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H a d b j e r g Ø d u m S e l l i n g Ti d e n d e

Menigheds
rådet har
konstitueret
sig på ny
Mød den nye
formand.

HØST-Huset, første spadestik



Du er inviteret med til at fejre dagen
sammen med menighedsråd, idrætsforening,
håndværkere og Favrskov Kommune.
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15

SKRIV

– bedre tekster med 5 go´e fif!

At skrive er ingen kunst, men et håndværk, alle kan lære.
Her er 5 enkle råd fra journalistens værktøjskasse.

HOVEDFORMÅLET
1 — FIND
Beskriv din guldfisk

Hvad skal dine læsere have ud af at
læse teksten? Vil du sætte en debat om
guldfisk i gang? Give dem en oplevelse
af livet som guldfisk? Eller en forståelse
af, at guldfisken er ved at uddø? Når du
er klar på tekstens hovedformål, er det
nemmere for dig at vinkle og skrive den.

DIN LÆSER
2 — KEND
Skriv til mormor

Overvej, hvem du skriver til. Forestil
dig en person i din målgruppe, som du
gerne vil have til at forstå dit budskab.
En kunde, en kollega eller måske din
mormor. Når du kender din læser, kan
du skrive budskabet, så det giver mening
for hende.

KONKRET
4 — VÆR
Kravl ned ad abstraktionsstigen

Du kan få folk til at forstå de mest
komplicerede ting, når du forklarer ved
hjælp af konkrete ord og eksempler. Det
konkrete gør teksten nærværende og
skaber billeder for læseren. Tænk over,
hvor på abstraktionsstigen, dine ord ligger.
Køer – eksempelvis – kan beskrives som et
produktionsmiddel, en besætning, kvæg,
malkekøer eller Maren og Karoline

SAMMENLIGNINGER
5 — BRUG
Plant et billede i læseren

Metaforer og sammenligninger hjælper
læseren med at forstå dit budskab på
samme måde som de konkrete eksempler. Saml på gode metaforer fra aviser,
magasiner og bøger. Øv dig i at lave fine
og sjove sammenligninger, som: “Hun var
den menneskelige udgave af en brandbil.
Iørefaldende og iøjnefaldende”

FORMULÉR DIT BUDSKAB
3 — Tænd
sorteringsmaskinen

Inden du går i gang med at skrive selve
teksten, bør du formulere dit budskab
i en enkel, skarp sætning. Hvad vil
du fortælle? Budskabet er din vinkel
og din sorteringsmaskine. Og med et
klart budskab bliver din skriveproces
lettere og sjovere, ligesom teksten
med garanti bliver nemmere at læse
og forstå.
Kilde: Maria Larsen, som underviser på skrivekurser og i journalistisk håndværk på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.
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Dit og mit HØST

Hadbjerg Ødum Selling Tidende

Udgives af et samvirke
bestående af foreninger,
menighedsråd og
skolebestyrelse

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. Dels for at kunne fortælle
sidste nyt fra lokalområdet.
Dels 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 virkeligt godt
supplement til annoncering
i HØST, men det er vigtigt
for HØST-redaktionen, at vi
hjælpes ad med at holde HØST
relevant og vedkommende.

HØST

10 GANGE OM ÅRET,
TÆNKER VI PÅ DIG
Vi tænker på, hvordan vi bedst
informerer dig, hvad du gerne
vil vide mere om, og hvordan
vi bedst får sat et kryds i din
kalender.
Vi har glædet os til, at du
læser bladet.
God HØST.
Rikke Møller Antvorskov
Niels Bjarne Larsen

REDAKTØR
Rikke Møller Antvorskov
rma_oedum@hotmail.com
tlf. 30 25 78 64
KASSERER
Irma Katholm
irmakatholm@gmail.com
tlf. 26 29 46 09
TEGNINGER
Per Tjørnild
ptjorn@gmail.com
GRAFISK DESIGN
Niels Bjarne Larsen
NielsBjarneLarsen@gmail.com
tlf. 30 16 36 88
TRYK
Ecograf
kontakt@ecograf.dk
tlf. 70 25 77 88

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.
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli-august
September
Oktober
November
December

DEADLINEUDKOMMER
15.1.2022
12.2.2022
12.3.2022
16.4.2022
14.5.2022
11.6.2022
13.8.2022
10.9.2022
15.10.2022
12.11.2022

28.1.-31.1.2022
25.2.-28.2.2022
25.3.-28.3.2022
27.4.-2.5.2022
27.4.-30.4.2022
24.6.-27.6.2022
26.8.-29.8.2022
23.9.-26.9.2022
28.10.-31.10.2022
25.11.-28.11.2022

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
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DET SKER I HØST-OMR ÅDET

HØST-HUSET

Foto: rudisill

FØRSTE SPADESTIK
KOM OG VÆR MED!
Onsdag den 9. februar 2022 kl. 16.00 ved HØST-Hallen

Vi bygger oven på et solidt
fundament af fællesskab og
samhørighed.
Og HØST-Huset kommer til
at rumme aktiviteter for alle i
HØST-området.
Vi håber at se rigtig mange,
som vil fejre dagen sammen
med menighedsråd, idrætsforening, håndværkere og
Favrskov Kommune.
Vi ses!

Ødum Hadbjerg Menighedsråd
og HØST IF bygger i fællesskab
et aktivitets- og sognehus,
der bygges sammen med
HØST-Hallen.
Areal 385 m2.
Hvorslev Byggefirma
har totalentreprisen.

Ødum-Hadbjerg Menighedsråd
og HØST IF
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Gudstjenesteliste
Februar			
Ødum
Hadbjerg
Tirsdag d. 1.
Kirke i Børnehøjde		
kl. 17.30 MK
Onsdag d. 2.
Tænkepausegudstjeneste
kl. 19.30 MK 		
Søndag d. 6.
5. søndag efter helligtrekonger		
kl. 11.00 MK m. dåb
Søndag d. 13.
Septuagesima		
kl. 11.00 MK m. dåb
Torsdag d. 17.
Plejehjemsgudstjeneste 			
Søndag d. 20.
Sexagesima
kl. 9.30 LTM		
Søndag d. 27.
Fastelavn
kl. 11.00 MK, kirkekaffe og fastelavnsboller 		
Marts			
Ødum
Hadbjerg
Tirsdag d. 1.
Kirke i Børnehøjde		
kl. 17.30 MK
Søndag d. 6.
1. søndag i fasten		
kl. 9.30 AMKH
Søndag d. 13.
2. søndag i fasten
kl. 11.00 MK sogneindsamling		
Torsdag d. 17.
Plejehjemsgudstjeneste 			
Søndag d. 20.
3. søndag i fasten		
kl. 11.00 MK
Søndag d. 27.
4. søndag i fasten
kl. 9.30 AMKH		
Tirsdag d. 29.
Kirke i Børnehøjde		
kl. 17.30 MK
April			
Ødum
Hadbjerg
Søndag d. 3.
Mariæ Bebudelse			
Onsdag d. 6.
Tænkepausegudstjeneste
kl. 19.30 MK		
Søndag d. 10.
Palmesøndag		
kl. 11.00 MK
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Andre kirker

kl. 15.00 Møllegården

Andre kirker

kl. 15.00 Møllegården
kl. 11.00 Lerbjerg kirke MK
kl. 11.00 Sct. Pauls MHT
Andre kirker
kl. 11.00 Sct. Pauls LTM

PRÆSTER I PASTORATET
MK
Mette Krabbe
AMKH Anne Martiny
Kaas-Hansen
LTM
Lise Thorbøll
Melchiorsen
MHT
Marie Hedegaard
Thomsen
RH
René Høeg
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.
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TÆNKEPAUSEgudstjeneste
i Ødum Kirke med Marimba

TÆNKEPAUSE
GUDSTJENESTER
Vores tænkepause
gudstjenester er
musikgudstjenester med
forskellige musikgenre, 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.

Tema
EKSPERTER

OM
AARHUS UNIVERSITETS
SERIE TÆNKEPAUSER

Onsdag den 2. februar kl. 19.30, Ødum Kirke

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.
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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 Trapp´s 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’s ”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 pioner og specialist
indenfor 6-kølleteknik, hvilket
har gjort ham efterspurgt til
kurser i mange lande.
Kai Stensgaard har igennem
de seneste 20 år rejst verden
rundt med koncerter i bl.a.
Royal Festival Hall i London,
Simon Bolivár Concerthall i
Mexico City og The National
Concert Hall i Taiwan. Han
har ofte turneret i Mexico og

Sydamerika. Ligeledes er han
efterspurgt til master classes
og som dommer i internationale
marimbakonkurrencer. marimbaen har bragt ham til Europa,
Japan, Taiwan, USA, Argentina,
Chile og Puerto Rico, og i 14
stater i USA.
Kai Stensgaard har modtaget musikpriser og udgivet 7
CD’er, 2 DVD´er, en lærebog i
6-kølle marimbateknik samt
mange kompositioner for
marimba, som nu spilles af
marimbaspillere over hele
verden.

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.
NÆSTE
TÆNKEPAUSE
GUDSTJENESTE
Den 6. april kl. 19.30
i Ødum Kirke
med guitarist Simon Wildau
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Ordinær generalforsamling
Tirsdag den 15. februar 2022 kl. 19.00 i klublokalet, HØST-Hallen, Mejsevej 1, Hadbjerg

Dagsorden
ifølge vedtægterne

• Valg af dirigent,
stemmetællere og
referent
• Aflæggelse af bestyrelsens
beretning
• Aktivitetsudvalgenes
beretninger
• Fremlæggelse og
godkendelse af det
reviderede regnskab
• Fremlæggelse og
godkendelse af budget og
kontingenter for 2022
• Indkomne forslag
• Valg af
bestyrelsesmedlemmer
• Valg af formand (lige år)
• Valg af udvalgskoordinator
(pt. ubesat)

• Valg af økonomiansvarlig
(ulige år)
• Valg af 2 suppleanter
• Valg af 2 revisorer og 1
revisorsuppleant
• Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet
på generalforsamlingen skal
være bestyrelsen i hænde
senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.
HØST IF vil efter generalforsamlingen være vært for en let
anretning, kaffe og vin.
Bestyrelsen
HØST IF

FavrskovMesterskaber
i IndeFodbold 2022
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Invitationer er sendt ud
til alle fodboldklubberne i
Favrskov Kommune lige inden
nytår, og vi har allerede fået de
første tilmeldinger. Sidste frist
for tilmelding er 11. februar.
FM2022 foregår som vanligt
i HØST-Hallen, men hvis der
skulle blive behov for ekstra
halgulv til afviklingen, har vi
allieret os med Voldumhallen,
som så også vil blive brugt.
Som det ser ud lige nu, afvikles der stævner rundt omkring,

og vi har også haft et par
DBU-stævner i HØST-Hallen,
hvor alt trods mundbind og
færre restriktioner har fungeret
fint. Og vi håber, at dette kan
fortsætte. Men vi ved godt, at
tingene hurtigt kan ændre sig i
disse coronatider.
Vi vil selvfølgelig gøre alt,
der skal til, for at få FM2022
gennemført ifølge evt. retningslinjer og det der ellers skal til for
en sikker afvikling.
FM2022-udvalget

Uforudsigelighed.

Sidste år blev
FavrskovMesterskaber i
IndeFodbold aflyst pga.
coronasituationen. Selv om
der lige nu er megen smitte, er
der åbent for foreningslivets
aktiviteter – herunder også
indendørs fodbold. Så vi
prøver igen med at få stablet
FavrskovMesterskaber i
IndeFodbold 2022 – FM2022
på benene. Det foregår som
tidligere år den sidste weekend
i februar 25.-27. februar.

Af Per Tjørnild

Den 25.-27. februar 2022 i HØST-Hallen
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Syng sammen – sammen!

Højskoledagen
Lørdag den 26. februar 2022, Hadsten Højskole
PROGRAM
10.00
10.30

Velkomst og kaffe
Foredrag ved Rikke Holm, forstander på Askov Højskole:
”Uden fællesskaber går vi til grunde”
12.00 Frokost
13.00 Foredrag og fællessang ved Mathias Hammer,
pianist, musikformidler, radio- og TV-vært:
”Den nye Højskolesangbog”
14.30 Kaffe
15.00 Fællessang med Steffen Jonassen, underviser ved Hadsten
Højskole, ved klaveret
15.45 Tak for i dag

FOREDRAG OG FÆLLESSANG VED MATHIAS HAMMER:
”DEN NYE HØJSKOLESANGBOG”
musikformidler, radio- og
Højskolesangbogen er
Tv-vært, har været en del af
danmarkshistoriens bedst
højskolesangbogsudvalget,
sælgende bog. Med sin lyrik,
som har skullet vælge sange
musik, historie og fællestil den nye sangbog. Ved dette
skabsstyrkende formål, er den
sangforedrag fortæller Mathias
blandt grundstenene i vores
om udvalgets arbejde og om de
nationale DNA. I november
mange overvejelser og dilem2020 udkom en helt ny udgave
maer, som man møder, når man
af Højskolesangbogen. Mathias
skal forny den danske sangskat.
Hammer, der er pianist,

Pris for hele dagen med forplejning er 200 kr., som betales på dagen.
Tilmelding skal ske senest tirsdag d. 15. januar 2022 på hjemmesiden: www.hadstenstorpastorat.dk/tilmeld
Spørgsmål vedr. tilmelding kan se til kirkekontoret, tlf. 86 98 04 25.

FOREDRAG VED RIKKE HOLM:
”UDEN FÆLLESSKABER GÅR VI TIL GRUNDE”
den måde vi er mennesker på,
Rikke Holm har været forstander
at vi ikke behøver at mødes for
på Askov Højskole siden oktober
at danne et fællesskab? Vi har
2018. Hun er uddannet teolog og
opnået en høj grad af individuel
musiklærer, og har bl.a. arbejfrihed, men det optager mig,
det som ungdomspræst i Vejle
hvordan balancen er i forhold til
Provsti og været med til at starte
fællesskaber, for analyser viser,
Lystruphave Efterskole.
at ensomheden er stigende i
Om sit foredrag skriver hun:
vores samfund. Betyder det at
”Fællesskaber findes ikke kun i
vi har mistet balancen? Og er
fysisk form, men i høj grad også
fællesskabet i sig selv et gode,
digitalt i dag. Mennesker har
eller er der forskel på fællesaltid bygget fællesskaber, men
skaber? Og hvordan forholder vi
den måde, vi har gjort det på, har
os til fællesskaber på tværs af
forandret sig meget igennem
nationer?”
historien. Hvad betyder det for
Side 12
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Og så skal der synges. Mathias
Hammer sidder selv ved klaveret og akkompagnerer, når både
de kendte klassikere og de nye
hits skal synges som fællessang.

Idéen med dette initiativ er at
fortsætte den fællessangslyst,
der opstod i den første periode
af coronatiden. Her næsten
to år efter er længslen efter at
mødes og synge sammen i kirker,
forsamlingshuse og til koncerter
ikke blevet mindre. Tværtimod.
Derfor har vi i Hadsten
Storpastorat og Folkekirken
Voldum-Rud i 2021/2022
ønsket 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.
Og det hele slutter med
fejring af foråret i
Ødum Kirke torsdag d. 31. marts
2022 kl. 19.30.
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KOMMENDE MÅNEDER

AKTUELT

SÆT KRYDS
ved fredag den 9. september
Hvad sker der fredag den 9. september?
Jo HØST IF planlægger et større
arrangement i HØST-Hallen. Så
derfor – lov jer ikke væk til noget!
Se nærmere i kommende
numre af HØST.
HØST IF

NYT fra MENIGHEDSRÅDET
Menighedsrådet har konstitueret sig på ny.
Menighedsråd
Formand
Næstformand
Kasserer
Kirkeværge
Kontaktperson
Øvrige
		
		

Inge Gylling Sørensen
Trine Bugge Kobberø
Bente Braüner
John Langdahl
Bente Stensgaard
Mia Ridtland Jensen
Niels Holger Hansen
Lilian Thode Svenningsen

Kirke- og kirkegårdsudvalg
Formand Trine Bugge Kobberø
Øvrige Lilian Thode Svenningsen
		 Inge Gylling Sørensen
Præstegårdsudvalg
Formand John Langdahl
Øvrige Bente Stensgaard

Aktivitetsmøde Fodbold er udsat
Årets aktivitetsmøde i HØST IF
Fodbold var annonceret til at
blive afholdt onsdag 2. februar
i klublokalet. Det er UDSAT til
senere, da der lige pt. florerer
megen coronasmitte her i lokalområdet. Vi vil have alle med, så
derfor denne udsættelse. Der
kommer mere info senere.
Side 14
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Kulturudvalg
Formand
Øvrige
		
		
		
		
		
		

Lilian Thode Svenningsen
Niels Holger Hansen
Inge Gylling Sørensen
Aase Jørgensen
Abelone Olsen
Lillian Lindberg
Ruth Bugtrup
Organist Anders Dohn

I menighedsrådet arbejder vi for tiden mest med

HØST-Huset

Udviklingsplaner for kirkegårdene
Provstiets nye klimarapport
Ansættelse af ny provst

PRÆSENTATION AF MENIGHEDSRÅDETS
NYE FORMAND INGE GYLLING SØRENSEN
Jeg har siden 1981 boet på Tinghøjgård sammen
med Gert.
Vi har 4 børn, 5 børnebørn og 2 labradorhunde.
Vi har landbrug med svineproduktion og
planteavl.
Jeg arbejder på Skejby hospital som
sygeplejerske.
Samarbejdet og sammenhæng mellem skole,
idræt og kirke i lokalsamfundet har altid været
vigtigt for mig.

HØST | Side 15

Så er musikskabet
i hallen forstærket
og funktionsdygtigt
igen.

Fjernvarmestatus i Hadbjerg
Vi har opnået den nødvendige tilslutning på 64% (101 husstande)
for at projektet kan igangsættes.
Der er herefter en rabat på kr. 5.000 ved tilmeldinger, hvor
tilslutningen kan foretages samtidig med at hovedledningerne
etableres.
Tilmelding er mulig på på www.hadstenvarme.dk

Hvis du har
kendskab til hvem
der har efterladt
aktivitetstavlen
bag multibanen, vil
pensionisthjælperne
gerne have et tip.

FAVRSKOV SKAL HAVE NY PROVST
Provst Anders Bonde stoppede med udgangen af januar,
og herefter er ansættelsesproceduren gået i gang.

Embedet passes i vakanceperioden af provst Birgith Nørlund
Jensen, Randers Søndre provsti.
Birgith Nørlund Jensen er et
kendt ansigt i Favrskov fra sin
tid som sognepræst i Hadsten,
og provstiudvalget glæder sig til
samarbejdet.
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Den nye provst i Favrskov bliver,
som hidtil, tilknyttet Hadsten
Storpastorat. Efter kirkeministeriets bestemmelse er der knyttet
boligpligt til stillingen, og en ny
provstebolig er under opførelse på
en grund ved Over Hadsten kirke
tilhørende Hadsten menighedsråd.

Provsteboligen opføres
i klassisk stil med optimal
isolering, jordvarme, Genvex og
dermed lavt energiforbrug.
Provsteboligen ventes færdig
inden sommerferien, hvor også
den nye provst ventes at være
på plads.

pensionisthjælpere
Hallen holdes løbende klar til
vores indendørs aktiviteter.
Banderne til indendørs fodbold
stilles op inden stævner og
tjekkes af. Næste stævne er den
22. januar, hvis alt går vel i disse
coronatider. Vi har repareret
musikskabet i ”den øverste del”
af hallen. Lågen og hængsel var
ødelagt – så selve skabet er nu
optimeret med ekstra plader –
som så kan holde til lidt mere.
Så nu fungerer det igen.
Udendørs har vores aktivitetstavle ved multibanen været
udsat for hærværk og er revet
ned og ud af ophæng. Efterladt

og smidt bag ved multibanen
(Giv lige lyd hvis nogen har viden
om hvem der har haft med dette
at gøre!). Der skal desværre en
ny tavle til. Selve stativet til
tavlen har også ”fået lidt buler”,
men de er nu rettet op.
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 her i
pensionistgruppen.
Lars Olsen
Kontaktperson
HØST IF
Tlf. 23 81 01 21

HØST IF
pensionisthjælpere
Opgaver som små reparationer, oprydning i boldrum,
container, skabe, klublokale,
i hallen og udenomsarealerne 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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2.960

HØST-HUSET

Vedrørende etablering af byggepladsområde, hvor en del af

e mod øst
0

3D - Syd/Øst
Tegning
af HØST-Huset set fra sydøst
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Lars Olsen
Kontaktperson i projektgruppen
Mail lars.knud@godmail.dk
Tlf. 23 81 01 21

alle.
Vi synger normalt hver tirsdag kl.
17.00-18.30, med vores vidunderlige
og sprudlende korleder Maria Norby i
spidsen.
Med sang i hjertet
Gospelkoret HØST

5.820

2100

2100

Selv om det bliver lysere og foråret står
for døren, er det stadig Vinter Stavgang
der er på programmet, så vi går 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.

2660

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

HØST IF Løb
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 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.
Datoer for Kirke i Børnehøjde i første
halvdel af 2022:
1. marts
19. april
29. marts
24. maj
Mette Krabbe
Sognepræst

3D - Nord-Øst

LØBETURE FOR ALLE
Løb sammen med andre motionister i
lokalområdet
HØST IF Løb tilbyder fælles løbeture
for alle som har løst til at løbe med andre
motionister.
Uanset om du løber en eller flere
ture om ugen, er det altid motiverende
at have nogen 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

5820

Kirke i Børnehøjde

3.160

3160

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.
Nu hvor byggeriet går i gang
vil vi løbende bringe billeder
fra projektet. Så hold øje med
næste nummer af HØST.

2500

Gospelkoret HØST HØST IF Motion
Stavgang
For interesserede, så er koret åbent for

800 1040

NYE P-PLADSER
De nye ekstra p-pladser ved
indkørslen til Mejsevej vil blive
3.160
klargjort til brug
uden asfalt i
første omgang inden etablering
af byggepladsområde. Når
vejret tillader det, vil der blive
lagt asfalt på og streget op.
Tegninger og andet om projektet kan i øvrigt ses i entreen
ved indgang til HØST-Hallen.

med vinduesparti med flugtvejsdør

2460

BYGGEPLADSOMRÅDE

2100

2100

Tidspunktet for første spadestik
er onsdag den 9. februar kl.
16.00. Se invitation til denne
milepæl på side 4.
Ellers arbejder vi videre – der
er masser af ting, der skal tages
stilling til, når man arbejder
med et sådant projekt – og
nogen af de ting, som allerede
nu skal tilrettelægges, er bl.a.
at forberede installation af
diverse ting senere i forløbet. Så
projektgruppen mødes ugentlig.
Tidsplanen for en evt. indvielse
er stadig det ”tidlige” efterår
2022.

den eksisterende p-plads
ved HØST-Hallen vil blive
afspærret, er der afholdt møde
med skolen.
Skolen vil udsende information om den daglige håndtering
af parkeringsmulighed og
hvordan bus til og fra skolen
håndteres i byggeperioden.

2100

Som skrevet i decembernum-

de mod syd
mer af HØST er vi nu ved at
være klar til ”at gå i jorden”.
0

160

Eksisterende parti udskiftes
AKTIVITETER

FORELØBIGT TR

FÆLLESLØB I HØST IF LØB

Tegne

For tiden er der fast ugentlig fællestur.
Søndag kl. 9.00 fra HØST-Hallen.
I facebookgruppen HØST IF Løb
kan der også aftales løbeture på andre
tidspunkter.
Det er ganske gratis at løbe med.
Kontaktinfo for nye løbere
Claus Glavind
Mail claus@glavind.net
Tlf. 71 78 02 30



NB Tegnestuen

Tegnestuen v. Ge
Thomas Olsen &
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Krolf

Ju Jitsu

Vi trodser vejr og vind og fortsætter med
krolf indtil videre her i vinterperioden.
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 i klublokalet i
HØST-Hallen bagefter.
Kontaktpersoner
Vagn Salling Poulsen, tlf. 23 25 19 89
Alice Madsen, tlf. 28 52 34 68

Bordtennis
Bordtennis ungdom og senior er godt i
gang igen. Dejligt igen at kunne dyrke
sin idræt. Og nu kun med mindre
restriktioner.
Se opdatering i
bordtennisfacebookgruppen.
Træningstiderne
er uændrede efter nytår
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
Mail ptc@aabnet.dk

Badminton
VI HAR FORSAT LEDIGE BANER
Pris pr. bane/halv sæson (jan-juni) 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:

Så er vi i gang igen efter nytår og det er
nu igen muligt at dyrke Ju Jitsu i HØSTHallen uden restriktioner. Dejligt!
Træningstider
Børn (i skolealder)
træner tirsdage kl. 17.00-18.00
Ungdom, voksne
træner tirsdage kl. 18.00-19.15
og torsdage kl. 20.00-21.30

STED

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

• Afholdelse af årligt banefordelingsmøde (august)
• Registrering af spillere på bookede
baner.
• Opfølgning på betalt baneleje.
• Udlevering af nøglebrik for banelejere, som har behov for dette.
HØST IF
Claus Glavind
Mail claus@glavind.net
Tlf. 71 78 02 30

Volley voksne
mixhold
HØST IF volleyball er i gang igen med
vintertræning
Torsdage kl. 20.00 til 22.00
Har du lyst til at være med, er du
meget velkommen til at møde op og
spille med – det er uden forpligtigelser at
spille med nogle gange, for at se om det
er noget for dig. Du behøver ikke at være
tidligere elitespiller for at være med, da
vi alle sammen er meget forskellige i
niveau. Det er dog en fordel for både dig
og spillet, at du har stiftet bekendtskab
med volley før, herunder at du har rimeligt styr på bl.a. grundslagene.
Har du spørgsmål, er du velkommen
til at henvende dig til:
Emil Bjørn
Mail emil_oedum_bjoern@hotmail.com
Tlf. 40 14 37 66

Floorball
FASTE TRÆNINGSTIDER ER
MANDAGE KL. 20.00-22.00 I
HØST-HALLEN
Så skal vi rigtig i gang igen. Der er basis
for et par timer en gang ugentligt af
få ”svedt godt igennem” til Floorball
mandag i HØST-Hallen.
Så har du lyst til et par timers meget
intensiv træning med floorballspillet
som ingrediens, så kig forbi og prøv. Det
koster ikke noget at prøve nogle gange.
Vi har 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
Lars Olsen
Kontaktperson Floorball
Tlf. 23 81 01 21
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NVUI/HØST IF seniorklubsamarbejde

Fodbold
BØRNE- & UNGDOMSHOLD HØST IF
Vinter- og indendørssæsonen er godt i
gang.
Det er vintertid og selv om enkelte
hold både træner udendørs på lysbanen
(vinterbanen) og multibanen ved hallen,
så er det fredage og lørdage som HØST
IF’s børne- & ungdomsspillere kan træne
i HØST-Hallen. Det fungerer fint og alle
hold har tider. De første, der er på banen
fredag, er U8 DR/U9 DR og her er det
forældre, der hjælper til med at sætte
bander op. Nedtagningen af bander
foretages af U15 DR, når de har trænet
lørdag formiddag.
TURNERINGER
Udover træningen har DBU, som også
tidligere skrevet, booket HØST-Hallen
til flere stævner her henover vinteren.
Det sidste stævne den 22. januar, hvor U8
DR og U12 DR har hjemmebane. Øvrige
HØST IF-hold U6, U9 DR, U12 PI og U12
DR deltager også i DBU stævner 22.-23.
januar, men på ”udebane” i andre haller.

VH Fodbold
U13 DR spiller regionsfinale efter at have
vundet det sidste stævne på hjemmebane. U15 PI skulle også have spillet
regionsfinale, men store dele af holdet
er ramt af corona, så de har desværre
måttet melde afbud til finalestævnet.
Ellers er det Hadsten Revisions
Cup 19.-20. februar og vores egne
FavrskovMesterskaber i IndeFodbold
25.-27. februar, som vores hold skal
deltage i.
DEN KOMMENDE
UDENDØRSSÆSON
Vi forventer at starte med udendørstræning på træningsbanen medio marts
for de hold, som ikke allerede er i gang
eller har holdt det ved lige udendørs hen
over vinteren. De øvrige baner frigives
til brug ca. 1. april. Mere om dette i
martsnummeret af HØST – herunder
også opdatering af træningstider.
Trænere/ledere og gældende indendørs træningstider kan ses i quick-guiden
på side 24.
Fortsat god vintersæson.
Lars Olsen
Fodboldformand HØST IF
Tlf. 23 81 01 21

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.

Indendørs
OB 40 Fodbold

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

Jozsef Verba
Mail verbi007@hotmail.com
Tlf. 86 22 60 99
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Til vores store tilfredshed er kontrakten med seniortræner Joen Loesner
forlænget, så Joen også er træner for VH
Fodbold i sæson 2022.
Den kommende forårssæson 2022
starter med hold i Serie 4 og Serie 5.
Nye puljer for forårsturneringen 2022
annonceres af DBU den 4. februar.
Nytårsappel er lørdag den 29. januar
kl. 12.00 på Voldum Stadion
Efter en let træning, er der sæsonbriefing fra vores træner Joen Loesner og der
er suppe i klubhuset!
Der bliver træning på kunstgræsbane
i Hammel fire tirsdage i februar – første
gang 1. februar kl. 20.00-22.00. Ellers
trænes der på lysbanerne i Hadbjerg og
Voldum.
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

Der trænes indtil videre
futsal onsdage kl. 21.00 i
HØST-Hallen.
Udendørs sæsonopstart
informeres i gruppen af Jozsef
Verba.
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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

Arkivet passer på historien

P

å Hadsten Lokalarkiv
arbejder ca. 15 flittige
frivillige medarbejdere
med at passe på fortiden.
I forbindelse med kommunalreformen i 1970 var der i
de gamle sognekommuner en
række personer, som bestemte,
at der måtte oprettes et lokalarkiv, som kunne rumme de

Side 26
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Af Martin Møller

Herover et lille udsnit af de udstillede billeder og redskaber på Hadsten Lokalarkiv.
mange papirer og dokumenter,
der lå ude i sognene, og således
kunne Hadsten Lokalarkiv
fejre 50-års jubilæum den 8.
september 2020.
Fejringen blev dog noget
begrænset på grund af
coronapandemien.
I forbindelse med jubilæet
er der udgivet en jubilæumsbog

med et væld af historier fra før i
tiden, som blev solgt i forbindelse med et arrangement i
Sløjfen.
Det kan nævnes, at Ødum er
repræsenteret med et udvalg
billeder taget af Jens Jørgensen,
Ødum (f. 1895).
Allerede i 1962 var der en
gruppe hadstenborgere, der

puslede med tanken om at
oprette et arkiv, og i september 1970 stiftedes ”Hadsten
Kommunes Lokalhistoriske
Arkiv og Samlinger” som i 1972
rykkede ind i et par lokaler
under Hadsten Skole, men fik
få år senere adgang til 5 store
lokaler forbundet af en lang
gang, hvor arkivet udstiller et

hav af billeder og andet fra by
og opland.
Den aktive bestyrelse, som
var med fra starten, var Lærer
Knud Torstensson fra Voldum,
Overlærer Aage Bundgaard
fra Hadsten, Bibliotekar
Ingeborg Stenkilde fra
Hadsten, Skoleinspektør S.E.
Abildtrup fra Hadbjerg, Fhv.

gdr. Nydam Jensen fra Hadsten,
Højskolelærer H. Sommer
Madsen fra Hadsten og Arkivar J.
Kaas Mortensen fra Hadsten.
Ved den seneste kommunesammenlægning, hvor
arkivet blev en del af Favrskov
Kommune, skiftede arkivet navn
til ”Hadsten Lokalarkiv”.
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Her ses en af udstillingerne…

Her er det skomager Konrad Pedersens værksted.

… og her et lille udsnit af de mange, mange registreringer
Den nuværende bestyrelse
har Herluf Nydam fra Hadsten
i spidsen som formand, og arkivets daglige leder er Gunhild
Dalgård, som arbejder ihærdigt
med at digitalisere dokumenter
og billeder i Arkiv.dk, hvor
Hadsten Lokalarkiv p.t. har
knap 3000 registreringer.
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Gå ind på Hadsten
Lokalarkivs hjemmeside, eller
besøg lokalarkivet, så åbner
mulighederne sig.
Så smid det ikke ud,
lokalarkivet modtager meget
gerne gamle dokumenter,
skrivelser, billeder, protokoller
osv. som fortæller om dengang.
Desværre modtager arkivet

Udstilling af et gammelt køkken.
ikke længere ting og sager af
pladshensyn.
Hadsten Lokalarkiv har i
mange år haft et ønske om at
flytte til en mere synlig placering, og med lettere adgang end
den nuværende under en fløj på
Hadsten Skole, hvor der er et
stykke vej gennem en lang gang,
inden man kommer til døren til

lokalarkivet. Kommunen har
inden for de senere år installeret en elevator på sydsiden af
fløjen, så også kørestolsbrugere
har muligheden for at besøge
arkivet.

Efter parkering på skolens
parkeringsplads, så følg skiltene.
Er der brug for hjælp til at
komme ind, så ring til arkivet
først

Vil du besøge Hadsten
Lokalarkiv, så har det åbent for
offentligheden hver
tirsdag fra kl. 15.30 til 17.30 og
torsdag fra kl. 10.00 til 12.00.
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SPONSORHJØRNET

DISSE SPONSORER HAR
INDTIL VIDERE TEGNET
SPONSORAT FOR 2022
KP Erhvervsbiler APS
www.kp-e.dk
Murermester
Kristian S. Hardam
www.mksh.dk

Sponsorudvalg
HØST IF har I en længere
periode ”hængt lidt i bremsen”
på sponsorområdet, når det bl.a.
gælder nuværende skiltesponsorer i HØST-Hallen og nye
sponsorer og sponsoraktiviteter
generelt. Der har været for få
hænder, og dem der har været,
har haft nok andet at løbe efter.
Derfor er det fantastisk nu
at kunne sige, at vi har fundet
en løsning på dette, da Simon
Buus Olsen fra Hadbjerg og
tidligere HØST IF er engageret
af HØST IF til at forestå dette
arbejde. Simon har indvilget i
at hjælpe sin ”gamle klub” med
sponsorarbejdet.

De fleste kender nok Simon,
da har jo kommer her fra Had
bjerg og har dyrket aktiviteter
i ØHG/HØST IF samt været
træner og leder i flere år. Simon
er også, som I nok ved, nyvalgt
til byrådet i Favrskov Kommune.
Simon har en del erfaring på
sponsorområdet, da han er ansat
i Hadsten Håndbold som Salgs& Eventchef, hvor han også
arbejder med sponsoraktiviteter.
Simon har allerede været i
gang en lille månedstid, og der
vil her i HØST under HØST IF
sponsoraktiviteter, hver måned
være nyt om sponsoraktiviteter
siden sidst.

Træningssæt
til trænere/ledere i HØST IF Fodbold
Sponsor Hadbjerg Tømrerfirma

KE EL
www.ke-el.dk
MTB Service ApS
www.mtbservice.dk
EDC Huset
Hadsten & Hinnerup
www.edc.dk/
ejendomsmaegler/hadsten
Flemming Sørensen VVS
www.flemming-vvs.dk
Raaby & Rosendal
www.raaby-rosendal.dk
2M-AUTO ApS
www.2m-auto.dk
Og der er flere på vej…
Lars Olsen
Tlf. 23 81 01 21

HØST IF’s fodboldtrænere/ledere
optræder i træningsdragter, der
har logo fra Hadbjerg Tømrerfirma
Mikkelsen og Søn A/S på ryggen.
Det har sin årsag, da firmaet giver
et stort sponsorbidrag til vores
indkøb af træningsdragter til
vores fodboldtrænere og -ledere.

Stor tak til Hadbjerg
Tømrerfirma Mikkelsen og Søn
A/S for dette sponsorat. De
sidste 3 år er det 40 træningsdragter, der har fået dette logo
på ryggen i HØST IF Fodbold.

Samtidig vil HØST IF
benytte lejligheden til ønske
Claus Mikkelsen Hadbjerg
Tømrerfirma stort tillykke
med de 50 år onsdag den 12.
januar. Håber du blev fejret på
bedste manér.
Lars Olsen
HØST IF
Sponsorudvalg
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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.
Fri Vask Hele dagen
kr. 229
Fri og ubegrænset bilvask
for den tilmeldte bil i alle
OK’s vaskehaller i hele
åbningstiden.
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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

PR AKTISKE INFORMATIONER

Ferie og
friweekender

Den Blå Café

JEG HOLDER FERIE I UGE 7
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

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 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

Præster i pastoratet

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.

Kirkebil

MK

MHT

LTM

Mette
Krabbe

Marie
Hedegaard
Thomsen

Lise
Anne
René
Thorbøll
Martiny
Høeg
Melchiorsen Kaas-Hansen

AMKH

RH

Har man behov for taxa
til kirke eller arrangementer i præstegården
og sognegården, ringer
man til Karins Taxi, tlf.
86 98 35 70. Giv taxa-selskabet besked om, at
turen skal faktureres til
menighedsrådet.
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HER FINDER DU

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

Side 34

| HØST

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

ONSDAG

Kirke i
Børnehøjde,
kl. 17.30

31

TORSDAG

FREDAG

p Slaget ved
Mysunde 1864
Tænkepause
gudstjeneste,
kl. 19.30

1

2

3

Første spadestik
til HØST-huset,
kl. 16.00

8

p HKH
Kronprinsesse
Marie
Gudstjeneste,
kl. 11.00

10

5
Deadline til
HØST marts

København 1659

11

15

16

12

21

17

18

19

23

24

25

28

20
Gudstjeneste,
kl. 11.00
Kirkekaffe

26

27
Gudstjeneste,
kl. 9.30

Kirke i
Børnehøjde,
kl. 17.30

udkommer

Mar

22

13
Gudstjeneste,
kl. 9.30

Syng sammen –
sammen,
højskoledag
kl. 10.00

HØST marts

6
Gudstjeneste,
kl. 11.00

Plejehjems
gudstjeneste,
kl. 15.00

HØST IF
generalforsamling, kl. 19.00

14

p HKH
Kronprinsesse
Mary

4
p Stormen på

9

SØNDAG

1
12. Deadline til HØST april
13. Gudstjeneste, kl. 11.00
		Sogneindsamling

2

3
17. Plejehjemsgudstjeneste, kl. 15.00
20. Gudstjeneste, kl. 11.00

4

5
27. Gudstjeneste, kl. 9.30
28. HØST april udkommer
29. Kirke i Børnehøjde, kl. 17.30

6

Februar

7

LØRDAG

