener, at der er basis for at starte et hold i
denne aldersgruppe.
Intro var den 22. april hvor en
DGI-instruktør hjalp os i gang.
Derefter forventer vi, at der er samling
/ træning hver torsdag kl. 16.30-17.30 på
3-mandsbanerne ”oppe ved Rødkælkevej
kvarteret”.
Så har du en dreng/pige i aldersgruppen 4½-6 år, så mød gerne op på torsdage
kl. 16.30.

Kontakt til:

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

PENSIONISTHJÆLPERE
Vi er klar med banerne til turneringskampene
Vi har fået sat mål på plads og
tjekket net etc. Senest også
på 3-mandsbanerne, da vi har
et håb om at kunne starte en
ny årgang for de 4½-6-årige
på fodboldbanen.
Samtidigt sætter vi lidt
system i vores container
og boldrum – mærket op
etc. – så alt er nemt at finde,
når det skal bruges enten
af trænere og spillere eller
af os i pensionistgruppen,

når noget skal repareres/
vedligeholdes.
Vi får dog også stadig tid
til snak og en kop kaffe i
klublokalet ind imellem selvfølgelig efter forskrifterne 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, 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.

Status og information fra projektgruppen
Så skulle byggetilladelsen være ”lige om
hjørnet”. Så kan vi få sendt udbudsmateriale ud til de tre udvalgte byggefirmaer. Så
afventer vi den egentlige licitation blandt de
udvalgte.
Sideløbende med dette pågår et stort
arbejde med fondsansøgninger, som I
nok har erfaret. Senest er det Realdaniakampagnen Underværker, der har stået for
tur. Vi skal bruge 500 likes til projektet for
at komme i betragtning til støtten. I løbet
af ”no time” nåede vi over de 500 likes. I
skrivende stund er der 586 likes og 37
kommentarer.
Tak til alle, der har bidraget med likes
og kommentarer. Vi håber at Realdaniakampagnen Underværker vil støtte vores
projekt HØST-Huset.
Øvrige fonde søges løbende, så vi håber,
at vi kan få et godt grundlag også økonomisk for at nå helt i mål med projektet.
Med hensyn
til tidsplanen for
Favrskov Kommune:
projekt HØSTBudget 2018
Huset så håber vi
A-608ny Udvidelse af
med en byggetilAktivitetsareal i HØST-Hallen
ladelse nu og
Der afsættes 740.000 kr. til
igangsætning af
udvidelse af servicefaciliteterne
licitationsprocesi HØST-Hallen i 2019. Den
sen,
at vi stadig
samlede anlægssum og afledt
kan nå en indvidrift vurderes i forbindelse med
budget 2019-2022. I den forbinelse i 2021.

delse skal der tages stilling til
finansieringsmodellen, herunder
HØST IF’s medfinansiering og
et eventuelt lån med tilhørende
kommunegaranti.

KONFIRMATIONER

2021 & 2022
NYE
KONFIRMATIONSDATOER
I 2021
Vi holder konfirmationer i Ødum og
Hadbjerg kirker den 14.-15. august og den
21.-22. august
Mette Krabbe

INDSKRIVNING TIL
KONFIRMATION 2022
OG KONFIRMAND
UNDERVISNING 2021/22
Det er nu muligt for alle kommende
7. klasses-elever på Hadbjerg Skole at
tilmelde sig konfirmandundervisning i
Ødum Præstegård og konfirmation 2022
i Ødum Kirke og Hadbjerg Kirke.
Indskrivningsseddel er på næste side, og fra 1.
maj på skole-AULA.
Er der elever, der ikke går på Hadbjerg Skole,
men som ønsker at følge undervisningen i
Ødum Præstegård eller som ønsker konfirmation i en af sognekirkerne efter at have fulgt
undervisning hos en anden præst, kan man
rette henvendelse til mig på tlf. 40 88 96 00
eller mail mekr@km.dk.

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

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

Mette Krabbe
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GENOPSTART?

De 5 aktiviteter nedenfor er på standby på grund af corona
Med de nuværende genåbningsplaner kan personer over 18 år igen dyrke
indendørs idræt efter den 7. maj. Vi håber at planerne holder, og at aktiviteterne i en eller anden form kan komme i gang efter denne dato.

BORDTENNIS

Ændringer vil blive kommunikeret til alle spillere via Facebookgruppe.
Træningstiderne vil til den tid være
uændrede:
Begynder/let øvede
Tirsdag kl. 18.00-19.15 og torsdag kl. 18.00-19.00
Øvede
Tirsdag kl. 19.00-20.15 og torsdag kl. 19.00-20.00

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

JU JITSU

Information om evt. genstart af aktiviteter på
www.facebook.com/hadbjergjujitsu/.
Til den tid vil træningstiderne være
uændrede:
Børnetræning
Tirsdage 17:00-17:45
Voksne og ungdom
Tirsdage 18:00-19:00 og torsdage 20:00-21:15

Sted

HØST-Hallen, Mejsevej 1, Hadbjerg

Yderligere information og kontakt
www.facebook.com/hadbjergjujitsu/

FLOORBALL

Vi informerer løbende i Facebookgruppen
HØST Floorball, og her i HØST.
Indendørs floorball
Faste træningstider er
mandage kl. 20.00-22.00
Udendørs floorball på multibanen
Der spilles indtil videre mandage kl. 19.00
Tilmelding på Facebook.
Lars Olsen
Kontaktperson
Tlf. 23 81 01 21

Thomas Langton

VOLLEYBALL

BADMINTON

Følg med på HØST IF hjemmeside/Facebook.
Der er forsat nogle ledige baner – hvis
Har du lyst til at være med, er du meget
du ønsker at spille lidt badminton inden
velkommen til at møde op og spille med – det sommerferien.
er uden forpligtigelser at spille med nogle
Pris pr. bane for perioden maj/juni
gange, for at se om det er noget for dig. Du
er 200 kr.
behøver ikke at være tidligere elitespiller for
Ledige banetider i HØST-Hallen maj/juni
at være med, da vi alle sammen er meget
Dag
Tid
Ledige baner
forskellige i niveau. Det er dog en fordel for
Mandag 19.00-20.00
2
både dig og spillet, at du har stiftet bekendtTirsdag
16.00-17.00
3
skab med volley før, herunder at du har
Tirsdag
21.00-22.00
3
rimeligt styr på bl.a. grundslagene.
Onsdag
16.00-17.00
5
Har du spørgsmål, er du velkommen til at
Onsdag
20.00-21.00
4
henvende dig til:

Torsdage kl. 20.00 til 22.00

Emil Bjørn
tlf. 40 14 37 66
emil_oedum_bjoern@hotmail.com

Torsdag

16.00-17.00

5

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

STAVGANG

HØST IF LØB

Kære alle HØST folk

Vil du løbe med?

Vi er nu startet 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.
Det betyder, at vi nu går om torsdagen kl.
19.00 fra HØST-Hallen.
Nu må vi jo være op til 50, så der er plads
til udvidelse af holdet. Du er meget velkommen til at gå med for at prøve et par gange.

Alle er velkommen til at løbe med

Vagn Salling Poulsen
Tlf. 23 25 19 89

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 kaffebord til tiderne, forhåbentlig snart, tillader
sådanne aktiviteter.
Vi håber, at vi alle må få en god sommer
helt uden anløb til en tredje coronabølge.

Det seneste års nedlukning af især indendørs
motionstilbud, har fået mange til at finde
løbeskoene frem og komme i gang med løb
som motionsform. Har du også lyst til at
dele løbeturen med andre – så mød op og
vær med…
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.
Med de nuværende restriktioner og
forsamlingsforbud, må vi være 50 deltagere
til foreningsorganiseret fælles løbeture. Så
der er plads til at vi kan være mange flere end
den lille håndfuld vi normalt er.
Fællesløb i HØST IF løb
For tiden har en fast ugentlig fællestur.
Søndag kl. 9.00 fra HØST-Hallen
Det er gratis at deltage – man møder
bare op.
Meld dig evt. ind i Facebookgruppen
HØST IF Løb – her aftales fx også løbeture på
andre tidspunkter.

Vagn Salling Poulsen
Kontaktperson
Tlf. 23 25 19 89
Alice Madsen
Kontaktperson
Tlf. 28 52 34 68

Claus Glavind
Kontakt for nye løbere
Mail claus@glavind.net
Tlf. 71 78 02 30

19

20

HØST – Maj 2021

HØST – Maj 2021

Aktiviteter

Aktiviteter

NVUI/HØST IF seniorklubsamarbejde

FODBOLD
Ungdomsafdelingen
Børne- & Ungdomshold HØST IF
Her medio april er vi godt i gang på fodboldbanerne. Træningen har stået på et stykke tid
og i indeværende uge 15 starter turneringen,
så alle hold nu kommer i kamp.
Det er dog i skrivende stund med restriktioner til træning og kampe, hvor der fortsat
ikke må være forældre/tilskuere – udover
de aktive trænere/holdledere, der har noget
med de enkelt hold at gøre.
Vi håber dog, at der er lempelser på vej
på dette område, så vi igen kan få lidt liv
også på tilskuerrækkerne. Selvfølgelig med
de afstandskrav etc., der nu en engang er
nødvendiggjort af COVID-19.
Træningstiderne kan ses i quickguiden her
i HØST, men ellers er det meldt ud på de
enkelte hold, hvornår der trænes.
Alle hold er tilmeldt DBU’s turnering
5-8-11-mands DR og PI. Alle kampe afvikles
som enkeltkampe – altså ingen stævner med
mange hold. Spillertiderne er typisk 2 * 30
minutter. Og som tidligere skrevet – INGEN
tilskuere.
Banerne er klargjort af OK Nygaard suppleret af os selv i HØST IF. Så alt er klar til en
forårssæson, der forhåbentlig bliver lidt mere
normal end seneste år.
God forårssæson til alle
Lars Olsen
Fodboldformand HØST IF
Tlf. 23 81 01 21

VH FODBOLD
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 på hjemmebane mod
Østdjurs blev desværre til et nederlag på 0-1.
Kampen blev afviklet 11 mod 11, som der nu
er åbnet for – dog uden tilskuere.
Turneringen løber med kampe hver onsdag
frem til medio juni.
Jacob Andersen
Holdleder
Tlf. 27 12 55 24
Mail andersenjacob1980@gmail.com

RANDERS
FC-KLUBFÆLLESKABET
HØST IF er en del Randers FC
Klubfællesskabet sammen med 48 andre
klubber i og omkring Randers og på Djursland.
Fribilletter til Randers FC hjemmekampe i superligaen
Ordningen er desværre sat i bero pga.
coronarestriktioner.
Lars Olsen
Mail lars.knud@godmail.dk
Tlf. 23 81 01 21

Serie 4
Holdet er kommet forrygende fra start med
sejre i de to første kampe. 2-0 ude over
Kristrup og 7-0 hjemme over FC Sabur.
Kommende kampe og resultater kan ses på
www.dbu.dk/resultater/Klub/705
Lørdag den 8. maj er der lagt op til et
drabeligt opgør med Hadsten SK’s førstehold,
der også spiller i Serie 4 nu, og som ligeledes
er kommet godt fra start. Kampen afvikles på
Hadbjerg Stadion kl. 14.00. Vi håber, at der
inden da lempes for, at der også må komme
tilskuere til kampe på Serie-niveau.
Serie 4-holdet er i år også tilmeldt
pokalturneringen ”Sydbankpokalen”
Her møder vi i første runde Mørke IF, som
også spiller i Serie 4 på hjemmebane i Voldum
den 20. april. Vi må se, om vi kan komme
videre i pokalturneringen.
Serie 6
Serie 6-puljerne er offentliggjort. Puljen ser
således ud: Galten United, Grundfør GUI,
Låsby B, Resenbro UIF, Korsholm IF samt VH
Fodbold.
I denne pulje spiller man en gang mod
hinanden – altså fem kampe indtil primo maj.
Herefter opdeles der i puljer med dem der har
flest og færrest point, som så afvikles frem til
sommerferien.
Serie 6 er godt i gang og startede med at
vinde 4-1 over Korsholm IF.
Kommende kampe og resultater kan også
ses på www.dbu.dk/resultater/Klub/705

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. april var der 53 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.

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: Galten United, Grundfør
GUI, Låsby B, Resenbro UIF,
Korsholm IF samt VH Fodbold.
Joen Loesner
Træner

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

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



til aktiviteter og kontaktpersoner

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

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
Rytm ekrukker 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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sponsorhjørnet

Praktisk information

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.

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

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

Om sponsorudvalget

HØST IF har til stadighed brug
for fysisk og økonomisk hjælp.
Derfor er det dejligt når virksomheder og private giver tilsagn om
at give en hånd.
Hører I om nogen der kan
være potentielle sponsorer, vil
vi godt lige have ”et vink” så
vi kan få fulgt op på dette i
sponsorudvalget.

OK-kort på HØST IF's hjemmeside
eller kontakt undertegnede.
I klublokalet i HØST-Hallen er
der brochurer etc. og det vil også
kunne ses på hjemmesiden,
Støt lokalsporten i HØST IF. Sidst
fik ungdomsarbejdet i HØST IF over
29.000 kr. i sponsorstøtte af OK.

OK app

Det er nu muligt at downloade en
app til både Android og iOS, så man
ikke skal bruge kort til betaling på
tanken, men betale via OK-app.
Det er vigtigt under opsætningen at angive den forening man
vil støtte – så husk at tilvælge
HØST IF! Så vil HØST IF stadig få
5 øre, 10 øre eller mere pr. liter
når I tanker. Man kan også vælge
MobilePay, men så er der ingen
støttekroner til HØST IF!
Hvis man bruger betalingskort i
automaten, er der ingen ændringer.
Kortholdere, der også har app,
kan anvende begge dele.

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

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

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

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.

PRÆSTER

FERIE OG FRIWEEKENDS
Jeg har ferie fra den 13.-16. maj
og i uge 27-28-29
I disse perioder henviser jeg til kirkekontoret i Hadsten på telefon 86 98 04 25
eller til mine kolleger i Hadsten på
telefon 86 98 08 09.

i pastoratet

MK
Mette
Krabbe

Mette Krabbe

MHT
Marie
Hedegaard
Thomsen

AMKH
Anne
Martiny
Kaas-Hansen

LTM
Samtale med en præst

Præsterne står altid til rådighed
for en samtale. Det kan foregå
i hjemmet, i sognegården eller i
præstegården.
Man kan henvende sig, når
man har behov for at tale med
et andet menneske i fortrolighed. Præster har tavshedspligt,
hvilket betyder, at det, der bliver
en præst betroet, ikke fortælles
videre. Samtalen kan handle om
tro og tvivl, sorg og savn, ensomhed, svære valg i livet.
Man skal ikke være bange for
at ”tage præstens tid”, for det er
faktisk præstens arbejde at tage
ud og tale med folk, der har brug
for det.
Ring eller få en anden til det –
vi kommer gerne!

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.

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

Lise
Thorbøll
Melchiorsen

RH
René
Høeg

AB
Anders
Bonde
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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
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
Østergade 21, Hadsten
EDC Huset Hadsten & Hinnerup
Søndergade 3
8370 Hadsten
Elektriker
KE EL-Installation
Gunderuplundvej 2, Ødum

87 61 31 80
www.danbolig.dk
hadsten@danbolig.dk
86 98 36 00
837@edc.dk
www.edc.dk
86 98 95 11
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
Havearbejde
Favrskov Havepleje ApS
22 58 28 00
mail@favrskovhavepleje.dk
www.favrskovhavepleje.dk

NY

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
Trykkeri
Ecograf
70 25 77 88
kontakt@ecograf.dk
NY
ecograf.dk
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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MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

HØST maj

FREDAG

p HKH
Prinsesse Benedikte

udkommer

26

27

28

p

LØRDAG

SØNDAG

Store bededag

29

Gudstjeneste,
kl. 11.00

30

1

Danmarks befrielse
1945

4

5

6

8

7
Deadline til HØST
juni

10

11

12

13

14

15

Kristi
himmelfartsdag
p

17
2. pinsedag

18
Generalforsamling
HØST IF, kl. 19.00

24

19

21

22

23
Gudstjeneste,
kl. 11.00

26

JUNI
31

20

HKH Kroprins
Frederik

HØST juni
udkommer

Pinsedag

Gudstjeneste,
kl. 11.00

p

25

16
p

Syng sammen –
sammen! kl. 19.30

p

9
Gudstjeneste, kl. 9.30

27
5. p Grundlovsdag
6. Gudstjeneste, kl. 11.00
7. p HKH Prins Joachim
12. Deadline til HØST juli-august
13. Gudstjeneste, kl. 9.30

28

29
15. p Valdemarsdag
		
p Genforeningen 1920
20. Gudstjeneste, kl. 9.30
27. Gudstjeneste, kl. 11.00
28 HØST juli-august udkommer

30

MAJ 2021

3

2
Gudstjeneste,
kl. 11.00

p

