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Så kan du igen slippe for madlavningen, og spise sammen
Magnus er vores nye kirke- og kulturmedarbejder
HØST IF søger udvalgskoordinator
HØST-Huset: Så er der skrevet kontrakt

14 Se alle aktiviteter i vinterhalvåret
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Gymnastikens dag, gudstjenester, sogneudflugt,
fællesspisning
AKTUELT

Tilmelding til minikonfirmander. Dåbsklude. HØST IF
søger udvalgskoordinator
AKTIVITETER

Se alle aktiviteter i sensommer, efteråret og vinteren.
TILBAGEBLIK

DGI/HØST IF Fodboldskole i
Hadbjerg blev igen en success.
DET HISTORISKE HJØRNE

På sommerferie i Lystrup,
Bornholm, Norge og Schweiz
SPONSORHJØRNET

Sponsorarrangementer i
Ødum. Abonner på fri bilvask.
PRAKTISK INFORMATION

Ferie og friweekender.
Samtale med en præst.
Præster i pastoratet.
HER FINDER DU

Bladets støtter og andre
kontaktoplysninger

En stille, høstlig brusen
igennem bøgeskoven går,
og som en vinges susen
gør leen skår i skår.
Og luftens bølger kløves,
thi storkens unger prøves
højt over bondens gård.
Det høje havedige,
hvor hyld og rose blomstred nys,
har ødt sit blomsterrige
og slukt sit kongelys.
Men bærret har sin sødme,
og æblets kind får rødme
fra solens sidste kys.
Og tidseltoppen dunes,
som om det var til bomuldshøst,
og hasselnødden brunes
til alle småfolks lyst.
Med blomster får det være,
thi nu vil alting bære
og række frem til høst!
Jeg elsker, hvad der trives
og sætter frugter i sin art,
selv om det ikke drives
til modenhed i fart.
Jeg hader, hvad der gærer,
når det kun sætter blærer
og aldrig bliver klart!
Men nu er frugtens time,
den kerner sig fra dag til dag.
Med hver en solestrime
får farve den og smag.
Og om end regn kun skyller,
med saften den sig fylder
i dybe åndedrag.
Du skønne livets orden,
at der på forår følger høst,
at der er mer end vorden,
og mer end ungdomslyst:
Bring korn i lo og lade!
Bring frugt bag dunkle blade!
Bring hjertet fred og trøst!

INTRO
EN STILLE,
HØSTLIG BRUSEN
Det er HØSTtid – både på marker og her i
redaktionen.
Coronaen er (måske kortvarigt) sendt til
tælling, og vi kan med den høje vaccinations
procent fornemme, at verden bliver sig
selv igen.
En verden med en hverdag vi kender og
holder af.
Som Christian Richardt skrev i En stille,
høstlig brusen i 1878, så er livets orden skøn:
Du skønne livets orden,
at der på forår følger høst,
at der er mer end vorden,
og mer end ungdomslyst:
Bring korn i lo og lade!
Bring frugt bag dunkle blade!
Bring hjertet fred og trøst!
God HØST

Rikke Møller
Antvorskov
Redaktør

Niels Bjarne
Larsen
Grafisk design
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GYMNASTIKKENS DAG
28 august fra kl. 9.30 i HØST-Hallen

Har du lyst til helt gratis at prøve en eller flere af vores aktiviteter i HØST IF Gymnastik?
Så se med her!
Du får en glad times motion enten for dig selv eller sammen med dit /dine børn.
Mød op til timen, der passer til dig og prøv!
Få en glad dag.
Periode

Hal A		
Hal B
Zumba 16 +
Leg/bevægelse/krudtugler 0-4 år
9.30-10.45
		
v/ Louise		
v /Blia og Gunvor m.fl.
Step 16 +
Springværksted og gymnastikleg 5-6 år
11.00-12.15
		
v/ Daria		
v/ Vicki & Henning m.fl.
Crossgym 16+
12.15-13.00
Frokostpause for instruktører
		
v/ Thejs
Ju jitsu		
Springværksted og gymnastikleg fra 7 år
13.15-14.30
		
v/ Thomas, Line & Lise May		
v/ Steffen, Henning, Michelle m.fl.

Tegning: Per Tjørnild

GUDSTJENESTER
August		
Ødum
Hadbjerg
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
Tirsdag d. 21
Kirke i børnehøjde		
kl. 17.30 MK
Søndag d. 26
17. søndag efter trinitatis		
kl. 11.00 MK
Oktober		
Ødum
Hadbjerg
Søndag d.
3
18. søndag efter trinitatis
kl. 11.00 MK Høstgudstjeneste
Søndag d. 10
19. søndag efter trinitatis
kl. 9.30 AMKH
Søndag d. 17
20. søndag efter trinitatis		
kl. 11.00 MK
Søndag d. 24
21. søndag efter trinitatis
kl. 11.00 LTM
Tirsdag d. 26
Kirke i børnehøjde		
kl. 17.30 MK

Gudstjenester

Andre kirker

Andre kirke
kl. 11.00 Sct. Pauls MK

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
Andre kirke

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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FOROMTALE AF ARRANGEMENTER I KOMMENDE MÅNEDER

Stadig få ledige pladser i bussen

SOGNEUDFLUGT TIL

FILIP’S STEN & BILLEDHUGGERI

Onsdag den 1. september 2021

Program

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, hvor vi slutter af med kaffe og
kage, går turen til Den Genfundne Bro inden
vi slutter af med en lettere anretning på Vrads
Station.
Vi håber at få bussen fyldt op. Vi kan max.
være 50 deltagere.

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 indtager en lettere anretning
på Restaurant Vrads Station,
inden vi kører hjemad mod
HØST-området.
Forventet hjemkomst ca. kl. 18.00.

FÆLLESSPISNING
Kære alle
Så er fællesspisninger atter muligt. Derfor
håber vi at se rigtig mange af jer igen.
Vi starter kl. 18.00 og menuen for efteråret
er fastlagt:
Som noget nyt vil vi forsøge en periode at
servere spaghetti og kødsovs til de yngste.
Priserne er meget overkommelige. Børn
0-12 år 1 kr. 13 år og opefter 50 kr. Du
melder dig til ved at betale på MobilePay
14412. Hvis du ikke har MobilePay, kan der
puttes penge i en kuvert (med navn), som
afleveres på Tåstrupvej 20.
Drikkevarer kan købes til billige penge
i huset.
Fællesspisning i Selling

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

I SELLING FORSAMLINGSHUS

Når der ikke lige er for meget corona
Årets fest for medhjælpere og tilflyttere
”i luften”, så afholdes der en lang række af
afholdes i år den 2. oktober 2021 i Selling
aktiviteter i forsamlingshuset, som kun
Forsamlingshus, med start kl. 18.00.
Det bemærkes, at vi faktisk er et år bagud, kan gennemføres på grund af vores mange
frivillige medhjælpere. Herunder bankospil,
i den forstand at festen i 2020 blev aflyst
fællesspisning, juletræstænding, arbejdsdag,
grundet corona.
sankthans, fastelavn, ELRO-dage, bestyrelse,
Så – hvis du har været medhjælper i
osv. Og vi vil gerne sige tak til de frivillige, og
forsamlingshuset efter oktober 2019 eller
det gør vi så med denne årlige fest.
er tilflyttet Selling efter oktober 2019, så
Vi deler sedler ud til medhjælpere og
bør du forvente at modtage en invitation til
tilflyttere, og vi laver opslag på Facebook på
denne fest.
gruppen ”8370, Selling”, så vi kan få så mange
Deltagelse i festen er gratis, så forsamsom muligt med til festen.
lingshuset sørger for maden – dog sælges
drikkevarer til fornuftige priser.
På bestyrelsens vegne
Martin Bugge Kobberø

HØSTGUDSTJENESTE
Ødum kirke
Søndag den 3. oktober kl. 11.00

29. september Karbonader med
kartofler, grønærter
og gulerødder.
Plus lidt til kaffen.
27. oktober

FEST

MEDHJÆLPEROG TILFLYTTER

Med minikonfirmander,
gårdbesøg og helstegt pattegris

Menu

Bøf stroganoff og
kartofler.
Kaffe og kage.

24. november Andesteg med det
hele. Risalamande og
gaver til de heldige.
Kaffe og småkager til.

Det sker i HØST-området

Sæt kryds i kalenderen. Efter et år uden høstgudstjeneste vender vi stærkt tilbage. Som
vi har gjort, så mange gange tidligere holder
vi høstgudstjeneste i Ødum Kirke den første
weekend i oktober, dvs. den 3. oktober. Årets
minikonfirmander deltager i gudstjenesten,
hvor vi fejrer at høsten er kommet i hus og
takker for alle livets goder. Bagefter inviterer
menighedsrådet på helstegt pattegris på en
af egnens gårde. Arrangementet afholdes og
planlægges i samarbejde med Ødum byforening. Der kan købes drikkevarer til maden,
og vi slutter dagen af med kaffe og kagebord.
Alle er velkomne.
Ødum-Hadbjerg Menighedsråd
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1-2-3, SÆT I GANG!
På Hadbjerg Borgerforenings generalforsamlingen i juni blev der valgt
tre nye medlemmer til bestyrelse, og
Alex Nielsen blev valgt som formand.
Vi har sammen med de gode
frivillige i byen mange idéer til både
projekter og arrangementer og har
næsten ikke kunnet vente til efter
sommerferien med at føre nogle af
idéerne og tankerne ud i livet. Vi
har derfor allerede nu sendt flere
fondsansøgninger til at etablere en
egentlig bro i søen, brændeskur og
muldtoilet ved Hadbjerg Skov, og vi
har sendt høringssvar til kommunen
om trafikforholdene i byen ved en evt.
udstykning på Elmelundsvej.

Med en ophævelse af afstandskravene og snart også kravet om
coronapas, kan vi langt om længe
sætte gang i arrangementer i borgerforeningen igen. Vi glæder os til at
genoptage de faste arrangementer
så som banko og fællesspisning, men
ser også frem til at finde på nye, sjove
arrangementer sammen med jer. Hvis
I drømmer om et eller andet arrangement, kan I altid skrive til os, og så ser
vi, hvordan vi kan få det til at lykkes.
I kan læse mere om os på
borgerforeningens hjemmeside
hadbjergborgerforening.dk og følge
med på vores facebookside.
Hadbjerg Borgerforening

Til forældre med børn i 3.A og 36C
på Hadbjerg Skole
Kære forældre
Jeres barn inviteres hermed til at være ”minikonfirmand”.
Undervisningen foregår i Ødum Præstegård kl. 13.45-15.30 følgende torsdage:
2. september, 9. september, 16. september, 23. september og 30. september
Vi mødes med børnene på skolen og sammen tager vi skolebussen (rute 2) fra Hadbjerg Skole
kl. 13.30. Vi slutter i præstegården kl. 15.30. Har I ikke mulighed for at hente jeres barn,
finder vi en løsning. For Selling-børnene går bus nr. 118 til Selling kl. 15.23 og skolebussen
(rute 2) går fra Ødum kl. 15.27 (over Røved-Langskov-Hadbjerg).
Tilmelding senest den 30. august på e-mail eller på tilmeldingsblanketten nedenfor. Har I
spørgsmål, er I velkomne til at kontakte mig på tlf. 40 88 96 00.
Søndag d. 3. okt. holder vi høstgudstjeneste i Ødum kirke kl. 11.00
Minikonfirmanderne er med til at lave gudstjeneste. Efterfølgende er der traditionen tro
frokost på en af sognenes gårde. Kom og vær med og inviter gerne bedsteforældre, søskende
og hvem, der ellers har lyst til at være med til en dejlig søndag i høstens tegn (læs mere på
side 7).
Mette Krabbe
Sognepræst
Magnus Schou Agnild
Kirke- og kulturmedarbejder

DÅBSKLUDE

Vi er ved at løbe tør for dåbsklude i Ødum
og Hadbjerg kirker, derfor spørger vi endnu
engang om, der stadig er strikkeentusiaster i
området, der vil hjælpe os?
En dåbsklud er en lille kvadratisk strikket
klud i hvidt bomuld, hvorpå der kan være
forskellige motiver. Dåbskluden ligger på
døbefonten i kirken, når der er dåb, og bruges
til at tørre vandet af den døbtes hoved. Efter
gudstjenesten får dåbsbarnet kluden med
hjem, som et minde om dagen og en påmindelse om dåben og dens betydning.
Garn og mønster kan hentes i præstegården. Ring eller skriv til Mette Krabbe på
mekr@km.dk, eller tlf. 40 88 96 00.
Ødum-Hadbjerg Menighedsråd

Kære minikonfirmand
Her er en invitation til dig. Du går nu i 3. klasse og
kan derfor komme til at gå til minikonfirmand hver
torsdag i Ødum Præstegård kl. 13.45–15.30.
Til minikonfirmand skal vi:
9 Høre historier fra bibelen
9 Gå på opdagelse i kirken
9 Synge salmer og lære ”Fadervor”
9 Lege
9 Spise boller
9 Ha’ det sjovt!
Hvis det er noget for dig, så kom og vær med.
(Tilmelding på næste side)

9
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Velkommen til Magnus som underviser

TILMELDING TIL MINIKONFIRMAND
Barnets fulde navn: _ ____________________________________
Forældrenes navne: _____________________________________
Tlf. nr.: ________________
Mail: _ __________________________________________________
(al kommunikation foregår via e-mail)

Bliver hentet kl. 15.30:______________________ Nej , Ja 
Skal med bus 117 til Selling:_________________ Nej , Ja 
Skal med skolebus rute 2 kl. 15.27 til Hadbjerg:_Nej , Ja 
Har endnu ikke fundet en løsning mht. til hjemtransport:
___________________________________________ Nej , Ja 
Må køre i privatbil, om nødvendigt:_ _________ Nej , Ja 

Må få billede offentliggjort i HØST: ________ Nej , Ja 
Kommer til høst-arrangementet
søndag den 3. oktober:______________________ Nej , Ja 
Hvis ja: Antal:_____

Forældres underskrift:_ __________________________________
Blanketten lægges i postkassen ved Ødum Præstegård,
Ødumvej 32 eller oplysningerne sendes på e-mail til
mekr@km.dk

Formålet med minikonfirmandundervisningen er at
gøre børnene fortrolige med
den kristne børnelærdom og
Folkekirkens gudstjeneste.
Undervisningen er ment som
et supplement til skolens
kristendomsundervisning, og
der vil blive lagt vægt på en
oplevelses- og erfaringsorienteret undervisning.
Det er gratis, og man skal
ikke være døbt for at kunne
deltage.

Henover de kommende
måneder er der dukket et
nyt ansigt op i Hadsten
Storpastorat. Det tilhører
27-årige Magnus Schou
Agnild, der i starten af august
og henover de næste måneder, er ansat som kirke- og
kulturmedarbejder og bl.a.
skal være med til at undervise
konfirmander og minikonfirmander. I Ødum-Hadbjerg
vil Magnus stå for undervisningen af minikonfirmander
i denne sæson sammen med
Mette Krabbe.
Om sin egen baggrund
fortæller han:
”Jeg er født og opvokset
i København, og jeg blev
færdig med en kandidat i
historie og religionsvidenskab
på Københavns Universitet
i maj. Egentlig har jeg
uddannet mig til at blive

gymnasielærer, men stillinger som historielærer
hænger ikke på træerne, så
det er med at tage de stillinger, der kan give én noget
undervisningserfaring.”
Han fortsætter: ”Når det
er sagt, blev jeg faktisk selv

overrasket over, hvor meget
jeg håbede på at få jobbet
her, da jeg først havde søgt
det. Historiefaget og kristendommen spiller lignende
roller for mig. De giver begge
mulighed for at løfte blikket
fra sin egen lille del af det liv
vi alle sammen har til fælles,
og de er begge en øvelse i
empati.”
Det er da også en spændt
kirke- og kulturmedarbejder,
som glæder sig til at komme
i gang: ”Jeg glæder mig rigtig
meget til at opdage noget
om kristendommen sammen
med nogle børn og unge
samtidig med, at vi opdager
noget om os selv og hinanden. Så glæder jeg mig også
til at fortælle historier og
udforske, hvad historierne
gør ved konfirmanderne og
minikonfirmanderne.”

NYT ADGANGSSYSTEM
MED NØGLEBRIK TIL HØST HALLEN
Hen over sommeren er
det tidligere system for
adgang til HØST-Hallen
med koder udskiftet med
nøglebrikker. Det betyder
at alle koder er nedlagt,
og at der derfor nu kun er
adgang, hvis man har en
fysisk nøglebrik.
Det er Hadbjerg Skole
som har valgt at skiftet
til det nye system, da
skolen ligesom HØST IF
oplevede problemer med
at koder sommetider
blev ”lånt ud”. Dette har
i flere år gentagne gange

resulteret i problemer med
bl.a. hærværk på inventar
og uvedkommen adgang
udenfor den normale
åbningstid.

Claus Glavind
HØST IF Formand
Tlf. 71 78 02 30
Mail claus@glavind.net
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Hvem er
HØST IF?

ER DU VORES NYE
UDVALGSKOORDINATOR?
HØST IF søger ny udvalgskoordinator, som ønsker at være
med til styrke samarbejdet mellem vores aktiviteter.
Du som person er og vil:
• En fælles forening med selvstændige afdelinger.
• Hjælpe til opstart af nye aktiviteter.
• Skabe kontakt mellem de enkelte idrætsgrene.
• Afholde 2 årlige aktivitetsmøder.
• Være synlig for øvrige udvalg og aktiv deltage heri
efter behov.
• Samarbejde med det lokale frivillige foreningsliv.
• Nedsætte udvalg for uddelegering af opgaver.
• Vigtigst af alt er du en team-player, som ønsker at
være en del af en forening med mange forskellige
idrætsgrene.
Udvalgskoordinator indgår i bestyrelsen sammen med økonomiansvarlig og formand.
Lyder dette som dig vi søger, så ring eller skriv
straks til Claus, og lad os tage en snak.

HJERTESTARTER VED HADBJERG SFO

Måske ved I ikke, at der er
en hjertestarter placeret ved
indgangsdøren ved Hadbjerg
SFO. Men det er den – så den
er tilgængelig for alle, hvis
der skulle blive behov for en
sådan i en given situation.

Aktiv forening
for HadbjergØdum-Selling
og opland
Vi har ca. 700
medlemmer
fordelt på
10 afdelinger
Vi er en idrætsforening
med lokal
indflydelse
Kontakt:
Claus Glavind
71 78 02 30
formand@hostif.dk

Måske har nogen også
bemærket, at den ikke lyser
og måske derfor tror den ikke
virker. Det gør den. Så der
er bestilt service til den. Indtil
da er det sat en mærkat på at Lars Olsen
HØST IF
den virker.

HØST-HALLEN UDVIDELSE
Status og information fra projektgruppen
Arbejdet med fondsansøgSelv om det har været
ninger fortsætter ufortrødent.
ferietid og meget derfor har
Vi håber på flere tilsagn fra
ligget stille, er der alligevel
søgte fonde om støtte til
sket fremdrift af projekt
HØST-Huset.
HØST-Huset.
Byggetilladelsen er
Tidsplanen er under revimodtaget, og Hvorslev
dering. da der flere ting der
Byggefirma er udvalgt efter
påvirker denne (levering af
licitationen til at få totalmaterialer bl.a.) så det er lidt
entreprisen. De kom med
uklart hvornår HØST-Huset
det laveste bud, og det er
vil kunne stå færdigt. Men
gennemgået med arkitekter, vi arbejder efter at det står
kommune og repræsentanhelt færdigt den 1. september
ter for projektgruppen, og
2022. Mere om det i oktoberder er nu underskrevet en
nummeret af HØST.
samarbejdsaftale på udføLars Olsen
relse af projektet. Så kan vi
Kontaktperson i projektgruppen
komme videre.
Tlf. 23810121

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

Mail lars.knud@godmail.dk

PENSIONISTHJÆLPERE
Sommerferien er overstået
og derfor er der også gang
i pensionistgruppen igen.
Opstart af efterårssæsonen
udendørs kræver en del
forberedelser. Og nu må vi
igen agere uden restriktioner – dog selvfølgelig som
alt andet med omtanke. De
kommende uger vil også de
indendørs aktiviteter komme
i gang – så her er der også
arbejdsopgaver til pensionistgruppen. Så vi keder os ikke.
Boldrum og containeren
er ryddet op og klargjort.
Bolde er pumpet og diverse

redskaber er klargjort. Mål
og net er gennemgået for
væsentlige mangler, og de
kommende uger vil vi skifte
net, hvor der er behov.
Indendørs skal vi have gjort
rent bag ”kasserne” i hallen.
Vi får dog også stadig tid til
snak og en kop kaffe i klublokalet ind imellem.
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.
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KIRKE I
BØRNEHØJDE
Endelig kan vi mødes igen
Hadbjerg Kirke
Tirsdag d. 21. september 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
21. september (OBS ændret dato)
26. oktober
30. november

Mette Krabbe

Aktiviteter

BADMINTON
HØST IF er klar med en ny badmintonsæson
Vi har forsat ledige baner. Pris pr. bane/
sæson: 1.200 kr.
Kontakt og forhør om der er en tid der
passer jer.
Se ledige banetider i HØST Hallen på
www.høstif.dk/badminton.
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 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.
Kontaktinfo:
Claus Glavind
Formand HØST IF
Tlf. 71 78 02 30
E-mail claus@glavind.net

HØST IF Motion

STAVGANG

KROLF

Kære alle HØST-folk
Om torsdagen kl. 19 mødes nogle gode folk
med stave, og går en tur på en times tid,
normalt 4-5 km. Andre gange kører vi ud i
omegnen og går en tur i skov eller ved vand.
I skrivende stund her efter sommerferien er
vi i gang igen, så kig bare forbi, det er ganske
hyggeligt.
Der er plads til flere deltagere, kom og prøv
at være med, du behøver ikke at kunne ”stave”
dig igennem turen.

Vi spiller stadig krolf ved HØST-Hallen
mandage og fredage kl. 13.00.
Restriktionerne er nu væk – dog stadig med
omtanke, så vi igen også kan mødes til hygge,
snak og en kop kaffe efter at have gået et par
spændende runder på krolfbanen.
Vi spiller og hygger en times tid, og hygger
videre med en kop kaffe og en sludder efter
de spændende kampe.

Vagn Salling Poulsen
Glentevej 16
Hadbjerg
8370 Hadsten
Mail vsphadbjerg@gmail.com
Mobil 23 25 19 89

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

VOLLEY

HØST IF LØB

Ny floorball sæson

HØST IF Volleyball er i gang igen

Faste træningstider er
mandage kl. 20.00-22.00 i HØST-Hallen

Torsdage kl. 20.00 til 22.00

Løb sammen med andre
motionister i lokalområdet

Så er vi klar efter sommerferie og restriktioner.
Floorball er allerede medio august i gang igen
hver mandag i HØST-Hallen.
Så har du lyst til et par timers meget
intensiv træning med floorballspillet som
ingrediens, så kig forbi og prøv. Det koster
ikke noget at prøve nogle gange. Vi har
ekstra stave man kan prøve med. Der er
mulighed for omklædning og bad. Husk altid
drikkedunk.
Ses vi i HØST-Hallen til Floorball.
Opdatering i facebookgruppen ”HØST
Floorball”.
Lars Olsen
Kontaktperson Floorball
Tlf. 23 81 01 21

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. grundslagene.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at
henvende dig til:
Emil Bjørn
Tlf. 40 14 37 66
Mail emil_oedum_bjoern@hotmail.com

BORDTENNIS

Så er der gang i den igen for
Bordtennis Ungdom og Senior.
Dejligt igen at kunne dyrke sin idræt.
Løbemotion for alle
Opdatering på i Bordtennis facebookgruppen.
HØST IF Løb tilbyder åben løbemotion for
Træningstiderne er uændrede her efter
alle, som har lyst til at løbe med andre motio- sommerferien:
nister. Uanset om du løber en eller flere ture
Begynder/let øvede
om ugen, eller har et træningsmål senere på
Tirsdag kl. 18.00-19.15 og torsdag kl. 18.00-19.00
året, er det altid motiverende at have nogle
Øvede
at løbe med – nogle gange kan det være det
Tirsdag kl. 19.00-20.15 og torsdag kl. 19.00-20.00
ekstra skub, der får en ud ad døren…
Mød op ved HØST Hallen til en frisk
Peter Thybo Christensen
løbetur for alle.
Tlf. 50 74 73 15
Fællesløb i HØST IF løb
For tiden er der fast ugentlig fællestur.
Søndag kl. 9.00 fra HØST Hallen
I facebookgruppen ”HØST IF Løb” kan der
også aftales løbeture på andre tidspunkter.
Det er gratis at deltage.
Claus Glavind
Kontakt for nye løbere
Mail claus@glavind.net
Tlf. 71 78 02 30

Mail ptc@aabnet.dk
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GYMNASTIK
Sæson 2021/2022
Følgende hold er i HØST-Hallen
Vi glæder os helt vildt til at
0-2 år med far/mor
Torsdag kl. 17.00-18.00 i hal A
se jer alle igen til en gymnaKontingent kr. 525 Instruktør: Gunvor Bakkegaard
Startede torsdag den 19. august
stiksæson med fart på. Både
nye og tidligere gymnaster er
piger og drenge 3-4 år med far/morMandag kl. 17.00-18.00 i hal B
meget velkomne.
Kontingent kr. 525 Instruktør: Blia Solgaard
Startede mandag den 16. august
Denne sæson starter et
nyt hold om onsdagen for
piger og drenge 5 år-0. klasseMandag kl. 17.00-18.00 i hal A
voksne – så nu er der muligKontingent kr. 525 Instruktører: Henning Espersen & Vicki Espersen
Startede mandag den 16. august
hed for voksne at træne alle
ugens dage.
piger og drenge 1.-2. klasse
Onsdag kl. 17.00-18.15 i hal B
Børnehold er startet.
Kontingent kr. 675 Instruktører: Steffen Espersen & Henning Espersen m.fl.
Startede onsdag den 18. august
Voksenstart – se det
enkelte hold!
piger og drenge 3-4 klasse
Torsdag kl. 17.00-18.30 i hal B
Kom og vær med – få kondi
Kontingent kr. 675 Instruktører: Steffen Espersen & Henning Espersen m.fl.
Startede torsdag den 19. august
og humør i top.
Kontingentet gælder fra
piger og drenge fra 5 klasse
Onsdag kl. 18.30-20.00 i hal B
starttidspunkt 2021 til og
Kontingent kr. 675 Instruktører: Steffen Espersen & Michelle Lauritsen m.fl.
Startede onsdag den 18. august
med april 2022.
Husk! Du er først tilmeldt,
m/k 16+
Onsdag kl. 20.00-21.00 i hal A
NY
når du har betalt kontingent
Kontingent kr. 700 Instruktør: Daria Struzik
Start onsdag den 11. august
via HØST IF´s hjemmeside
– www.høstif.dk – og betalinm/k 16+Mandag kl. 18.45-20.00 i hal A og torsdag kl. 19.00-20.00 i hal B
gen er gennemført.
Startede mandag den 9. august
Det er supervigtigt, når det Kontingent kr. 750 Instruktør: Louise Rasmussen
er børn, der skal tilmeldes et
m/k 16+
Tirsdag kl. 20.15-21.30 i hal A
hold, at det er barnets navn,
Kontingent kr. 700 Instruktør: Thejs Jakobsen
Startede tirsdag den 10. august
der står som deltager og
forældre som tilmelder.
18+
Tirsdag kl. 19.15-20.45 i hal B
Der åbnes for tilmelding ca.
Kontingent kr. 700 Instruktører: Gunvor Bakkegaard & Benedicte S. Larsen
Start tirsdag den 7. september
1. august via hjemmesiden.
Vel mødt.
60+Mandag kl. 15.00-17.00
På gensyn til en ny fantaKontingent kr. 600 Instruktør: Gunvor Bakkegaard
Start mandag den 6. september
stik sæson

Leg & bevægelse
Krudtuglerne

Spillopperne

Micro springere
Mini springere

Stor springer
Step

Zumba

Crossgym

Rytmekrukker

Friske bedster & older

Instruktører og
gymnastikudvalget
HØST IF

Følgende hold er i Selling Forsamlingshus

Pilates

Kontingent kr. 700

m/k 18+

Instruktør: Sabine Mogensen

JU JITSU
Ju jitsu ER noget for dig…

…der vil gøre noget meningsfyldt, når du dyrker motion – og
ikke bare brænde kalorier af.
Igennem ju jitsu-træning vil du opnå bedre balance og
bevægelighed, styrke og selvtillid, fokus og fysik. Du kommer
til at lære selvforsvarsfærdigheder, forbedre dig motorisk, og
udvikle dig selv igennem læring, og at blive udfordret af dig
selv og andre.
Ju jitsu indeholder slag- og sparktræning, faldteknik,
kast og nedtagninger, gulvkamp og sparring, frigørelser og
kontrolgreb – og meget mere.
Der er ingen krævende forudsætninger, og alle kan udvikle
sig uafhængig af alder, køn og fysisk formåen. Træningen er
lagt op til en gradvis opbygning af både kondition og teknik,
og handler mindst lige meget om læring i fællesskab, som det
gør om kamp.
I HØST IF Ju Jitsu træner vi ikke konkurrencerettet, men
holder fokus på ren selvforsvarsteknik.
Nu vi endelig må træne rigtigt igen, i takt med at resten
af samfundet åbner op, er det den helt rigtige tid at tage fat
på noget nyt! Vi tager imod nye i hele august og september.
Kom endelig med til en prøvetime – eller endnu bedre, tag en
kammerat eller veninde med!
Husk at det hvide nybegynderbælte allerede er en højere
grad, end at sidde hjemme i sofaen eller foran computeren!
Og med lidt ihærdighed er det ikke utænkeligt, at du har fået
både gult og orange bælte til næste sommer!
Børn (i skolealder) træner tirsdage kl. 17.00-18.00, unge
og voksne træner tirsdage kl. 18.00-19.15 og torsdage kl.
20.00-21.30.
Sted: HØST-hallen, Mejsevej 1, Hadbjerg
Yderligere information og kontakt: www.facebook.com/
hadbjergjujitsu
Tirsdag kl. 19.00-20.30 i Selling Forsamlingshus
Her finder du også information om opstart efter
Start tirsdag den 14. september sommerferien!

Obs! Ret til ændringer på de enkelte hold forbeholdes, samt forbehold for evt. nye covid 19-regler.

Thomas Langton
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FODBOLD
Børne- & ungdomshold
Efterårssæsonen er i gang
Så er vi i gang igen på banerne ved
HØST-Hallen.
Træningsstart i uge 32 og fra uge 33/34 er
der også gang i kampene.
Og nu er alt uden nogen restriktioner –
bortset fra omtanke og handling, hvis nogen
enten i vores klub eller modstanders skulle
blive testet positiv for corona.

Opstart af børnehold U5/U6/U7
Som nævnt i de tidligere numre af HØST
har vi nu fået gang U5/U6/U7-holdet. De
træner ugentlig med vores tre trænere Tilde,
Cecilie og Silje.

HØST IF deltager i efterårs
De er i gang på banerne hver torsdag efterturneringen med følgende hold
middag kl. 16.30-17.30.
U8 DR, U9 DR, U10 DR, U12 DR, U12 PI,
Kig gerne forbi til nogle prøvetræninger.
U13 DR, U15 DR og U15 PI.
Vi arbejder lidt på at få dem, der har lyst, til
Derudover har vi vores U5/U6/U7-hold
at deltage i kampe. Men der er desværre ikke
som indtil videre bare træner. Men vi er
mange stævner for disse årgange.
i gang med at kigge på kampe til disse
Så måske bliver det i stedet et lørdagsarårgange også.
rangement med den oppustelige fodboldbane,
Det er mange hold og spillere i vores
som vi har stående på traileren her i Hadbjerg,
”lille” klub her i Hadbjerg. Banekapaciteten
der bliver løsningen.
bliver udfordret indimellem – men med lidt
Mere om det i facebookgruppen HØST IF
planlægning og god indstilling hos spillere og U5 U6 - 2015 2016
træner/ledere glider det fint.
Efter efterårsferie i uge 42 rykker vi indenMan kan følge holdene via dette link til alle dørs i HØST-Hallen om fredagen.
hold www.dbu.dk/resultater/Klub/705.
Lars Olsen
Jeg vil ugentligt slå kommende uges kampe Fodboldformand HØST IF
op i de lokale facebookgrupper (Hadbjerg,
Tlf. 23 81 01 21 (SMS eller ring gerne)
Ødum, Selling) så man lige får en melding/
Mail lars.knud@godmail.dk
reminder om hvad der sker på banerne, hvis
man skulle få lyst til at kigge forbi og bakke
OB40-holdet
de lokale spillere op.
Desværre har vi set os nødsaget til at trække
vores OB40-hold fra 11-mandsrækken.
Andre turneringer
Der er for få spillere til at kunne stille et 11
I september deltager vi også med flere hold
mands-hold, når der uundgåeligt også vil
i Hinnerupcup og der er også Randers FC
komme afbud til kampe.
fællesarrangement for alle samarbejdsVi har undersøgt, om vi kan komme med
klubbernes spillere og forældre ifm. en
i 7-mandsrækken. Men efter et spillermøde
superligakamp mod FC Nordsjælland.
med de resterende spillere, er det besluttet, at der i efteråret trænes om onsdagen kl.
Træner/leder- og træningstideroversigten er 19.00 i stedet.
opdateret i quickguiden på side 22, så den
Altså ingen turneringsdeltagelse i efteråret
skulle stemme, hvis der skulle være behov
for OB40. Det tages stilling til evt. deltagelse
for at se træningstid eller evt. kontakt til
i turnering igen til foråret 2022.
træner/ledere.
Holdleder for holdet er nu Jozsef Verba.
God efterårssæson.
Lars Olsen
Fodboldformand HØST IF
Tlf. 23 81 01 21

Jozsef Verba
Holdleder
Tlf. 86 22 60 99
Mail verbi007@hotmail.com

NVUI/HØST IF seniorklubsamarbejde

VH FODBOLD
Efterårssæson 2022 starter med hold i Serie 3 og Serie 6.
Serie 3
Som skrevet i sidste nummer inden sommerferien, lå vi til
oprykning inden de sidste kampe. Og selv om vi tabte den
sidste kamp i Hadsten, var vi allerede rykket op i Serie 3 fra
efterårssæsonen.
Så vi er i gang igen efter sommerferien: Et par træninger og træningskampe, og så turneringstart d. 14. august.
Turneringen løber til ultimo oktober med kampe ugentlig
henover efteråret.
Serie 3-puljen vi er kommet i er primært en Djursland-pulje
og ser således ud:
Åstrup-Hammelev, Grenå IF, TRIF, IF Midtdjurs, Østdjurs
91, AH2012, Mørke IF og VH Fodbold.
Medio august har vi spillet to kampe – en uafgjort mod
Åstrup-Hammelev og en vundet over Grenå IF. Så 4 points i
to kampe må siges at være en god start.
Du kan følge efterårets kampe og stilling i Serie 3-puljen på dette link
www.dbu.dk/resultater/hold/11665_356814/stilling.
Serie 6
Serie 6-holdet er også kommet i gang med turneringen. Serie
6-puljen ser således ud: Ans IF, Værum GF, Ulstrup IF, Vellev
IF, Gjern IF og VH Fodbold.
Det er lidt andre hold end vi plejer at møde. Efter fem
kampe ombrydes Serie 6 således, at dem der har flest point
i Serie 6-puljerne samles i nye puljer, hvor man spiller om
oprykning.
Serie 6-holdet har pt. spillet en kamp mod Ans IF, som
blev tabt.
Du kan følge efterårets kampe og stilling i Serie 6-puljen på dette link
www.dbu.dk/resultater/hold/203884_356949/stilling.
Lars Olsen
HØST IF – VH Fodbold ansvarlig
Tlf. 23 81 01 21

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.
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/U6/U7 piger/drenge udendørs torsdag kl. 16.30-17.30 Træner Silje May Lauritsen, tlf. 40 62 10 05
			
Træner Cecilie Devantie, tlf. 40 63 57 37
			
Træner Tilde Dvinge Verba, tlf. 50 43 47 58
U8/U9 piger/drenge udendørs torsdag kl. 16.30-17.30
Træner Nikolaj Hald, tlf. 20 63 74 95
			
Træner Allan Hvidbjerg, tlf. 20 94 77 01
U10 piger/drenge udendørs mandag kl. 17.00-18.15
Træner Henrik Frydensberg Hvass, tlf. 42 22 48 44
udendørs onsdag kl. 17.00-18.15
Træner Henrik Holch, tlf. 26 87 52 40
U12 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
U12 drenge
udendørs mandag kl. 17.00-18.15
Træner Allan Nielsen, tlf. 23 31 01 33
udendørs onsdag kl. 17.00-18.15
Træner Henrik Frydensberg Hvass, tlf. 42 22 48 44
U13 drenge
udendørs tirsdag kl. 16.30-18.00
Træner Marc Steensgaard, tlf. 29 24 77 31
			
Træner Juan Martin de Elizalde, tlf. 28 11 86 12
			
Holdleder (hjælper) Lars Olsen, tlf. 23 81 01 21
			
Holdleder (hjælper) Christina K. Rose, tlf. 41 89 30 16
			
Holdleder (hjælper) Rikke Juul Særmark, tlf. 51 22 09 73
U14/U15 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 Thomas Jørgensen, tlf. 40 63 57 37
			
Holdleder Trine G. Lauritsen, tlf. 40 62 10 05
U14/U15 drenge udendørs tirsdag kl. 16.30-18.30
Træner Søren Søndergaard, tlf. 27 21 31 97
udendørs torsdag kl. 16.30-18.30
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
Oldboys
udendørs onsdag kl. 19.00
Holdleder Jozsef Verba, tlf. 86 22 60 99
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 3 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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DGI/HØST IF Fodboldskole i Hadbjerg
Uge 26, den 28.juni – 2.juli

Årets DGI/HØST IF Fodboldskole i Hadbjerg
i uge 26 var igen præget af coronarestriktioner (dog i mindre omfang end i 2020).
Årets Fodboldskole havde deltagelse af
108 deltagere og 13 trænere/ledere.
Sidste år var besøg af Randers FC-spillere
ikke mulig, så derfor var vi glade for, at vi
i år fik besøg af to spillere fra Randers FC
Superligahold (pt. nr. 1 i Superligaen). Det var
Simon Graves og Jesper Lauritsen. Men ingen
autografskrivning.
I stedet var de to Randers FC-spillere med
rundt til de forskellige hold på banerne, og
deltog aktivt på banen ca. 15 min pr. hold.
Fin måde at gøre det på, og de fik også lige
vist lidt af deres kunnen, ligesom det inspirerede spillerne til lige at yde lidt ekstra. Så
rigtig godt.
Tak til Randers FC for lån af Simon og
Jesper en god times tid midt i deres træningsopstart til årets superligaturnering.
Vejret var OK fodboldskolevejr hele ugen
– dog med en enkelt byge fredag, hvor der alligevel var annonceret vandkamp i de enkelte
hold. Men alt blev taget med højt humør.
Der blev gået til den på banerne, og det
lykkedes os også, at få lov til at bruge den
oppustelige fodboldbane – som så blev brugt
holdvis henover ugen.
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Igen i år var det intense forberedelser, der
muliggjorde at fodboldskolen blev gennemført under sikre og trygge rammer for at
forebygge og minimere evt. konsekvens,
hvis et coronaudbrud skulle ske. Forskudte
mødetider og pauser holdopdelt, ligesom
træningen på de forskellige baner foregik
holdopdelt uden sammenblanding af spillere.
Vi brugte modellen fra sidste år – så ingen
hoppepude eller overnatning i år. Vi håber,
at vi kan komme helt tilbage til normalen
næste år.
Alt i alt gik det faktisk rigtig fint med
alle sikringstiltag. F.eks. holdvis indsamling
af madpakker ved morgensamling – hvor
trænere samlede alle madpakker og satte
dem i køleskabene – og hentede igen til
frokost, så alle ikke skulle rode rundt i
køleskabene. Drikkedunkene fyldte de to
skoleledere til første pause, så alle ikke skulle
tanke ved samme drikketank. Disse ting lærte
vi sidste år, og brugte dem igen i år, da de
virker rigtig godt.
Så jo det lykkedes igen – trods alt – med
endnu en god DGI HØST IF Fodboldskole i
Hadbjerg.
Tak til alle deltagerne – tak til forældre
for forståelse for restriktioner – tak til alle
trænere og ledere og tak til DGI Helle Bluhm
for service – både med levering af ekstra
udstyr/tøj/bolde, og også for alt det forudgående arbejde inden fodboldskolen.
Vi ses igen til fodboldskole i Hadbjerg i uge
26 i 2022.
Billeder fra fodboldskolen kan ses i facebookgruppen ”HØST IF Fodboldskole 2021”.
NB! Har du glemt tøj, madkasse, drikkedunk, … – så har vi stadig en kasse stående
med glemte sager.
Lars Olsen
HØST IF Fodboldskoleleder

HØST – September 2021
Tilbageblik

27

28

HØST – September 2021

HØST – September 2021

Det Historiske Hjørne

Det Historiske Hjørne

OG DET VAR SÅ DEN SOMMERFERIE
Når dette nummer af HØST udkommer, har
de fleste nok brugt sommerferien, forhåbentligt på noget som er dejligt at tænke
tilbage på, nu når hverdagen med madpakker,
arbejde og skole igen banker på.
Det med sommerferie, som vi i dag synes er
en selvfølge, var før i tiden kun noget som var
for de rige, den almindelige arbejder havde
ikke krav på ferie, og hos bønderne var ferie
en by i Rusland.

Det, vi i dag kender som ferieloven, kom
først til i 1938, hvor det blev en arbejders
ret at holde 2 ugers ferie. Før det var det kun
højtrangerende embedsmænd, der kunne
holde op til en måneds ferie, mens de laverestående embedsmænd måtte nøjes med 2
til 12 dage, og feriedagene var vel og mærket
om året.
1953 blev ferien for lønmodtagere ændret
til 3 uger om året, og vi skulle helt hen til
1979 før det blev til 5 ugers ferie.

Antal feriedage i dag, som I der arbejder
nok har styr på, holder jeg ikke kontrol med
længere, da det er mere end 10 år siden
jeg forlod arbejdsmarkedet, og har siden
holdt ferie hele tiden, som nogen siger, at vi
pensionister gør.
Da jeg var dreng på landet, husker jeg ikke,
at vi i familien var på ferie.
Vel den første ”rigtige ferie” jeg var på, var
da nogle i min mors familie havde skillinget
sammen til en uge i sommerhus ved Lystrup

Her undertegnede og Ole fra Ødum,
som venter på at komme afsted til Bornholm.

Her familiens tur i sommerhus i Lystrup i 1958

Af Martin Møller

strand på Djursland, det var stort dengang i
1958 at komme i sommerhus.
Da jeg blev ”voksen” og gik på ungdomsskole i Hadsten i 1963, fik jeg mulighed for at
komme med en tur til Bornholm, det var vildt.
Ny-udlært, færdig som soldat og med eget
hus, i 1970, så kunne man rigtig nyde ferien,
her på liggestolen hjemme i haven, hvor jeg
ligger og holder øje med, om græsset gror, og
det gjorde det da vist, plænen ser da ud til at
kunne trænge til en klipning.
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Når man bladrer sine gamle billedalbum
igennem, undres man over, at der ikke er
flere billeder fra netop den ferie, man nu vil
huske tilbage på, men dengang var det at
tage billeder, ikke lige det der lå først for, og
jeg husker, at helt op sidst i 60’erne/begyndelsen af 70’erne havde man en filmrulle i
fotoapparatet med 12 billeder, og der kunne
nemt være nogle tilbage, når man kom hjem
fra ferie, og det kunne også nemt være, at
juletræet fra samme år var på den samme
filmrulle, som ferien.
Senere blev det til mere, og der kom en
filmrulle med 36 billeder i apparatet, for ikke
at tænke på nu, hvor man med telefonen
fotograferer, stort set alt man kommer forbi,

Det Historiske Hjørne

og for nylig blev det til mere end én rulle film
på en dagstur, vi var på, til Læsø.
Gennem tiden, er det blevet til mange,
mange ferier, og nogen husker man bedre
end andre.
Mange gange har vi været i Norge, flere
gange med gode venner, og for at vi ikke
skulle blive væk fra hverandre, havde vi
walkie-talkie i bilerne (det var før mobiltelefonerne blev opfundet).
For at køre ind i Norge med en walkie-talkie
skulle man have tilladelse fra Televærket i
Norge, hvilket vi måtte søge om hver gang.
Herunder vores Simca 1100 med walkietalkieantenne på taget, og tilladelsen til at
bruge den i Norge.

Det var i 1981, vi var i Norge første gang,
og inden vi skulle afsted, skulle bilen lige
omkring Ole på Uno-X i Ødum, for at få den
sidste olie, og da Ole løftede Simcaen op med
liften røg bunden, og den ene bærearm på
liften gik op gennem bunden af bilen!
Ole måtte handle hurtigt, da vi skulle afsted
dagen efter, så der blev svejset nye plader
i, og så var bilen klar igen, og jeg husker, det
blev en fin tur.
Husker også nogle år senere, med gode
venner på et overnatningssted, vi kom frem
til i Norge, hvor der hverken var strøm, gas
eller potter og pander, så gode råd var dyre, vi
måtte låne et lille gasblus og en kasserolle, og
tænk jer, at koge kartofler og røde pølser til 8
mand, 4 voksne og 4 børn, i én lille kasserolle,

det kan godt være en prøvelse. Mad fik vi
da efter nogen tid. Vi er ikke siden taget til
Norge uden campinggas, potter og pander,
og siden har vi ikke ramt en hytte, hvor vi har
haft brug for det.
De senere år er campinghytter blevet
udstyret med næsten alt, og nu er vi blevet
for gamle og for magelige, til at leje os ind for
billigt.
Et par andre ferier jeg husker tydeligt, det
var i Østrig, hvor man samlede en fartbøde til
sig, som dengang kostede 90 kr. År senere i
Schweiz var en fartbøde steget til 700 kr.!
For år tilbage kørte vi til Amsterdam, og
her husker jeg tydeligt besøget på Madame
Tussauds voksmuseum, hvor vi mødte kendte
personer.

Det er Tina Turner, der er af voks!
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Praktisk information

FERIE OG
FRIWEEKENDER

SPONSORARRANGEMENTER
VED OK I ØDUM
Fredag den 3. september kl. 12-16 – fødselsdagsaktivitet
Fredag den 10. september kl. 12-16 – fødselsdagsaktivitet
Torsdag den 14. oktober
kl. 13-17

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

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

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.

Jeg holder friweekend
den 18.-20. september og
efterårsferie i uge 42.
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.
Mette Krabbe

PRÆSTER
i pastoratet

MK
Mette
Krabbe

MHT
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
Malerfirma H.A. Sørensen & Søn
21 68 39 19
Ved Jørgen Erik Sørensen
mal@has-mal.dk
St.St.Blichersvej 9, Selling
www.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.aula.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.tkj.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

35

27

10.
14.
16.
17.

14

13

Fællesspisning,
kl. 18.00

Sogneudflugt

ONSDAG

Gudstjeneste, kl. 9.30
HØST IF på OK i Ødum, kl. 13.00
Deadline HØST november
Gudstjeneste, kl. 11.00

28

21

7

6

20

31

Kirke i børnehøjde,
kl. 17.30

Kirke i Børnehøjde,
kl. 17.30

TIRSDAG

30

OKT.

udkommer

HØST oktober

Tilmelding til
minikonfirmander

udkommer

HØST september

MANDAG

29

22

15

8

1

30

23

16

9

2
HØST IF på OK i
Ødum, kl. 12.00

HØST IF på OK i
Ødum, kl. 12.00

FREDAG

24. Gudstjeneste, kl. 11.00
26. Kirke i børnehøjde, kl. 17.30
27. Fællesspisning, kl. 18.00

TORSDAG

1

24

17

10

3

4

2

Medhjælper- og
tilflytterfest, kl. 18.00

25

18

11

Deadline til HØST
oktober

LØRDAG

5

Høstgudstjeneste,
kl. 11.00

Gudstjeneste,
kl. 11.00

3

26

19

Gudstjeneste, kl. 9.30

12

Gudstjeneste, kl. 9.30

Gudstjeneste,
kl. 11.00

SØNDAG

SEPTEMBER 2021

