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Tegning: Per Tjørnild

HØST 10 gange om året

Sct. Claus er lidt trist til mode, kikker tilbage på den forgangne
tid, som jo har været besværlig og problematisk.
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Hadbjerg Ødum Selling Tidende
er dit og mit blad - og bladet er
kun så godt, som vi gør det.
Når HØST lander i din postkasse, skal det være relevant,
læseværdigt og oplysende.
Det er en opgave vi til stadighed arbejder med i redaktionen.
Hvis du allerede har læst om
arrangementer og resultater på
Facebook – hvorfor skal du så
overhovedet åbne HØST ? Og
hvis du ikke åbner HØST, hvad
er så bladets berettigelse?
HØST udkommer 10 gange
årligt. Primært for at give alle
foreninger mulighed for at planlægge sin annoncering rundt om
udgivelsesplanen. Nåede vi ikke
at få noget med i marts, så kan
det nå at komme med i april.
For de fleste foreninger er
Facebook et godt supplement
til annoncering i HØST, men
det er vigtigt for HØSTredaktionen, at vi hjælpes ad
med at holde HØST relevant
og vedkommende.
Gennem de seneste godt 38 år
har der været utrolig mange
forskellige mennesker med i
arbejdet omkring HØST.
For 38 år siden skrev vi altså
1983, og det føles som virkelig
lang tid siden.
Jeg kender ikke det nøjagtige
antal frivillige, der har været
med i HØST-redaktionen
gennem tiden. Men (overdrivelse fremmer som bekendt
forståelsen og) jeg har lyst til at
sige ”hundredvis”.
De har gennem årene haft
lokalsamfundets interesser for
øje og forstået at skabe et godt
produkt: Et blad vi i dag stadig
anser for at være et vigtigt
talerør for lokalområdet.

Et blad, der har været med
til at navngive os ”ude i verden”
som HØST-området. Et blad,
der har lagt navn til HØSTHallen og snart HØST-Huset.
Et blad, der bygger på en
unik fælles identitet omkring
foreninger, idræt, skole og kirke
indenfor et geografisk område.
Lige nu sidder vi vel ca.
10 personer i redaktionen
og vi spiller med flyvende
udskiftning!
Hver gang der er valg til en
bestyrelse, må vi også forvente
udskiftning i redaktionen. Gode,
nye kræfter med masser af ideer
og gåpåmod er med til at holde
os i gang og ajour. Vi skal til
stadighed forsøge at forny os en
lille bitte smule – så meget, så
HØST udvikler sig den rigtige
vej, og så tilpas lidt, så du stadig
kan genkende bladet.
Bredden af foreninger bag
HØST er altafgørende for
bladets relevans.
Du skal da lige læse om det
næste arrangement i dit lokale
forsamlingshus.
Hvad sker der i kirken?
Hvornår er næste gudstjeneste?
Kan jeg komme til en gratis
koncert?
Hvordan gik det med Mathias
til bordtennisstævnet – blev det
sølv eller guld? Hvordan står det
til med VH Fodbold i Serie 3?
Trafikudfordringer i Ødum –
hvad gør byforeningen ved det?
Nyt om fjernvarme i Hadbjerg.
De gode gamle dage med
høtyv og træsko – fik du læst
det, nabo?
10 gange om året, tænker vi
på dig.
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.
December-jan
Februar
Marts
April

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

Julestue
Torsdag den 2. december kl. 14.00-16.00, Ødum Præstegård

November		
Ødum
Hadbjerg
Søndag d. 28.
1. søndag i advent
kl. 14.00 MK familiegudstjeneste		
Søndag d. 30.
Kirke i børnehøjde		
kl. 17.30 MK
December		
Ødum
Hadbjerg
Søndag d. 5.
2. søndag i advent		
kl. 11.00 MK
Søndag d. 7.
Børneteater i Ødum
kl. 17.00 Forsamlingshuset		
Søndag d. 12.
3. søndag i advent
kl. 9.30 LTM		
Søndag d. 19.
4. søndag i advent		
kl. 16.00 MK De Ni Læsninger
Søndag d. 23.
Lillejuleaften		
kl. 16.00 MK Julegudstjeneste
Søndag d. 24.
Juleaftensdag
kl. 15.00 MK
kl. 13.00 MK
Søndag d. 25.
Juledag
kl. 11.00 MK		
Søndag d. 26.
2. juledag			
Søndag d. 31.
Nytårsaftensdag			
Januar			
Ødum
Hadbjerg
Søndag d. 1.
Nytårsdag		
kl. 16.00 MK
Søndag d. 2.
Søndag efter nytår			
Søndag d. 9.
1. søndag efter helligtrekonger
kl. 9.30 LTM		
Søndag d. 16.
2. søndag efter helligtrekonger		
kl. 11.00 MK
Søndag d. 20.
Plejehjemsgudstjeneste 			
Søndag d. 23.
3. søndag efter helligtrekonger
kl. 11.00 MK		
Søndag d. 30.
4. søndag efter helligtrekonger		
kl. 9.30 MHT med dåb
HØST

Mette Krabbe

v/ Anders Dohn, Emilie Ellesøe Nielsen og Mette Krabbe

Gudstjenesteliste
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Det er en god tradition
at synge julen ind. Det
vil vi gøre i julestuen
i præstegården, hvor
vores organist Anders
Dohn og vores kirkesanger
Emilie Ellesøe Nielsen vil
synge for og med os. Præsten
læser julehistorie, vi indtager et
godt julekaffebord, og måske vil
der være en julequiz. Undervejs
synger vi kendte julesange og
-salmer og laver selvfølgelig
også julepynt.
Kaffen koster 20 kr.

Andre kirker
Andre kirker

kl. 14.00 Kollerup MK
kl. 11.00 Sct. Pauls LTM
kl. 13.30 Sct. Pauls AMKH
Andre kirker
kl. 11.00 Sct. Pauls AMKH

kl. 15.00 Møllegården

PRÆSTER I PASTORATET
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

Julefest
5. december 2021 kl. 14.00-17.00, Ødum Forsamlingshus, Ødum Torv 2, 8370 Hadsten
Vi starter med café. Der serveres æbleskiver,
pebernødder, gløgg og saftevand.
Bagefter skal vi spille julebanko, danse om juletræ, synge julesange, samt lege forskellige lege.
Det er jo december, så måske kommer julemanden forbi?
S.U. den 1. december 2021. Send en sms til
30 64 31 94.
Pris 30 kr. pr. deltager.
Vi slutter julehyggen af med fællesspisning
med julemandens risengrød med kanel og
smørklat.
Juleudvalget

HVEM HAR STJÅLET
NISSEKRAFTEN?
Teaterforestilling og juleafslutning på Kirke i Børnehøjde
Tirsdag d. 7. december kl. 17.00
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
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
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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.
Kulturudvalget
og Mette Krabbe
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Juletræsfest

Julekoncert og fællessang
med Gospelkoret HØST

Hadbjerg Borgerforening holder juletræsfest

Gospelkoret HØST inviterer til julekoncert i Ødum Kirke.
Onsdag den 8. december kl. 19.30, Ødum Kirke
Vi synger denne aften julen
ind i Ødum Kirke sammen
med Gospelkoret HØST.
Koret består af glade, dejlige
mennesker med masser af sang
i hjertet. Kom og oplev en aften
fyldt med gospel, salmer og
fællessang.

Er du interesserede i at
synge gospel er koret åben for
nye sangere. Koret øver hver
torsdag kl. 17.00-18.30 med
den engagerede og sprudlende
korleder Maria Norby. Vi har
opstart igen i januar 2022.

ALLE ER VELKOMMEN –
DER ER FRI ADGANG.
Kulturudvalget

Den 12. december 2021 kl. 10.00
Da corona-virussen er i opblusning vil vi forventeligt holde
festen på parkeringspladsen.
Følg med på borgerforeningens
facebookside for opdateringer.
Hadbjerg Borgerforening

Julefrokost for frivillige
Hadbjerg Borgerforening havde
inviteret til julefrokost for de
frivillige den 11. december
2021, men da smittekurven for
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corona-virussen stiger støt, har
vi valgt at udskyde festen.
Men intet er så skidt, at det
ikke er godt for noget. Vi håber

nemlig på i stedet at holde en
stor sommerfest.
Hadbjerg Borgerforening
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De Ni Læsninger
Søndag den 19. december kl. 16.00, Hadbjerg Kirke
Traditionen tro er der De Ni
Læsninger 4. søndag i advent
i Hadbjerg Kirke. Her vil man
ud over selve læsningerne få
lejlighed til at høre vores efterhånden kendte fremragende
sangere fra Aarhus, som sammen med undertegnede synge
julen ind i bedste 4-stemmige
motet-stil. Kom og mærk den
intense julestemning sitre i hele
kirken og hør sangerne synge
christmas carols og de bedste
danske julesalmer.
Vel mødt
Anders Dohn
organist

OM DE NI LÆSNINGER
De Ni Læsninger er en
forberedelsesgudstjeneste
til julen. I Hadbjerg Kirke
holder vi en musikgudstjeneste, hvor der gennem ni
bibeltekster fortælles om
syndefaldet, Guds udvælgelse og frelse, sådan som
den udspilles i den bibelske
historie. Teksterne spænder
fra syndefald til forløsning,
fra profeti til opfyldelse og
fortæller om, hvordan mennesket i den store fortælling,
blev væk fra Gud og blev
fundet igen. Traditionen med
de ni læsninger stammer fra
England, hvor den blev holdt
første gang i 1918 i Kings
College Chapel i Cambridge.
I Danmark er det blevet
en tradition at holde de ni
læsninger i ugerne op til
jul. I England holdes de ni
læsninger juleaften.

Tegning: Per Tjørnild

Godt nytår
Tirsdagsformiddagsmøde
på en torsdag
Torsdag den 20. januar 2022 kl. 10.00 i Ødum Præstegård

Foredrag v. Thorkild Petersen om Jeppe Aakjær:
Danske sange og fortællinger – og fællessang

Julens gudstjenester
i Ødum og Hadbjerg kirker
20. december, 4. søndag i advent

Hadbjerg Kirke kl. 16.00 – De Ni Læsninger

23. december, lillejuleaften		

Hadbjerg Kirke kl. 16.00 – en juleaftensgudstjeneste

24. december, juleaftensdag		
Hadbjerg Kirke kl. 13.00
				Kollerup Kirke kl. 14.00
				Ødum Kirke kl. 15.00
25. december, juledag		
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Ødum Kirke kl. 11.00

Vi bliver i forfatter- og digter
universet. Denne gang skal vi
høre om Jeppe Aakjær. Thorkild
Petersen fra Hinnerup kommer
og fortæller om den store
danske digter.
Det bliver en fortælling
med sange af Aakjær. Vi

kommer både til at høre de
kendte og nogle lidt mindre
kendte, de romantiske og
naturbeskrivende, men også de
lidt mere barske og oprørske.
Og sangene gives nyt liv med
melodier af Aarhus/Ringkøbingkomponisten Peter Sand.
Med baggrund i Aakjærs
brevveksling med Politikens
mangeårige chefredaktør
Henrik Cavling kædes sangene
sammen af små fortællinger
– nogle af dem ganske morsomme – fra Aakjærs brogede
liv. Vi kommer både omkring
opvæksten i fattige kår og tiden
i København med Aakjærs
stærke sociale engagement

og hører om den senere på tid
“Jenle”; Nanna og Jeppe Aakjærs
kunstnerhjem på halvøen
Salling. Thorkild Petersen
synger for og akkompagnerer
på guitar.
Til daglig er Thorkild
Petersen sognemedhjælper
ved kirken i Hinnerup og pedel
ved sognegården i Hinnerup
og derudover sanger og
foredragsholder.
Vel mødt til dejlig formiddag!
Vi begynder kl. 10.00 med
kaffe og boller. Kl. 10.30 begynder foredraget.
Kaffen koster 20 kr.
Mette Krabbe
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Fem sangaftener og en højskoledag med foredrag og fællsesang

Syng sammen – sammen!
SANGAFTEN OM VINTER OG KYNDELMISSE
Torsdag d. 20. januar 2022 kl. 19.30, Voldum Kirke
er tid til igen at synge sammen
Idéen med dette initiativ er at
– sammen.
fortsætte den fællessangslyst,
Til sangaftenerne synger
der opstod i den første periode
vi de bedste af de bedste
af coronatiden. Her var det især
sange og salmer, der hører
Philip Faber, der tændte denne
årstiden og højtiden til, både
lyst, når han hver morgen dukfra Salmebogen, 100 Salmer og
kede op på DR1 med sit positive
Højskolesangbogen.
sind og klavermusik til vores
Når vi har sunget os godt i
fælles sang hjemme i stuerne.
gang, inviterer vi i et samarSenere blev der flere fredage
bejde med Hadsten Højskole
om aftenen afviklet fællessang
med nogle af vores kendte musi- til en højskoledag lørdag den
26. februar 2022. Her vil du
kere og sangere. Her var det
bl.a. kunne høre et foredrag
Mads Steffensen, der sammen
med Philip Faber styrede fælles- om fællesskab ved forstander
Rikke Holm, Askov Højskole,
sangen. TV2 lavede også flere
og Mathias Hammer kendt fra
initiativer og nu her – halvandet
radio og TV vil føre os ind i sangår siden at Danmark blev lagt
fællesskabet – med en masse
ned, er længslen efter at kunne
mødes og synge sammen i kirker, sang sammen, naturligvis.
Vi glæder os så meget til at
forsamlingshuse og til koncerter
kunne lufte vores sangstemmer
ikke blevet mindre. Tværtimod.
sammen med jer! Vi er allerede
Derfor har vi i Hadsten
godt i gang: Vi har besøgt
Storpastorat og Folkekirken
Vissings udealter, sunget om
Voldum-Rud taget dette
initiativ til afvikling i 2021/2022. høst i Lyngå og ramt julens
nostalgiske toner i Sct. Pauls
Vi ønsker at styrke fællesskabet
Kirke.
ved at invitere til fællessang på
tværs af sogne og kirker. Det
Program
Lørdag d. 26. februar 2022 kl. 10-16 på Hadsten Højskole
Foredrag og fællessang
Torsdag d. 31. marts 2022 kl. 19.30 i Ødum Kirke
Sangaften om forår og påske
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Tænkepause-gudstjeneste i
Ødum Kirke med Marimba

Årets
aktivitetsmøde
i HØST IF
Fodbold

Tema: Eksperter

Onsdag den 2. feb. i klublokalet

KOMMENDE MÅNEDER

Onsdag d. 2. feb. kl. 19.30, Ødum
KOM OG OPLEV EN SPÆNDENDE MARIMBA
GUDSTJENESTE MED ET AFVEKSLENDE
MUSIKPROGRAM BESTÅENDE AF KLASSISK,
TANGO, FOLKLORE OG NY MUSIK SAMTIDIG
MED, AT VI FORHOLDER OS TIL ORDET
”EKSPERTER”.
Lektor og ph.d. N. Leila Trapp
har skrevet en sjov lille tænkepause om begrebet eksperter.
Hvad er en ekspert og hvem
må kalde sig ekspert? Og findes
der overhovedet eksperter i
bibelen? Det er nogle af de
spørgsmål, vi undersøger undervejs. N. Leila Trapps pointe er, at
vi alle er eksperter i at afgøre,
om nogen virkelig er ekspert
eller blot en halvstuderet røver,
men kan det nu også passe?
Undervejs skal vi høre Kai
Stensgaard spille Marimba.
Marimbaen er nært beslægtet
med xylofonen og stammer fra
Guatemala og Mexico, derfor
giver koncerten også lejlighed til både at høre original
folkloremusik og indtryk fra Kai
Stensgaards tur til det farverige
land i Mellemamerika.
Den latinamerikanske musik
ligger godt for marimbaen, så
Kai Stensgaard spiller bl.a. et
uddrag af Ariel Ramirez’ ”Misa
Creolla”, Argentinsk Tango og
folkemusik fra Mexico. I de
senere år er der skrevet både
melodiøs og effektfuld musik for
marimbaen, og koncerten byder
på musik af bl.a. japanske komponister og af Kai Stensgaard

selv. Under koncerten spilles
også på det nye danske slagtøjsinstrument, Aluphonen, som
han er medopfinder af.
Kai Stensgaard jonglerer
med både 4 og 6 køller hen over
marimbaen, så koncerten er en
oplevelse for både øjne og ører.
Han er pionerer og specialist
indenfor 6-kølle teknik, hvilket
har gjort ham efterspurgt til
kurser i mange lande.

Udover den normale dagsorden
vil DGI under punktet
”HØST IF Fodbold Fremtiden”
lede os frem til hvad HØST IF
Fodbold skal/vil/kan i fremtiden. Det er jer medlemmer der
skal bidrage til dette.
Så sæt allerede nu et X
onsdag den 2. februar, så du kan
være med til at præge fremtiden
i HØST IF Fodbold.
Dagsorden sendes til alle
HØST IF fodboldmedlemmer via
mailadresser i Conventus.
Fodboldudvalget ,HØST IF

GENERAL
FORSAMLING
I HØST IF
Tirsdag den 15. feb. HØST-Hallen

Vores tænkepause-gudstjenester er musikgudstjenester
med forskellige musikgenrer,
hvor vi undervejs synger salmer,
lytter og giver os tid til at reflektere over forskellige begreber
og eksistentielle temaer.
Refleksionerne tager alle
udgangspunkt i en af bøgerne
fra Aarhus Universitets serie
Tænkepauser, og bliver hver især
perspektiveret med tekster fra
bibelen.

HØST IF indkalder til den årlige
generalforsamling
Tirsdag d. 15. februar 2021 kl.
19.00, HØST-Hallen, Mejsevej
1, Hadbjerg, 8370 Hadsten
Dagsorden ifølge
vedtægterne.
Indkomne forslag skal være
bestyrelsen i hænde senest 10
dage før generalforsamlingen.
HØST IF vil efter generalforsamlingen være vært for en let
anretning, kaffe og vin.
Med venlig hilsen
Claus Glavind
Formand, HØST IF
Tlf. 71 78 02 30
Mail claus@glavind.net
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AKTUELT

Fjernvarmestatus i Hadbjerg
Pr. 15. november er 90 ud af de krævede 101 husstande tilmeldt.
Følg status på www.hadstenvarme.dk

LOKALPLAN
FOR ELMELUNDSVEJ I HADBJERG
De mange høringssvar til
den nye udstykning ved
Elmelundsvej blev taget til
efterretning. Planudvalget har
efter behandlingen af svarene

besluttet, at der skal udarbejdes
en trafikanalyse for Hadbjerg by.
I den forbindelse stillede Alex
Nielsen, formand for Hadbjerg
Borgerforening op til et

interview med TV2 Østjylland.
Se link til interview på borgerforeningens hjemmeside.
Hadbjerg Borgerforening

FORSAMLINGSHUSET I HADBJERG
Som I måske har lagt mærke
til, er en del af forpladsen ved
at blive sat flot i stand. Tak til
Landsbyrådet for tilskud hertil.
Taget på forsamlingshuset
har holdt mange år, men
trænger nu til at blive udskiftet.
Borgerforeningen har søgt
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Landsbyrådet om tilskud på
max bidrag på 60 % svarende
til 170.250 kr. inkl. moms.
Landsbyrådet bevilgede den
11. november 2021 beløbet.
Nu vil vi søge flere fonde for
restbeløbet på 113.500 kr., så vi

forhåbentlig kan få lagt nyt tag
til efteråret 2022.
Sikke en kæmpe støtte vi har
i Landsbyrådet.
Tak for at repræsentere os,
Henrik Møller Nielsen.

KALDER ALLE GEOCACHEJÆGERE
Vi søger et par erfarne geocachejægere med minimum 100
fund.
Vi har færdige caches med
forslag til placeringer i og

omkring Hadbjerg by for at gøre
jagten mere spændende, for de
familier, som ønsker at bruge
tiden sammen udenfor.

For nye deltagere, læs mere
her www.geocaching.com/play
Hadbjerg Borgerforening

SKAL DU VÆRE MED I DET
NYE BANKO-UDVALG?
Vi efterlyser ca. 10 frivillige,
der brænder for banko og 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.
Lyder det som noget for dig,
så kontakt venligst Hadbjerg
Borgerforening, enten på mail

eller ring til et af bestyrelsens
medlemmer.
Bestyrelsen
Hadbjerg Borgerforening

Hadbjerg Borgerforening
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Bent Engdal
70 år
FREDAG DEN 19. NOVEMBER 2021 FYLDTE BENT ENGDAL 70 ÅR

Tak til de tre byrådskandidater
fra Hadbjerg, som præsenterede sig i det seneste HØST.
Det var dejligt at lære jer at
kende, inden det vigtige kryds
skulle sættes.
Rikke Randrup Skåning,
Simon Buus Olsen og AnneSophie Schønning Eriksen kom
alle i byrådet.
Et stort tillykke skal lyde
til jer.
Det er dejligt at vide, at der
er nogen i byrådet, der ved hvor
børnehaven i Selling ligger, hvor
skolebussen sætter børnene af i
Hadbjerg og hvordan trafikforholdene i byerne er.
God arbejdslyst.

Stort tillykke med fødselsdagen skal lyder fra HØST IF
Fodbold.
Bent startede for mange
år siden som træner i HØST IF
for pigerne. Efter en årrække
som træner og hjælper med
alt der ellers rører sig i en
fodboldafdeling, overtog Bent
også kampfordelerrollen. En
rolle der stiller krav til overblik
og koordinering både med de
enkelte hold og kontakt til DBU/
DGI samt modstanderklubberne for at få det hele til at gå
op i en højere enhed.
Bent har valgt at stoppe som
kampfordeler, når vi har aktivitetsmøde i HØST IF Fodbold
onsdag den 2. februar.

Om sommeren har Bent
også været fodboldskoleleder
sammen med undertegnede.
Det er en uge, der starter
søndag med forberedelserne
og løber henover hele første
uge i sommerferien. Så også her
”hårdt” arbejde med at servicere
og tilfredsstille alle spillere og
de frivillige trænere.
Udover ovennævnte er Bent
sammen med hustruen Dorrit
fast inventar i vores pensionistklub hver torsdag, hvor vi laver
alt muligt forefaldende arbejde
til gavn for HØST IF Fodbold.
Når HØST IF har hjemmestævner indendørs hen over
vinteren, er Bent også at finde
i hallen sammen med Dorrit.

Her passer de kiosken samtidig
med at de tilser at alt går som
det skal til stævnerne. Også
det årlige FavrskovMesterskab
i Indefodbold ultimo februar
er at finde i Bents fyldte
frivilligkalender.
HØST IF Fodbold vil gerne
ønske dig tillykke med de 70 år
samt takke dig for de mange år
som frivillig træner og lederarbejde i HØST IF Fodbold. Tak til
en af de store ildsjæle.
Lars Olsen
HØST IF Fodbold

Rikke Møller Antvorskov
Redaktør
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HØST-Hallen udvidelse

pensionisthjælpere
HØST IF
pensionisthjælpere

Status og information fra projektgruppen
HURRA – kan man vel godt tillade sig at sige.
Alle brikkerne i ”puslespillet” til HØST-Huset
falder lige så stille på plads.
Vi forventer at ”gå i jorden” i
første del af januar måned 2022.
En STOR milepæl er nået. Går
alt vel, og materialer er tilgængelige, står HØST-Huset klar
til brug til efteråret 2022.
ETABLERING AF
BYGGEPLADS
Der vil blive etableret byggepladsområde, og en del af
den eksisterende p-plads ved
HØST-Hallen bliver afspærret. Det giver givetvis nogle
udfordringer både for skolen
og skolebusser i det daglige, og
når der er større foreningsaktiviteter i HØST-Hallen de
kommende måneder. Der vil
blive sendt information ud fra
skolen om den daglige håndtering af parkeringsmulighed og
hvordan bus til og fra skolen
håndteres i byggeperioden.
TI NYE P-PLADSER
Ultimo november og i starten af
december bliver der etableret ti
nye p-pladser ved indkørsel til
Mejsevej. Det er en del af aftalerne om at der ved byggerier
af denne art, skal etableres et
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antal p-pladser. Arbejdet med
dette går i gang allerede nu – så
de ti p-pladser er klar uden for
byggepladsområdet allerede
inden det etableres først i det
nye år.
Det er så dejligt her i årets
sidste nummer af HØST at
kunne berette om, at nu sker
der noget. I kan se tegninger og
andet om HØST-Huset på tavlerne i entreen i HØST-Hallen.
FONDSANSØGNING
Arbejdet med fondsansøgningerne fortsætter. Der mangler
stadig en del midler til inventar.
Som tidligere nævnt har
ELRO Fonden ad to omgange
givet tilsagn til i alt kr. 500.000.
Desuden har vi fået et tilsagn
fra NORLYS Vækstpuljen på kr.
150.000.
Så det går den rigtige vej – vi
arbejder videre, så vi forhåbentlig også når i mål på dette
område med etablering af vores
nye HØST-Huset.
Lars Olsen
Kontaktperson i projektgruppen
Tlf. 23 81 01 21
Mail lars.knud@godmail.dk

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.
I september blev
byggeriet sat på stand by,
fordi klausuler i kontrakten
vedrørende dyre byggematerialer skal vurderes. Derfor
var der på dette tidspunkt
heller ingen plan for hvornår
byggeriet vil stå færdigt.
Sideløbende søges fonde
om tilskud til projektet.
Ny opdatering i kommende numre af HØST.

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 vores
indendørs aktiviteter. Banderne
til indendørs fodbold er stillet
op og tjekket efter inden første
indendørs stævne den 20.-21.
november. Udendørs er vi i gang
med at gå banerne efter og få
lappet småhuller med muldjord
iblandet græsfrø, så de er klar
igen til foråret. Og så alt det
andet småtteri, som der hele
tiden er i foreningen, der har

masser af aktivitet både ude
og inde.
Senest har vi flyttet ”kassen
med musikanlæg” i den ”lille del”
af HØST-Hallen over på hjul i
stedet for fastophæng, hvor den
generede meget når banderne
var sat op. Så nu er den flytbar
til disse lejligheder.
Vi får 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

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.
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Julekort fra menighedsrådet
Så er vi endnu engang nået til
den tid på året, hvor tankerne
rettes tilbage på årets gang
– årets store og små begivenheder, så indholdet til årets
julekort er sikret – hvad enten
kortet er digitalt, billeder af
børnene eller det klassiske
julekort.
I menighedsrådet kigger vi
også tilbage på det seneste år –
det første år med nuværende
menighedsråd, men vi kigger
med glæde også frem til
2022.
Igen i år har vi været
plaget af coronaen og de
bivirkninger og restriktioner, som virussen
til evighed medfører.
Særligt i disse
dage med et stødt
stigende smittetal,
krydser
vi
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fingre for, at vi fortsat kan holde
vores kirker åbne for gudstjenester og andre aktiviteter op til
og igennem julen.
Det skal nødigt gå som sidste
år – Mette havde skrevet årets
juleprædiken, kirkerne var
pyntet til julegudstjenesterne,
og så lukkede myndighederne
kirkerne i allersidste time. Det
håber vi ikke sker i år – og vi skal
nok være klar til at tage imod
alle jer, der kigger forbi vores
kirker i og omkring juledagene,
og vi tager de nødvendige
forholdsregler efter myndighedernes anvisninger, så I alle
trygt kan gå i kirke.
Året 2021 startede også
med, at vi skulle lære at holde
digitale menighedsrådsmøde
via Teams – også det har vi lært,
men vi er nu glade for igen at
kunne mødes personligt i konfirmandstuen i præstegården.
Heldigvis er det ikke kun
menighedsrådsmøderne, der
er genoptaget med fysisk fremmøde – de mange aktiviteter i
og omkring kirken – bl.a. Kirke
i Børnehøjde, Gospelkoret
HØST, tænkepausegudstjenesterne og årets sogneudflugt
er heldigvis også tilbage med
stor tilslutning – tak for det.
I 2021 har menighedsrådet igen taget fat på at kigge
nærmere på
forskønnelse
af vores
kirkegårde,
så

de lever op til nutidens tendenser – både i forhold til udseende
og til de ønsker om gravstedstyper, som efterspørges. Det
er en proces, der strækker sig
over en længere årrække, så
hvis I f.eks. oplever, at hække
ændres, græsplæner anlægges
og beplantningen ændres
på fællesarealerne, så er det
sikkert et led i denne forskønnelse. Vi håber, at vi over tid får
skabt nogle (endnu) skønnere
”haver” – haver, som besøgende
vil nyde, både når de besøger
”deres” gravsted, og hvis de har
brug for en pause fra den travle
hverdag.
I 2022 håber vi på et coronafrit år – et fortsat rigt kirkeliv
med et bredt udvalg af aktiviteter i og omkring kirkerne – og I
er alle SÅ velkommen.
Vi håber også, at der kommer
mere synlig gang i byggeriet
af ” HØST-Huset” i forbindelse med HØST-Hallen – et
byggeri, som har været drøftet i
menighedsrådet igennem flere
år. Et spændende projekt på
tværs af både kirke, idrætsforening og skole/kommune – et
samarbejde på tværs, som vi
her i HØST, jo er kendt for. Vi
håber – og er ret sikre på – at
huset bliver et stort aktiv for
vores lokalområde.
Her på falderebet af 2021
– vil jeg, på menighedsrådets
vegne – ønske jer alle en rigtig
glædelig jul samt et godt nytår.
Mia Jensen
Ødum-Hadbjerg Menighedsråd

AKTIVITETER

Alle er velkomne, også børn fra Ødum,
Selling, Langskov og andre steder i
sognene.
Datoer for KIB i første halvdel af 2022
1. marts
29. marts
19. april
24. maj

Babysalmesang
Vi mødes fredage kl. 10.00 i Sct. Pauls
Kirke til sang og musik for babyer og
mødre/fædre i hyggelige og trygge
rammer, og efter en god halv time er der
tid til kaffe/te og snak.
Efter nytår planlægger vi to hold
med start i hhv. januar og marts. Du
kan allerede nu tilmelde jer på vores
hjemmeside: www.hadstenstorpastorat.
dk/tilmelding/babysalmesang.
Menighedsrådene

Kirke i børnehøjde

Mette Krabbe
Sognepræst

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.

Tirs. d. 1. februar kl. 17.30, Hadbjerg Kirke
I 2022 åbner Hadbjerg Kirke igen op
for kirke i børnehøjde, og vi glæder os
allerede. Vi mødes kl. 17.30 i kirken,
hvor vi holder en kort gudstjeneste med
bibelfortælling, salme sang og fadervor.
Det hele begynder med at tælle kirkeklokkens bedeslag og senere skal vi finde
ud af, hvad der gemmer sig i den gamle
fortællekasse. Efter gudstjenesten spiser
vi pizza i våbenhuset.
Minigudstjenesten varer ca. 25
minutter
Tilmelding til Mette Krabbe på mail
mekr@km.dk eller sms 40 88 96 00 –
hvis du ikke når at tilmelde dig, møder du
bare op alligevel.

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 altid 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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Badminton

HØST IF Løb

Krolftræning

Bordtennis

Vi har forsat ledige baner.
Pris pr. bane/sæson: 1.200 kr., bane/
halv sæson 600 kr.
Kontakt og forhør om der er en tid der
passer jer.
Vi søger stadig en aktivitetsansvarlig
for badminton i HØST IF.
Opgaven består primært i:
Afholdelse af årligt banefordelingsmøde (august)
Registrering af spillere på bookede
baner.
Opfølgning på betalt baneleje.
Udlevering af nøglebrik til banelejere,
som har behov for dette.

Det er mørkt derude – opfordring til alle
om lige at huske reflekser og/eller lys.
Det bliver nu mørkt allerede ud på
eftermiddagen, så denne gang endnu en
lille opfordring til alle om lige at huske
refleksvesten og evt. diodelys, når man
enten løber, lufter hund, går tur eller
cykler.

Vi trodser vejr og vind og fortsætter
med krolf indtil videre efterår og vinter.
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.

Bordtennis Ungdom og Bordtennis
Senior er godt i gang igen. Det er dejligt
igen at kunne dyrke sin idræt.
Opdatering på i
bordtennisfacebookgruppen.

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

Volley voksne
mixhold
HØST IF VOLLEYBALL ER I GANG
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:

LØBEMOTION 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 …
Glæden ved at løbe med andre blive
dog ikke mindre, når vi sammen løber
i vinterlandskabet – det er faktisk lidt
sjovere og nemmere at komme afsted, så
lav en aftale for at holde dig i gang trods
kulde/regn/sne.
Der er som altid plads til alle på vores
løbeture, da tempo afstemmes eller der
laves opsamling så vi følges ad meget af
tiden.
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.

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 træning med floorballspillet,
så kig forbi og prøv. Det koster ikke
noget at prøve nogle gange. Vi har også
ekstra stave man kan prøve med. Der er
mulighed for omklædning og bad. HUSK
altid drikkedunk.
Ses vi i HØST-Hallen til Floorball?
Opdatering i facebookgruppen
HØST Floorball.
Lars Olsen
Kontaktperson Floorball
Tlf. 23 81 01 21

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
ptc@aabnet.dk
Tlf. 50 74 73 15

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
Thomas Langton
www.facebook.com/hadbjergjujitsu/

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

Emil Bjørn
Tlf. 40 14 37 66
emil_oedum_bjoern@hotmail.com
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NVUI/HØST IF seniorklubsamarbejde

Fodbold
BØRNE- & UNGDOMSHOLD
Så fik vi afsluttet udendørsturneringen. Indendørs træning
hver fredag/lørdag har taget
over. Nogle af holdene har dog
valgt at fortsætte udendørstræningen en gang om
ugen – så længe vejr og baner
tillader det.
HØST IF deltager i DBU
indendørsturnering, som
er lagt op som fem enkeltstående stævner hen over
vinteren. Desuden deltager
nogle hold i klubstævner
i det østjyske. Hadsten
Revisions Cup og vores
eget FavrskovMesterskab 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

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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VH Fodbold
DBU også booked til flere
stævner hen over vinteren. Så
HØST-Hallens gulv bliver
udnyttet mest muligt.
Træner/leder – træningstider for indendørs er opdateret,
så den skulle stemme, hvis
der skulle være behov for at se
træningstid eller evt. kontakt
til træner/ledere.
God vintersæson.
Lars Olsen
Fodboldformand HØST IF
Tlf. 23 81 01 21

OB 40 FODBOLD
Der trænes indtil videre
futsal onsdage kl. 21.00 i
HØST-Hallen.
Jozsef Verba
Holdleder
Tlf. 86 22 60 99
Mail verbi007@hotmail.com

Til vores store tilfredshed er
kontrakten med seniortræner
Joen Loesner forlænget, så
Joen også er seniortræner for
VH Fodbold i sæson 2022.
Den kommende forårssæson
2022 starter med hold i Serie 4
og Serie 5.
SERIE 3 I EFTERÅRET –
SERIE 4 TIL FORÅRET
Som skrevet i sidste nummer
af HØST var Serie 3-holdet
allerede rykket ned inden de
sidste kampe, som i øvrigt også
blev tabt med meget snævre
nederlag. Så det hedder igen
Serie 4 til foråret.
SERIE 6 BLIVER NEDLAGT OG
KONVERTERET TIL SERIE 5
Fra foråret 2022 bliver alle Serie
6-hold lagt over i en udvidet
Serie 5-turnering. Regler og
præmisser er nogenlunde de
samme som i Serie 6, og der
vil også være ombrydning af
kampe efter nogle runder. Men
da antallet af hold øges – vil
man også møde andre klubber/
hold end man er vant til at spille
mod. Vi håber det bliver en god
ændring.
Lars Olsen
HØST IF – VH Fodbold ansvarlig
Tlf. 23 81 01 21

SÆSON 2021
VH Fodbolds førstehold i Serie
3 har haft en svær sæson. Efter
en god start med syv point i de
første tre kampe gik holdet i
stå, og i skrivende stund er der
ikke blevet sat flere point ind på
kontoen, så efter jul er der igen
Serie 4 på programmet.
I forhold til det hold, der sikrede oprykning, er der fem faste
spillere, som ikke har været til
rådighed, tre pga. langtidsskader og to af spillerne er flyttet
fra byen. Med de fem spillere
forsvandt en stor del af holdets
speed, og det er efterfølgende
ikke lykkedes at skabe nok
chancer i åbent spil. Samtidig
har det gjort os sårbare, når der
har været afbud, og for mange
spillere har været nødt til at
spille for mange forskellige
pladser, så der hverken offensivt
eller defensivt har været
kontinuitet.
Til trods for de skuffende
resultater har holdets stamme
vist god moral, og der er blevet
trænet på et godt niveau i løbet
af sæsonen. Til de to sidste
træninger i sæsonen var der
hhv. 24 og 19 spillere, hvilket må
siges at være flot.
Serie 6 har haft en fin sæson,
og det skyldes bl.a., at der er
kommet mange unge spillere
til holdet, så det som regel har
været muligt at stille hold af
spillere, der træner regelmæssigt. I den første del af sæsonen
endte vi på en andenplads, og
efter ombrydningen blev det
til en tredjeplads i en overraskende stærk pulje.
I den kommende sæson
udgår Serie 6, og derfor får

andetholdet en spændende,
men stor udfordring i Serie
5. Førsteholdet skal tilbage
på sporet, og vi forventer en
topplacering i forårssæsonen i
Serie 4.
Joen Lesner
Seniortræner, VH Fodbold

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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QUICKGUIDE
til aktiviteter og kontaktpersoner i HØST-området

Badminton

HØST-Hallen

Kontaktperson

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

HØST IF
HØST IF

Gymnastik

HØST-Hallen med mindre andet er angivet

Formand

Gunvor Bakkegaard, tlf. 22 22 23 85, gunvor@oedumdamgaard.dk

HØST IF

Bordtennis

HØST-Hallen

Leg & bevægelse piger og drenge 0 -2 år med far/mor

Torsdag kl. 17.00-18.00 i hal A

Kontaktperson

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

		

Instruktør: Gunvor Bakkegaard

Begynder/let øvede

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

Krudtuglerne piger og drenge 3-4 år med far/mor

Mandag kl. 17.00-18.00 i hal B

Øvede

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

		

Instruktør: Blia Solgaard

Fodbold

I HØST-Hallen

Spillopperne piger og drenge 5 år-0. klasse

Mandag kl. 17.00-18.00 i hal A

Fodboldformand

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

		

Instruktør: Henning Espersen & Vicky Espersen

Kampfordeler

Bent Engdal Nielsen, tlf. 22 25 01 74

Micro springere piger og drenge 1.-2. klasse

Onsdag kl. 17.00-18.15 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 indendørs fredag kl. 17.30-18.20

Træner Tilde Dvinge Verba

Mini springere piger og drenge 3.-4. klasse

Torsdag kl. 17.00-18.30 i hal B

		

Træner Cecilie Devantie

		

Instruktør: Steffen Espersen & Henning Espersen m.fl.

		

Træner Silje May Lauritsen

Stor springer piger og drenge fra 5. klasse

Onsdag kl. 18.30-20.00 i hal B

		

Backup Lars Olsen, 23 81 01 21

		

Instruktør: Steffen Espersen & Henning Espersen m.fl.

U8 piger/drenge

Træner Thomas Lund, tlf. 27 51 88 70

Step m/k 16 +		

Onsdag kl. 20.00-21.00 i hal A

		

Træner Ida Søndermark Vinther

		

Instruktør: Daria Struzik

		

Træner Frida Bøje Glavind, tlf. 71 78 90 15

Crossgym m/k 16 +		

Tirsdag kl. 20.15-21.30 i hal A

		

Holdleder Zennie Lyager, tlf. 40 33 15 53

		

Instruktør: Thejs Jakobsen

U9 piger/drenge

Træner Nikolaj Hald, tlf. 20 63 74 95

Zumba m/k 16 +		

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

		

Træner Allan Hvidbjerg, tlf. 20 94 77 01

		

Instruktør: Louise Rasmussen

U10 drenge

Træner Henrik Frydensberg Hvass, tlf. 42 22 48 44

Rytmekrukker 18 +		

Tirsdag kl. 19.15-20.45 i hal B

		

Træner Brian Holch, tlf. 40 96 02 97

		

Instruktør: Gunvor Bakkegaard & Benedicte S. Larsen

U12 piger

Træner Heidi Knudsen, tlf. 28 74 75 22

Pilates m/k 18 +		

Tirsdag kl. 19.00-20.30 i Selling Forsamlingshus

		

Træner Ruben Høgh, tlf. 51 74 20 50

		

Instruktør: Sabine Mogensen

		

Holdleder Bonnie Kristensen, tlf. 22 27 83 31

Friske bedster & older 60 +

Mandag kl. 15.00-17.00

U12 drenge

indendørs fredag kl. 18.20-19.20

Træner Allan Nielsen, tlf. 23 31 01 33

		

Instruktør: Gunvor Bakkegaard

U13 drenge

indendørs fredag kl. 20.20-21.15

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

Ju jitsu

HØST-Hallen

		

Forældre deler holdlederopgaven, tlf. 71 78 02 30

Kontaktperson

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

U14/U15 piger

indendørs fredag kl. 16.00-17.30

indendørs fredag kl. 16.00-17.30
indendørs mandag kl. 18.20-19.20
indendørs fredag kl. 19.20-20.20

HØST IF

Træner Sune Lauritsen, tlf. 41 29 92 99

Børn (skolealder)

		

Træner Arne Lundfold Bjerring, tlf. 26 71 44 00

Ungdom og voksne		

		

Træner Jesper Thomsen, tlf. 22 99 89 29

Krolf

Ved HØST-Hallen

		

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

Kontaktperson

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

U14/U15 drenge

indendørs fredag kl. 21.15-22.30

Tirsdag kl. 17.00-17.45
Tirsdag kl. 18.00-19.00 og torsdag kl. 20.00-21.15
HØST IF

Træner Søren Søndergaard, tlf. 27 21 31 97

		

		

Træner Marc Steensgaard, tlf. 29 24 77 31

Løb

Start fra HØST-Hallen

		

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

Kontaktperson

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

		

Holdleder Rikke Juul Særmark, tlf. 51 22 09 73

		

Oldboys

indendørs onsdag kl. 21.00-22.30

Holdleder Jozsef Verba, tlf. 60 80 67 29

Stavgang

Start fra HØST-Hallen

Fodbold

Voldum Hallen

Kontaktperson

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

Herre senior

indendørs fredag kl. 20.00-22.00

indendørs lørdag kl. 10.00-12.00

VH Fodbold

Mandag kl. 13.00 og fredag kl. 13.00
HØST IF
Lørdag kl. 9.00
HØST IF

Træner Joen Loesner, tlf. 22 33 69 91

		

		

Holdleder Serie 3 Kurt Svejstrup, tlf. 29 93 00 58

Volleyball

HØST-Hallen

		

Holdleder Serie 6 Tim Pilegaard Johnsen, tlf. 27 59 60 71

Kontaktperson

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

Voksne mixhold		
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Lørdag kl. 10.00
HØST IF
Torsdage kl. 20.00-22.00
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DET HISTORISKE HJØRNE

Opfølgning på kirke og præstegård

Her lige en opfølgning
med lidt billeder fra
historien om Ødum
kirke og præstegård,
som jeg fortalte om
efter høstgudstjenesten,
den 3. oktober i Ødum
Forsamlingshus.
Fortællingen lyder, at Ødum,
Haldum og Voldum kirker
er bygget i 1100-tallet af tre
stumme søstre, iflg. Danske
Sagn, samlet af Evald Tang
Kristensen i bogen: ”Som det har
lydt i folkemunde” trykt i 1895.
I et af sagnene forlyder det,
at det er 3 stumme prinsesser,
der har bygget kirkerne.
Jeg fortalte om kirketårnet,
som oprindeligt var bygget
højere, men blæste ned, og
genopbygget i 1734.
Den oprindelige klokke
var oprindelig støbt i 1637 af
Claves van Dam, omstøbt i
1914, og bærer nu inskriptionen
”omstøbt og forstørret 1914
hos Christensen og Schjønning
Åbyhøj ved Århus.” Klokken blev
automatiseret i 2001.
Teksten om klokken kan
læses i hæftet om Ødum Kirke,
som menighedsrådet udgav i
2001, med tekst og foto af Rikke
M. Antvorskov, og her kan læses
meget mere om kirken.
Samtidig blev der ligeledes
udgivet et hæfte om Hadbjerg
Kirke.
Før det nye byggeri blev de
store træer langs den nordlige
kirkemur fældet, træerne var
voldsomt store, som det ses på
modstående billede.
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Af Martin Møller

Her et billede af det gamle kapel, bygget i 1905 og
fjernet d. 31. maj 2003. Så
bygges det kapel, personalefaciliteter og redskabsrum,
som vi kender i dag.

Billedet er fra omkring 1920 og vises
her med tilladelse fra Hadsten
Lokalarkiv

Klokken efter
automatisering.

Ødum Kirke 1968. Da træerne blev fældet omkring 2000 var
de langt større. Billedet er fra Det. Kgl. Biblioteks luftfoto.
På billedet, vi ser, er der bly på koret, som kom på
i 1967, i 1972 kom der bly på skib og tårn, som igen
er fornyet, på tårnet i 2007 og på skibet i 2013.
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Her præstegården,
set fra havesiden
1911, med tilladelse
fra Lokalarkivet. Det
er ikke oplyst, hvem
personerne er. Mon
det ikke skulle være
familien Volquartz.
Bemærk at stråtaget her er erstattet
med tegltag.

Her er et gammelt kort fra
Her ser vi Pastor Dalsgaard
med familien. Dalsgaard
var præst fra 1879 til 1900.

Så kom vi til præsterne, og
siden 1583 har 18 præster været
tilknyttet kirken, nogen mere
omtalt end andre, og jeg fortalte
om ”den døve præst” Phillip
Ditlev Marcussen Monrad, som
virkelig gjorde sig bemærket,
han var upopulær både blandt
menighed, provst og biskop.
Han var præst fra 1742 til 1794,
hele 52 år.
Efter den døve præst kom
Pastor Dalsgaard til, og bemærk,
at her er præstegården tækket
med strå.
I år 1900, da Pastor Volquartz
kom til byen, gik det godt i starten, men han kom på kant med
den indflydelsesrige Christian
Thomsen, som var teglværksejer og gårdejer på Ødumgård.
Han var indremissionsk, og da
præsten var grundtvigiansk og
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desuden også radikal, hvilket
ikke passede datidens venstrebønder, ja det var så galt, at
familien fra Ødumgård slet ikke
kom i kirken.
1918 kom Provst Andersen
til Ødum Præstegård, og her
blev min faster Anna ansat
som tjenestepige i 1920. Hun
fortalte, at i præstegården gik
en fortælling om, da cyklerne
kom til omkring 1900, og
præsten skulle lære at cykle,
og samtidig skulle tage hatten
af for folk, han mødte, øvede
han sig på præstegårdens
loft, hvor han cyklede frem og
tilbage, og når han passerede
en skorsten, løftede han på
hatten. Det gik godt, indtil han
overså hullet til loftstrappen,
hvor han røg ned med både
cykel og hat.

Det fortælles også, at en dag
kom biskoppen på besøg i præstegården, og fik at vide, at han
kunne finde præsten i kirken.
Han gik derover men fandt
ingen, og opdagede så, at bag
alteret sad præsten, kordegnen

(Ødum Torv 5) øverst til

Ødum, vel nok fra mid-

højre er det Ødumgård, i

ten af 1800-tallet, hvor vi

midten af det hele lig-

ser præstegården nederst,

ger dammen, til venstre

og til venstre ligger kirken,

for dammen er købman-

efter kirken er der Kirkely

den og til højre er skolen.

og graveren og spillede
kort, hvad bispen syntes var
lige skrapt nok, så han ville
forskrække dem og gik ud i
våbenhuset og trak tre gange i
kirkeklokken, og lidt efter kom
købmanden styrtende med tre
bajere!

Præstegården som vi i dag
kender, er bygget i 1860, og
er ikke den første i rækken af
præstegårde i Ødum, gamle
kort viser, at præstegården har
haft en anden placering.
Det læses også, at præstegården brændte i 1758, og hvor
den var placeret dengang, kan
der kun gisnes om.
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Her er det fra 1918, og det
er formodentligt familien
præstegårdsbestyrer Peter
Meisner og hustruen Ane og
formodentligt deres børn.
Når man læser i folketæl-

Her ser vi præ-

lingerne fra dengang, var

stegården 1947. I

der på præstegården, ud

avlsbygningen var der

over præsten og familie,

stuehus i enden ned

hver gang nævnt besty-

mod landevejen, og

rer, karle og tjenestepiger.

plads til køer, heste
og grise i den modsatte ende af huset.
Lade/maskinhus ses
til venstre i billedet.

Her et vinterbillede fra 1919.

Billedet er fra Det. Kgl.

Her mener jeg, at det er

Biblioteks luftfoto, og

præstegårdens nuværen-

her kan ses masser af

de præstebolig, som vi ser til

billeder fra dengang.

venstre, og avlsbygningerHer den nybygge-

ne til højre, som så må være

de avlsgård. Gården

fra før de bygninger som ses
på næste billede. Bemærk

stod færdig i 1960.

træerne til højre, det ser ud

Billedet er også fra
Det kgl. Bibliotek.

til, at der er langt fra vejen og
op til husene, og det passer
nok, for dengang var vejen
fra Hadsten og Selling noget
tættere på kirkegårdsmuren.

Herover er nogle postkort fra
begyndelsen af 1900-tallet, vist
med tilladelse fra Lokalarkivet.
Indtil begyndelsen af
1900-tallet havde præsten
ret og pligt til at drive præstegårdens jorde, i praksis med
en bestyrer. Folkekirken fik
lønningslov i begyndelsen af
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1900-tallet og hvornår der blev
en forpagter ansat af et menighedsråd, ved jeg ikke.
I Ødum Præstegård i
30’verne var det, i henhold
til folketællingerne, bestyrer
Kristen Kristensen og en
tjenestekarl der drev gården, og
det kan læses, at i 1940 var det

Provst Andersen og provstinden,
husassistenten Birthe, bestyrer
Kristen og andenkarlen Poul,
der var hjemme den dag.
Da jeg startede i skole i
Ødum, i 1955, var det præstegårdsforpagter Niels
Bager og hustruen Ellen, der
boede på præstegården i de

utidssvarende bygninger, så
sidst i 50’erne besluttede
menighedsrådet, der skulle
bygges en ny avlsgård, som vi i
dag kender som Ødumvej 30.
Det gik ud over byens branddam og skøjtebane, som var ca.
der, hvor gårdens græsplæne
er i dag.

Dammen kan ses på ovenstående billede til venstre for
husgavlen, helt ud mod vejen.
På dammen løb vi på skøjter
om vinteren, og fangede salamandere om sommeren.
I 1968 kom Søren Pedersen
og fru Vera til Ødum som
præstegårdsforpagter, Søren

og Vera var meget aktive i
lokalsamfundet og var en del af
Ødum Folkedanserforening.
Søren Pedersen var forpagter indtil 1984, hvor kirken
solgte gården til en af egnens
landmænd.
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PR AKTISKE INFORMATIONER

Ferie og
friweekends
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

Samtale med
en præst
Til slut et dejligt postkort fra Ødum by 1912, venligst udlånt af Kurt Villy Svendsen.
Tilknyttet kirken er også
ringer og graver, og her husker
jeg Gunnar Poulsen og fru Anna.
Gunnar og Anna boede i det
lille hus, lige over for kirken.
(Amdrupvej 2)
Hvornår de startede ved jeg
ikke, men i kirkebogen 1952
står Gunnar nævnt som ringer,
graver og kirkebetjent. Gunnar,
han kunne synge, så når han sad
bagerst i kirken, kunne vi andre
nøjes med at nynne med.
Gunnar stoppede vel
omkring midt/sidst i 70’erne,
og her kom Leo Jensen fra
Hadbjerg til (ham glemte jeg
at fortælle om). Leo var også
ringer og graver i Hadbjerg, og
vist nok et par kirker mere.
Jeg husker en formiddag,
jeg var i præstegården på en
vvs-opgave, da kom Leo også, og
Ole Juul bød på en øl.
Her fortalte Leo, at han
havde haft noget bøvl med en
advokat og et bo efter en afdød,
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og så sagde Leo: ”Så tav (tog) a
også ud til advokaten, gik ind til
ham og sagde, at hvis han ikke
fik den sag afsluttet, så graver a
sgu kællingen op ijen (igen) og
ligger hind (hende) foran di dar.
(din dør)
Om det hjalp, hørte jeg aldrig
om.
Efter Leo Jensen kom Anne
Marie Grosen til, og virkede til
vel omkring begyndelsen af
2000-tallet.
Så var der jo Jenny, kirkens
organist gennem mere end 60
år.
Jenny Pedersen startede som
12-årig med at spille i Halling
Kirke, og blev som 15-årig nyuddannet organist ansat i Ødum
Kirke. Meget mere kan læses
om Jenny i HØST decembernummeret 2019.
Øverst til venstre er det
præstegården vi ser, til højre er
det kirken. Til højre for træet
med cyklen lå der dengang en

smedje. Nederst til venstre er
det skorstenen ved mejeriet
i Ødum. Mejeriet tilhørte
Ødumgård. Bygningen ved skorstenen er væk, men bygningen
Ødum Torv 7 har været en del
af mejeriet. Den stråtækte
bygning til højre for skorstenen
er skolens gymnastiksal, som
for længst er væk.
Som jeg ser billedet, er
dammen, som var midt på
torvet, her fyldt op eller svær at
se. I HØST oktober 2019 er der
bedre billeder af dammen.
Billedet til højre er skolen, i
dag forsamlingshuset.
Bygningen i midten er
købmandsforretningen, som
var i drift frem til midten af
60’erne. Bygningen lå der hvor
kirkens parkeringsplads er i dag.
Købmands
butikken blev
brækket ned i
1975.

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!

Den Blå Café
Den Blå Café holder åbent den
første fredag i hver måned
kl. 15.00-17.00 i Hadsten
Sognegård. 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 Cafe er et
supplement til sorggrupperne
i “Folkekirken Favrskov” og er
både for dig, der har været med
i en sorggruppe, for dig, 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.

Sorggruppe
for voksne
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
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. 40 88 96 00.

Præster i pastoratet

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

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.

U10 DR spillesæt

Sponsor: Flemming Sørensen VVS Hinnerup

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

Så er der taget billeder af vores
U10 DR, som har fået sponsoreret spillersæt af vores ”lokale”
sponsor Flemming Sørensen
VVS.
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 Flemming Sørensen VVS,
Hinnerup.

Hadbjerg Mur & Beton sponsorerer
nye p-pladser ved HØST-Hallen
Som det kan læses på side 18 om
HØST-Huset, skal der etableres ti p-pladser ved indkørslen
til Mejsevej villakvarter. Dette
arbejde skal vi selv forestå, og
derfor har vi allieret os med
Morten Eriksen fra det lokale
firma Hadbjerg Mur & Beton
til at håndtere og udføre dette
arbejde som et sponsorat.
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Øvrige omkostninger til
materiale, sten, grus, asfalt etc.
afholdes af lokale sponsorer.
Arbejdet udføres i weekenden den 26.-27. november, og
der vil også være brug for lokale
frivillige kræfter til at bistå
arbejdet og oprydning søndag
den 27. november. Det blev
annonceret lokalt i uge 46.

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.
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
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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
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
Kirkegårdsleder
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

HØST

december-januar
udkommer

ONSDAG

TORSDAG

29

30
Børneteater og
Kirke i børnehøjde,
kl. 17.00

LØRDAG

SØNDAG

7

Gudstjeneste,
kl. 11.00
Julefest, kl. 14.00

1

2

3

4

5
Gudstjeneste,
kl. 9.30
Juletræsfest,
kl. 10.00

Julekoncert
m. gospelkoret,
kl. 19.30

8

9

10

11

12
De Ni Læsninger,
kl. 16.00

13

14

15

16

17

18

Julegudstjeneste,
kl. 16.00

20

21

22

Julegudstjeneste,
p Juledag
kl. 13.00
Gudstjeneste,
Julegudstjeneste,
kl. 11.00
kl. 14.00
Julegudstjeneste,
kl. 15.00
23
24
Gudstjeneste
kl. 13.30

27

Jan

28
9.
15.
16.
20.

29

Gudstjeneste, kl. 9.30
Deadline til HØST februar
Gudstjeneste, kl. 11.00
Tirsdagsformiddagsmøde, kl. 10.00
Plejehjemsgudstjeneste, kl. 15.00
Syng sammen – sammen!, kl. 19.30

30
23. Gudstjeneste, kl. 11.00
30. Gudstjeneste, kl. 9.30
31. HØST februar udkommer

Gudstjeneste,
kl. 11.00

25

26
Gudstjeneste,
kl. 11.00

p Nytårsdag

Gudstjeneste,
kl. 16.00

31

19
p 2. juledag

1

2

Februar
1. Kirke i Børnehøjde, kl. 17.30
2. Tænkepause-gudstjeneste, kl. 19.30
Aktivitetsmøde, fodbold
6. Gudstjeneste, kl. 11.00

December

6

FREDAG

Julestue, kl. 14.00

Kirke i
Børnehøjde,
kl. 17.30

