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Ny badmintonformand?
Haludvidelse sættes i bero?
AKTIVITETER

Gospelkoret HØST og
alle andre aktiviteter er i
gang igen.

HØSTFESTER

Det er blevet sæson for HØSTfester. Her
siger bonden tak for hjælpen til alle dem, der
har deltaget i HØSTsæsonen og sammen
fejrer de, at det hårde arbejde er afsluttet.
Men det er også tid til at være taknemmelig for årets HØST. Føde til både dyr
og mennesker er kommet i lade, grøntsager
bliver henkogt og frugt syltet. Nu ved vi, vi
kan komme igennem endnu en vinter.

God HØST

TILBAGEBLIK

Mange var med til gymnastikkens dag.
Tak for en dejlig sogneudflugt.
DET HISTORISKE HJØRNE
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møllen i Tobæk.
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Ferie og friweekend
Kirkebil og sogn.dk
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HØSTGUDSTJENESTE

- med minikonfirmander, leg i præstegårdshaven og helstegt pattegris

Tegning: Per Tjørnild

Ødum Kirke
Søndag den 3. oktober kl. 11.00
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 i præstegårdshaven.

Martin Møller, vores lokalhistoriske fortæller fra HØST, kommer og fortæller om
kirken og præstegården.
Arrangementet afholdes og planlægges
i samarbejde med Ødum byforening, der
sælger drikkevarer til maden. Vi slutter dagen
af med kaffe og kagebord.
Alle er velkomne.
Ødum-Hadbjerg Menighedsråd

GUDSTJENESTER
September		
Ødum
Hadbjerg
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
Søndag d. 31.
22. søndag efter trinitatis		
kl. 9.30 MK
November		
Ødum
Hadbjerg
Søndag d. 7.
Allehelgen
kl. 11.00 MK		
Søndag d. 14.
24. søndag efter trinitatis		
kl. 9.30 MK
Torsdag d. 18.
Tænkepausegudstjeneste
kl. 19.30 MK 		
Søndag d. 21.
25. søndag efter trinitatis			
Søndag d. 28.
1. søndag i advent
kl. 14.00 Familiegudstjeneste		
Tirsdag d. 30.
Kirke i børnehøjde		
kl. 17.30 MK

Gudstjenester

Andre kirke
Andre kirke

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 kirker
kl. 11.00 Sct. Pauls MK
kl. 11.00 Sct. Pauls MHT

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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KIRKEN OG KLIMAET
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PSYKOLOGIEN OG KLIMAET

– EN NØGLE TIL MERE BÆREDYGTIG ADFÆRD

Hadsten Storpastorat, der
er en del af Folkekirken,
afvikler to gratis foredrag
på og i et samarbejde med
Hadsten Højskole. Det sker
under Klimaugerne Favrskov
2021, der forventes afviklet i
ugerne 40 og 41.
Klimaet er kommet på
den kirkelige dagsorden.
Biskopperne i Danmark har

besluttet, at Folkekirken
70 % af CO2 i 2030. Hadsten
skal være med, når resten
Storpastorat ønsker med
af Danmark skal reducere
dette initiativ at høre nogle
udledningen af CO2 inden
fagfolk om deres arbejde med
klimaproblematikken. Som
2030. Favrskov Provsti har
kirke er det nemlig vores
fået udarbejdet klimarapopgave at skabe et rum for at
porten: “Inspiration til
begrænsning af CO2” med 36 tale om, hvad bekymringerne,
uenighederne og ansvaret for
forslag til hvordan Favrskov
vores klima gør ved os som
Provsti kan medvirke til det
samfund og som mennesker.
nationale reduktionsmål på

Tirsdag 5. oktober 2021 kl. 19.00-21.30
os, at adfærdsændringer er
Det første foredrag er ved
mulige for os, men også at det
ph.d. Niels Holm Jensen,
forsker i bæredygtighedspsy- er en vanskelig kamp, hvor
kologi ved Psykologisk Institut, de gamle vaner og dårlige
undskyldninger konstant står
Aarhus Universitet.
på spring.
Hvis vi som samfund
Niels forsker i hvordan
for alvor skal lykkes
man kan bruge psykologiske
med at nedbringe vores
indsigter og adfærdsdesign
CO2-udledning betydeligt,
til at motivere og påvirke
så skal hver enkelt af os
mennesker og organisationer
ændre på mange af vores
til at lykkedes med at handle
indgroede vaner. Kampen
mere grønt i hverdagen.
mod coronavirus har vist

I dette foredrag vil han
fortælle om, hvordan man
kan bruge indsigter om den
menneskelige psykologi til
at skabe grønne vanebrud.
Foredraget er relevant for alle,
der er interesseret i at lave
personlige grønne vanebrud,
og for personer der arbejder
professionelt med at fremme
grøn adfærd blandt borgere,
kunder eller medarbejdere.

Tilmelding sker efter først til mølle-princippet:
www.place2book.com/da/sw2/sales/91wxzqjmer

FOREDRAG OM KLIMA
Onsdag 13. oktober 2021 kl. 19.00-21.30
Det andet foredrag tager tidli- opvarmning er. Det gælder
gere vejrvært hos Danmarks både den videnskabelige
Radio Jesper Theilgaard med baggrund, konsekvenserne
og de nødvendige tiltag for
sit Klimaforedrag fat på de
at imødegå konsekvenserne.
mange myter, der er om
klimaet, og de mange forskel- Med Jesper Theilgaards
baggrund i at formidle vejret
lige opfattelser af, hvad
gennem mere end 40 år, ser
klimaændringer og global

han det nu som en væsentlig
opgave at formidle viden om
de klimaændringer, der er i
gang i øjeblikket. For som han
siger: “Der skal handles nu,
hvis ikke klimaændringerne
skal skabe mere kaos i verden,
end der allerede er”.

Tilmelding sker her: www.place2book.com/da/sw2/sales/byflrq05to
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EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING

Ødum byforening ønsker hermed at indkalde
til en ekstraordinær generalforsamling,
tirsdag den 12. oktober kl. 19.30 i forsamlingshuset med følgende dagsorden:
1. Valg a dirigent.
2. Vedtægtsændring vedr. brug af intern
revisor.
Beslutningen blev truffet på den ordinære
generalforsamling, enstemmigt af de fremmødte medlemmer (over 25 %) og den
nuværende bestyrelse.
Alle medlemmer er meget velkomne.
Bestyrelsen

Det sker i HØST-området

Vi er klar igen med syweekend i Selling, og
glæder os til endnu en weekend hvor vi
kan få syet en masse, og samtidig opmuntre hinanden, og lære nye tricks og idéer af
hinanden.
 Vi åbner fredag 15. oktober kl. 8 og
bliver så længe vi gider.
Lørdag morgen åbner vi igen kl. 8 og
går sent hjem.
Søndag igen kl. 8 til kl. 16.
Du kan deltage i det omfang
du ønsker.
 Frokost og aftensmad kan købes for kr.
40 pr. måltid.
 Borde, strygebræt, strygejern findes
 Medbring egne symaterialer, evt.
bordlampe og forlængerledning
 Kaffe og te ad libitum
 Øl, vand og vin kan købes til meget
rimelige penge
 Stofrester/grej sælges/byttes, så tag
dit overskydende stof med
 Pris: gratis
 Medbring evt. lidt kage, guf eller
andet lækkert til hele holdet
 Maks. antal deltagere: 40 personer pr. dag
Hvis du vil med, så send en mail til
albrechtsen1945@gmail.com.
Alle er velkomne, og om du vil sy en
jakke, noget patchwork eller en balkjole
er helt op til dig selv. Der vil være mange
erfarne syere til stede, så du kan sagtens
få hjælp hvis du behøver det.
Vi håber at se lidt nye ansigter.
Hilsen Sypigerne i Selling

KOM TIL SY-WEEKEND
I SELLING FORSAMLINGSHUS
15.-17. OKTOBER 2021
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Halloween

Invitation til børn i HØST-området mellem 6 og 12 år
lørdag den 30. oktober

NB

For at vi skal
kunne afholde
årets fest har
vi brug for en eller to stykker til at arrangere festen!
Anja Dissing og Elisabeth
Lundholm står til rådighed
med overlevering af tidligere
erfaringer, og fifs til hvordan.

Vi vil holde en ”uhyggelig halloweenfest” i Ødum Forsamlingshus!
Og du er hermed inviteret til årets fest
lørdag den 30. oktober kl. 17-20.
Så skynd dig at sætte et stort x i kalenderen, sig det til dine forældre, så de kan få dig
tilmeldt allerede nu og senest d. 25. oktober.
Af hensyn til planlægningen, opfordrer vi til
at denne dato overholdes.
Vi har plads til maks. 75 børn, så det er
først til mølle.

Vi serverer noget rigtigt klamt og lækkert
monstermad til aftens og skrækkelig, men
skøn kage til dessert. Vi spiser ca. kl. 18. Vi
har skrækkelige dejlige danse-toner, så eventyrlige væsener, vampyrer, hekse, spøgelser
med flere, får mulighed for at få bevæget
de skæve knogler, svinget med hårlokkerne
og rørt lattermusklerne. Der bliver også
en skræmmende overraskelses-oplevelse

11

(selvfølgelig tilpasset børnenes forskellige aldre).
Så find dit indre monster eller eventyrlige
fe frem og kom til årets fest!
Det koster kr. 25, som betales ved
indgangen.
I skal huske nogle penge til sodavand (10
kr.) og/eller juice (5 kr.)
Mange eventyrlige monsterhilsner
Elisabeth og Anja (og det store crew af frivillige!)

En hilsen til børnenes voksne
Stor tak skal på forhånd
lyde til jer frivillige voksne,
der hjælper os med at få
det hele til at ske! Vi har en
særlig gruppe på Facebook,
som I kan blive inviteret ind
i, såfremt I ønsker at deltage
i planlægning, madlavning,
pyntning af lokale, udskæring
af græskar etc.
Gruppen hedder:
”Halloweenfest 30. oktober
2021 i Ødum”
Udklædte voksne er i øvrigt
velkomne hele aftenen. Dog
er der kun mad til jer, hvis der
er rester.
Husk at tilmeldingsfristen er:
25. oktober (ved midnat).
Skrækkelige hilsener
Elisabeth og Anja
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FOROMTALE AF ARRANGEMENTER I KOMMENDE MÅNEDER

TIRSDAGSFORMIDDAGSMØDE om Karen Blixen
Foredrag v. sognepræst Anette Brøndum “Mit livs mottoer ifølge Karen Blixen”
Tirsdag den 9. november kl. 10.00 i Ødum Præstegård
Bille August kunne ikke blive
færdig med hende. Endnu
en film om Karen Blixen er
landet fra hans hånd. Måske
fordi hun er et menneske, en
personlighed, en forfatter,
som man kan blive ved med
at gå på opdagelse i.
Jeg vil ud fra Karen
Blixens mottoer forsøge at
indkredse hendes livsvisdom og dennes modsætning

til kristendommen. Er der
alligevel nogle eksistentielle
sandheder gemt, som vi som
søgende mennesker kan
drage nytte af, måske ikke
blot i modspil men i samspil
med kristne værdier?
Apropos ”Pagten” kan
prisen for trangen til at skabe
kunst blive for dyr?
Anette Brøndum

Kom og oplev en formiddag i
præstegården, hvor vi skal høre
om en af Danmarks mest fascinerende kvinder. Sognepræst
i Skt. Johannes kirken i Århus.
Anette Brøndum, har skrevet
speciale om Karen Blixen
og kristendommen. Denne
formiddag vil hun føre os ind i
Baronessens univers.
Vi begynder kl. 10.00 med
kaffe og boller. Kl. 10.30
begynder foredraget.
Kaffen koster 20 kr.
Mette Krabbe

Temaaften om sorg

FÆLLES ALLEHELGENSSØNDAG
I ØDUM KIRKE

DØDE FORÆLDRES KLUB

Torsdag den 11. november kl. 19.30-21.30, Hadsten Sognegård

Gudstjeneste med levende musik og lystænding

Et personligt foredrag
om at miste tidligt

Søndag d. 7. november, Ødum Kirke kl. 11.00
Denne dag vil vi ved navneoplæsning i
fællesskab mindes dem, vi har mistet i
Hadbjerg og Ødum sogne i året, der er
gået. Gudstjenesten er for alle og der gives
også rum for, at vi hver for sig kan mindes
dem, vi gennem årene har måtte sige farvel
til. I våbenhuset vil der være gravlys, som
man efterfølgende kan sætte på Hadbjerg
Kirkegård eller Ødum Kirkegård.
Vi holder en liturgisk gudstjeneste med
lystænding og korsang, og undervejs vil
professionelle sangere synge 4-stemmige
motetter, koraler og andet godt, som er nøje
udvalgt til lejligheden.
Anders Dohn og Mette Krabbe

Tegning: Per Tjørnild

To måneer efter Sofie
Klingbergs mor var blevet
bisat, oplevede hun et stort
pres fra sine omgivelser. “Nu
må du videre med dit liv”,
var budskabet. Sofie var 16
år, følte sig misforstået og
forkert, og hun begyndte at
isolere sig for at “have sin
sorg i fred”.
I sit voksne liv, og som
uddannet journalist, har Sofie
valgt at bruge sine egne erfaringer med at miste i både
dokumentar-serien: “Mor er
død – men det taler vi ikke
om”, som blev vist på DR1,
og senest i podcastserien
“Døde Forældres Klub”. Hun

har også startet et netværk
for voksne, som mistede
en forælder i barndommen. Hendes store håb er,
at det bliver langt mindre
tabubelagt at tale om døden
og sorgen, så børn – lige så

vel som voksne – ikke skal
opleve den knusende ensomhed oven i tabet af en elsket.
Arrangeret af
præsterne i Hadsten Storpastorat
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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 en 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

HØST-HALLEN UDVIDELSE
Status og information fra projektgruppen
Som vi berettede om i sidste
nummer var vi kommet
tættere på første spadestik
til HØST-Huset. og dog.
Vi stopper lige op ”igen”
og ”tager endnu en dyb
indånding”.
Årsagen er at priser på
materialer til byggeriet lige nu
er voldsomt efterspurgte og
derfor er prisniveauet også
betydelig højere end normalt.
De afgivne tilbud for
byggeriet har klausuler
indbygget, der tager højde
for dette – så derfor skal vi
lige være helt sikre på, hvad
det konkret betyder for vores
byggeri inden vi siger endelig
go nu eller evt. vælger en
udskydelse indtil markedet
for byggematerialer er faldet
lidt til ro. Til eksempel kan
oplyses, at kommunen af
samme årsag har udsat flere

anlægsprojekter som følge af
prisudviklingen på materialer.
Vi forventer en endelig beslutning senere i
september.
Af samme årsag er der
intet nyt om tidsplanen for
projekt HØST-Huset. Mere
om det i novembernummeret
af HØST.
Arbejdet med fondsansøgningerne fortsætter dog
ufortrødent.

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

PENSIONIST
HJÆLPERE
Siden sidst er der gjort rent
i hallen bag ”kasserne”, og
udendørs er vi i gang med
at skifte net på de mål, der
trænger. Og så alt det andet
småtteri som der hele tiden er
i en forening, der har masser
af aktivitet både ude og inde.
Vi får dog også stadig tid
til snak og en kop kaffe i
klublokalet ind imellem. Så
det er nogle ganske hyggelige
timer vi har hver torsdag, når
vi mødes i pensionistgruppen.

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

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

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.

15
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KIRKE I
BØRNEHØJDE

HØST IF LØB

Endelig kan vi mødes igen

Løb sammen med andre motionister i lokalområdet

Løbeture for alle

Hadbjerg Kirke
Tirsdag d. 26. oktober kl. 17.30
Vi holder kirke i børnehøjde igen, og vi glæder
os helt vildt. Vi mødes i Hadbjerg Kirke, hvor
der er gudstjeneste for børn og barnlige sjæle,
vi synger salmer og lærer Fadervor. Bagefter
spiser vi pizza sammen.
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
30. november
7. december
Juleafslutning med teaterforestilling
i Ødum Forsamlingshus og Ødum Kirke

Mette Krabbe

HØST IF Løb tilbyder fælles løbeture for alle
som har løst til at løbe med andre motionister.
Uanset om du løber en eller flere ture
om ugen, er det altid motiverende at have
nogle at løbe med eller en fast aftale for at
komme afsted…
Vi løber i passende tempo, evt. med opsamling i grupper – så der er plads til alle.
Mød op til en frisk løbetur for alle ved
HØST IF Motion
HØST-Hallen

GOSPELKORET

HØST

Gospelkoret HØST er startet op igen efter
en alt for lang coronapause.
Vi synger i Ødum Kirke hver tirsdag kl.
17.00-18.30.
Ingen optagelsesprøve – alle er velkomne,
og der er plads til flere.
Mød op og bliv en del af et skønt kor.
Vi synger, fordi vi elsker at synge!
Korleder, Maria Norby Gjødsbøl, er i fuld
gang med planlægning af sange og evt. arrangementer, vi kan deltage i.

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.
Bemærk, det er ganske gratis at være med.

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

STAVGANG

Nu nærmer vi os tiden for de mørke aftener,
hvor det bliver for risikabelt at vandre rundt i
vejsiderne.
Derfor går vi fra og med lørdag d. 9. oktober, om lørdagene kl. 10.00 indtil det bliver
sommertid igen.
Sidste torsdagstur for i år bliver d. 30.
september.
Vi slutter stadig med en kop kaffe og en
sludder.
Kom gerne og vær med, der er plads
til flere.

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

FLOORBALL

BADMINTON

Så er der igen gang i Bordtennis Ungdom og
Bordtennis Senior. Dejligt igen at kunne dyrke
sin idræt. Og nu helt uden restriktioner.

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

HØST IF er klar med en ny badmintonsæson.

Så er vi så småt i gang efter sommerferien og
Opdatering på i Bordtennis-facebookgruppen nu helt uden restriktioner.
Træningstiderne er uændrede efter
Så har du lyst til et par timers meget
sommerferien:
intensiv træning med floorballspillet som
ingrediens, så kig forbi og prøv. Det koster
Begynder/let øvede
ikke noget at prøve nogle gange. Vi har også
Tirsdag kl. 18.00-19.15 og torsdag kl. 18.00-19.00
ekstra stave man kan prøve med. Der er
Øvede
mulighed for omklædning og bad. HUSK altid
Tirsdag kl. 19.00-20.15 og torsdag kl. 19.00-20.00
drikkedunk.
Ses vi i HØST-Hallen til Floorball.
Peter Thybo Christensen
Opdatering i facebookgruppen – HØST
Tlf. 50 74 73 15
Floorball
Mail ptc@aabnet.dk

Vi har forsat ledige baner. Pris pr. bane/
sæson: kr. 1.200
Kontakt og forhør om der er en tid der
passer jer.
Ledige banetider i HØST‑Hallen
sæson 2021-2022
Dag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag

Tid
18.00-19.00
16.00-17.00
21.00-22.00
16.00-17.00
16.00-17.00

KROLFTRÆNING
Efter en god lang sommer med masser af krolf,
nærmer vi os efterårssæsonen. Men bare
rolig, krolfen fortsætter uændret mandage
og fredage kl. 13. ved HØST-Hallen.
Vi forventer stadig mange dage med dejligt
vejr, og også nogle med udfordrende vejr,
men det klarer vi med lidt kreativitet, eller i
værste fald må vi nøjes med at drikke kaffe.
Mød gerne op, og prøv at være med et par
gange, vi har det sjovt, både mens vi spiller,
og under kaffen.
Vagn Salling Poulsen
Kontaktperson
Tlf. 23 25 19 89
Alice Madsen
Kontaktperson
Tlf. 28 52 34 68

JU JITSU

Træningstider
Børn (i skolealder)
tirsdage kl. 17.00-18.00
Ungdom, voksne
tirsdage kl. 18.00-19.15 og torsdage kl. 20.00-21.30

I HØST-Hallen, Mejsevej 1, Hadbjerg
Yderligere information og kontakt
www.facebook.com/hadbjergjujitsu/
Thomas Langton

Ledige baner
1
2
3
5
5

VOLLEY VOKSNE
MIXHOLD
HØST IF Volleyball er i gang igen
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:
Emil Bjørn
Tlf. 40 14 37 66
Mail emil_oedum_bjoern@hotmail.com

Lars Olsen
Kontaktperson
Tlf. 23 81 01 21

Claus Glavind
HØST IF
Tlf. 71 78 02 30
Mail claus@glavind.net
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FODBOLD
Børne- & ungdomshold HØST IF

NVUI/HØST IF seniorklubsamarbejde
U9 holdet forsætter
med Nikolaj og Allan som
trænere.
Man kan følge
holdene via dette link til alle hold
www.dbu.dk/resultater/Klub/705.

Efterårssæsonen er godt i gang
Efterårsturneringen udendørs er medio
september ca. halvvejs, inden nogle at
holdene går over til indendørs fodbold.
Alle restriktioner er nu ophævet, men der er
stadig plads til omtanke, og nogle af de ting vi Ugentlig vil jeg slå kommende uges kampe op
har lært undervejs, er stadig en bestanddel af i de lokale facebookgrupper Hadbjerg, Ødum
og Selling, så man lige får en påmindelse om
vores lokale fodboldtræning og kampe.
hvad der sker på banerne, hvis man skulle få
HØST IF deltager i efterårslyst til at kigge forbi og bakke de lokale spilturnering med flg. hold
lere op i kampene.
I september deltog vi med flere hold i
U8 DR, U9 DR, U10 DR, U12 DR, U12 PI,
Hinnerup Cup, og der var også et Randers
U13 DR, U15 DR og U15 PI.
FC-fællesarrangement for alle samarDerudover har vi vores U5/U6/U7-hold,
som indtil videre bare træner, men vi er i gang bejdsklubbernes spillere og forældre ifm.
med også at kigge på kampe til disse årgange. superligakampen mod FC Nordsjælland.
Det er mange hold og spillere i vores
Fortsat god efterårssæson.
”lille” klub her i Hadbjerg. Banekapaciteten
bliver udfordret ind i mellem – men med lidt
forhåndsplanlægning og positiv indstilling hos
spillere og træner/ledere glider det fint.
Vores U8/U9-hold er nu splittet op
De har stadig de samme træningstider, men
de træner særskilt med egne trænere.
Delingen har været nødvendig, da der er
masser af spillere på begge årgange.
For U8 er det Thomas, Ida og Frida – der
har overtaget trænerrollerne og Zennie er
holdleder som ordner alt det praktiske og
administrative. U8 holdet har allerede spillet
3 kampe her og vundet 2 af dem og tabt den
3. knebent til lokalrivalerne fra Voldum.

U8 efter kampen mod Hadsten, som HØST IF vandt 11-2.
Som det kan ses er Flemming Sørensen VVS Hinnerup
tøjsponsor.

VH FODBOLD
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.
Vi har nu spillet 6 kampe – og efter en god
start med 7 points i de 3 første kampen, har

vi nu tabt de sidste 3 kampe. Skader og andet
fravær er en af årsagerne, men det er meget
tæt pulje, hvor alle reelt kan slå alle. Vi håber
på at vi får lidt styr på skader, så vi kan stille
stærkeste hold til anden halvdel af efterårsturneringen. Målet er, at vi denne gang skal
spille mere end en sæson i Serie 3.

Du kan følge efterårets kampe og stilling i Serie 3-puljen på dette link:
www.dbu.dk/resultater/hold/11665_356814/stilling
Serie 6
Der er spillet en kamp mod hver af de 5
andre hold i puljen og vi har vundet de 4
kampe og tabt 1 til Ans.
Nu er der ombrydning og vi er så kommet i
pulje med flg. Hold, der skal spille om oprykning til Serie 5: Randers Freja, All Stars FC91,
Værum GF, Hammel GF, Kristrup Boldklub.

Det er nogle lidt andre hold end vi plejer at
møde. VH Fodbold Serie 6 har 2 points med
fra inden der blev ombrudt til nye puljer qua
de 4 vundne kampe.

Du kan følge efterårets kampe og stilling i Serie 6-puljen på dette link:
www.dbu.dk/resultater/hold/203884_357079/stilling

Lars Olsen
Fodboldformand HØST IF
Tlf. 23 81 01 21

VH Fodbold

OB 40
Som det blev skrevet i sidste nummer af
HØST, har vi måttet trække vores 40 års
OB hold. Altså ingen turneringsdeltagelse i
efteråret. Det tages stilling til evt. deltagelse i
turnering igen til foråret 2022.
De spillere, som stadig vil spille, har besluttet at træne hver onsdag kl. 19.00 udendørs.
Senere vil de gå over til den indendørs tid
på onsdage kl. 21.00, hvor der spilles futsal i
HØST-Hallen.
Holdleder for holdet er Jozsef Verba.
Spørgsmål eller andet ved OB40-holdet
kan stilles til:
Jozsef Verba
Tlf. 86 22 60 99
Mail verbi007@hotmail.com

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

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 3: Åstrup-Hammelev, Grenå IF,
TRIF, IF Midtdjurs, Østdjurs 91,
Joen Loesner
AH2012, Mørke IF og VH Fodbold
Træner
Serie 6: Randers Freja,
Lars Olsen
All Stars FC91, Værum GF,
HØST IF – VH Fodbold ansvarlig
Hammel GF, Kristrup Boldklub og
Tlf. 23 81 01 21
VH Fodbold
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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 piger/drenge udendørs torsdag kl. 16.30-17.30
Træner Thomas Lund, tlf. 27 51 88 70
			
Træner Ida Søndermark Vinther, tlf. 26 31 80 04
			
Træner Frida Bøje Glavind, tlf. 30 60 44 14
			
Holdleder Zennie Lyager, tlf. 40 33 15 53
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
ingen træning, kampdag onsdag
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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GYMNASTIKKENS DAG DEN 28. AUGUST 2021
Lørdag d. 28. august åbnede

HØST IF Gymnastik HØST‑Hallen

op til gymnastikkens dag
Alle kunne komme og prøve nogle af de
aktiviteter gymnastikken byder på i løbet af
sæsonen.
Leg og bevægelse for de små 0-4 år, spring
fra 5 år, zumba og crossgym for voksne. Ca.
40 børn 0-4 år med forældre mødte op og
fik 5 kvarters leg og hop i redskabsbaner,
faldskærme og flyveture.
Knapt så mange springere fandt vej, men
vi håber at se dem på springholdene alligevel. Zumba og crossgym blev godt besøgt
– de voksne fik varmen og en god start på
lørdagen.
Tak til jer der kiggede ind og var aktive, så vi
alle fik en dejlig lørdag – vi prøver helt sikkert
næste sæsonstart med gymnastikkens dag.
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Tak for en dejlig sogneudflugt til Filip´s Sten & Billedhuggeri
Den 1. september begav flere
af pastoratets borgere sig på
sogneudflugt. Vejret var med
os, og vi havde en skøn dag i
selskab med stenhugger Filip
Møller. Det var en fornøjelse at høre ham fortælle
om sit arbejde som
stenhugger.

Derefter gik turen til den
genfundne bro, for til sidst
af slutte af på Vrads Stations
restaurant. Vi glæder
os allerede til
næste år.

Ødum-Hadbjerg
menighedsråd
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BERETNING AF NIELS MØLLER PÅ ÅGÅRD
Af Martin Møller

I HØST november 2020 fortalte jeg om
Ågård, som min farbror Niels Møller og Anna
ejede og boede i det meste af livet, inden
Niels Møller døde i 1981.
Heldigvis skrev farbror Niels sine erindringer om Tobæk Mølle (mit fødehjem) ned, så
det han huskede om det ikke gik i glemmebogen, og her er billede og beretningen, som
farbror nedfældede det:
Niels Møller fortæller:

M

Tobæk Mølle-” Idyl” 1895
Vi ser den store mølledam, som bestod
indtil 1935, da den nye vej blev anlagt,
den havde før den tid gået gennem
gården, samtidig blev vandretten solgt,
og dermed ophørte mølleriet.

ine forældre, Ane Marie og Laurs
Jensen Møller, købte Tobæk Mølle
den 1. februar 1923 og overtog
den 1. marts samme år.
Jeg var på det tidspunkt 11 år, og var meget
spændt på, at skulle bo og virke i en gammel
vandmølle, og mine forventninger blev egentlig
ikke skuffede. Landbruget dertil med sine 79
tdr. land, blev drevet som almindeligt landbrug
på den tid med heste, køer, svin, ænder og
høns, men det er mølleriet jeg vil fortælle om.

I mølleriet stod to kværne. Stenene målte
48 tommer i diameter og var vel 14-15
tommer tykke. Så var der en pillekværn –
altså til at lave gryn på, den har jeg kun set
i drift en enkelt gang. En valse var der også,
den blev brugt jævnlig, idet der var nogle
kunder som brugte valset havre til hestene,
endvidere en sigte, men den har jeg aldrig
set i gang.
På det tidspunkt, vi kom til møllen, var der
ret god søgning af landmænd, som skulle

have deres korn malet. Elektriciteten kom her
til området i 1919, men det var jo ikke alle,
der fik det lige straks, og jo da slet ikke alle,
der fik kværn.
Belysningen på møllen blev også klaret
med vandkraft, idet den tidligere ejer, P.
Rasmussen, havde anskaffet en dynamo, som
blev trukket af vandhjulet. Der stod også en
akkumulator på loftet, men den duede ikke,
så når vi skulle have lys, skulle vandhjulet i
gang, og når vi gik i seng om aftenen, måtte

en af os have en flagermuslygte i hånden og
ind at stoppe møllen, men det gik såmænd
også meget godt, bortset fra at remmen, som
trak dynamoen, kunne hoppe af, og så var det
hele jo mørklagt.
Som før fortalt, var der god søgning til
møllen dengang, og jeg kan huske, at når vi
kom fra skole om eftermiddagen, var der altid
møllegæster, ikke mindst om vinteren, for
så havde landmændene jo bedre tid. Når de
havde fået sækkene læsset af, og hestene
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spændt fra, og de havde fået et foder
hakkelse, fulgte landmændene med min far
ind i stuen og fik kaffe og en lille cerut. Jeg
kan da også huske, der var nogle stykker, som
spillede kort med min far.
Det var så en af mine ældre brødre, Anders
eller Laurits, der passede møllen.
Arbejdsgangen foregik på den måde, at når
kornet var kommet ind forneden i møllen, så
blev det vejet og toldet, og med kridt skrevet
på nedløbet fra en kværn. Når sammentællingen var foretaget, blev der toldet 4 pund af
hver 100 pund som betaling for arbejdet. Det
kunne almindeligvis blive til 200 pund om
dagen, og det blev betragtet som en ganske
god forretning.
Men nu var sækken klar til at blive hejset
op til kværnen. Det foregik naturligvis ved
møllens kraft, idet man trak i et reb og en
mekanisme bevirkede, at sækkene ganske
langsomt steg op på loftet gennem 2 lemme,
som af sig selv klappede i, når sækken var
kommet igennem.
Men det kunne give vanskeligheder med
vandkraften om vinteren, idet vandhjulet i
streng frost kunne fryse fast, så det måtte
løsnes med økser og jernstænger, og ved
snestorm fra øst/sydøst kunne afløbsbækken
fyge fuld af sne, så hjulet kom i bagvande, og
så måtte vi ud med skovlen og grave i sneen.
Den store mølledam kunne heller ikke
passe sig selv, da den ellers ret hurtigt ville
gro til med grøde. Det var især åkander og
andemad, som var dominerende, så hver
eneste sommer måtte den ryddes. Det foregik på den måde, at en mand fra Selling, Jens
Bertelsen (født i Langskov 1868), sømmede
seks vognfjæl sammen til en tømmerflåde,
og så havde han en le på en lang granstang,
og med dette sejlede rundt i dammen og
skar grøden løs. Når så en dag vinden kom
i nordøst, drev det ned til vandkarmen. Der
stod Jens og tog det op og så kørte vi det
i møddingen. Det kunne blive til mange
vognlæs.
Samme Jens var kyndig på møllen, det var
ham som bildede kværnene (Opfriske furerne
i møllestenene, når disse begynder at slides
og maler mindre fint /Red.).
Fisk var der også i dammen, navnlig ål, men
også en del gedder. Jeg husker en gang min
broder Anders skød en gedde på 4 pund, vi
fangede ål i rusen ved slusen. Det var især de

mørke augustnætter, at vi somme tider kunne
fange en 20-25 store ål på en nat. De var
nu ikke særligt velsmagende, for de smagte
af mudder.
I mosen var der et rigt fugleliv. Vildænder
rugede og vandhøns var der mange af, og de
var ret tamme. Gik man langs dammen en
sommeraften, kunne de somme tider være
helt nede i haven, og fortsatte man af mosevejen var bekkasinerne i luften med deres
gækkende lyd og sankthansormene lyste
omkring os.
Men kundekredsen blev mindre og mindre,
og min far averterede i avisen, at korn nu
kun blev modtaget til formaling hver anden
dag, sådan gik det nogle år, men så skete det,
at Randers Amts Vejvæsen henvendte sig til
min far og ville købe hans møllerprivilegium
og jord til en ny vej over mølledammen nord
om gården.
Vejen gik gennem gården og har sikkert
gjort det siden møllen blev oprettet i
15-1600-tallet. Med den stigende trafik
skulle vejen nu udenom. Det var også en
meget snæver passage, idet der fra hjørnet af
kostalden til stuehuset kun var 4 meter.
Så i 1935 blev vandet lukket ud af mølledammen, mølleriet blev slået i stumper og
stykker med store hamre, og en ny vej anlagt,
og så kan jeg mindes et lille vers, som en
poetisk møllersvend med blyant havde skrevet på en bjælke i mølleriet.
Du gamle mølle stadig du går
og ældre du bliver år for år
en gang med tiden stille du står
og aldrig-aldrig mere du går.
Den 15. februar 1975
Niels Møller
Ågårdsvej 6, Ødum

Ja, således skrev min farbror Niels Møller fra
Ågård, og godt at erindringerne er gemt.
Teksten blev også bragt i Hadsten
Kommunes Lokalhistoriske Arkiv og
Samlingers Jubilæumsskrift gennem 10 år
1970-1980
Niels Møller har også skrevet om, hvad han
har fået fortalt om Tobæk Mølle, men det
venter vi med til næste gang.

FERIE OG
FRIWEEKENDS

Jeg holder efterårsferie i uge 42.
I denne perioder henviser jeg til kirkekontoret i Hadsten på tlf. 86 98 04 25
eller til mine kolleger i Hadsten på tlf.
86 98 08 09.

PRÆSTER
i pastoratet

MK
Mette
Krabbe

Mette Krabbe

MHT
Marie
Hedegaard
Thomsen

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.

Sogn.dk

Præster og menighedsråds
kontaktoplysninger samt gudstjenesteliste kan findes på sogn.dk.
Til smartphone kan man gratis
hente appen ”Kirkekalenderen”,
som har de samme oplysninger.
Her kan man tilføje sine favoritkirker og nemt få et overblik over
de næste gudstjenester i vore
sogne.

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

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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sponsorhjørnet

sponsorhjørnet

FRI VASK – hele dagen

NYT LYSANLÆG

PÅ HADBJERG STADION
KE EL, Ødum
Delsponsor for vores nye lysanlæg (armaturer)
I starten af september fik vi en længe ventet
udskiftning af vores lysanlæg på træningsbanen på Hadbjerg Stadion.
Det er primært Favrskov Kommune, der
står for denne del, og det gør de også her
efter standardprocedure. Men for at lysanlægget lige kan få den ekstra kvalitet og
ekstra lux – har vi lavet en aftale med KE EL
om et delsponsorat, så vi har fået nogle af de
bedste armaturer, der er på markedet. Vi har
selv sponsoreret de sidste kroner med vores
årlige OK-sponsormidler, som vi får via vores
OK Ødum benzinkort etc. Det giver det helt
perfekte lys over træningsbanen, nu når vi går
ind i de mørkere vintermåneder. Vi glæder os
til tage det i brug.
Vi vil især gerne benytte lejligheden til
at takke det lokale firma i Ødum KE EL og
Torben Eriksen for dette bidrag, der muliggjorde denne ”ekstra investering” i lysanlæg.
Allerede i den indledende fase var Torben
behjælpelig med at få en ekspert, der normalt
bevæger sig på de større stadions, omkring
Hadbjerg for opmåling etc., så vi kunne få
de helt optimale armaturer. Da Torben jo
også er ”gammel” ØHG’er, er det dejligt, at
han tænker på alle de gode timer, han havde
dengang han selv spillede i ØHG, som en del
af HØST IF hed dengang,
Stor tak til Favrskov Kommune, KE EL
samt HØST IF’s OK-pulje for bidrag til vores
nye lysanlæg i Hadbjerg.

KE EL’s elektrikere var på banen i højt solskin,
da de udskiftede armaturerne.

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.
Nu er 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 Formiddagabonnement 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 Aftenabonnement 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 dagenabonnement, kan du få fri og
ubegrænset bilvask for den
tilmeldte bil i alle OK's vaskehaller i
hele åbningstiden.
Lars Olsen
HØST IF Sponsorudvalg
Mail Lars.knud@godmail.dk
Tlf. 23 81 01 21

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

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

Kommende sponsorarrangementer
Torsdag den 14. oktober kl. 13-17

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.

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

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.
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Her finder du

Her finder du

KALE
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T
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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
www.høstif.dk
Claus Glavind, formand
71 78 02 30
claus@glavind.net
Klublokalet
86 91 42 46
Trykkeri
Ecograf
70 25 77 88
kontakt@ecograf.dk
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
odumvandvaerk@outlook.dk
I/S Ødum Vandværk
Formand Anco Sangers
20 28 36 70
Kasserer Torben Holm Knudsen
20 93 41 37
Vvs og blikkenslager
Byens VVS-Hadsten ApS
70 25 08 86
Mågevej 20, Hadsten
www.vvs-byens.dk
info@bovas.dk
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Kirken og Klimaet,
kl. 19.00

ONSDAG

1. HØST november udkommer
7. Allehelgen-gudstjeneste, kl. 11.00

26

19

Kirke i Børnehøjde,
kl. 17.30

18

5

28

12

Ekstraordinær
generalforsamling,
kl.19.30

Kirken og Klimaet,
kl. 19.00

TIRSDAG

11

4

27

NOV.

udkommer

HØST oktober

MANDAG

27

20

13

6

29

28

21

14

7

30

Syweekend

FREDAG

9. Tirsdagsmøde – Karen Blixen, kl. 10.00
11. Temaaften om sorg, kl. 19.30
14. Gudstjeneste, kl. 9.30

HØST IF på OK

TORSDAG

29

22

15

8

1

18.
21.
28.
30.

30

23

24

17

10

31

Gudstjeneste, kl. 9.30

Tænkepausegudstjeneste, kl. 19.30
Gudstjeneste, kl. 11.00
Familiegudstjeneste, kl. 14.00
Kirke i Børnehøjde, kl. 17.30

Halloweenfest,
kl. 17.00

Gudstjeneste,
kl. 11.00

Syweekend

Syweekend
16

3
Gudstjeneste, kl. 9.30

Gudstjeneste,
kl. 11.00

9

2

Høstgudstjeneste,
kl. 11.00
Fællesspisning i
præstegårdshaven

SØNDAG

Deadline til HØST
november

LØRDAG

OKTOBER 2021

