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Udflugt: stenhugger, Den Glemte Bro og Vrads Station
Britta er ny gravermedhjælper
HØST IF søger badmintonformand
Kirke i Børnehøjde er tilbage

16 Nyt gymnastikhold for voksne
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INDHOLD

REDAKTØREN HAR ORDET

HØST
Hadbjerg Ødum Selling Tidende

Udgives af et samvirke bestående af
foreninger, menighedsråd og skolebestyrelse.
REDAKTØR
Rikke Møller Antvorskov
rma_oedum@hotmail.com, tlf. 30 25 78 64
KASSERER
Irma Katholm
irmakatholm@gmail.com, tlf. 26 29 46 09
TEGNINGER
Per Tjørnild, ptjorn@gmail.com
GRAFISK DESIGN
Niels Bjarne Larsen
NielsBjarneLarsen@gmail.com, tlf. 30 16 36 88
TRYK
Ecograf, tlf. 70 25 77 88
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
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.
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DET SKER I HØST-OMRÅDET

Konfirmationer.
Sogneudflugt til
stenhuggermesteren.

INTRO
God sommer

AKTUELT

HØST IF søger
badmintonformand.
Ny gravermedhjælper.
AKTIVITETER

Niels Bjarne
Larsen
Grafisk design

Badmintonbanetildeling.
Kirke i Børnehøjde er tilbage.
Gymnastikprogram.
DET HISTORISKE HJØRNE

Forretningen i centrum
af Røved
TILBAGEBLIK

Referat fra ordinær generalforsamling i HØST IF
SPONSORHJØRNET

Abonner på fri vask morgen,
aften eller hele dagen.
PRAKTISK INFORMATION

Kirkebil.
Samtale med en præst.
Præster i pastoratet.
HER FINDER DU

Bladets støtter og andre
kontaktoplysninger

www.hadstenstorpastorat.dk/kirkeblade/

Tegning: Per Tjørnild

Rikke Møller
Antvorskov
Redaktør
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Gudstjenester

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

Præster

GUDSTJENESTER

Foto:
Ben White,
Unsplash

Juli		
Ødum
Hadbjerg
Søndag d. 4.
5. søndag efter trinitatis
kl. 9.30 LTM		
Søndag d. 11.
6. søndag efter trinitatis			
Søndag d. 18.
7. søndag efter trinitatis			
Søndag d. 25.
8. søndag efter trinitatis			
August		
Ødum
Hadbjerg
Søndag d. 1.
9. søndag efter trinitatis
kl. 9.30 MK		
Søndag d. 8.
10. søndag efter trinitatis		
kl. 9.30 MK
kl. 9.30 MK
Lørdag d. 14.
Konfirmation
kl. 10.30 MK
				
kl. 11.30 MK
Søndag d. 15.
Konfirmation		
kl. 10.00 MK
kl. 9.30 MK
Søndag d. 21.
Konfirmation
kl. 10.30 MK
				
kl. 11.30 MK
Søndag d. 22.
12. søndag efter trinitatis
kl. 11.00 MK		
Søndag d. 29.
13. søndag efter trinitatis
kl. 9.30 AMKH		
Tirsdag d. 31.
Kirke i børnehøjde		
kl. 17.30 MK
September		
Ødum
Hadbjerg
Søndag d. 5.
14. søndag efter trinitatis		
kl. 11.00 MK
Søndag d. 12.
15. søndag efter trinitatis
kl. 9.30 MK		
Søndag d. 19.
16. søndag efter trinitatis		
kl. 9.30 LTM

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

Andre kirke
kl. 11.00 Sct. Pauls MHT
kl. 11.00 Sct. Pauls LTM
kl. 11.00 Sct. Pauls AMKH
Andre kirke
kl. 11.00 Voldum MK

Andre kirke
kl. 9.30 Lyngå MK
kl. 11.00 Sct. Pauls MK
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SOGNEUDFLUGT TIL

FILIP’S STEN &
BILLEDHUGGERI
Onsdag den 1. september 2021

Sogneudflugten går i år til Filip´s Sten &
Billedhuggeri i Horsens, hvor vi skal høre
stenhuggermesteren fortælle om sit arbejde
med sten. Filip´s Sten & Billedhuggeri er
leveringsdygtig i skulpturer lige fra små
symbolske lamper i bronze til stor vandkunst
i sten. Stenhuggemester Filip Møller fortæller,
at de på huggeriet har et bredt samarbejde
med diverse kunstnere og ynder at bruge
forskellige materialer i deres skulptur og
unikke gravsten. Filips stenhuggeri modtager gamle gravsten fra Ødum og Hadbjerg
Kirkegård til genbrug.
Efter en spændende rundvisning på stenhuggeriet, går turen til Den Genfundne Bro,
inden vi slutter af med en lettere anretning på
Vrads Station, kl. 16.30.

Gamle gravsten genbruges og laves til nye.

Foto: michal dziekonski, Unsplash

Den Glemte Bro. Her ved i standsættelsen i 2014 efter at den blev genfundet og gravet fri.

Foto: Niels Bjarne Larsen

Vrads Station

Foto: Niels Bjarne Larsen

Program
Kl. 11.50 Afgang med bus fra Ødum torv,
kl. 11.55 Hadbjerg Kirke,
kl. 12.00 Selling Forsamlingshus.
Kl. 13.00 Filip´s Sten & Billedhuggeri
Kl. 14.30 Kaffe + kage på stenhuggeriet
Kl. 15.00 Vi kører til Den Genfundne Bro.
Nyder udsigten og går en tur.
Kl. 16.30 Vi slutter turen af med en lettere
anretning, inden vi kører hjemad
mod HØST-området.
Forventet hjemkomst kan ikke siges præcist,
dog senest Kl. 18.30
Vi håber at få bussen fyldt op. Vi kan max.
være 50 deltagere.
Tilmelding til turen: Send en e-mail til
sognepræst Mette Krabbe: mekr@km.dk
Eller ring til Mette på nr. 40 88 96 00.
Pris for denne oplevelsesrige eftermiddag: 75 kr.
Kulturudvalget og sognepræsten
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Aktuelt

INDSKRIVNING TIL
KONFIRMATION 2020
OG
KONFIRMAND
UNDERVISNING 2021/22

Det kan stadig nås at tilmelde sig konfirmandundervisning i Ødum Præstegård og
konfirmation 2022 i Ødum og Hadbjerg Kirke.
Indskrivningssedlen er at finde på skoleAULA, eller man kan skrive en mail til mig. Er
der elever, der ikke går på Hadbjerg Skole,
men ønsker at følge undervisning i Ødum
Præstegård eller 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.

NY GRAVERMEDHJÆLPER
Vi har netop ansat Britta Riis, som ny gravermedhjælper ved Ødum og Hadbjerg kirker.
Hen over sommeren kan man møde Britta
på kirkegårdene, hvor hun sammen med Emil
fortsætter det gode arbejde med at vedligeholde gravsteder, stier og plæner.
Også i kirkedøren vil man kunne møde
Britta i kirketjenerfunktionen, hvor der tages
vel imod menighed, gæster og pårørende.
Velkommen, Britta!
På Ødum-Hadbjerg Menighedsråds vegne
Rikke Antvorskov
Daglig leder

Mette Krabbe

HØST-HALLEN UDVIDELSE
Foto: Muktasim Azlan,Unsplash

HØST IF SØGER NY BADMINTONFORMAND
Er du vores nye aktivitetsansvarlige for badminton i HØST IF?
Opgaven består primært i:
• Afholdelse af årligt banefordelingsmøde (august)
• Registrering af spillere på
baner booket for 1 hel
sæson (september-juni).
• Opfølgning på betalt
baneleje.
• Udlevering af nøglebrik
for banelejere, som har
behov for dette.

Herudover bestemmer du
selv, om der skal være andre
tiltag eller aktiviteter for
spillerne i HØST IF. Det kan
være klubturnering, sociale
arrangementer eller deltagelse i stævner.
Interesseret? Kontakt
bestyrelsen.
Claus Glavind
Formand, HØST IF
Mail formand@hostif.dk
Tlf. 71 78 02 30.

Status og information fra projektgruppen
Tidsplanen for projekt
Så skulle byggetilladelsen
være ”lige om hjørnet” skrev HØST-Huset er under
vi i sidste og forrige nummer. revidering, da der er flere ting
Det er stadig gældende – der der påvirker denne (levering
er ikke hastværk fra kommu- af materialer etc.). Derfor er
nens side kan man vel sige.
det lige nu uklart, hvornår
Vi er begyndt at behandle
HØST-Huset vil kunne stå
licitationsbuddene vi har
færdigt. Når licitationsprocesmodtaget fra de tre udvalgte sen er afsluttet ultimo juli, vil
firmaer. Vi skal udvælge
det være muligt at få et bedre
det firma, der skal stå for
overblik og tilpasse tidsplatotalentreprisen af HØSTnen. Mere om det i næste
nummer af HØST.
Huset. Så her er der trods
alt fremdrift. Resultatet af
Lars Olsen
licitationsprocessen vil blive
Kontaktperson
offentliggjort i septemberTlf. 23 81 01 21
nummeret af HØST.
Mail lars.knud@godmail.dk
Arbejdet med fondsansøgninger fortsætter ufortrødent.
Vi håber på flere tilsagn.

Favrskov Kommune
Budget 2018

A-608ny Udvidelse af
Aktivitetsareal i HØST-Hallen
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.
Ny opdatering i kommende
numre af HØST
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Aktuelt

Aktiviteter
Foto: SHVETS production, Pexels

BADMINTON
HØST IF er klar med en ny badminton
sæson med start fra 6. september 2021
Pris pr. bane/sæson: 1.200 kr.

Der er banetildeling
mandag 30. august kl. 19.00
i HØST-Hallen
HØST IF
pensionisthjælpere

PENSIONISTHJÆLPERE
Vi har siden sidst haft de
oppustelige fodboldbaner oppe af traileren, og
testet, om de virker til den
kommende fodboldskole.
Fodboldbanerne er DGI’s,
men vi opbevarer banerne for
dem. Og ja, vi fik varmen, da
vi manøvrerede rundt for at
få banerne ”bundet” rigtigt

sammen, for at se om de
kunne pustes op.
Vi konstaterede, at der
er en af de to baner, der er
anvendelig.
Lars Olsen
Kontaktperson
HØST IF
Tlf. 23 81 01 21

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.

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

Baner i HØST-Hallen sæson 2021-2022
Dag
Tid
Antal ledige baner
Mandag
18.00-19.00
3
Mandag
19.00-20.00
3
Tirsdag
16.00-17.00
5
Tirsdag
18.15-19.15
2
Tirsdag
21.00-22.00
3
Onsdag
16.00-17.00
5
Onsdag
17.00-18.00
1
Onsdag
18.00-19.00
1
Onsdag
19.00-20.00
1
Onsdag
20.00-21.00
3
Torsdag
16.00-17.00
5

VI SØGER NY BADMINTONFORMAND
Er du vores nye aktivitetsansvarlige for badminton i HØST IF?
Opgaven består primært i:
• Afholdelse af årligt banefordelingsmøde (august)
• Registrering af spillere på
baner booket for 1 hel
sæson (september-juni).
• Opfølgning på betalt
baneleje.

• Udlevering af nøglebrik
for banelejere, som har
behov for dette.
Herudover bestemmer du
selv, om der skal være andre
tiltag eller aktiviteter for
spillerne i HØST IF. Det kan
være klubturnering, sociale

arrangementer eller deltagelse i stævner.
Interesseret? Kontakt
bestyrelsen.
Claus Glavind
Formand, HØST IF
Mail formand@hostif.dk
Tlf. 71 78 02 30.
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HØST IF Motion

STAVGANG

KROLF

Vi spiller stadig krolf mandage og fredage kl.
13.00 ved HØST-Hallen.
Om torsdagen kl. 19 mødes nogle gode folk
Vi spiller, og hygger, en times tid, og hygger
med stave, og går en tur på en times tid,
videre med en kop kaffe og en sludder efter
normalt 4-5 km. Andre gange kører vi ud i
de spændende kampe.
omegnen og går en tur i skov eller ved vand.
Forsamlingsforbuddet sætter ikke mere
I skrivende stund har vi netop overstået vor praktiske grænser for deltagerantallet, så
forårsgrillfest, det var virkelig hyggeligt.
mød op og prøv at være med et par gange,
Der er plads til flere deltagere, kom og
men pas på, du kunne få lyst at blive ved!
prøv at være med, du behøver ikke at kunne
Vagn Salling Poulsen
”stave“ dig igennem turen.
Kontaktperson
Kære alle HØST folk

Vagn Salling Poulsen
Mail vsphadbjerg@gmail.com
Tlf. 23 25 19 89

KIRKE I
BØRNEHØJDE
Endelig kan vi mødes igen
Hadbjerg Kirke
Tirsdag d. 31. august kl. 17.30
Vi holder kirke i børnehøjde, og vi glæder os
helt vildt. Vi mødes i Hadbjerg Kirke, hvor
vi holder gudstjeneste for børn og barnlige sjæle, synger salmer og lærer Fadervor.
Bagefter spiser vi pizza sammen, og hvis
vejret er til det, spiser vi udenfor.
Minigudstjenesten varer ca. 25 minutter.
Tilmelding til Mette Krabbe på mail
mekr@km.dk eller sms 40 88 96 00 – hvis
man ikke når at tilmelde sig, møder man bare
op alligevel.
Alle er velkomne, også børn fra Ødum,
Selling, Langskov og andre steder i sognene.
De næste datoer for KiB er:
28. september
26. oktober
30. november
– den sidste tirsdag i hver måned.
Mette Krabbe

Tlf. 23 25 19 89

Alice Madsen
Kontaktperson
Tlf. 28 52 34 68

FLOORBALL

JU JITSU

Lars Olsen
Kontaktpersonl
Floorballudvalget
Tlf. 23 81 01 21

Thomas Langton

Faste træningstider er mandage kl. 20.00Restriktionerne gør det igen muligt at dyrke
22.00 i HØST-Hallen
Ju Jitsu, som derfor er startet op igen.
Træningstiderne er uændrede:
Forårssæsonen lukkes ned nu for sommerBørnetræning
ferie. Det er ikke meget, der er blevet spillet i
Tirsdage kl. 17.00-17.45
foråret grundet diverse restriktioner.
Voksne og ungdom
Opstart efter sommerferien er mulig fra
Tirsdage kl. 18.00-19.00 og torsdage kl.
mandag den 9. august og antagelig til den tid
20.00-21.15.
uden restriktioner.
Yderligere information og kontakt
Opdatering i Facebook-gruppen HØST
www.facebook.com/hadbjergjujitsu/
Floorball
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BORDTENNIS

Så er der gang i den igen for Bordtennis
Ungdom og Senior. Dejligt igen at kunne
dyrke sin idræt.
Opdatering på i Bordtennis
Facebook-gruppen.
Også information om opstart efter
sommerferien.

HØST IF LØB

Træningstiderne er 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

Vil du løbe med?
Har du svært ved at få løbeskoene på og komme ud ad døren

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

Nogle gange skal der lidt motivation til
at komme ud på løbeturen – måske har
du også lyst til at dele løbeturen med
andre. Har du først en aftale kommer du
også afsted!
Måske har du et mål du vil nå til efteråret,
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.

Foto: Andrea Piacquadio, Pexels

VOLLEY
Voksne mixhold
HØST IF volleyball er i gang igen

Fællesløb i HØST IF løb
For tiden er der fast ugentlig fællestur.
Søndag kl. 9.00 fra HØST-Hallen
I Facebook-gruppen HØST IF Løb kan der
også aftales løbeture på andre tidspunkter.
Det er gratis at deltage.

Torsdage kl. 20.00 til 22.00
Har du lyst til at være med, er du meget
velkommen til at møde op og spille med – det
er uden forpligtigelser at spille med nogle
gange, for at se om det er noget for dig. Du
behøver ikke at være tidligere elitespiller for
at være med, da vi alle sammen er meget
forskellige i niveau. Det er dog en fordel for
både dig og spillet, at du har stiftet bekendtskab med volley før, herunder at du har
rimeligt styr på bl.a. grund slagene.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at
henvende dig til:

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

Emil Bjørn
Tlf. 40 14 37 66
Mail emil_oedum_bjoern@hotmail.com

Foto: andrew dinh, Unsplash

Foto: KeithJJ, Pixabay

15

16

HØST – Juli-august 2021

HØST – Juli-august 2021

Aktiviteter

Aktiviteter

GYMNASTIK
SÆSON 2021/2022

GYMNASTIK
Nyt program er klar til næste sæson
Følgende hold tilbydes i HØST-Hallen og i Selling Forsamlingshus.
Vi glæder os helt vildt til at se jer alle igen til en gymnastiksæson
med fart på. Både nye og tidligere gymnaster er meget velkomne
Alle børnehold starter i uge 33 – altså fra 16. august.
Start af voksenhold – se det enkelte hold!

Følgende hold er i HØST-Hallen

Leg & bevægelse

0-2 år med far/morTorsdag kl. 17.00-18.00 i hal A

Kontingent kr. 525. Tilmelding inden start via hjemmesiden!

Start torsdag den 19. august

Sammen med mor/far skal vi lære at trille, rulle, rim og remser og gå balance.
Redskabersbaner m.m., finde ting og lære at være i et stort rum. Vi skal grine og le, klappe,
dreje rundt og hoppe sammen med far/mor.
Forældrene er aktive sammen med barnet. Og jeres barn skal som minimum kunne kravle.
Maks. 25 børn med 1 forældre – først til mølle-princippet.
Instruktør: Gunvor Bakkegaard

Micro springere

piger og drenge 1-2 klasseOnsdag kl. 17.00-18.15 i hal B

Kontingent kr. 675. Tilmelding inden start via hjemmesiden!

Start onsdag den 18. august

Har DU lyst til at være aktiv, kan DU lide at være ham eller hende, der klatrer i ribber og leger
med og på redskaberne, gemmer der sig måske en gymnast i dig? Hvis det er tilfældet, kan
dette hold være noget for dig. Vores træning er bygget op om grundelementer i gymnastikken og spring generelt, og er stilet mod drenge og piger, der har mod på at prøve kræfter med
gymnastikken. Vi har brug for, at I forældre giver en hånd med, og der er også flere træninger
i løbet af året, hvor familien er velkomne.
Maks. 25 deltagere! – først til mølle-princippet.
Instruktører: Steffen Espersen & Henning Espersen m.fl.

Krudtuglerne piger og drenge 3-4 år med far/morMandag kl. 17.00-18.00 i hal B

Kontingent kr. 525. Tilmelding inden start via hjemmesiden!

Start mandag den 16. august

Vi skal bevæge os og ha´ det sjovt – sammen med mor/far eller bedstemor/bedstefar!
Vi styrker vores sanser og motorik og laver sjov gymnastik. Vi leger og synger, kravler og
løber, hopper og springer, slår kolbøtter og går balance. Vi tømmer redskabsrummet og
udfordrer os selv på forskellige redskabsbaner.
Kom og vær med!
Maks. 30 børn med 1 forældre – først til mølle-princippet, herefter venteliste
Instruktør: Blia Solgaard

Mini springere

piger og drenge 3-4 klasseTorsdag kl. 17.00-18.30 i hal B

Kontingent kr. 675. Tilmelding inden start via hjemmesiden!

Start torsdag den 19. august

Vi er et hold, hvor gymnasten er i centrum. Så uanset om du er ny inden for gymnastik eller
gammel springer, er du velkommen. Vi vil udfordre dig på dit niveau, samtidig med at vi har
det sjovt, og det er tilladt at grine af instruktørerne og med instruktørerne. Lyder det som
noget for dig? Så kom og prøv dig selv af. Vi er klar, hvis du er. Der vil være træninger undervejs i sæsonen, hvor familien er velkommen til at prøve gymnastikken på egen krop og sind.
Vi forbeholder os retten til at tilpasse tidspunkterne, og flytte gymnaster efter
kvalifikationer.
Instruktører: Steffen Espersen & Henning Espersen m.fl.

Spillopperne

piger og drenge 5 år-0. klasseMandag kl. 17.00-18.00 i hal A

Kontingent kr. 525. Tilmelding inden start via hjemmesiden

Start mandag den 16. august

Vi skal hoppe, vi skal løbe, vi skal lege og lave meget andet sjovt. Både på redskaber og uden
redskaber, der bliver fart over feltet, så kom og vær med!
Til vores opvisning i foråret viser vi, hvad vi har lært i løbet af vinteren.
Husk bare tæer eller strømper med gummidutter, så du ikke glider.
Du skal være fyldt 5 år inden jul, og være klar til at lave gymnastik på egen hånd.
Instruktører: Henning Espersen & Vicki Espersen

Stor springer

piger og drenge fra 5 klasseOnsdag kl. 18.30-20.00 i hal B

Kontingent kr. 675. Tilmelding inden start via hjemmesiden!

Start onsdag den 18. august

Vi er et hold, hvor vi skal have det rigtig sjovt, grine af hinanden og med hinanden, yde noget
på hver vores niveau og have sved på panden. Vi kommer til at øve en masse forskellige
spring, så vi kan forbedre os, vi kommer til at springe vejrmøller, araber, kraftspring m.m. Det
er sjovt, men kræver styrke, samarbejde og lyst. Vi vil arbejde med at gymnasterne kommer
til at udfordre sig selv, arbejde med deres råstyrke, koncentration og selvfølgelig samarbejde
og tillid til hinanden og instruktøren. Så hvis det lyder som noget for dig, så kom og prøv.
Det kan være du kan lide det. Der vil være træninger undervejs i sæsonen, hvor familien er
velkommen til at prøve gymnastikken på egen krop og sind.
Instruktører: Steffen Espersen & Michelle Lauritsen m.fl.
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Kontingentet gælder fra starttidspunkt 2021 til og med april 2022.
Husk! Du er først tilmeldt,
når du har betalt kontingent
via HØST IF´s hjemmeside –
www.høstif.dk – og betalingen er
gennemført.
Det er super vigtigt, når det er
børn, der skal tilmeldes et hold, at
det er barnets navn, der står som
deltager og forældre som tilmelder.
Der åbnes for tilmelding ca. 1.
august via hjemmesiden.

Denne sæson starter et nyt hold om onsda
gen for voksne – så nu er der mulighed
for voksne at træne alle ugens dage.
Kom og vær med – få kondi og humør i top.

Step

m/k 16+Onsdag kl. 20.00-21.00 i hal A

Kontingent kr. 700. Tilmelding inden start via hjemmesiden!

Start onsdag den 11. august

Step er sjov konditionstræning, hvor du får pulsen op ved træning på stepbænk i små sjove
og energiske serier.
Til Step kommer du til at bevæge dig til motiverende musik. Instruktøren guider dig kompetent og bygger serierne grundigt op, så alle kan følge med.
Step er for dig, der er ny på en stepbænk eller har prøvet det få gange.
NY
Timen er fuld af smil, god energi og træningsglæde!
Det er den bedste måde at komme i bedre form!
Instruktør: Daria Struzik

Zumba

m/k 16+Mandag kl. 18.45-20.00 i hal A og torsdag kl. 19.00-20.00 i hal B

Kontingent 750. Tilmelding inden start via hjemmesiden!

Start mandag den 9. august

Zumba er en sjov, glædesfyldt, dejlig skør og effektiv motionsform.
Zumba er inspireret af latinamerikanske danse og rytmer og ikke mindst god musik.
Zumba er baseret på stilarter som bl.a. Salsa, merengue, reaggaton, cubia og mange flere.
Zumba er en fitness hvor du får motion på en sjov måde, du får pulsen op og forbrænder
kalorier, og så får du trænet alle musklerne i kroppen og du kommer i bedre form.
Instruktør: Louise Rasmussen

Rytmekrukker

obs! Ret til ændringer på de
enkelte hold forbeholdes, samt
forbehold for evt. nye covid19 regler.
Vel mødt.

På gensyn til en ny fantastik sæson
Instruktører og gymnastikudvalget

18+Tirsdag kl. 19.15-20.45 i hal B

Kontingent kr. 700. Tilmelding inden start via hjemmesiden!

Start tirsdag den 7. september

Rytmegymnastik for dig der ønsker lidt flere udfordringer og samspil mellem gymnastik
og musik.
Prøve kræfter med seriesammensætninger – og gerne et håndredskab. Konditionstræning
vil også indgå i træningen, samt en træningsweekend i januar 2022. Vi lægger vægt på at
have det sjovt til træningen samtidig med at vi er parate til at træne seriøst.
Holdet deltager i min. tre opvisninger – HØST IF, Nvui samt DGI Østjylland.
Derudover forventer vi at deltage som hold til Landsstævnet i Svendborg 2022.
Instruktører: Gunvor Bakkegaard & Benedicte S. Larsen

Friske bedster & older

60+Mandag kl. 15.00-17.00

Kontingent kr. 600. Tilmelding inden start via hjemmesiden!

Start mandag den 6. september

Du kan li´ at røre dig og holde dig i form!
Så derfor – vi mødes mandag kl. 15 lige præcis – i
HØST-Hallen til gymnastik med musik du ka´ li,
fællesskab, sang og latter,
spil, hockey, ”bold” der batter,
til slut en sang og kaffetår.
Instruktør: Gunvor Bakkegaard

Crossgym

m/k 16+Tirsdag kl. 20.15-21.30 i hal A

Kontingent 700. Tilmelding inden start via hjemmesiden!

Start tirsdag den 10. august

HØST IF´s eget crossfitinspirerede hold for dig, som ønsker en alsidig og effektiv træning
der virker, og sikrer at du kommer i bedre form på en sjov og naturlig måde. Træningen tager
udgangspunkt i Crossfit principperne, som er bygget op om forholdsvist korte men højintensitetsprogrammer (WOD´s), hvor øvelserne er konstant varierende og funktionelle og
kombinerer styrke- og konditionstræning. Vi bruger primært egen kropsvægt, hvorfor alle
kan være med, men tager også kettelbells, mukkerter, traktordæk og vanddunke til hjælp. Du
opnår udholdenhed, styrke, hastighed, koordination og ømme muskler. En træning hvor vi
giver alt hvad vi har i os - hver gang.
Crossgym er for alle!
Instruktør: Thejs Jakobsen

Følgende hold er i Selling Forsamlingshus

Pilates

m/k 18+Tirsdag kl. 19.00-20.30 i Selling Forsamlingshus

Kontingent kr. 700. Tilmelding inden start via hjemmesiden!

Start tirsdag den 14. septembe

Med opstart den 14. september vil det glæde os at se tidligere og nye deltagere til en ny
omgang funktionel træning. For at få balance i kroppen styrker vi målrettet vores indre muskler, vores smidighed og balance gennem en velafprøvet træningsform, der kaldes Pilates.
Pilates forbinder åndedræt og styrketræning og kan udføres af alle i alle aldre.
Derudover krydrer vi træningen med yoga-øvelser, som vi giver os god tid til at lære. I år vil
vi ligeledes være åbne over for deltagelse af mænd, som måtte have lyst til at træne Pilates.
Vi glæder os til at se jer til efteråret.
Instruktør: Sabine Mogensen
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HØST IF

U5/U6-trænere
Silje May,
Tilde og
Cecilie.

FODBOLD
BØRNE- & UNGDOMSHOLD
Forårssæsonen er ved at være slut

U14 Liga 4

Den blev afviklet med de muligheder, der
nu har været i disse coronarestriktive tider.
Meget har faktisk kunnet lade sig gøre, om
end noget af det har været noget bøvlet: med
ingen eller færre tilskuere, ingen omklædning
i hallen og kampene er afviklet som enkeltkampe og ikke stævner. Men takket være
god indstilling hos spillere, forældre og ikke
mindst trænere og ledere er det lykkedes.
tak til alle for jeres indsats.
ELRO Cup
Senest har vi her 30. maj haft 5 hold til ELRO
CUP i Hinnerup. HOG Hinnerup havde sat
dette stævne op til trods for ”alverdens
restriktioner”. Men det blev gennemført –
godt gået HOG! Alle deltagende hold
belønnes med kr. 1.000 fra ELRO Fonden og
inviteres samtidig til Hinnerup CUP i starten
af september.

Vores U14 LIGA 4-hold spillede den sidste
kamp i søndags på udebane mod Støvring og
vandt 2-0. Fin forårssæson af LIGA 4-holdet.
En af trænerne for dette hold, Thomas
Fanggård, har desværre valgt at stoppe som
træner for holdet af private årsager. Thomas
Træningstiderne kan ses i quickguiden på
kom til HØST IF fra Hadsten for nogle år
side 24, men ellers er det meldt ud til de
siden, og har sammen med de øvrige trænere
enkelte hold, hvornår der trænes.
tilført holdet rigtig meget igennem disse
Alle hold er tilmeldt DBU’s turnering 5-, 8-, år – både på banen og i det sociale udenfor
11-mands DR og PI i efteråret. Der kommer
banen, så han er med til at efterlade et hold
puljer og turneringsplan ultimo juni for efter- i god stand til fremtidens opgaver. Stor tak
årets kampe.
til Thomas for hans indsats for holdet og
Træningsopstart efter sommerferien meldes HØST IF Fodbold.
ud på de enkelte hold via Facebook-gruppe
Lars Olsen
eller Holdsport.
Fodboldformand HØST IF
Tak til alle der har bidrager til en god
Tlf. 23 81 01 21
forårssæson.
HSK Cup
Den sidste weekend før sommerferien
deltager HØST IF Ungdom med fem hold i
HSK CUP i Hadsten.

U14 møder
Støvring i Liga 4

SUCCESS MED
BØRNEHOLD 4½-6 ÅR
Så er det tid til at melde sig ind
Der har været 20 forskellige spillere til
træning, og vi har nu meddelt forældrene, at
det nu er tid til at tage stilling til, om man
vil tilmelde sig holdet og blive medlem af
HØST IF Fodbold.
Medio juni-er der tilmeldt 8 spillere, men vi
forventer flere inden sommerferien.
Så ja, en succesfyld opstart af holdet.
Trænerne
Tre af vores U13 Piger er trænere – Silje May,
Tilde og Cecilie. Tak for jeres indsats indtil nu.
Jeg ved, at der fra forældrene er stor ros til jer.
Flere kan nå at være med
Der trænes hver torsdag kl. 16.30-17.30
Har du en dreng/pige i aldersgruppen 4½-6
år, så mød gerne op om torsdagene kl. 16.30.
Sidste træning inden sommerferien er
den 24. juni. Opstart efter sommerferien

meldes ud i Facebook-gruppen HØST IF U5
U6-2015 2016. Tag kontakt til:
Lars Olsen
Fodboldformand HØST IF
Tlf. 23 81 01 21 (SMS eller ring gerne)
Mail lars.knud@godmail.dk

DGI/HØST IF FODBOLDSKOLE I HADBJERG
Uge 26, den 28. juni – 2. juli
Medio juni lukkede vi for tilmeldingen. Der
bliver 100 deltagere til årets DGI/HØST IF
Fodboldskole i Hadbjerg.

OB 40

Der er i foråret spillet 10 kampe med 3
vundne kampe og 7 nederlag til følge – med
en fin indsats i alle kampe.
Turneringen sluttede medio juni.

Jacob Andersen
Holdleder
Tlf. 27 12 55 24
Mail andersenjacob1980@gmail.com

Hvordan det kommer til at forløbe, er
endnu ikke helt klarlagt, da der stadig er
håndtering af nogle Coronarestriktioner der
skal være på plads, inden fodboldskolen
starter.
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NVUI/HØST IF seniorklubsamarbejde

VH FODBOLD
SERIE 4

SERIE 6

Siden sidst har vi vundet alle kampe, hvilket
bevirker, at vi med en sejr den 15. juni mod
AH2012 kan sikre oprykningen. Ellers bliver
det efterfølgende lørdag slaget skal slås mod
lokalrivalerne fra Hadsten SK som pt. er på
2.-pladsen, og kan, hvis VH Fodbold ikke
vinder den 15. juni, nå at tage 1.-pladsen.
Så det er en spændende afslutning.
Der har været en fin tilskueropbakning de
seneste kampe, om end der har været restriktioner om at tilskuere skal være siddende.
Der er stor sandsynlighed for at VH
Fodbolds 1.-hold spiller i Serie 3 fra efterårets start.

Skødstrup er suveræn vinder af puljen. Men
VH Fodbold slutter på 2.-pladsen og dermed
oprykning til Serie 5. Oprykningen blev sikret
i sidste minut af kampen mod Fjellerup, som
med en sejr ville rykke op. Men udligningen
af VH Fodbold til 2-2 i sidste minut sikrede
VH Fodbold oprykningen.

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

VH Fodbold Serie 4
spiller på hjemmebane i Voldum

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 på næste side.

Tak til
Tim Pilegaard
Johnsen fra NVUI
Det har været en fantastisk
forårssæson for VH Fodbold
med de 2 oprykninger. Også udenfor
banen er det sociale og sammenholdet
noget af det der virkelig er trådt i karakter
her i foråret. Ikke mindst takket være Tim
Pilegaard Johnsen fra NVUI, som står for
arrangementer ifm. kampene. Tak til Tim
for suverænt gode arrangementer.

Puljer
Serie 4: AH2012, Dronningborg B,
FC Sabur, Romalt, Hadsten SK (2),
Kristrup Boldklub (3),
HOG Hinnerup, VH Fodbold
Serie 6: Skødstrup IF, Grundfør UI,
Fjellerup IF, Hornslet IF,
IF Midtdjurs, VH Fodbold
Joen Loesner
Træner
Lars Olsen
HØST IF – VH Fodbold ansvarlig
Tlf. 23 81 01 21
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til aktiviteter og kontaktpersoner

Hvor intet andet er nævnt, foregår aktiviteten i, eller starter fra, HØST-Hallen
.

Badminton
HØST IF
Kontaktperson
Claus Glavind, tlf. 71 78 02 30, claus@glavind.net
Banko
Hadbjerg Forsamlingshus
			
Onsdag kl. 19.30 i Hadbjerg Forsamlingshus
Bordtennis
HØST IF
Kontaktperson
Peter Thybo Christensen, tlf. 50 74 73 15, ptc@aabnet.dk
Begynder/let øvede		
Tirsdag kl. 18.00-19.15 og torsdag kl. 18.00-19.00
Øvede			
Tirsdag kl. 19.00-20.15 og torsdag kl. 19.00-20.00
Fodbold
HØST IF
Fodboldformand Lars Olsen, tlf. 23 81 01 21, lars.knud@godmail.dk
Kampfordeler
Bent Engdal Nielsen, tlf. 22 25 01 74
Ungdomskoordinator Rasmus Knage Thomsen, tlf. 21 84 16 41
U5/U5 drenge+piger, udendørs torsdag kl. 16.30-17.30
Træner Silje May
			
Træner Tilde
			
Træner Cecilie
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 piger og drenge 0 -2 år med far/mor
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.
Stor springer piger og drenge fra 5. klasse
Onsdag kl. 18.30-20.00 i hal B
			
Instruktør: Steffen Espersen & Henning Espersen m.fl.
Step m/k 16 +			
Onsdag kl. 20.00-21.00 i hal A
			
Instruktør: Daria Struzik
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 i hal B
			
Instruktør: Louise Rasmussen
Rytmekrukker 18 +		
Tirsdag kl. 19.15-20.45 i hal B
			
Instruktør: Gunvor Bakkegaard & Benedicte S. Larsen
Pilates m/k 18 +			
Tirsdag kl. 19.00-20.30 i Selling Forsamlingshus
			
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. 17.00-17.45
Voksne og teenagere		
Tirsdag kl. 18.00-19.00 og torsdag kl. 20.00-21.15
Krolf
HØST IF
Kontaktperson
Vagn Salling Poulsen, tlf. 23 25 19 89 og Alice Madsen,tlf. 28 52 34 68
			
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
			
Torsdag kl. 19.00
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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KØBMANDEN
I CENTRUM

Af Martin Møller

Her et gammelt postkort med ”Partier fra Rødved”, bemærk
at der står Rødved på kortet, det som vi alle kender som
Røved i dag.

Som kortet viser, er købmandsbutikken placeret i centrum,
afsenderen har skrevet ”Forretningen” på kortet.
Kortet er venligst udlånt af K.V. Svendsen.

Annoncen er udlånt af K.V. Svendsen

Her ser vi købmand Degn i sin butik.
Foran er det Ove, som var karl på Vældegård.

Kortet er sendt af købmanden, Michael
Andersen i Røved, den 23. juli 1916 til
familien i Lyngby, København, og købmanden
skriver, at de har haft travlt, og ikke har haft
tid til at skrive før, han skriver også: bare nu
Forretningen kan gå, det er noget sløjt endnu,
så der er ikke de bedste udsigter.
Det må have været hårde tider dengang, da
1916 var midt i 1. Verdenskrig (1914-1918)
og iflg. folketællingerne 1921 var det da
også en anden købmand, Anders Nielsen, der
dengang havde butikken.
I 1930’erne havde Jens Jensen og hustruen
Anna købmandsbutikken, indtil Anna Jensen
sælger den til Volmer Degn, formodentligt på
grund af at Jens Jensens død.
Herunder ser vi overdragelsesannoncen,
bragt i Hadsten og Omegns Folkeblad d. 21.
oktober 1937.
Da Volmer Degn køber købmandsforretningen i Røved, var det en by med et stort
opland. De mange større gårde havde mange
karle og tjenestepiger ansat, og der var

samtidig flere mindre landejendomme i området. I Røved var der dengang også smedje,
snedkerforretning, malerforretning.
Volmer Degn kom fra Hadsten, hvor
han var blevet uddannet købmand ved
købmand Peter Larsen (firmaet Karl Larsen i
Søndergade) og bliver i 1947 gift med Thyra,
som kom fra Tinnet Krat (der hvor Gudenåen
udspringer.)
Volmer og Thyra får 2 døtre, og gennem
Lokalarkivet er jeg kommet i forbindelse med
Ingrid Degn, (vi gik i øvrigt i Ødum Skole
samtidig, i hver sin klasse sidst i 50’erne), som
har skrevet sine erindringer om Røved, som
hun kalder, ”En tur rundt i Røved fra 19481968”, hvor hun fortæller om gårde og huse,
deres beboere og meget andet. Materialet
ligger nu på Lokalarkivet i Hadsten, og jeg har
fået lov af Ingrid, til at bruge uddrag derfra.
Ingrid skriver i afsnittet Butikken som
samlingspunkt:
”Røved var dengang en lille landsby,
hvor alle kendte hinanden, og

købmandsforretningen var det fælles
samlingspunkt. ”Den lille købmand med det
store varelager og de små priser” var sloganet.
Butikken var ikke ret stor, som det fremgår
af billedet.
I butikken hang der en del varer ned fra
loftet, træsko, forskellige redskaber og
nogle reklamer. Der var to diske, den ene en
glasdisk med forskellige vare udstillet, den
anden indeholdt skuffer, og på disken stod en
vægt, et lille glasskab og en kaffemaskine. På
bagvæggen var der glasskabe med forskellige varer, et glasskab til tobak med lys i for
at holde passende temperatur, så cigarerne
hverken blev for fugtige eller for tørre. På en
anden væg var der åbne hylder til varerne.
I bagbutikken var der sække med gryn, mel
og lignende, som senere kom på loftet, da der
blev indrettet toilet i lokalet. I kælderen var
der blandt andet øl og vin.”
Ingrid skriver, at butikken duftede af mange
forskellige ting, også af hvad familien skulle
have til middag, og skriver, at allerede fra

jeg kunne nå op over disken, var jeg en del
af det der foregik. I butikken kom et utal af
mennesker, fortæller Ingrid, hver dag kom
mælkemanden, Andreas Mikkelsen fra Ødum,
og ofte samtidig posten, Peter Mogensen,
også fra Ødum, og når det var samtidig, sad
de på bænken i butikken og fik sig en snak
og en øl.
Så var der Oma-manden (ham med margarine), bageren fra Mejlby, sodavandsmanden
fra Hadsten (Nicolaus Kilde sodavand),
tobaksmanden fra Århus, kaffemanden,
ølmanden fra Hadsten og mange flere.
I butikken, især sidst på eftermiddagen og
lørdag formiddag, kunne der nærmest være
feststemning i butikken, og vi var ikke ret
store, skriver Ingrid, inden hun og hendes
søster hentede øl og sodavand i kælderen, og
som lidt større kunne hun og hendes søster
også ekspedere i butikken, hente mel på
loftet, gas i udhuset, kværne kaffe og veje
konfekt og slik op i poser.
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Her ser vi familien Degn foran købmandsbutikken.

Her er det billeder fra 1967, hvor Axel Rasmussen og Peter
Bakkegård mødes i købmandsbutikken.

Især lørdag formiddag sad nogle af landmændene i butikken og fik en øl mens de
hyggede, snakkede og diskuterede politik,
ofte så længe at fru Thyra syntes at nu skulle
de snart gå hjem, så de kunne lukke.
Som det ses på billedet, solgte købmanden
også gummistøvler og telefonen var den
”offentlige” telefon i byen, med telefonnummer ”Spørring 25” og det skete at pigerne
blev sendt ud for at hente folk, som ikke
havde telefon, og som fik deres opkald hos
købmanden.
Når der skulle skaffes varer til butikken,
startede købmand sin lille Lloyd varevogn
for at hente varer i Hadsten eller Randers og
enkelte gange Århus.
I 60’erne købte købmanden en Ferm vaskemaskine, som han lejede ud, der var indrykket
annonce i Hadsten avisen, lejen var 10 kr., og
så blev den leveret i den lille Lloyd, fortæller Ingrid.
I butikken kom alle i byen, nogle dagligt
andre sjældnere, der var jo en konkurrent i
Ødum, Ødum Brugsforening, som købmanden
måtte forholde sig til, og det indgik i hans
vinduesudstilling, han havde fanget en mus i
en smækfælde, som han udstillede i butiksvinduet, sammen med et skilt hvorpå der stod:
”sådan går det købmanden i røved, hvis i handler i

Oma-manden, Henry Nielsen er på besøg.

brugsen”, i en anden vinduesudstilling, i august
måned, var vinduet fyldt op med toiletpapir,
og på et skilt stod ”så er det blommetid”.
Jo, købmanden gjorde alt for at sælge noget.
Ingrid fortæller, at under krigen kom en kunde,
som ville købe glas med sort fod, det kunne
købmanden skaffe, men nej, så han malede
foden på undersiden med sort cykellak, og da
handlen ikke blev til noget, står nogle af glassene nu i Ingrids skab. Et dejligt minde.
Købmand Degn udgav også en reklameavis,
som han selv trykkede på en duplikator, og
samtidig var han også mester for at forfatte
sange, som blev skrevet på maskine og
duplikeret i det antal, kunden havde brug for.
Herunder ser vi ”reklameavisen” fra oktober 1958.
”Lukker butikken før kildeskatten,” skrev
Århus Stiftstidende den 31. december 1969.
Købmand Degn havde besluttet at lukke
forretningen efter 32 år. Avisen skriver, at
for købmanden er det tilsyneladende uden
vemod, men for beboerne i Røved var
det nærmest noget i retning af ”verdens
undergang”.
Købmandsbutikken havde været en slags
minde-, melde- og samlings-central for byen,
hvor døgnets begivenheder blev registreret
og kommenteret.

Som det ses, er der gummistøvler i alle størrelser, arbejdsbukser, viskestykker, skjorter, spejle og bajerske pølser
på tilbud.

Også her indgav beboerne i Røved deres
bestillinger til fiskemand, slagter og andre
handlende, som kom på deres landruter, og
som så kunne hentes senere.
Avisen fortæller om et stort håndsving,
som hænger på bagvæggen i butikken.
Håndsvinget var til den første motordrevne
rutebil mellem Ødum og Århus.
Rutebilen dengang var en lastbil med bukke
og presenning på ladet, og det eneste minde
fra den tid var håndsvinget, som blev brugt til
at hejse lastbilens sidefjæle op og ned med.
Rutebilen fra omkring 1. verdenskrig
udgik fra købmandsbutikken over Ødum og
til Århus.
Til avisen fortæller købmand Degn, at han
ikke er bange for at komme til at mangle
beskæftigelse, da han har mange interesser,
for eksempel er en af dem at fotografere.
Kurt Villy Svendsen, som har været postbud,
og som er kommet i butikken, fortæller, at
den bugnede med gamle sjove skilte og sjove
reklamerekvisitter.
Landposten fortæller også om, at Røveds
beboere syntes det var verdens undergang,
og at købmanden havde taget sin hobby
i brug, han nedskrev hændelser om det
gamle Hadsten, hvor han kom fra, og sendte

historierne til Jyllands-Postens bagsideindslag
”Lune Jyder”.
Da avisen i 1969 lancerede anekdoterne
i bogform, var købmanden leverandør med
signaturen: V. Degn, Røved pr. Hadsten.
Flere af historierne underholdt han også postbudene
med gennem årene, og Kurt
Villy fortæller i sin julekalender på Pingvinnyt i 2013, en
historie, som Volmer Degn
fortalte.
Den handlede om en
soldat fra Voldum ved navn
Lune Jyder 1969
Adamsen, han blev indkaldt
i 1917, og i den hårde vinter
skulle kompagniet afholde øvelse. Soldaterne
gik 35 km. omkring Kalundborg i rasende
kulde og var ærligt talt blevet lidt trætte,
fortalte købmanden og fortsatte: ved bivuakkerne fik de udleveret en lille pølse, nogle
klatter svinefedt og et ½ rugbrød, der var hård
som beton. Det gav lidt murren i krogene,
og det endte med, at selve kompagnichefen
kom til stede. Denne holdt brødet op og
mærkede på det. Så sagde han: Mine herre!
Dersom Napoleons soldater havde haft dette
brød, da de stod foran Moskvas porte, ville de
havde jublet!
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REFERAT FRA ORDINÆR
GENERALFORSAMLING I
Tirsdag den 25. maj 2021 i
Valg af dirigent, stem
metællere og referent

Her er det Volmer Degn
bag disken i Købmandsbutikken i 1962.

Da rettede Adamsen fra Voldum sig op i sin
fulde højde og råbte: Javel, Hr. Kaptajn. Men
da var det sikkert også friskbagt, sluttede
Købmand Degn og slog en hånd i disken.
Thyra og Volmer Degn blev boende i huset
efter butikken lukkede, butikken blev stående
næsten uændret.
Volmer Degn døde i maj 1977, kun 71
år gammel.
Kurt Villy Svendsen fortæller, at han kom i
butikken langt op i 80’erne, og skulle Thyra
have ordnet en betaling, blev det ordnet ved
disken mellem en reklame fra kaffeerstatningen
Richs og reklameskiltet for Ginge-barberblade,
og en dag spurgte han om, om han måtte købe
Ginge-manden, som prydede disken, som et
minde. Hertil svarede Thyra, ”Du er altid så
flink post, så du må få ham.”
Thyra flyttede senere på plejehjemmet
Hinneruplund. Hun døde i juni 2012, tæt på
99 år gammel.

Ole Juul blev valgt som dirigent.
Vagn Salling Poulsen blev valgt som
referent.
Efter aftale laves beslutningsreferat.
Alle aktivitetsformænd bedes sørge for, at
deres skriftlige beretning sendes til Claus.
Stemmetællere vælges hvis der
bliver behov.
Ole konstaterede, at generalforsamlingen
er lovlig varslet.
Aflæggelse af bestyrelsens beretning
Claus fremlagde bestyrelsens beretning.
Den fulde beretning findes på hjemmesiden.
Lars O. gjorde opmærksom på mulighederne for at søge forskellige puljer i
forbindelse med nedlukning. Det kan f.eks.
være for mistede indtægter fra stævner, der
ikke har kunnet afholdes som vanligt på
grund af nedlukningen.
Claus: Bestyrelsen har ikke set relevante puljer/søgemuligheder indtil videre,
ligeledes er der ikke tab af udgifter fx i
forbindelse med aflyste arrangementer.
Men vil være opmærksom på mulighederne.
Beretningen enstemmigt godkendt.
Aktivitetsudvalgenes beretninger.
De tilstedeværende aktivitetsformænd
aflagde beretning.
Beretningerne blev alle godkendt efter
besvarelse af de enkelte spørgsmål og
kommentarer, der dukkede op undervejs.
Gymnastik: Gunvor aflagde beretning.
Fodbold: Lars aflagde beretning.
Badminton: Claus aflagde beretning.
Der er endnu ikke fundet en ny formand,
Claus tager sig af det indtil ny formand
er fundet.
Bordtennis: Peter aflagde beretning.

Claus: Undersøger om der er dækning i
Ole: Forventes de unge at komme i fuldt
hallen eller hvad der skal til for at få det løst.
sving igen?
Lars gentog opfordringen til at søge tilskud
Peter: Ja, vi er fortrøstningsfulde.
til mistede indtægter.
Lars O.: Er det en ide at lave arrangement
Regnskabet blev enstemmigt godkendt
med skolen for at få nye ind.
Peter: Er gjort, men vi overvejer at gøre det
Fremlæggelse og godkendelse af
igen. Der kommer jo nye til hvert år.
budget og kontingent for 2021
Floorball: Lars aflagde beretning.
Sis fremlagde budgettet. Det er baseret på
sidste års tal, idet året er atypisk grundet
Ole: Er der fremtid i det?
Covid-19.
Lars: Foreløbig 20 aktive, heraf 2
De tilstedeværende udvalgsformænd
ledere, så OK.
accepterede dette.
Gymnastik: Gunvor aflagde beretning.
Budgettet blev enstemmigt godkendt.
Forslag til uændrede kontingenter blev
Ole: Er alle hold i gang?
enstemmigt godkendt.
Gunvor: Alle børnehold er i gang som
normalt. Zumba startede først udendørs,
Indkomne forslag
kører indendørs frem til sommer. Friske
Der er ikke kommet forslag til behandling.
bedster og rytmekrukker er ikke i gang.
Ju Jitsu: Claus aflagde modtaget beretning for Thomas.
Krolf: Vagn aflagde beretning.
John: Giver det nye byggeri problemer
med banen?
Vagn: Ikke noget vi ikke kan løse.
Stavgang: Vagn aflagde beretning
Løb: Claus aflagde beretning
Ole: Hvor mange kommer?
Claus: 4-5 stykker, måske et bredere motionstilbud kan få flere op på tæerne.
Vagn: Måske skulle vi prøve at organisere
flere hold med slut samtidig, så det efterfølgende sociale kunne slås sammen.
Claus: Evt. kombineret løb/walk/stavgangmen fælles start/slut.
Volleyball: Emil aflagde beretning.
Ole: Er der udvikling i det
Emil: Har ambitioner om at deltage i stævner, og samarbejde med flere klubber.
Claus: Vigtigt at få flere unge med.
Emil: Via Kim er der gode relationer til
skolen, der kan organiseres prøveture.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg var økonomiansvarlig Sis Poulsen og
udvalgskoordinator Peter Thybo Christensen.
Sis havde meddelt hun ikke ønskede
genvalg. Bestyrelsen foreslog Rikke Jul
Særmark. Rikke blev enstemmigt valgt.
Peter meddelte han ikke ønsker genvalg.
Der var ingen kandidater til posten, derfor
indkaldes til ekstraordinær generalforsamling
den 22. juni.
Forberedelser: Claus sætter annonce i
Favrskov avisen. Bestyrelsen, og de udvalgsformænd der kan, gennemgår jobbeskrivelsen,
så den kan sendes med mail til medlemmerne.
Der udsendes mail til alle medlemmer med
jobbeskrivelsen, og opfordring til at melde sig
som kandidat.
Valg af 2 suppleanter
Tina Damhus Knørr og Frank Mortensen blev
enstemmigt genvalgt.
Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Irma Katholm og Vagn Salling Poulsen blev
enstemmigt genvalgt som revisorer.
Gert Holdensgaard blev enstemmigt
genvalgt som revisorsuppleant.

Eventuelt
Fremlæggelse og godkendelse af
det reviderede regnskab
Claus takkede Sis for den store indsats
gennem mange år.
Sis fremlagde det reviderede regnskab.
Claus takkede Peter for indsatsen
Gunvor: Når vi betaler så meget til internet,
Ole takkede for god ro og orden.
burde det også kunne bruges i hallen.
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sponsorhjørnet

Praktisk information

Om sponsorudvalget

HØST IF har til stadighed brug
for praktisk 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.

FERIE OG
FRIWEEKENDS
Jeg holder sommerferie i uge
27-28-29.
I denne 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

PRÆSTER
i pastoratet

MK
Mette
Krabbe

Mette Krabbe

FRI VASK – HELE DAGEN

Som nogen allerede har konstateret, kan
man få Fri Vask hos OK Ødum for kr. 149 pr.
måned. Fri Vask har hidtil været muligt efter
kl. 18.00.
Den 17. juni blev det udvidet, så man kan
vælge abonnement afhængig af hvornår på
dagen det passer den enkelte bedst.
Fri Vask Formiddag (kr. 149)
Med et OK Fri Vask Formiddag-abonnement
kan du få fri og ubegrænset bilvask for
den tilmeldte bil i alle OK's vaskehaller fra
åbningstid indtil kl. 12.00
OK

OK Ødum er vores lokale indkøbsbutik i HØST-området, hvor vi kan
få det vi lige står og mangler. 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

MHT

Fri Vask Aften (kr. 149)
Med et OK Fri Vask Aften-abonnement
kan du få fri og ubegrænset bilvask for den
tilmeldte bil i OK's vaskehaller fra kl. 18.00 og
indtil de lukker.
Fri Vask Hele dagen (kr. 229)
Med et OK Fri Vask Hele dagen-abonnement,
kan du få fri og ubegrænset bilvask for den
tilmeldte bil i alle OK's vaskehaller i hele
åbningstiden.
Lars Olsen
HØST IF Sponsorudvalg

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.

Brændstof: Du støtter ungdomsarbejdet i HØST IF med 5 øre pr. liter, OK app
hver gang du tanker, når du har et
Det er nu muligt at downloade en
OK benzinkort eller OK-app, der er
app til Android og iOS, så man ikke
tilknyttet HØST IF.
skal bruge kort til betaling på tanken,
Elektricitet: Bestil elektricitet via
men betale via OK-app.
OK, så får HØST IF dobbelt op,
Det er vigtigt under opsætningen
altså 10 øre i tilskud pr. tanket liter
at angive den forening man vil støtte
brændstof.
– så husk at tilvælge HØST IF! Så vil
Mobilabonnement: For hvert
HØST IF stadig få 5 øre, 10 øre eller
abonnement tegnet ved OK får
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.

Ingen aktiviteter

Alle aktiviteter med deltagelse
af HØST IF og OK-konsulent ved
sponsorarrangementer på tanken
OK Ødum er sat på standby indtil
videre som følge af Corona restriktionerne. Benyt i stedet. vores
hjemmeside www.høstif.dk hvor det
også er muligt at bestille OK kort.
Eller anvend www.ok.dk
Lars Olsen
HØST IF Sponsorudvalg
Mail Lars.knud@godmail.dk
Tlf. 23 81 01 21

Marie
Hedegaard
Thomsen

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.

Samtale med en præst

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

AMKH
Anne
Martiny
Kaas-Hansen

LTM
Lise
Thorbøll
Melchiorsen

RH
René
Høeg

AB
Anders
Bonde
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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

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
Claus Glavind, formand

Klublokalet
Trykkeri
Ecograf

www.høstif.dk
71 78 02 30
claus@glavind.net
86 91 42 46
70 25 77 88
kontakt@ecograf.dk
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
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
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MANDAG

TIRSDAG

Fodboldskole

ONSDAG

Fodboldskole

TORSDAG

Fodboldskole

FREDAG

Fodboldskole

LØRDAG

SØNDAG

Fodboldskole

Gudstjeneste, kl. 9.30

uge HØST juli-august
26 udkommer
28

29

30

1

3

2

4
Gudstjeneste,
kl. 11.00

uge
27
6

7

8

10

9

11
Gudstjeneste,
kl. 11.00

uge
28
12

13

14

15

17

16

18
Gudstjeneste,
kl. 11.00

uge
29
19

20

21

22

24

23

25
Gudstjeneste, kl. 9.30

uge
30
26

AUGUST

27
8.
14.
		
15.
21.

Gudstjeneste, kl. 9.30
Konfirmationer
Deadline til HØST september
Konfirmationer
Konfirmationer

28

29
22.
29.
30.
31.

Gudstjeneste, kl. 11.00
Gudstjeneste, kl. 9.30
HØST september udkommer
Kirke i Børnehøjde, kl. 17.30

30

31

SEPTEMBER
1. Sogneudflugt

1

JULI 2021

5

