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HØST – dit og mit blad
Hadbjerg Ødum Selling
Tidende er dit og mit blad.
Det er et blad, der er
drevet udelukkende af frivillige
kræfter:
Alt materiale er skrevet af
flittige folk fra Selling, Tåstrup,
Langskov, Hadbjerg, Ødum,
Røved, Astrup og alt det ind i
mellem. Ene gode ildsjæle fra
det lokale foreningsliv.
10 gange om året tænker
alle disse mennesker på, hvad
de vil skrive i HØST; hvordan vi reklamerer bedst for
vores arrangement, hvad er
vigtig viden for lokalområdet,
hvordan gik vores seneste
arrangement og hvordan vi når
læserne bedst.
10 gange om året, tænker de
på dig.
Niels Bjarne Larsen står
for det grafiske udtryk. Niels
Bjarne arbejder ihærdigt
med at forny bladets udtryk
løbende, redigere billeder mv.
Det materiale, de forskellige
foreninger har sendt til HØST,
har Niels Bjarne til opgave at få
til at klæde hinanden, når det
står side om side.
Bladet prydes af Per
Tjørnilds smukke illustrationer,
der passer til årstiden og ofte
kommenterer bladets indhold.
Og i Det historiske Hjørne,
fortæller Martin Møller om
de gode gamle dage, set med
lokale briller. Således bliver
HØST på magisk vis til et
sammenhængende og relevant
blad, der henvender sig til alle.
Rikke Møller Antvorskov har
som redaktør det overordnede
ansvar for, at presseloven

overholdes og sørger for at
bladets linje holdes.
Bag bladet står de lokale
borgerforeninger og forsamlingshuse, Hadbjerg Skole,
HØST IF og Ødum-Hadbjerg
Menighedsråd.
Redaktøren planlægger, indkalder og afholder
redaktionsmøder ca. 3 gange
årligt. I redaktionen sidder
en repræsentant fra hver af
foreningerne bag HØST.
HØST drives for et årligt
tilskud fra hver forening,
som redaktionen fastsætter.
Desuden er vi så heldige, at
en del lokale håndværkere og
handlende støtter os ved at
annoncere i bladet under ”Her
finder du”.
Og endelig har vi en del
abonnenter, som ikke bor
lokalt, men som får bladet
leveret i postkassen alligevel.
Det hele styres af vores dygtige bogholder Irma Katholm,
som samvittighedsfuldt passer
på pengene.
Når HØST er blevet trykt,
afleverer vi det til vore unge,
flittige bude, som suser rundt
til alle jeres postkasser.
Og 4 uger senere gentager
det hele sig endnu engang, som
det har gjort nu i over 38 år.
God HØST
Rikke Møller Antvorskov
Niels Bjarne Larsen
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HØST udkommer hver
måned ekskl. januar og august.
Omdeles lørdag før den første
i måneden og tre dage frem.
Deadline 3. sidste
lørdag i måneden.
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November
December-jan
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DEADLINEUDKOMMER
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Materiale til HØST
indleveres til redaktøren.
Er HØST ikke kommet?
Kontakt redaktøren.

HØST kan også læses
på internettet

8370.dk
Klik på Links | HØST bladet
www.hadstenstorpastorat.dk
/kirkeblade/
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DET SKER I HØST-OMR ÅDET

Fælles allehelgenssøndag
i Ødum Kirke
Gudstjeneste med levende musik og lystænding
Søndag d. 7. november kl. 11.00, Ødum Kirke
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

PRÆSTER I PASTORATET

GUDSTJENESTELISTE
November		
Ødum
Hadbjerg
Søndag d. 7.
Allehelgen
kl. 11.00 MK		
Onsdag d. 10.
Tænkepause-gudstjeneste
kl. 19.30 MK 		
Søndag d. 14.
24. søndag efter trinitatis			
Torsdag d. 18.
Plejehjemsgudstjeneste 			
Søndag d. 21.
25. søndag efter trinitatis		
kl. 11.00 MK
Søndag d. 28.
1. søndag i advent
kl. 14.00 familiegudstjeneste		
Tirsdag d. 30.
Kirke i børnehøjde		
kl. 17.30 MK
December		
Ødum
Hadbjerg
Søndag d. 5.
2. søndag i advent		
kl. 11.00 MK
Tirsdag d. 7.
Børneteater i Ødum
kl. 17.00 i forsamlingshuset		
Søndag d. 12.
3. søndag i advent
kl. 9.30 LTM		
Søndag d. 19.
4. søndag i advent		
kl. 16.00 Ni læsninger MK
Torsdag d. 23.
Lille juleaften		
kl. 16.00 Julegudstj. MK
Fredag d. 24.
Juleaftensdag
kl. 15.00 MK
kl. 13.00 MK
Lørdag d. 25.
Juledag
kl. 11.00 MK		
Søndag d. 26.
2. juledag			
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Andre kirker

kl. 11.00 Sct. Pauls LTM
kl. 15.00 Møllegården MK
kl. 11.00 Sct. Pauls MHT

Andre kirker

kl. 14.00 Kollerup MK
kl. 11.00 Sct. Pauls LTM

MK
Mette Krabbe
AMKH Anne Martiny
Kaas-Hansen
LTM
Lise Thorbøll
Melchiorsen
MHT
Marie Hedegaard
Thomsen
RH
René Høeg
AB
Anders Bonde
GUDSTJENESTER
Gudstjenesterne i de enkelte
kirker kan også ses på
www.hadstenstorpastorat.dk,
sogn.dk eller ved hjælp af
appen Kirkekalenderen – her
vil du også altid kunne se,
hvis der skulle ske ændringer.
Eller snup et eksemplar af
”KiRKEN – kirkebladet for kirkerne i og omkring Hadsten”,
som ligger i våbenhuset.
HØST | Side 5

Tænkepause-gudstjeneste i Ødum Kirke

VALG
Onsdag den 10. november kl. 19.30, Ødum Kirke

Tirsdagsformiddagsmøde om Karen Blixen

Kommunalvalget står for døren og det giver anledning til at kaster
sig over Jørgen Elklits tænkepause Valg. Bogen handler om valg
og demokrati i både Danmark og andre lande, og vigtigheden af at
afholde reelle demokratiske valg uden fusk og sjusk, hvor magthaverne stilles til ansvar overfor borgerne.
I gudstjenesten vil vi sætte Jørgen Elklits tanker om valg og
demokrati i forhold til valg i eksistentiel forstand. At træffe et
valg kan være noget af det sværeste i hele verden og have afgørende betydning for vores liv, men vi kommer ikke udenom det.
Velkommen til valgaften i Ødum Kirke!

MIT LIVS MOTTOER
IFØLGE KAREN BLIXEN
Foredrag v. sognepræst Anette Brøndum
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

TÆNKEPAUSEGUDSTJENESTER
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
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…er korte musikgudstjenester,
hvor vi undervejs synger salmer,
lytter til musik, ord og bønner
og giver os tid til at reflektere
over livet. Temaet for refleksionerne kan være forskellige,
men alle tager de udgangspunkt
i en af bøgerne fra Århus
Universitets serie Tænkepauser,
og bliver hver især perspektiveret med tekster fra bibelen.

OM AARHUS UNIVERSITETS
SERIE TÆNKEPAUSER
Tænkepauser er små bøger med
store tanker. På kun 60 sider
formidler forskere fra Aarhus
Universitet deres viden om
netop det, de ved mest om. Tag
en pause og bliv klogere på alt
fra tro, håb og kærlighed til
myrer, monstre og skurke. Idéen
med serien er at kanalisere
forskningen ud til nye målgrupper og ind i hverdagens pauser.

BASUN
Undervejs vil ingen ringere end
Jesper Busk Sørensen stå for
musikken.
Han har siden 2009 været
ansat som basunist i Berliner
Philharmonikerne, der af mange
anses for at være verdens bedste symfoniorkester. Som den
kun fjerde dansker i orkestrets
130-årige historie konkurrerede
han sig ind på en plads, som ikke
havde været besat i 8 år.
Jesper Busk Sørensen turnerer i det meste af verden, både
som orkestermusiker, solist og
som gæstelærer ved forskellige
musikkonservatorier.
Han er desuden adjungeret
professor ved Det Kongelige
Danske Musikkonservatorium
og tilknytningen til Danmark
er stadig meget stærk. Derfor
glæder han sig til nu også at
spille i Ødum Kirke sammen
med organist Anders Dohn.
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Temaaften om sorg

Døde Forældres
Klub
Torsdag den 11. november kl. 19.30-21.30, Hadsten Sognegård
ET PERSONLIGT FOREDRAG OM AT MISTE TIDLIGT
To måneder 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

Den Blå Café

Sorggruppe for voksne

Den Blå Café holder åbent
den første fredag i hver måned
kl. 15.00-17.00 i Hadsten Sognegård.

I sorggruppen i Folkekirken
Favrskov kan du finde støtte,
hvis du har mistet et betydningsfuldt menneske og mærker
sorgen rive i dig. Det er gratis at
deltage, og der er åbent for alle.
I sorggruppen vil du møde
andre, der har mistet, og vi
taler om, hvordan man lever
med tabet. Fællesskabet kan
hjælpe dig med at bære sorgen
og den forandrede hverdag. En
sorggruppe forsøger ikke at
fjerne din sorg eller at presse dig
til at ’komme videre’. Formålet

Den Blå Café er et gratis tilbud
til alle i Favrskov, der har mistet
og som har lyst til at mødes
med andre, der ved, hvad det vil
sige at miste et betydningsfuldt
menneske i sit liv. Den Blå Café
er et supplement til sorggrupperne i Folkekirken Favrskov og
er både for dig, der har været
med i en sorggruppe, for dig,
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som overvejer at
begynde, eller for
dig, som ønsker at
mødes med andre i
samme situation.
Bag Den Blå Café
står Folkekirken Favrskov.
Vært er
sognepræst Mette Krabbe.

med sorggruppen er at skabe
rum, hvor man sammen med
ligestillede har tid og plads til at
tale om det, der er svært.
SÅDAN FOREGÅR
SORGGRUPPEN
Du bliver tilbudt en individuel
samtale, før du kommer til
det første møde. I fællesskab
finder vi ud af, om sorggruppen
kan være en hjælp for dig.
Sorggruppen ledes af sognepræst Mette Krabbe. Præster
har tavshedspligt, fører ikke

journal og har stor erfaring med
at tale med mennesker i krise
og sorg.
Sorggruppen er ikke et
terapi- eller behandlingstilbud
men en mulighed for at finde
støtte i en svær tid. Samtalerne
er fortrolige, og vi mødes ca.
hver anden uge. Møderne finder
sted i Sognegården, Kirkevej 5,
Hadsten.
Er du interesseret i at høre
mere, er du meget velkommen
til at ringe til Mette Krabbe på
tlf. nr. 40 88 96 00.

HØST | Side 9

ÅBEN
M KROFON

Åben mikrofon
Selling Forsamlingshus
Torsdag d. 18. november 20
Torsdag d. 18. november 2021 kl. 19.00, Selling Forsamlingshus

Kan du spille et instrument, synge en vise, fortælle
en historie/lave standup eller lave tryllerier – og har
du lyst til at vise det for et publikum?
Eller vil du være publikum, bakke op og klappe og
synge med?

Så er muligheden der i Selling Forsamlingshus
d. 18. november.
Kan
duAltspille
Solister, duoer, trioer
osv.
og alleet
er instrume
velkomne!
fortælle en historie/lave s
Vi stiller lyd og lys til rådighed – og
tryllerier
– og har du lyst ti
holder mikrofonerne åbne – og så
er scenen klar til netop din/jeres
optræden.
Vi vil blive glade, hvis du/I vil
Eller vildig/jer
du være
publikum,
bakk
tilmelde
hurtigst
muligt,
så vi ved lidt om, hvad vi skal
have på scenen af udstyr og
kan tilrettelægge aftenen.
Lars Johansen og ClausSå er muligh
Pape står for planlægningen
og aftenens program.forsamlingshus
Vi spiller
og synger også selv. Kim Trige
leverer lækkert lyd og lys,
Solister, duoér, trioér
trådløst udstyr etc.
Planen er, at vi laver to arrangementer mere hen over vinteren og
foråret, så vi får ny musikalitet dyrket
Vi stiller lyd og
frem – helt lokalt – sammen.

og holder mikrof
så er sce
din

Tilmelding og spørgsmål til Claus Pape, Byvej 33,
Selling, tlf. 42 80 90 84, clauspapedk@gmail.com

Farver og lys til den mørke november måned.
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Tegning: Per Tjørnild

HØST
| Side
Vi vil blive
glade,
hvis11 du/I v

Fem sangaftener og en højskoledag med foredrag og fællsesang

Syng sammen – sammen!
SANGAFTEN OM VINTER OG JUL
Torsdag d. 25. november 2021 kl. 19.30, i Sct. Pauls Kirke

”

Kom og
vær med
en enkelt
aften eller
tag hele
molevitten med:
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Idéen med dette initiativ er at
fortsætte den fællessangslyst,
der opstod i den første periode af
coronatiden. Det var især Philip
Faber, der tændte denne lyst, når
han hver morgen dukkede op
på DR1 med sit positive sind og
klavermusik til vores fælles sang
hjemme i stuerne. Senere var der
flere fredage aftener med fællessang med nogle af vores kendte
musikere og sangere. Her var det
Mads Steffensen, der sammen
med Philip Faber styrede
fællessangen. TV2 lavede også
flere initiativer og nu, halvandet
år efter at Danmark blev lagt
ned, er længslen efter at kunne
mødes og synge sammen i kirker,
forsamlingshuse og til koncerter
ikke blevet mindre. Tværtimod.
Derfor har vi i Hadsten
Storpastorat og Folkekirken
Voldum-Rud taget dette
initiativ til gennemførelse i
2021/2022. Vi ønsker at styrke
fællesskabet ved at invitere til
fællessang på tværs af sogne og
kirker. Det er tid til igen at synge
sammen – sammen.

Til sangaftenerne synger
vi de bedste af de bedste
sange og salmer, der hører
årstiden og højtiden til, både
fra Salmebogen, 100 Salmer og
Højskolesangbogen.
Når vi har sunget os godt i
gang, inviterer vi i et samarbejde med Hadsten Højskole
til en højskoledag lørdag den
26. februar 2022. Her vil du
bl.a. kunne høre et foredrag
om fællesskab ved forstander
Rikke Holm, Askov Højskole,
og Mathias Hammer kendt fra
radio og TV vil føre os ind i sangfællesskabet – med en masse
sang sammen, naturligvis.
Vi glæder os så meget til at
kunne lufte vores sangstemmer
sammen med jer!
Vi er allerede godt i gang:
Første sangaften tog vi i det fri,
nemlig ved udealteret i Vissing
tilbage i maj måned. Her i
september sang vi høstsange og
-salmer i Lyngå Kirke, så til tredje
sangaften i Sct. Pauls Kirke
torsdag d. 25. november gælder
det julens nostalgiske toner.

Julemarked i Ødum
27. november kl. 11.00-16.00, Ødum Forsamlingshus
Lørdag d. 27. november lukker vi dørene op til et hyggeligt
julemarked for børn og voksne. Forsamlingshuset vil være
fyldt med forskellige boder, hvor der vil være mulighed for
at gøre et godt køb.
Der vil være mulighed for at købe kage, saft og kaffe.
Så kom og oplev julestemningen, når vi skyder julen i
gang med vores julemarked i:
Ødum Forsamlingshus, Ødum Torv 2A, 8370 Hadsten
27. november kl. 11.00-16.00. Der er fri entré.
Ved interesse for at leje en bod (pris 150 kr.):
Venligst kontakt Pia Larsen, tlf. 23 27 75 38
eller Elisabeth Lundholm, tlf. 41 58 90 62

Program
Torsdag d. 25. november 2021 kl. 19.30 i Sct. Pauls Kirke
Sangaften om vinter og jul
Torsdag d. 20. januar 2022 kl. 19.30 i Voldum Kirke
Sangaften om vinter og kyndelmisse
Lørdag d. 26. februar 2022 kl. 10.00-16.00 på Hadsten Højskole
Foredrag og fællessang
Torsdag d. 31. marts 2022 kl. 19.30 i Ødum Kirke
Sangaften om forår og påske
HØST | Side 13

Vi søger
friske drenge
og piger til
luciaoptog i
Ødum Kirke

FAMILIEGUDSTJENESTE
1. søndag i advent, den 28. november kl. 14.00, Ødum Kirke
Vi indleder julemåneden med familiegudstjeneste i Ødum Kirke, hvor vi
håber på at frivillige børn fra Ødum og
Hadbjerg sogne har lyst til at gå Lucia.
Hvis ingen børn melder sig, har menighedsrådet og kulturudvalget lovet at gå

Lucia, men vi håber meget på at mange
HØST-børn melder sig.
Efter gudstjenesten kører vi til Selling
Forsamlingshus til juletræstænding.
Alle er meget velkomne.
Mette Krabbe

Den 24. november, Ødum Kirke
Traditionen tro er der luciaoptog til
familiegudstjenesten i Ødum Kirke
1. søndag i advent kl. 14.00. Det plejer at
være minikonfirmanderne, der går lucia,
men i år har vi ingen minikonfirmander.
Derfor søger vi friske drenge og piger i
Ødum og Hadbjerg sogne til at gå Lucia
den 28. november.
Tilmelding til Mette Krabbe på mail
mekr@km.dk eller på sms 40 88 96 00.
Vi øver onsdag den 24. november efter
skoletid.

JULETRÆSTÆNDING I SELLING
Så afholdes der igen juletræstænding
i Selling Forsamlingshus.

1. søndag i advent, d. 28. november ca. kl. 15.00, Selling Forsamlingshus
Det blev jo aflyst i 2020, men vi kører på
igen i år efter vanlig skabelon.
Det vil sige, at der er gudstjeneste
kl. 14 i Ødum Kirke, og umiddelbart derefter starter juletræstænding i Selling
Forsamlingshus, hvilket i praksis vil sige
ca. kl. 15.
Alle er velkomne, også fra Hadbjerg/
Ødum, og deltagelse er gratis.
Der bliver serveret gløgg og æbleskiver, vi synger nogle sange, tænder
juletræ, uddeler slikposer.
Vi kunne godt tænke os at gøre ”lidt
noget andet” med arrangementet
samtidigt, så der er mulighed for
julemarked i år. Hvis du er interesseret i et bord til julemarked, så
kontakt vores udlejer Jette på mail
selling.forsamlingshus@gmail.com.
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Der er også mulighed for at
lave sin egen juledekoration, hvor
forsamlingshuset står for gran og
ler, så må I selv sørge for resten.
Der kommer eventuelt flere
detaljer om arrangementet, når
vi kommer tættere på. Det
bliver meldt ud via Facebook.
Vi håber på igen at få
fyldt huset ”som vi plejer”.
På bestyrelsens vegne
Martin Bugge Kobberø
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KOMMENDE MÅNEDER

AKTUELT

Julefest

Vi efterlyser ca. 10 frivillige, der
brænder for banko, og som
har lyst til at være en aktiv del
af det udvalg, der hver onsdag
afholder bankospil i Hadbjerg
Forsamlingshus. Du kan være
med til at sætte dit præg på, hvad
en god bankoaften skal indeholde.

5. december 2021 kl. 14.00-17.00, Ødum Forsamlingshus
Vi starter med café. Der serveres æbleskiver, pebernødder,
gløgg og saftevand.
Bagefter skal vi spille julebanko, danse om juletræ, synge
julesange, samt forskellige lege.

Det er jo december, så måske
kommer julemanden forbi…
Pris 30 kr.pr. deltager
Vi slutter julehyggen af
med fællesspisning med

Skal du være med i det
nye banko-udvalg?

julemandens ”Risengrød med
kanel og smørklat”
S.U. 1. december 2021 - Send
en sms til 30 64 31 94.
Juleudvalget

HVEM HAR STJÅLET NISSEKRAFTEN?

HØST-Hallen udvidelse

Teaterforestilling og
juleafslutning for Kirke i Børnehøjde

Status og information fra
projektgruppen

Tirsdag d. 7. december kl. 17.00, Ødum Forsamlingshus og Ødum Kirke
Nissen med det mærkelige
navn, som de andre nisser griner
af, mister det allervigtigste og
pludselig er julens trylleri borte.
Hvem har dog gjort sig til tyv af
noget så betydningsfuldt? Og
hvorfor? Svarene på de spørgsmål skal ikke gives her.
Dem giver forestillingen i en
vidunderlig fortælling om jul,
venskab og kærlighed.
Pakket ind i poetisk julegavepapir med små overraskelser,
(næsten) ægte magi og en lille
smule uhygge i børnehøjde. Og
mon ikke det endnu engang
lykkes at redde juleglæden?
Regn trygt med, at julens magi
breder sig til både børn og
voksne blandt publikum.
Det århusianske børneteater
HonningBanden der præsenterer en følsom, spændende,
sjov og varm juleforestilling
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for publikum i alderen 3-9 år
og deres voksne. Med plads til
publikums indfald før, under og
efter forestillingen.
Manuskriptet er skrevet af
den århusianske børneteatermager Poul Lokjær.
I hovedrollerne ses Asger
Rasmussen og Maja Muhlack.
KULTURUDVALGET INVITERER PUBLIKUM I ALDEREN
3-9 ÅR OG DERES VOKSNE
Kom i Ødum Forsamlingshus og
oplev denne forestilling. Tirsdag
d. 7. december kl. 17.00
Der afsluttes med pizza,
derefter går vi i kirken og synger
et par julesange.
Tilmelding på sms
30 64 31 94 senest 1. december –
arrangementet er gratis.

Som vi skrev i sidste nummer
af HØST, var der lige en
”time out”-situation for lige
at komme på plads i forhold
til de stigende priser samt
leveringsvanskeligheder på
materialer og håndtering af
klausuler med byggefirmaet for
evt. prisstigninger. Det ser lidt
lysere ud nu en måned senere.
Betonelementerne, som var
sat til levering i efteråret 2022,
kommer i april. Så det gør at vi
kan komme i gang noget før. Der
er dog lige nogle ting, der derudover skal falde på plads – men
vi vil antagelig kunne begynde
at grave lige efter nytår. Så gode
nyheder trods alt selvom der
lige resterer det sidste for at alt
er på plads.

Arbejdet med fondsansøgningerne fortsætter
ufortrødent. Senest har ELRO
Fonden givet endeligt tilsagn
til en ekstrabevilling på kr.
400.000 udover de kr. 100.000,
som de allerede havde forpligtet sig til – så i alt kr. 500.000
fra ELRO Fonden til inventar.
Tak for det! Vi håber på flere
tilsagn fra de fonde vi har søgt
om støtte til HØST-Huset.
De næste par uger vil vi få
alt på plads, så der kan laves
en endelig tidsplan for projekt
HØST-Huset. Mere om det i
decembernummeret af HØST.
Lars Olsen
Kontaktperson i projektgruppen
Tlf. 23 81 01 21
lars.knud@godmail.dk

Lyder det som noget for dig,
så kontakt venligst Hadbjerg
Borgerforening, enten på mail
eller ring til et af bestyrelsens
medlemmer.
Bestyrelsen
Hadbjerg Borgerforening

HØST-HUSET INDTIL NU
Favrskov Kommune afsatte
i 2019 740.000 kr. til udvidelse af servicefaciliteterne
i HØST-Hallen og den samlede anlægssum og afledt
drift vurderes i forbindelse
med budget 2019-2022.
Samtidigt vil Folkekirken
bygge et konfirmandhus.
Det kan med fordel for
alle placeres i tilknytning til HØST-Hallens
udvidelse og derfor indgå
sammen med udvidelse af
servicefaciliteterne.
Hvorslev Byggefirma har
fået totalentreprisen, men
byggeriet er ikke sat i gang,
fordi klausuler i kontrakten
vedrørende dyre byggematerialer skal vurderes.
Der er ingen plan for hvornår byggeriet vil stå færdigt.
Sideløbende søges fonde
om tilskud til projektet.
Ny opdatering i kommende numre af HØST.

Kulturudvalget og Mette Krabbe
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Opfølgning på fjernvarmemødet d. 16. september 2021
Tusind tak for et rigtig godt
møde om fjernvarme i Hadbjerg
torsdag d. 16. september.
Det var dejligt at se den store
tilslutning, høre de mange gode
spørgsmål og den livlige debat.

Vi håber, at alle fik noget ud af
aftenen.
Til alle jer, der ikke kunne
deltage i mødet, men som
ønsker at vide mere om
Favrskov Kommunes klimaplan

Hvem er
HØST IF?

og om Hadsten Varmes tilbud
om fjernvarme i Hadbjerg, så
kan I læse mere om dette på
borgerforeningens hjemmeside.
Hadbjerg Borgerforening

Pr. 15. oktober er 62 ud af de krævede 101 husstande tilmeldt.

ER DU VORES NYE
UDVALGSKOORDINATOR?
HØST IF søger ny udvalgskoordinator, der ønsker at være med til
styrke samarbejdet mellem vores aktiviteter.
Du som person er og vil:

pensionisthjælpere
Efteråret er over os, og derfor
er vi i pensionistgruppen i gang
både udendørs og indendørs,
hvor der er behov for ”ydelser”,
som vi kan håndtere. Vi keder
os ikke.
Hallen er gjort klar til indendørs aktiviteter. Banderne til
indendørs fodbold er stillet op
og tjekket af. Bolde til indendørs fodbold er gennemgået
og ryddet op i. Udendørs vil
vi nu gå banerne efter og få
lappet småhuller med muldjord
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iblandet græsfrø, så de er klar
til forår igen. 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
Tlf. 23 81 01 21

HØST IF
pensionisthjælpere
Opgaver som små reparationer, oprydning i boldrum,
container, skabe, klublokale,
i hallen og udenomsarealerne samt lapning af
”mindre” huller på banerne –
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.
På forhånd tak.

•
•
•
•
•
•
•
•

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 det som dig vi søger? Så ring eller skriv
straks til Claus, og lad os tage en snak.

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
Tlf. 71 78 02 30
formand@hostif.dk
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KV21

Simon Buus Olsen
I Hadbjerg er jeg født, her har
jeg hjemme
Simon Buus Olsen, nummer 10
på listen hos Venstre

Dit kryds ved kommunalvalget
gør en forskel for din hverdag

Ved kommunalvalget kan du få indflydelse på
din kommune. Kommuner løser en bred vifte af
opgaver, og som borger møder du kommunen
gennem hele livet. Kommunernes arbejde danner
rammerne om danskernes hverdag.

Byrådskandidat for Venstre
til kommunalvalg 2021

Bopæl: Hadbjerg
Alder: 33 år
Stilling: Salgs- & Eventchef
i Hadsten Håndbold + Daglig
leder af Hadsten Kultur- &
Idrætscenter

Vi har her fornøjelsen at præsentere
tre lokale kandidater til KV21
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Jeg er født og opvokset i
Hadbjerg og i HØST-området,
og har boet i området eller haft
et stort tilhørsforhold hertil i
hele mit liv.
Jeg er vokset op i et område,
hvor frivillighed, engagement,
initiativ og flid var vigtigt for at sikre en udvikling og ikke en afvikling
af området. Da jeg var barn, var mine forældre sammen med mange
andre borgere på barrikaderne, da man overvejede at lukke udskolingen på Hadbjerg Skole.
Jeg var et ungt menneske, der oplevede på nærmeste hold hvordan min far og andre ildsjæle i byen, sammen med skolen og kirken
sammen kæmpede for HØST-Hallen og området vi i dag nyder så
meget godt fra.
Jeg ved derfor også hvor vigtigt det er, at vi har en lokal kandidat
i byrådet i Favrskov (og gerne flere), der kan tale områdets sag,
når det bliver nødvendigt. I denne valgperiode har Rikke (S) været
den stemme, tidligere har det være Joachim (A) og Inge (V), der
har været garant for at området blev hørt og sat på dagsordenen i
byrådssalen.
Området udvikler sig, og det er en udvikling vi ikke bare kan
stoppe, men som vi i samarbejde skal sikre bliver til alles bedste.
Naturligvis skal vores infrastruktur, institutionspladser, skole,
idrætsfaciliteter og lignende følge med, når vi bliver flere i området.
Derfor er det også godt at høringssvar lige har fået forvaltningen
i kommunen til at stoppe lidt op, ift. hvordan vi dimensionerer det
nye store område i Hadbjerg, så bl.a. trafiksikkerheden også følger
med.
Jeg vil være garant for at HØST-området altid har en stemme
i byrådet, som kæmper for hele området, for frivilligheden, for
initiativet, for foreningslivet og for en stærk udvikling i samspil med
borgerne igennem dialog.
For i HØST-området er jeg født, opvokset, været en del af
idrætsforeningen i 17 år, været en del af fodboldskolen i 15 år, spillet
i HØST IF i 25 år og nu bor jeg her igen som voksen og med familie,
fordi området gav mig en masse gode oplevelser da jeg var ung, og
det skal vi også føre videre i fremtiden, for min familie og for alle
andre borgere i vores dejlige område.

HØST | Side 21

Rikke Randrup Skåning

Byrådsmedlem og kandidat
for Socialdemokratiet
til kommunalvalg 2021

Bopæl: Hadbjerg
Alder: 47 år
Stilling: Selvstændig med egen
klinik: Fysioterapi for Børn og
Unge i Hadsten
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At tage del i det omgivende samfund har altid været en del af mit liv
og min interesse. Min nysgerrighed og lysten til at tage medansvar
er min drivkraft.
I 2017 blev jeg for første gang valgt ind i Favrskov byråd. Jeg
genopstiller med ønske om at kunne fortsætte det lokalpolitiske
arbejde med den erfaring, jeg nu har med mig.
Jeg sidder i Social- og Sundhedsudvalget, som varetager handicap-, psykiatri-, ældre- og sundhedsområdet. Den store opgave
i denne byrådsperiode, har været at sikre ekstra ressourcer for
at håndtere et stadigt stigende behov på handicap-, psykiatri- og
ældreområdet. Vi har besluttet opførsel af flere plejeboliger bl.a.
nyt plejecenter ved Hadbjergvej i Hadsten. Som bestyrelsesmedlem i Favrskov Forsyning har jeg været med til at sætte retning for
en bæredygtig forsyning. Vi har igangsat renovering og modernisering af alle fire genbrugspladser og har arbejdet med rekreative
løsninger ift. klimatilpasning.
Jeg er optaget af at skabe smidigere og lettere sagsgange for
familier med behov for afklaring og støtte. Jeg vil arbejde for at
sikre kvalitet og faglighed i social- og sundhedstilbud for sårbare og
ældre borgere samt at fremme biodiversitet og klimatilpasninger.
Helt lokalt er jeg særligt glad for, at det er lykkedes at sætte
penge af til en stærkt tiltrængt cykelsti mellem Hadbjerg og
Hadsten. Jeg ser også frem til at arbejdet med udvidelsen af
HØST-Hallen kan sættes i gang. Det projekt er et flot eksempel
på, hvordan lokale kræfter i samarbejde og på tværs kan skabe
udvikling til glæde for alle borgere og på denne måde imødekomme
mange interesser og behov.
Jeg tror på respektfuld dialog og samarbejde på tværs af byrådet
og ser muligheder frem for begrænsninger i udviklingen af vores
samfund på land og i by.
Jeg bor i Hadbjerg på 15. år med Martin og vores tre børn. Jeg
er uddannet fysioterapeut og har i mere end 20 år arbejdet i det
offentlige med børn og unge med meget forskellige ressourcer og
behov. I dag er jeg selvstændig med egen klinik: Fysioterapi for Børn
og Unge i Hadsten.
Jeg er klar til en snak eller gåtur i lige præcis dit lokalområde for at høre, hvad du har på hjerte. Jeg kan kontaktes på
arrs@favrskov.dk eller tlf. 23 84 34 47.

Anne-Sophie Schjønning Eriksen
Mit navn er Anne-Sophie Schjønning Eriksen, jeg er 44 år og bor
i Hadbjerg sammen med min mand Morten, som er selvstændig
entreprenør, vores to børn Kristoffer på 12 år og Marie-Helene på 10
år, som begge går på Hadbjerg Skole, og sidst men ikke mindst vores
bomuldshund Stella.
Jeg er folkeskolelærer i tysk og dansk på Hadsten Skole.
Sideløbende er jeg ved at færdiggøre merituddannelsen som lærer
på VIA i Silkeborg.
Jeg bor i Hadbjerg og har boet her siden 2008.

Byrådskandidat
for Det Konservative Folkeparti
til kommunalvalg 2021

Bopæl: Hadbjerg
Alder: 44 år
Stilling: Folkeskolelærer i tysk
og dansk, Hadsten Skole

HVORFOR POLITIK - OG KONSERVATIV POLITIK?
Jeg er ny ud i det politiske virke, men har stor lyst til at tage del i den
lokale/kommunale politiske debat med det sigte at skabe en god,
fornuftig og konstruktiv dialog med henblik på samarbejde på tværs
af partier. Dét, mener jeg, er vejen frem, så Favrskov kan udvikle
sig til at blive et endnu bedre sted at bo på tværs af aldersgrupper,
bygrænser og erhverv.
Jeg tror på ordentlighed, retfærdighed og på individets frie valg
og ansvar for sig selv i fællesskabet.
I lokalpolitiske sager er det dette, jeg vil lægge vægt på, når vi
søger løsninger i samarbejdet.
Mine mærkesager er:
• (Bedre/mere) Plads til de unge i Favrskov
• Øget samarbejde mellem skole, fritidstilbud, kirke og kultur
• Turismetiltrækning – Hvad kan vi tilbyde i Favrskov, og hvordan kan vi gøre Favrskov endnu mere attraktiv for turister?

Café-møde
Fredag 12. november kl. 16-17 i HØST-Hallens fællesrum
Rikke Randrup Skåning,
Socialdemokratiet, Favrskov,
og Anne-Sophie Schjønning
Eriksen, Det Konservative
Folkeparti, Favrskov, vil gerne
byde på en kop ”politisk” kaffe.
Vi er nysgerrige efter at høre,
hvad I lokale borgere måtte

have af spørgsmål til os inden
Kommunalvalg 2021 tirsdag 16.
november, og om I har nogle
politiske idéer, I har lyst til at
dele med os.
Det er ganske uforpligtende,
så kom forbi, og vi vil glæde os
til at høre, hvad der rører sig

politisk hos jer. For os kan det
give inspiration til det videre
arbejde for HØST-området.
Rikke Randrup Skåning og
Anne-Sophie Schjønning Eriksen
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AKTIVITETER

Kirke i børnehøjde

Endelig kan vi mødes igen
Hadbjerg Kirke
Tirsdag d. 30. november 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
FOR KIRKE I BØRNEHØJDE
7. december: juleafslutning, se side 16.
Mette Krabbe

Gospelkoret HØST
Gospelkoret HØST er startet op igen
efter en alt for lang coronapause.
Vi synger i Ødum Kirke hver tirsdag
kl. 17-18.30
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.

HØST IF Motion
Stavgang

Vi er allerede gået over til vinterstavgang
– så vi går ikke længere om aftenen, men
i stedet hver lørdag kl. 10.00 indtil det
bliver sommertid igen.
Vi slutter stadig med en kop kaffe og
en sludder.
Kom gerne og vær med, der er plads
til flere.
Vagn Salling Poulsen
Tlf. 23 25 19 89
vsphadbjerg@gmail.com

HØST IF Løb

Løbeture for alle hver lørdag kl. 9
Løb sammen med andre motionister i
lokalområdet
HØST IF Løb tilbyder fælles løbeture
for alle som har lyst 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-Hallen
FÆLLESLØB I HØST IF LØB
For tiden er der fast ugentlig fællestur
lørdag 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.

Krolftræning

Vi trodser vejr og vind og fortsætter
med krolf indtil videre. Så uændret krolf
for alle mandage og fredage kl. 13. ved
HØST-Hallen.
Mød gerne op, og prøv at være med et
par gange, vi har det sjovt, både mens vi
spiller, og under kaffen.
Kontaktpersoner
Vagn Salling Poulsen
Tlf. 23 25 19 89
Alice Madsen
Tlf. 28 52 34 68

Floorball

Faste træningstider er mandage kl.
20.00-22.00 i HØST-Hallen
Så skal vi rigtig i gang igen. De fleste
udendørs idrætter er slut, så der er basis
for, en gang ugentligt et par timer, at
få ”svedt godt igennem” til Floorball
mandag i HØST-Hallen.
Så har du lyst til et par timers meget
intensiv floorballtræning, så kig forbi
og prøv. Det koster ikke noget at prøve
nogle gange. Vi har også ekstra stave
du 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

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.
LEDIGE BANETIDER
SÆSON 2021-2022
Dag
Tid
Ledige baner
Tirsdag
16.00-17.00
2
Tirsdag
21.00-22.00
3
Onsdag 16.00-17.00
1
Torsdag 16.00-17.00
4

AKTIVITETSANSVARLIG
Vi søger stadig en aktivitetsansvarlig 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 af betalt baneleje.
• Udlevering af nøglebrik til banelejere, som har behov for dette.
Interesseret?
kontakt bestyrelsen.
Claus Glavind
Tlf. 71 78 02 30
claus@glavind.net

Lars Olsen
Kontaktperson Floorball
Tlf. 23 81 01 21

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

Side 24

| HØST

HØST | Side 25

NVUI/HØST IF SENIORKLUBSAMARBEJDE

VH Fodbold
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.

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

Bordtennis

Bordtennis Ungdom og Bordtennis
Senior er godt i gang igen. Dejligt igen at
kunne dyrke sin idræt. Og nu helt uden
restriktioner.
Opdatering i
bordtennisfacebookgruppen.
Træningstider
Begynder/let øvede:
Tirsdag kl. 18.00-19.15 og
torsdag kl. 18.00-19.00.
Øvede: Tirsdag kl. 19.00-20.15
og torsdag kl. 19.00-20.00.
Peter Thybo Christensen.
Tlf. 50 74 73 15
ptc@aabnet.dk

Volley voksne
mixhold
HØST IF volleyball er i gang igen med
vintertræning
Torsdage kl. 20.00-22.00
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. grundslagene.
Har du spørgsmål, er du velkommen
til at henvende dig til:
Emil Bjørn
tlf. 40 14 37 66
emil_oedum_bjoern@hotmail.com
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SERIE 3

SERIE 6

Vi har nu spillet 12 kampe – og
efter en god start med 7 points
i de 3 første kampen, har vi tabt
de sidste 9 kampe.
Skader og andet fravær er
nogen af årsagerne til, at det
ikke er gået helt som forventet.
Men moralen er OK på holdet
trods de mange nederlag. Der
trænes flittigt og humøret er
stadigt højt selvom nedrykningen til Serie 4 fra foråret 2022 er
en kendsgerning.
Du kan se stillingen i Serie
3-puljen på dette link:
www.dbu.dk/resultater/
hold/11665_356814/stilling.

Vi mangler en enkelt kamp, og
kan konstatere, at vi slutter på
en 3. plads i puljen. Til foråret
nedlægges Serie 6, så vi skal
spille Serie 5 alligevel. Men vi
ved endnu ikke hvordan dette
set up bliver.
Du kan se stillingen i Serie
6-puljen på dette link:
www.dbu.dk/resultater/
hold/203884_357079/stilling.
AFSLUTNING
Efter sidste kamp den 30. oktober afholdes der afslutningsfest.
Træning herefter kun indendørs i Voldum Hallen fredage
kl. 20-22.
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
quickguide
Puljer
Efterårssæsonen 2021
startede med hold i Serie 3
og Serie 6.
Serie 3:Åstrup-Hammelev,
Grenå IF, TRIF, IF Midtdjurs,
Østdjurs 91, AH2012,
Mørke IF og VH Fodbold
Serie 6:Randers
Freja, All Stars FC91,
Værum GF, Hammel GF,
Kristrup Boldklub og
VH Fodbold
Joen Loesner
Træner
Lars Olsen
HØST IF – VH Fodbold ansvarlig
Tlf. 23 81 01 21
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Fodbold
BØRNE- & UNGDOMSHOLD

U13 DR har
med kun 10
mand på holdet vundet
alle 10 kampe
i efterårets
turnering.

Efter efterårsferien er vi trukket
indendørs i HØST-Hallen, hvor vi er så
heldige at have hallen til rådighed om
fredagn og de fleste lørdage. Så det giver
os så mulighed for at tilbyde indendørs
fodbold i HØST-Hallen til alle vores
børne- & ungdomsspillere.
Enkelte hold fortsætter udendørstræning hen over vinteren bl.a. U15 DR, der
spiller i Liga 5, og som også er tilmeldt
udendørs vinterturnering – 7 kampe frem
til primo marts 2022. Vi vil se, om vi kan
få hjemmekampene spillet på kunstgræs
på en af banerne i Favrskov Kommune i
Hadsten, Hammel eller Hinnerup.
Alle hold der har deltaget i udendørsturneringen under DBU, har klaret sig fint.
Vi vil dog alligevel fremhæve et enkelt
hold: U13 DR – som kun er 10 spillere,
hvilket betyder at INGEN må melde afbud,
når der skal spilles kamp. De har deltaget
i U13 DR C-rækken og spillet 10 kampe i
efteråret. De har vundet dem alle – mange
tætte og spændende kampe, hvor moralen og sammenholdet på holdet har givet
sejrene til sidst. Godt gået af jer U13 DR.
HØST IF deltager i DBU’s indendørsturnering, som er lagt op som fem
enkeltstående stævner hen over vinteren.
Desuden deltager nogle hold i klubstævner i det østjydske. Hadsten Revisions
Cup og vores eget FavrskovMesterskaber

Selv om HØST IF ”kun” spiller i C-rækken,
kan der sagtens gå ”en ny Jonas Bager”
rundt herude.

i IndeFodbold ultimo februar er noget
HØST IF skal deltage i.
Jo vi går en indendørs sæson i møde
med mange på gulvet i weekenderne.
Udover vores egne træningstider er DBU
også booked ind til flere stævner hen
over vinteren. Så HØST-Hallens gulv
bliver udnyttet mest muligt.
Træningstider og kontaktoplysninger
til trænere og ledere kan ses i quickguide
på side 30.
God vintersæson.
Lars Olsen
Fodboldformand HØST IF
Tlf. 23 81 01 21

OB 40 - HØST IF
Som det blev skrevet i tidligere numre af
HØST, har vi måttet trække vores 40
års OB hold. Altså har vi ingen turneringsdeltagelse haft her i efteråret for
OB40. Der tages stilling til evt. deltagelse i turnering igen til foråret 2022.
Der trænes indtil videre onsdag enten
udendørs kl. 19.00 eller indendørs futsal
kl. 21.00 i HØST-Hallen.

Observatør
ved U10 DR-kamp
Til vores hjemmekamp i U10 DR den 2.
oktober mod Harlev IK – som vi i øvrigt
vandt 9-5 – sad der ”pludselig” en observatør fra Randers Freja (Randers FC).
Claus Stennum Jensen kiggede efter
emner til et kommende U10 DR-hold
i TOP-center (ATK+ center U10-U12
drenge). Det er en del af klubfællesskabet med Randers FC, hvor man kikker på
alle 31 samarbejdsklubber, der har U10
DR-hold. 20 spillere bliver udtaget til
træningsstart. Udtagne spillerne bliver i
”moderklubben” indtil videre.
Man skal være både god og heldig for
at slippe igennem nåleøjet til denne trup,
når der skal udvælges mellem 300-400
spillere. Det bliver spændende om HØST
IF får nogen med!

Claus Stennum Jensen udtalte efter
kampen, at der var et par interessante
spillere imellem. Og selv om HØST IF
”kun” spiller i C-rækken, kan der sagtens
gå ”en ny Jonas Bager” rundt herude,
som han sagde! Jonas Bager startede
sin karriere i HØST IF som børne- &
ungdomspiller, og via Randers FC er han
nu professionel i Belgien i deres bedste
række for Royale Union Saint-Gilloise.
Det gav et løft til U10 DR-holdet, at
der havde været en fra Randers FC for at
kigge på dem. De fik det først at vide bagefter, hvilket har givet en god motivation
til træning og i de sidste kampe.
Tak til Claus Stennum Jensen, Randers
FC, for besøget.

Jonas Bager
spiller i
Belgien. Han
startede som
børne- & ungdomsspiller
i HØST IF.

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

FRIBILLETTER TIL RANDERS
FC-HJEMMEKAMPE I SUPERLIGAEN
HØST IF har gennem Randers FC
Klubfællesskabet adgang til 4 fribilletter til unummerede pladser nederst
på SparKron tribunen til Randers
FC-superligahjemmekampe.
Er du interesseret i disse billetter, skal
du ringe eller skrive en mail til undertegnede, så vil jeg reservere dem, hvis der er
flere tilbage.
Lars Olsen
Tlf. 23 81 01 21
lars.knud@godmail.dk
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QUICKGUIDE
til aktiviteter og kontaktpersoner i HØST-området

Badminton

HØST-Hallen

Kontaktperson

Claus Glavind, tlf. 71 78 02 30, claus@glavind.net

Banko

HØST IF

Hadbjerg Forsamlingshus

Hadbjerg Borgerforening

Onsdag kl. 19.30
HØST IF

Gymnastik

HØST-Hallen med mindre andet er angivet

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

HØST IF

Bordtennis

HØST-Hallen

Kontaktperson

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

		

Instruktør: Blia Solgaard

Begynder/let øvede

Tirsdag kl. 18.00-19.15 og torsdag kl. 18.00-19.00

Spillopperne piger og drenge 5 år-0. klasse

Mandag kl. 17.00-18.00 i hal A

Øvede

Tirsdag kl. 19.00-20.15 og torsdag kl. 19.00-20.00

		

Instruktør: Henning Espersen & Vicky Espersen

Fodbold

Ved HØST-Hallen

Micro springere piger og drenge 1.-2. klasse

Onsdag kl. 17.00-18.15 i hal B

Fodboldformand

Lars Olsen, tlf. 23 81 01 21, lars.knud@godmail.dk

		

Instruktør: Steffen Espersen & Henning Espersen m.fl.

Kampfordeler

Bent Engdal Nielsen, tlf. 22 25 01 74

Mini springere piger og drenge 3.-4. klasse

Torsdag kl. 17.00-18.30 i hal B

Ungdomskoordinator

Rasmus Knage Thomsen, tlf. 21 84 16 41

		

Instruktør: Steffen Espersen & Henning Espersen m.fl.

HØST IF

U5/U6/U7 piger/drenge udendørs torsdag kl. 16.30-17.30

Træner Silje May Lauritsen, tlf. 40 62 10 05

Stor springer piger og drenge fra 5. klasse

Onsdag kl. 18.30-20.00 i hal B

		

Træner Cecilie Devantie, tlf. 40 63 57 37

		

Instruktør: Steffen Espersen & Henning Espersen m.fl.

		

Træner Tilde Dvinge Verba, tlf. 50 43 47 58

Step m/k 16 +		

Onsdag kl. 20.00-21.00 i hal A

U8 piger/drenge

Træner Thomas Lund, tlf. 27 51 88 70

		

Instruktør: Daria Struzik

		

Træner Ida Søndermark Vinther

Crossgym m/k 16 +		

Tirsdag kl. 20.15-21.30 i hal A

		

Træner Frida Bøje Glavind, tlf. 71 78 90 15

		

Instruktør: Thejs Jakobsen

		

Holdleder Zennie Lyager, tlf. 40 33 15 53

Zumba m/k 16 +		

Mandag kl. 18.45-20.00 og torsdag kl. 19.00-20.00 i hal B

U9 piger/drenge

Træner Nikolaj Hald, tlf. 20 63 74 95

		

Instruktør: Louise Rasmussen

		

Træner Allan Hvidbjerg, tlf. 20 94 77 01

Rytmekrukker 18 +		

Tirsdag kl. 19.15-20.45 i hal B

U10 piger/drenge

udendørs mandag kl. 17.00-18.15

Træner Henrik Frydensberg Hvass, tlf. 42 22 48 44

		

Instruktør: Gunvor Bakkegaard & Benedicte S. Larsen

udendørs onsdag kl. 17.00-18.15

Træner Henrik Holch, tlf. 26 87 52 40

Pilates m/k 18 +		

Tirsdag kl. 19.00-20.30 i Selling Forsamlingshus

udendørs mandag kl. 17.00-18.00

Træner Heidi Knudsen, tlf. 28 74 75 22

		

Instruktør: Sabine Mogensen

udendørs onsdag kl. 17.00-18.00

Træner Ruben Høgh, tlf. 51 74 20 50

Friske bedster & older 60 +

Mandag kl. 15.00-17.00

		

Holdleder Bonnie Kristensen, tlf. 22 27 83 31

		

Instruktør: Gunvor Bakkegaard

U12 drenge

udendørs mandag kl. 17.00-18.15

Træner Allan Nielsen, tlf. 23 31 01 33

Ju jitsu

HØST-Hallen

udendørs onsdag kl. 17.00-18.15

Træner Henrik Frydensberg Hvass, tlf. 42 22 48 44

Kontaktperson

Thomas Langton, tlf. 41 11 15 85, hadbjerg.jujitsu@gmail.com, jujitsu.langton.dk

udendørs tirsdag kl. 16.30-18.00

U12 piger

udendørs torsdag kl. 16.30-17.30

udendørs torsdag kl. 16.30-17.30

HØST IF

Træner Marc Steensgaard, tlf. 29 24 77 31

Børn (skolealder)

		

Træner Juan Martin de Elizalde, tlf. 28 11 86 12

Ungdom og voksne		

		

Holdleder (hjælper) Lars Olsen, tlf. 23 81 01 21

Krolf

Ved HØST-Hallen

		

Holdleder (hjælper) Christina K. Rose, tlf. 41 89 30 16

Kontaktperson

Vagn Salling Poulsen, tlf. 23 25 19 89 og Alice Madsen,tlf. 28 52 34 68

		

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

Løb

Start fra HØST-Hallen

udendørs torsdag kl. 17.45-19.00

Træner Arne Lundfold Bjerring, tlf. 26 71 44 00

Kontaktperson

Claus Glavind, tlf. 71 78 02 30, claus@glavind.net

		

Træner Thomas Jørgensen, tlf. 40 63 57 37

		

		

Holdleder Trine G. Lauritsen, tlf. 40 62 10 05

Stavgang

Start fra HØST-Hallen

U14/U15 drenge

udendørs tirsdag kl. 16.30-18.30

Træner Søren Søndergaard, tlf. 27 21 31 97

Kontaktperson

Vagn Salling Poulsen, tlf. 23 25 19 89, vsphadbjerg@gmail.com

udendørs torsdag kl. 16.30-18.30

U13 drenge

Tirsdag kl. 17.00-17.45
Tirsdag kl. 18.00-19.00 og torsdag kl. 20.00-21.15
HØST IF
Mandag kl. 13.00 og fredag kl. 13.00
HØST IF
Tirsdag kl. 19.30, torsdag kl. 17.00 og søndag kl. 9.00
HØST IF

Træner Marc Steensgaard, tlf. 29 24 77 31

		

		

Holdleder Christina K. Dose, tlf. 41 89 30 16

Volleyball

HØST-Hallen

		

Holdleder Rikke Juul Særmark, tlf. 51 22 09 73

Kontaktperson

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

Oldboys

indendørs onsdag kl. 21.00

Holdleder Jozsef Verba, tlf. 86 22 60 99

Fodbold

Voldum Hallen

Herre senior

indendørs fredag kl. 20.00-22.00

Voksne mixhold		

Torsdage kl. 20.00-22.00

Træner Joen Loesner, tlf. 22 33 69 91
Holdleder Serie 3 Kurt Svejstrup, tlf. 29 93 00 58

		

Holdleder Serie 6 Rasmus Knage Thomsen, tlf. 21 84 16 41

HØST

HØST IF

VH Fodbold
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Her et billede fra den tid, som min farbror Niels

DET HISTORISKE HJØRNE

Møller skriver om. Her er det vejen ned i Tobæk
Mølle, set fra Sellingsiden. Vandhjulet er i bygningen ved gavlen af stuehuset til venstre.

Sølvkransen, skænket af

Sølvkransen, skænket af hus-

husmændene i Tåstrup,

mændene i Selling og Ødum,

Selling og Ødum, ved Ane

ved Jens Jensens død i 1915.

Jensens død i 1913.

Hvad der er blevet mig
fortalt om Tobæk Mølle
Fortsættelse af beretningen af Niels Møller, Ågård
Min farbror, Niels Møller, fortsætter sine erindringer,
og skriver den 15. februar 1975 følgende:

Hvad der er blevet mig fortalt om Tobæk Mølle
Da jeg senere i livet blev gift
med de gamle møllerfolk Ane
og Jens Jensens sønnedatter,
Anna Ingeborg Jensen, fik
jeg forholdende i møllen fra
gammel tid belyst, gennem ting,
billeder og fortællinger.
Ane og Jens Jensen var ejere
af Tobæk Mølle fra 1866 til de
døde, Ane 1913 og Jens 1915.
Der var stor aktivitet i deres
tid på møllen. En masse folk
var ansatte. Der var 2-3 piger,
møllersvend, røgter, hjorddreng,
karle og daglejere, i alt 18-20
mennesker med familien, og
der var stor gæstfrihed. Det
fortælles, at om søndagen, når
Side 32
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der var formiddagsgudstjeneste
i Ødum, holdt de i møllen øje
med, hvor mange fra Selling,
der kom og gik til kirke, for på
hjemvejen kom de ind og spiste
til middag, og den bestod af
sødsuppe, kartofler og frikadeller, men en del af de besøgende
var også familie, idet møllerens
havde familie både på Højgård,
(Byvej 2) Enghavegård (Byvej 8)
og Sellinggård. (Tåstrupvej 35)
I møllestuen stod der altid
madvarer på et bord. Der var
franskbrød, sul og hjemmebrygget øl, og fra denne stue var
der, og er stadigvæk, en lem ud
til mølleriet, om det var for at

kunne snakke med møllersvenden, eller for at kunne give ham
en dram, ved jeg ikke, måske
begge dele.
Et andet eksempel på det
gode forhold i møllen mellem
ejere og ansatte er følgende,
som er blevet mig fortalt.
Møllerens søn Niels og møllersvendens søn Kristian (født
1883) var nøjagtig lige gamle, og
det kunne jo hænde, at møllerkonen Ane skulle på længere
besøg hos slægt og venner, men
så havde de en ordning, at Niels
kom op til møllersvendens kone
Line, hun kunne mageligt have
begge drengene og amme dem

Her ses døren med lemmen ud til mølleriet. Døren
kom frem under en renovering, og skjult igen.

begge, det beviser også det gode
forhold. Det kan man da kalde
at komme hinanden ved.
På den tid kunne det være
svært for folk i små kår at have
nok til livets ophold, men i
møllen gik de aldrig forgæves
om hjælp. Det har sikkert været
madvarer de har fået.
Da Ane dør i 1913, viste
de deres opmærksomhed i
taknemlighed ved i stedet for
blomster til hendes båre at
skænke en sølvkrans, hvorpå der
står: ”Fra husmændene i Selling,
Ødum og Tåstrup”
Det samme gentog sig da
Jens Jensen dør i 1915.

Niels Møllers beretning er også
at læse i Jubilæumsskriftet
for Hadsten Kommunes Arkiv
og Samlinger gennem 10 år
1970-1980.
Kransene har i rigtig mange
år hængt i Ødum Kirke på
nordvæggen, husker jeg, men
på et tidspunkt er de overgivet
til Lokalarkivet, hvor de utroligt
flotte kranse nu opbevares og er
udstillet.
Kransene har en diameter på
vel omkring 40 cm.
Martin Møller
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TILBAGEBLIK

PR AKTISKE INFORMATIONER

Ferie og
friweekends

Høstfest i
Ødum Kirke og
forsamlingshus
Med en skøn høstfest fik vi fejret årets høst,
både den store høst og den lille have-høst.
Omkring 100 deltagere var mødt op til høstgudstjeneste i
kirken og helstegt pattegris i forsamlingshuset.
Menighedsrådet siger tak for en dejlig dag til både minikonfirmander og familier, landmænd og HØST-borgere.

JEG HOLDER
EFTERÅRSFERIE I UGE 49
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.
Mette Krabbe

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!

Præster i pastoratet
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MK

MHT

AMKH

LTM

RH

AB

Mette
Krabbe

Marie
Hedegaard
Thomsen

Anne
Martiny
Kaas-Hansen

Lise
Thorbøll
Melchiorsen

René
Høeg

Anders
Bonde
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SPONSORHJØRNET

U10 DR spillesæt
Sponsor:
VVS-Installatør Flemming Sørensen, Hinnerup
U10 DR har fået nyt spillesæt sponsoreret af vores gode ”lokale”
sponsor VVS-Installatør Flemming Sørensen, Hinnerup, ved
Kristoffer Sørensen. Spillersættet er med eget valgt nummer og
eget navn på ryggen. Spillerne er igen klædt godt på til kampene
takket være dette sponsorat. Tak til VVS-Installatør Flemming
Sørensen, Hinnerup.
Der er endnu ikke taget et billede af holdet i spillesættet. Det vil
komme i decembernummeret af HØST.

Hjælpe
pakke

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

Fri Vask – hele dagen
Nu kan du vælge Fri Vaskabonnement afhængig af
hvornår på dagen det passer
dig bedst.
Fri Vask Formiddag
kr. 149
Fri og ubegrænset bilvask for
den tilmeldte bil i alle OK’s
vaskehaller fra åbningstid
indtil kl. 12.00
Fri Vask Aften
kr. 149
Fri og ubegrænset bilvask for
den tilmeldte bil i alle OK’s
vaskehaller fra kl. 18.00 og
indtil lukketid.

Ekstra 30 % i tilskud i et helt år
Lokalsporten har haft et ekstra hårdt år. Derfor giver OK 30 % ekstra i støtte i et helt år til HØST IF og over 2.000 andre lokale klubber
og foreninger i Danmark.
Få et OK Benzinkort eller hent OK’s gratis app i App Store og
Google Play. Så kan du støtte HØST IF, hver gang du tanker.
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Fri Vask Hele dagen
kr. 229
Fri og ubegrænset bilvask
for den tilmeldte bil i alle
OK’s vaskehaller i hele
åbningstiden.

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
Brændstof:Du støtter
ungdomsarbejdet i HØST IF
med 5 øre pr. liter, hver gang
du tanker, når du har et OK
benzinkort eller OK-app, der er
tilknyttet HØST IF.
Elektricitet:Bestil elektricitet via OK, så får HØST IF
dobbelt op, altså 10 øre i tilskud pr. tanket liter brændstof.
Mobilabonnement:For hvert
abonnement tegnet ved OK
får HØST IF yderligere 5 øre pr.
liter tanket brændstof.
Tilmelding:Er du interesseret
i dette gode OK tilbud med

Mit OK
OK’s tilskud når jeg tanker:
OK Benzinkort
OK El
OK Mobil Lars
OK Mobil Bente
I alt pr. liter

5 øre
5 øre
5 øre
5 øre
20 øre

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.

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 HØSTHallen er der brochurer etc.
og det vil også kunne ses på
hjemmesiden,
Støt lokalsporten i HØST
IF. Sidst fik ungdomsarbejdet
i HØST IF over 38.000 kr. i
sponsorstøtte af OK.
OK app
Det er nu muligt at downloade
en app til Android og iOS, så
man ikke skal bruge kort
til betaling på tanken, men
betale via OK-app.
Det er vigtigt under opsætningen at angive den forening
man vil støtte – så husk at
tilvælge HØST IF! Så vil HØST
IF stadig få 5 øre, 10 øre eller
mere pr. liter når I tanker. Man
kan også vælge MobilePay,
men så er der ingen støttekroner til HØST IF!
Hvis man bruger betalingskort i automaten, er der ingen
ændringer.
Kortholdere, der også har
app, kan anvende begge dele.

Hvad kan din støtte til
HØST IF’s ungdomsarbejde
blive?
Ring til OK, tlf. 70 10 20 33,
og få din aftale opdateret med
de tjenester du har behov for.
Husk at sige at HØST IFsponsoraftale 558 640 skal
tilknyttes. Så støtter du
HØST IF yderligere.
Lars Olsen
OK sponsorudvalg
Lars.knud@godmail.dk
Tlf. 23 81 01 21

Deltagere søges stadig!
Har du lyst til at bidrage til
vores sponsorarbejde? Jo
flere vi er om opgaven, jo
bedre.
Vi har mange jern i ilden,
så derfor er det ekstra vigtigt
for os, at du ikke i forvejen
er belastet af mange andre
frivillige arbejdsopgaver.
Vi holder et månedligt
møde, hvor opgaverne
bliver snakket igennem og
fordelt i ”mindre enheder,”
så alt passer til den enkeltes
muligheder for indsats.
HØST IF har brug for
netop dig til denne spændende opgave! Så giv lyd hvis
du kan og vil bidrage med din
arbejdsindsats – erfaren eller
uerfaren er lige meget.
Alt sammen til gavn
for vores lokale forening,
miljøet omkring HØST IF og
HØST-Hallen.
Sponsorudvalget har
gang i følgende tiltag
• Reklameskilte på
multibanens bander ud
mod P-plads
• Gennemgang af liste
over potentielle HØST
IF-sponsorer
• Status og opsamling af
eksisterende sponsoraftaler i HØST-Hallen
• Playersponsorater i VH
Fodbold
• Nye aktiviteter
Du kan kontakte sponsorudvalgets medlemmer, hvis
du har spørgsmål eller er
interesseret!
Lars Olsen
HØST IF Sponsorudvalg
Lars.knud@godmail.dk
Tlf. 23 81 01 21
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Autoværksted
KP Erhvervsbiler ApSwww.kp-e.dk
AutoMester, service og skadescenter 21 71 15 77
Byvej 8a, Selling
kim.petersen@os.dk
Bach – Hadsten
40 20 47 09
service-, skade-, undervognscenter 86 98 28 09
Over Hadstenvej 22, Hadsten
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
kronjyllands.dk
Søndergade 7, Hadsten
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 & Omegnoedum-by.dk
Michael Sambleben mail@slotskroenranders.dk
Hadbjerg Borgerforening
hadbjergborgerforening.dk
hadbjergborgerforening@gmail.com
Alex Høgh Nielsen
30 85 34 69
Selling Borger- & Grundejerforening
Mona Tahhan Lykkebo
Mtahhan@gmail.com
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Ejendomsmægler
danbolig Hadsten
87 61 31 80
Østergade 21, Hadsten
www.danbolig.dk
hadsten@danbolig.dk
EDC Huset Hadsten & Hinnerup
86 98 36 00
Søndergade 3
837@edc.dk
8370 Hadsten
www.edc.dk
Elektriker
KE EL-Installation
86 98 95 11
Gunderuplundvej 2, Ødum
ke-el@ke-el.dk
www.ke-el.dk
Entreprenør og kloakmester
Hadbjerg Mur og Beton
60 14 64 09
v/Aut. kloakmester Morten Eriksen
Hadbjergvej 135, Hadbjerg
www.hmbaps.dk
info@hmbaps.dk
Forsamlingshus
Hadbjerg Forsamlingshus
hadbjergborgerforening.dk
Udlejning: Kristine M. Jensen
20 73 87 49
Selling Forsamlingshuswww.8370.dk
Udlejning: Jette
21 86 11 12
selling.forsamlingshus@gmail.com
Ødum Forsamlingshus
odumforsamlingshus@gmail.com
Udlejning
30 64 31 94
Frisør
Byens Frisør
86 98 01 00
Søndergade 14 bente@byensfrisoerhadsten.dk
Hadstenwww.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 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
Kirkegårdslede
23 81 87 17
Emil Dalsgaard Larsen nothinginline@gmail.com
Kirkekontorkirkekontoret@hadstensogne.dk
Kirkevej 5, Hadsten
86 98 04 25
Kirkeværge John Langdahl
27 20 01 46
Gunderuplundvej 10, Astrup john@langdahl.dk
Menighedsrådsformand
51 86 55 03
Mia Ridtland Jensen
8147@sogn.dk
Rødkælkevej 22, Hadbjerg
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 Skolehadbjergskole.aula.dk
hsk@favrskov.dk
Kontorerne
89 64 48 00
Hadbjerg Skolefritidsordning
89 64 48 20

Sport og gymnastik
HØST IFwww.høstif.dk
Formand Claus Glavind
71 78 02 30
claus@glavind.net
Klublokalet
86 91 42 46
Trykkeri
Ecograf
70 25 77 88
ecograf.dkkontakt@ecograf.dk
Tømrer
Hadbjerg Tømrerfirma Mikkelsen & Søn
Baunehøjvej 160
86 91 41 90
info@hadbjergtomrerfirma.dk
www.hadbjergtomrerfirma.dk
Claus Mikkelsen
24 65 63 83
Tømrerfirmaet, Kurt Jensen
86 91 45 78
Ødumvej 6, Selling
40 21 49 50
www.tkj.dkkj@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
hadbjergvand.dk
Mejsevej 12
hadbjergvand@hadbjergvand.dk
I/S Ødum Vandværk
odumvandvaerk@outlook.dk
Formand Anco Sangers
20 28 36 70
Kasserer Torben Holm Knudsen
20 93 41 37
Vvs og blikkenslager
Byens VVS-Hadsten ApS
70 25 08 86
Mågevej 20, Hadsten
www.vvs-byens.dk
info@bovas.dk
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MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG

SØNDAG

HØST

Allehelgengudstjeneste,
kl. 11.00

november
udkommer

1

2

8

3

9

16

22
december-januar
udkommer

29

Dec

11

6
Deadline
til HØST
december-januar

12

17

23

14
Gudstjeneste,
kl. 11.00

18

19

Syng sammen –
sammen, kl. 19.30

24

7
Gudstjeneste,
kl. 11.00

13

Plejehjems
gudstjeneste,
kl. 15.00
Åben mikrofon,
kl. 19.00

Øve til luciaoptog

HØST

5
Cafémøde,
kl. 16.00

10

Kommunal- og
regionsvalg

15

4
Temaaften om
sorg, kl. 19.30

Tænkepausegudstjeneste,
kl. 19.30

20
Julemarked,
kl. 11.00

25

26

21

Familie
gudstjeneste
med luciaoptog,
kl. 14.00
Juletræstænding,
ca. kl. 15.00
27
28
Gudstjeneste,
kl. 11.00
Julefest, kl. 14.00

Kirke i
Børnehøjde,
kl. 17.30

30
7. Børneteater og
Kirke i Børnehøjde, kl. 17.00
12. Gudstjeneste, kl. 9.30

1

2
19. De Ni Læsninger, kl. 16.00

3

4
23. Julegudstjeneste, kl. 16.00
24. Julegudstjeneste,
kl. 13.00, kl. 14.00 og kl. 15.00
25. Gudstjeneste, kl. 11.00
26. Gudstjeneste, kl. 11.00

5

November

Tirsdags
formiddagsmøde,
kl. 10.00

