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Fællesskabets HØST
Sæt dig lige ned. Træk vejret og 
sænk skuldrene.

Når du har gjort det, så tag 
din højre hånd. Løft den ind 
foran dig, opad og mod venstre 
med håndfladen nedad.

Når hånden er lidt forbi 
ansigtet, så bevæg den bagud, 
indtil den er lige over din 
venstre skulder.

Nu bevæger du hånden op og 
ned i 3-4 taktfaste klap på din 
venstre skulder.

Sig samtidig til dig selv: 
”Godt gået! Du er en vigtig del af 
HØST-området og dets gode, 
sammentømrede fællesskab. 
Tak for det.”

Hvis det er lidt svært, må du 
gerne øve dig et par gange.

En blæsende onsdag i 
februar blev 1. fælles spadestik 
taget til vores alle sammens 
fælles aktivitets- og sognehus: 
HØST-Huset.

Det kan kun ske fordi vi har 
et solidt fællesskab på tværs af 
sogne, foreninger, køn og alder.

Du må da indrømme, det er 
noget særligt!

Et fællesskab består af 
tusindvis af mennesker, der 
tager del i lokalsamfundet, 
tager hånd om hinanden og 
deltager i det lokale liv og dets 
aktiviteter. Alle de tusinde 
mennesker, der lige præcis har 
bosat sig her – ingen af dem 
kunne have været undværet i 
dette fællesskab.

Så hvis du før tænkte; sådan 
noget pjat, med ”hånd over 
skulder” – så tænk lige efter en 
gang.

Prøv at klappe dig selv på 
skulderen en gang til.

Og tænk samtidig på alle 
de andre tusinde, der gør det 
samme lige nu. Dem er du fælles 
med – og de er fælles med dig.

God HØST

Niels Bjarne Larsen 
Rikke Møller Antvorskov

Udgives af et samvirke 
bestående af foreninger, 

menighedsråd og 
skolebestyrelse

REDAKTØR
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rma_oedum@hotmail.com
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TEGNINGER
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GRAFISK DESIGN
Niels Bjarne Larsen

NielsBjarneLarsen@gmail.com
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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.

 DEADLINE UDKOMMER
Marts 12.2.2022 25.2.-28.2.2022
April 12.3.2022 25.3.-28.3.2022
Maj 16.4.2022 27.4.-2.5.2022
Juni 14.5.2022 27.4.-30.4.2022
Juli-august 11.6.2022 24.6.-27.6.2022
September 13.8.2022 26.8.-29.8.2022
Oktober 10.9.2022 23.9.-26.9.2022
November 15.10.2022 28.10.-31.10.2022
December 12.11.2022 25.11.-28.11.2022

Materiale til HØST 
indleveres til redaktøren.

Er HØST ikke kommet? 
Kontakt redaktøren.

FIND OGSÅ HØST HER

8370.dk
Klik på Links | HØST bladet

www.hadstenstorpastorat.dk 
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PRÆSTER I PASTORATET

MK Mette Krabbe
AMKH Anne Martiny 

Kaas-Hansen
LTM Lise Thorbøll 

Melchiorsen
MHT Marie Hedegaard 

Thomsen
RH René Høeg

DET SKER I HØST-OMR ÅDET

Gudstjenesteliste
Marts   Ødum Hadbjerg Andre kirker
Søndag 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  
Søndag d. 17. Plejehjemsgudstjeneste    kl. 15.00 Møllegården 
Søndag d. 20. 3.søndag i fasten  kl. 11.00 MK kl. 11.00 Lerbjerg kirke MK
Søndag d. 27. 4.søndag i fasten kl.  9.30 AMKH  kl. 11.00 Sct. Pauls MHT
Søndag d. 29. Kirke i børnehøjde  kl. 17.30 MK

Konfirmanderne går en tur 
for klimaet den 13. marts
Søndag den 13. marts arran-
gerer Folkekirkens Nødhjælp 
sogneindsamling over hele 
landet. Her i sognene deltager 
konfirmanderne. Vi begynder 
med gudstjeneste i Ødum 
Kirke. Derefter kommer alle 

konfirmander rundt for at 
spørge, om I har lyst til at 
bidrage.

De tager både imod kontan-
ter og MobilePay.

Tag godt imod dem, når de 
høfligt ringer på jeres dør.

 
Pengene konfirmanderne samler ind går bl.a. til:

• Træplantning – træer giver skygge og liv
• Diger og dæmninger, der stopper oversvømmelser
• Sikring af huse og veje, så de kan modstå vandmasser og jordskred
• Vandpumper og vandrensningsanlæg, 

der sikrer familier rent drikkevand
• Nye afgrøder, der kan overleve i det nye klima

Folkekirkens Nødhjælp styr-
ker verdens fattigste i kampen 
for et værdigt liv

I Folkekirkens Nødhjælp 
hjælper vi mennesker i yderste 
nød. De mennesker, der har 
det allersværest i verden. De 
sultende og de sårbare. De 
fordrevne og de forfulgte. De 
undertrykte og de diskrimine-
rede. Verdens fattigste, som på 
grund af krig og katastrofer eller 
strukturel ulighed ikke selv har 
en stemme, der kan høres. Vi 
ved, når nøden er stor, er græn-
sen mellem håb og håbløshed 
hårfin. Og vi ved, at vi kan være 
med til at gøre den lille forskel, 

der gør, at håbet holdes i live, 
næres eller tændes igen.

Med næstekærligheden som 
kompas, sætter vi alt ind på at 
give liv til håbet. Vi gør det med 
viden og opfindsomhed, mod og 
handlekraft. Vi gør det ved at 
samarbejde med lokale og glo-
bale partnere – og ved at bakke 
hinanden op i et solidt globalt 
netværk. Vi arbejder med ret-
tigheder og ligestilling mellem 
kønnene i al vores arbejde. For 
at sikre basale menneskerettig-
heder taler vi verdens fattigstes 
sag både nationalt og inter-
nationalt. Det er det, vi kalder 
politisk fortalerarbejde.Køkkenhave Foto: Bax Lindhardt

SOGNEINDSAMLING  2022



Generalforsamlingens beslutninger 
træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Forslag som ønskes behandlet, må 
være formanden i hænde senest 8 dage 
før generalforsamlingen.

Bestyrelsen består af:
Michael Sambleben, formand (2021)
Lisa Kulldorf, kasserer (2021)
Dana Sackett Lössl, sekretær (2021)
Jørgen Tryggestad, medlem (2020)
Elisabeth S. Lundholm, medlem (2021)

Vi ønsker friskt blod i bestyrelsen, 
og håber på at 4-5 stykker melder sig, 
som har lyst til at være med og gøre en 
forskel for vores lokalområde som er 
Ødum, Langskov, Røved og Astrup.

Vi har ingen suppleanter lige pt, men 
vi håber og ønsker at nogle stykker vil 
stille op til valg i år.
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INDKALDELSE TIL ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING

22. marts 2022 kl. 19.00 i Byforeningen for Ødum og Omegn

Vi indkalder på en ny måde i år. Indkaldelse og regnskab kommer på mail.

Hvis du ikke har modtaget ind-
kaldelse og regnskab senest 2. 
marts, kan det anskaffes ved at 
skrive til kulldorf@gmail.com.

Der er tilmelding igen i år, da 
vi byder på gratis smørrebrød, øl 
og kaffe.

Tilmelding senest 19. marts, 
på sms til 41 58 90 62, eller 
solviklundholm@gmail.com.

For at være  stem me-
berettiget til generalforsam-
lingen skal du være medlem 
af Byforeningen for Ødum og 
Omegn.

Det koster kun 200 kr.

Kontingent for 2021 (hvis du 
ikke allerede har betalt), fore-
tages via bank: Kontonummer: 
9326-3265641406 og 
husk at skrive din adresse i 
kommentarfeltet.

Kontingentet for 2022 
betales efter generalforsamling 
når kontingentet er fastsat.

GENERALFORSAMLING

23. marts 2022 kl. 19.00 i Hadbjerg Forsamlingshus
DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning 

ved Elisabeth S. Lundholm
3. Fremlæggelse af regnskab ved Lisa Kulldorf
4. Fastsættelse af næste års kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og 

suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisorer
8. Eventuelt

NB! Regnskab og indkaldelse kommer i din 
mailboks. Skulle du ønske en printet version, 
er du velkommen til at henvende dig til Lisa på 
Amdrupvej 4D.

Bestyrelsen 
Byforeningen for Ødum og Omegn 
www.oedum-by.dk

FÆLLESSPISNING 
FØR GENERALFORSAMLING

23. marts 2022 kl. 18.00 i Hadbjerg Forsamlingshus

Inden generalforsamlingen 
mødes vi til aftensmad og hygge.

Menuen står på langtids-
braiseret oksesteg. Hertil små 
saltbagte kartofler, ovnstegte 
rodfrugter i marinade og rød-
vinssauce. Desuden tzatziki.

Til dessert er der italiensk 
tiramisu, mokkakage med 
kakaodrys anrettet på fad og 
pyntet med honningmelon.

Der er en egenbetaling på 50 
kr. for voksne og 1 kr. for børn, 

der skal overføres til MobilePay 
36575.

Deltagelse kræver tilmel-
ding senest 10 dage før på mail 
hadbjergborgerforening@gmail.com.

Der er et max. på 50 personer.

Vil du høre om kommende 
arrangementer i byen, om vores 
ønsker til udvikling af Hadbjerg Skov 
og forsamlingshuset?

Så kig forbi til generalforsamlingen i 
Hadbjerg Borgerforening 
den 23. marts 2022 kl. 19.00 
i Hadbjerg Forsamlingshus.

Dagsorden, regnskab og budget vil blive lagt 
på hjemmesiden senest 14 dage før. Hvis I har 
punkter til dagsordenen, er I velkommen til at 
sende dem til os.

FØLGENDE BESTYRELSESMEDLEMMER 
ER PÅ VALG

Torben Ellegaard (modtager genvalg)
Michelle Bihl (modtager genvalg)
Suppleant Henrik Møller Nielsen (modtager genvalg)

FØLGENDE ER PÅ VALG I LANDSBYRÅDET
Henrik Møller Nielsen (modtager genvalg)
Suppleant Poul Kragh (modtager ikke genvalg)

FØLGENDE REVISORER ER PÅ VALG
Irma Katholm (modtager ikke genvalg)
Henning Møller (modtager ikke genvalg)
Suppleant Ole Petersen (modtager genvalg)

VI SØGER EN REVISOR
Hadbjerg Borgerforening søger en frivillig, der vil 
være revisor for foreningen. Som revisor skal du én 
gang årligt tjekke, at kassererens regnskab er rigtigt.

Bestyrelsen 
Hadbjerg Borgerforening

mailto:kulldorf@gmail.com
mailto:solviklundholm@gmail.com
http://www.oedum-by.dk
mailto:hadbjergborgerforening@gmail.com
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TÆNKEPAUSEgudstjeneste 
i Ødum Kirke med klassisk guitar

Tema: Tro
Onsdag den 6. april kl. 19.30 i Ødum Kirke

Kom og oplev en spændende 
tænkepausegudstjeneste, hvor 
vi undervejs vil lytte til skøn 
klassisk guitar. Vi får besøg af 
Simon Wildau, der har vundet 
priser i flere internationale 
konkurrencer og har studeret 
hos den verdensberømte 
spanske guitarist Alex Garrobé. 
Simon Wildau er solistuddannet 
klassisk guitarist fra Det Jyske 
Musikkonservatorium.

Da vi nærmer os påsken, den 
store kristne højtid, tænker 
jeg, det er passende at tage fat 
i temaet ”Tro”. Lektor Peter 
Lodberg har skrevet en fin lille 
tænkepause om tro. Selvom 
det i lang tid er gået ned ad 
bakke for Gud og co., og de ikke 
længere er svaret på alle vores 
bønner, og monopolet på at 
forklare alt mellem himmel 
og jord er gået fløjten, ja så 
påstår den klippefaste teolog 

alligevel at tro, det gør vi alle, 
selv de ikke-troende. Bare en 
lille smule. Hvis ikke på Gud, 
så på husprisernes fortsatte 
himmelflugt… men er det ren 
overtro?

Syng sammen – Sammen!
Torsdag d. 31. marts kl. 19.30 i Ødum Kirke

På tværs af husstande, familier og byer er det godt at synge sammen. Det løfter stemningen 
og understreger fællesskabet, når alle finder ind i et fælles åndedrag og synger de samme ord. 
Hadsten Storpastorat og folkekirken Voldum-Rud er derfor stolte over at kunne åbne dørene til 
en række aftener med fællessang på programmet.

Torsdag 31. marts kl. 19.30 læg-
ger Ødum Kirke rammer til en 
aften med sange over temaerne 
forår og påske. Det vil blive sun-
get fra både Højskolesangbogen, 
100-salmer og Salmebogen. 
Arrangementet varer cirka fem 

kvarter, og der er mulighed for 
forfriskning undervejs.

Denne aften er Sognepræst 
Mette Krabbe vært, ved orglet 
sidder organist Anders Dohn og 
fællessangen understøttes af 
vores kirkesanger Emilie Nielsen.

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

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

NÆSTE 
TÆNKEPAUSE
GUDSTJENESTE
Den 7. september 2022 med 
vores egne kirkemusikere 
Anders Dohn og Cecilie 
Marie Høyer.

KOMMENDE MÅNEDER

De fælles sangaftener ”Syng 
sammen – Sammen” har 
tidligere været afholdt i bl.a. 
Lyngå Kirke, Sct. Pauls Kirke 
og Voldum Kirke. Idéen med 
dette initiativ er at fortsætte 
den fællessangslyst, der 
opstod i den første periode 
af coronatiden. Her var det 
især Philip Faber, der tændte 
denne lyst, når han hver 
morgen dukkede op på DR1 
med sit positive sind og kla-
vermusik til vores fælles sang 
hjemme i stuerne. Senere 
blev der flere fredage om 
aftenen afviklet fællessang 
med nogle af vores kendte 

musikere og sangere. TV2 
lavede også flere initiativer 
og nu her – 2 år efter at 
Danmark blev lagt ned – er 
længslen efter at kunne 
mødes og synge sammen i 
kirker, forsamlingshuse og til 
koncerter ikke blevet mindre. 
Tværtimod.

Derfor har vi i Hadsten 
Storpastorat og Folkekirken 
Voldum-Rud taget dette initi-
ativ til afvikling i 2021/2022. 
Vi ønsker at styrke fælles-
skabet ved at invitere til 
fællessang på tværs af sogne 
og kirker. Det er tid til igen at 
synge sammen – sammen.
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Favrskov Kommune ønsker, at 
alle børn og unge får mulighed 
for at deltage i et aktivt fritids- 
og foreningsliv. Med fritidspas-
set støtter kommunen de børn 
og unge, der af økonomiske eller 
sociale årsager er afskåret fra at 
deltage i en fritidsaktivitet.

Et fritidspas dækker som 
udgangspunkt kontingent 
til én selvvalgt aktivitet i 
én af Favrskov Kommunes 
godkendte folkeoplysende 
foreninger, musik- eller 
billedskoler.

Fritidspas-ordningen er 
et tilbud til børn og unge, der 

af økonomiske eller sociale 
årsager ikke i forvejen deltager 
i en fritidsaktivitet, eller børn, 
som er i risiko for at forlade et 
allerede aktivt fritidsliv.

For at modtage fritidspas 
skal barnet eller den unge være 
under 18 år og bo i Favrskov 
Kommune.

Til at supplere kontingent-
støtten kan der søges ekstra 
tilskud til køb eller leje af udstyr 
samt deltagelse i stævner, 
lejrture eller lignende.

HØST IF har i dag allerede 
flere medlemmer der gør brug 
af fritidspas – men jeg tror 

mange ikke er opmærksomme 
på denne mulighed.

Fritidspas kan søges af 
frivillig i foreningslivet, lærer, 
pædagog, SSP-konsulent, 
socialrådgiver eller anden fag-
person med direkte kontakt til 
barnet eller den unge. Ligeledes 
kan det søges direkte af foræl-
dre på overførselsindkomst.

Se mere på favrskov.dk/
borger/fritid-og-foreninger/
foreninger/fritidspas

Eller tag kontakt til HØST IF.

Claus Glavind 
formand@hostif.dk 
Tlf. 71 78 02 30

Nyt fra Hadbjerg Borgerforening

STOR SANKTHANSFEJRING

På grund af den stigende 
smittekurve for coronavirus 
måtte vi desværre udskyde den 
årlige julefrokost for frivillige, 
juletræsfesten og fastelavns-
festen. Men intet er så skidt, at 
det ikke er godt for noget. Vi 
håber i stedet på at holde stor 
sankthansfejring.

FRIVILLIGE TIL 
FÆLLESSPISNING

Savner du også fællesspisnin-
gen i Hadbjerg Forsamlingshus, 
og vil du være med til at 
starte det op igen? Så kontakt 
borgerforeningen.

NYT TAG PÅ 
FORSAMLINGSHUSET
ELRO Fonden har givet tilsagn 
til bevilling på 100.000 kr. til nyt 

tag på forsamlingshuset. Med 
bevillingen fra Landsbyrådet på 
170.250 kr. har vi derfor finan-
sieringen på plads, og det ser ud 
til, at der kan blive lagt nyt tag i 
løbet af 2022.

Tusind tak til Hadbjerg 
Tømrerfirma for det 
meget flotte tilbud til 
borgerforeningen!

Bestyrelsen 
Hadbjerg Borgerforening

AKTUELT

Brug Favrskov fritidspas i HØST IF

Nyt fra 
Byforeningen for Ødum og Omegn
Kære beboere i Ødum, Røved, Langskov og Astrup
Bestyrelsen i Byforeningen 
for Ødum og Omegn arbejder 
for at skabe et fællesskab i 
Ødum og Omegn og opret-
holde et tæt samarbejde med 
HØST-området.

HØST-området består af 
Hadbjerg, Ødum, Selling, Røved, 
Langskov og Astrup.

For at lokalområdet skal 
kunne vokse og udvikles, så har 
vi brug for at du bliver medlem 
af byforeningen.

Et medlemskab til byforenin-
gen giver mange fordele for dig 
og din familie.

 ¾ Du får en stemme til byfor-
eningens beslutninger

 ¾ Flere arrangementer for 
børn og voksne

 ¾ Du kan være med til at 
præge Ødum og omegn

 ¾ Du får rabat ved leje af 
forsamlingshuset

Som medlem, støtter du 
op om flere fælles arrange-
menter i lokalområdet og 

forsamlingshuset, og skaber 
dermed liv og glæde for mange.

Du bliver medlem af 
Byforeningen for Ødum og 
Omegn, for kun 200 kr. om året.

Kontingentindbetaling 
for 2022 foretages via 
bank; Kontonummer: 
9326-3265641406

Husk at skrive din adresse i 
kommentarfeltet.

På forhånd, af hjertet tak.

Bestyrelsen 
www.oedum-by.dk

https://favrskov.dk/borger/fritid-og-foreninger/foreninger/fritidspas
https://favrskov.dk/borger/fritid-og-foreninger/foreninger/fritidspas
https://favrskov.dk/borger/fritid-og-foreninger/foreninger/fritidspas
mailto:formand%40hostif.dk?subject=
http://www.oedum-by.dk
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Faste, forår og påskefest
Fastelavnsfesterne er ved 
at være forbi både i kirker og 
forsamlingshuse. Søndag den 
27. februar kan man møde 
udklædte børn på gaderne, 
som går fra dør til dør og får en 
masse lækkerier med på vejen. 
I Ødum holdes den gamle tra-
dition med fastelavnssoldater 
stadig i hævd, hvor fastelavns-
soldater går fra hus til hus, 
synger og samler penge ind til 
den fælles fest for byens børn.

Men efter fest kommer hver-
dag, og i kirken kalder vi i denne 
tid hverdagen for fastetiden.

Faste er ellers ikke særlig 
udbredt i Danmark. Vi kender 
mest til begrebet fra den 
muslimske Ramadan, hvor 
man faster fra solopgang til 
solnedgang i en måned eller fra 
fastekure i alverdens helse-
bøger, hvor det gælder om at 
udrense sin krop for urenheder.

Før reformationen i 1536 var 
fastelavnsfesten mere end blot 
en festdag med udklædte børn 
og tøndeslagning. Dengang 
varede festen i flere dage og på 
menuen var kød, fed mad og fint 
brød. Fint brød, som man ikke 
fik til daglig, og mælkeprodukter 
spiste man på hvidetirsdag, 
som lå tirsdag efter faste-
lavnssøndag. Herfra stammer 

traditionen med fastelavns-
boller. Når man nåede frem 
til askeonsdag, så var festen 
slut og fasten kunne begynde. 
Nu begyndte den fysiske og 
åndelige forberedelse til påsken. 
Man blev tegnet i panden med 
et kors af aske, som symbol 
på ydmyghed og et tegn på at 
ethvert menneske skal dø.

Fastelavn, der kommer af 
det tyske ”Fastelabend”, kendes 
også under navnet karneval, 
som kommer af det latinske 

”carne vale” og betyder farvel til 
kød. I fasten bestod menuen af 
fisk, groft brød, enkelt mad og 
ingen æg. Æggene vendte først 
tilbage til påske, hvor man nu 
havde så mange, at man kunne 
trille med dem, måske kender 
nogle stadig påskelegen ”at 
trille æg”.

Med Luther og reforma-
tionen blev fasten i katolsk 
forstand afskaffet, men 
fastelavnsfesten blev bibeholdt 
som en folkefest. Luther mente, 
at det at faste og gøre andre 
bodsøvelser, det hørte ind under 
gerningsretfærdighed og var 
unødvendigt så længe, der var 
tro. Men fasten blev ikke helt 
afskaffet for i kirken markerer vi 
den stadig og her er fastetiden 
en forberedelsestid til påsken, 

på samme måde som adventsti-
den er en forberedelse til julen.

Men selvom vi ikke længere 
faster i katolsk forstand, og kun 
nøjes med folkefesten, så bliver 
det langsomt mere almindeligt 
at markere fastetiden på en 
eller anden måde. For eksempel 
ved at afholde sig fra kager 
og andre fede sager, eller på 
anden måde tugter sit legeme, 

så man bliver de overflødige 
kilo kvit inden sommer. Andre 
vælger at skære ned på tiden 
foran fjernsynet og computeren 
eller holde igen med tidsfordriv, 
som fjerner fokus fra det, man 
synes er vigtigt. Fastetiden er 
eftertankens tid, hvor vi sætter 
fokus på det, der er vigtigt og 
har betydning i vores liv og 
forbereder os på det, der skal 

komme: forår og sommer, og 
i kirken forbereder vi os på 
påskefesten.

Forberedelse og eftertanke 
er altid godt, og hvordan vi hver 
især gør det, ja, det er op til den 
enkelte, men det er altid en 
god ide at begynde i kirken. Og 
her kan du inden påske komme 
til både søndagshøjmesser, 
tænkepausegudstjeneste og 

syng sammen-sammen i Ødum 
og Hadbjerg kirker, alt imens 
fastetidens 40 dage står på og 
det udenfor langsomt bliver var-
mere og dagene bliver længere. 
God fornøjelse!

Mette Krabbe
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Når strikketøj forkynder
Det hele begyndte i 2016, hvor 
sogne- og hospicepræst Ann Maj 
Lorenzen fik ideen til at strikke 
dåbsklude. Hun havde længe 
ærgret sig over de servietter, 
man normalt bruger til at tørre 
dåbsbarnets hoved ved dåb i 
kirken. Samtidig havde hun lagt 
mærke til, at det er populært at 
strikke sine egne karklude.

En klud er et overskueligt 
projekt. Derfor er det også 
oplagt for ivrige strikkere at 
strikke dåbsklude, som dåbsbør-
nene kan få med hjem til minde 
om dagen.

Ideen blev hurtigt til 12 
strikkeopskrifter på klude med 
kristne symboler. Nu har den 
gode ide bredt sig til over 400 
kirker i Danmark, hvor frivillig 
strikker dåbsklude hjemme eller 
i strikkecafeer.

I Hadsten Storpastorat har vi 
været med siden 2017.

Når kirkerne har taget 
idéen med den håndstrikkede 
dåbsklud til sig, handler det ikke 
kun om, at det vedrører dåben. 
Det handler også om, at idéen 
giver mulighed for at skabe et 
rum for diakoni.

Ordet Diakoni, der også bety-
der ”tjeneste”, kan defineres 
som ”en gerning, der gøres til 
bedste for et andet menneske”. 
Den diakonale betegnelse 
rummer alle aspekter af med-
menneskeligt omsorgsarbejde 
og dermed også menighedens 
indbyrdes omsorg for hinanden.

Og både for dåbskludestrik-
kerne og for dåbsfamilierne 
bringer strikketøjet glæde.

Det er altid dejligt at strikke 
noget, som modtageren bliver 

glad for. Og dåbskludestrik-
kerne har deres vante gang i 
sognegården, hvor de henter 
garn og opskrifter, og aflevere 
de flotte, færdigstrikkede klude.

Hos dåbsfamilierne mærker 
vi også en stor glæde, når de får 
en fin, håndstrikket dåbsklud 
med hjem på dåbsdagen. En 
gave fra menigheden, der 
byder velkommen i det kristne 
fællesskab. Et minde om selve 
dåbsdagen og til påmindelse om 
det løfte der er givet i dåben.

TUSIND TAK FOR HJÆLPEN
Dåbskluden består af tre vigtige 
bestanddele: Bomuldsgarn, 
arbejdstid og fællesskab.

Bomuldsgarnet udgør måske 
kun 10 % af kluden. De vigtigste 
dele af kluden er det fælles-
skab, dåbskluden er et symbol 

Voxpop

FRIVILLIG STRIKKER

Tove Kristensen, aktiv i 
Ældresagen og koordinator for 
Det kreative Værksted
Hvorfor vil du bruge din tid på at 
strikke dåbsklude til fremmede?
Det er en god ide og et rigtig 
godt initiativ. Tanken om at 
strikke noget, der giver glæde 
til det par, der har det lille barn, 
er det der giver mig lyst til at 
strikke dåbsklude.

Jeg ved at nogle familier får 
broderet dåbsbarnets navn på 
kluden efter dåben, så det er jo 
et varigt minde.
Hvilket motiv kan du bedst lide at 
strikke?
Jeg kan selv bedst lide at strikke 
dåbsklude med kors på.

I Det kreative Værksted har vi 
en del damer, der strikker dåbs-
klude. Og der er meget forskel 
på, hvad vi hver især vælger at 
strikke. Skal det være svært eller 
skal det være nemt at strikke.

For mig er korset det symbol, 
der mest betyder kirke, og 
derfor er det mønstre med det 
motiv, jeg vælger.

Det kan både være en dåbs-
klud med et stort kors, eller den 
med 4 felter, hvor der er et kors i 
det ene felt.

DÅBSFORÆLDER
Line, mor til Asta og Aksel
Om dåben
Det var en rigtig god oplevelse 
og en flot gudstjeneste, da Asta 
blev døbt. Der var også violin 
med ved gudstjenesten og det 
gik lige i mit hjerte.
Hvor hørte I om dåbskludene 
første gang?
Det gjorde vi til samtalen med 
præsten inden dåben.
Hvem tørrede barnets hoved?
Det gjorde storebror Aksel på 
næste 3 år. Han klarede det 
rigtig fint.
Hvad vil I bruge dåbskluden til her 
efter dåben?
Lige nu skal den gemmes som 
et minde. Måske kan den være 
med i leg med dukkerne senere.
Hvad betyder det at få en gave fra 
nogen man ikke kender?
Det er da bare hyggeligt, at 
nogen vil strikke sådan en til os.

på samt alle de timer, flid og 
omhyggelighed, de frivillige 
strikkere lægger i kluden.

Det er en stor glæde for 
præster, menighedsråd og 
personale, at vi må have lov til 
at forære de smukke dåbsklude 
til dåbsfamilierne.

Derfor vil vi også gerne sige 
tak til alle jer dåbskludestrik-
kere med en lille, symbolsk gave.

Vi har fået produceret et 
særligt målebånd til hver af jer. 
Målebåndet er hjerteformet og 
har dagmarkorset præget på 
forsiden.

Kom forbi Hadsten 
Sognegård og få din gave. Vi 
glæder os til at sige tak!

HVORDAN KOMMER 
JEG I GANG?
Dåbsklude strikkes i hvid, 
merceriseret bomuld. Kludene 
er ensfarvede med et kri-
stent motiv, f.eks. et kors, 
Lutherrosen eller en døbefont. 
Mønsteret træder frem, fordi 
kludene strikkes i ret og vrang.

Menighedsrådene leverer 
selvfølgelig garn og opskrift, så 
hvis du har fået lyst til at strikke 
med, så er det nemt at komme 
i gang.

Henvend dig på kirke-
kontoret eller til din lokale 
sognepræst. Så får du garn og 
opskrifter udleveret. Du har selv 
strikkepinde nr. 3, og så er du 
klar til at gå i gang.

Hvis du vil strikke din egen 
dåbsklud til oldebarnets 
dåb, kan du også finde en 
gratis opskrift her: http://
daabskluden.dk/wp-content/
uploads/2018/03/folkekirke.pdf

Rikke Antvorskov

http://daabskluden.dk/wp-content/uploads/2018/03/folkekirke.pdf
http://daabskluden.dk/wp-content/uploads/2018/03/folkekirke.pdf
http://daabskluden.dk/wp-content/uploads/2018/03/folkekirke.pdf
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Favrskov-
Mesterskaber i 
Indefodbold 2022

FavrskovMesterskaber i Indefodbold 2022 bliver 
afholdt 25.-27. februar. Det kan her i skrivende 
stund konstateres. 

Der er tilmeldt 90 hold – hvoraf de 84 hold 
kommer i spil. De sidste 6 hold er i rækker, hvor 
der er for få tilmeldinger.

Så det betyder, at vi allerede fredag aften 
spiller OldBoys-turnering, inden de forskellige 
børne- & ungdomsårgange løber af stablen fra 
lørdag morgen til søndag aften i HØST-Hallen.

Det bliver dog nødvendigt at flytte et par 
rækker til Voldum hallen, så vi kan nå at afvikle 
alle rækker indenfor tidsrammerne.

Da der jo stadig ”hærger” coronasmitte i vores 
samfund, vil vi selvfølgelig gøre alt hvad der skal 
til for at få FM 2022 afviklet efter restriktionerne 
og det der ellers skal til for en sikker afvikling.

FM2022-udvalget

HØST-Huset
Så blev det første spadestik til 
HØST-Huset taget. Se side 32.

Arbejdet med fondsansøgningerne 
til inventar fortsætter ufortrødent. Der 
mangler stadig en del midler, som vi 
søger diverse fonde om.

Som tidligere nævnt har ELRO 
Fonden givet endelig tilsagn om ekstra-
bevillingen på kr. 400.000 udover de kr. 
100.000 som de allerede havde bundet 
sig til – så i alt kr. 500.000.

Desuden har vi fået tilsagn fra 
NORLYS Vækstpuljen på kr. 150.000 
samt Sparekassen Kronjylland gavefond 
med kr. 25.000. 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. 

Vi vil som vanligt opdatere jer her 
i HØST med fremdriften i projekt 
HØST-Huset. Nu hvor byggeriet går i 
gang, vil vi løbende bringe billeder og 
en status på projektet. Så hold øje med 
næste nummer af HØST.

Lars Olsen 
Kontaktperson i projektgruppen 
Tlf. 23810121 
Mail: lars.knud@godmail.dk
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HØST IF 
pensionisthjælpere
Opgaver som små reparati-
oner, oprydning i boldrum, 
container, skabe, klublokale, 
i hallen og udenomsarea-
lerne samt lapning af ”min-
dre” 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.

Vagn Salling Poulsen – 75 år

pensionisthjælpere
Hallen holdes løbende klar til 
vores indendørs aktiviteter. 
Banderne til indendørs fodbold 
stilles op inden stævner og 
tjekkes af. Næste stævne er den 
sidste weekend i februar, hvor 
der er FavrskovMesterskaber i 
Indefodbold.

Vi har også repareret og sat 
vores aktivitetstavle op igen 
ved multibanen. Som nævnt har 
den været udsat for hærværk 
og er revet ned og ud af ophæng. 
Vi håber, at den nu kan få lov at 
blive hængende uden uforståe-
ligt hærværk.

I klublokalet er samtlige 
dupper på stolebenene 

skiftet. Det trængt de til 
efter have været i brug siden 
HØST-Hallens tilblivelse i 
2010. Så tiltrængt. Ellers er der 
alt det andet småtteri som der 
hele tiden er i foreningen der 
har masser af aktivitet både ude 
og inde.

Vi får også stadig tid til snak 
og en kop kaffe i klublokalet 
ind imellem. Så det er nogle 
ganske hyggelige timer vi har 
hver torsdag når vi mødes i 
pensionistgruppen.

Lars Olsen 
Kontaktperson 
HØST IF 
Tlf. 23 81 01 21

Lørdag den 5. februar 2022 
fyldte Vagn Salling Poulsen 
75 år

Stort tillykke med 
fødselsdagen skal der lyde fra 
HØST IF.

Vagn har boet mange år i 
Hadbjerg sammen med Nanna 
og har i årenes løb altid deltaget 
i de lokale foreningsaktiviteter i 
først ØHG og nu HØST IF. Enten 
som deltager i aktiviteterne 
sammen med Nanna eller som 
frivillig ildsjæl i de enkelte 
aktiviteter. Det har HØST IF 
nydt godt af.

Vagn har siden starten på 
Stavgang for ca. 15 år siden 
været en del af stavgang-
holdet, som går en ugentlig 
tur i Hadbjerg og omegn. Da 
Stavgang kom til at mangle en 
formand, meldte Vagn sig som 

”stavfører”. Vagn sørger udover 
turene også for at holde det 
sociale i hævd med kaffe og brød 
efter gåturene samt den årlige 
julefrokost i stavgangteamet.

Krolf stod pludselig for et par 
år siden uden formand. Her var 
Vagn også her klar på opgaven. 
Vagn har selv været med på 
krolfholdet fra det startede 
for ca. 10 år siden. Så det var 

”en nem opgave” for Vagn som 
en rigtig ildsjæl at sige ”den 
opgave tager jeg.” Så Krolf lever 
i HØST IF i bedste velgående 
ikke mindst pga. Vagn, som står 
for de 2 ugentlige spilledage 
godt hjulpet af de mange 
krolfspillere.

Også her er det kutyme at 
man mødes bagefter til det 
sociale med kaffe og kage 
i klublokalet. Og ja jo jule-
frokosten er også at finde på 
programmet hos krolfspillerne.

Når den så ikke står Stavgang 
eller Krolf – så er Vagn altid klar 
i vores pensionistgruppe, som 
laver forefaldende arbejde i 
og omkring HØST-Hallen – 
indendørs som udendørs. Vagns 

hænder er ”skruet” rigtigt på – og 
hans evne og ideer til at løse 
opgaver kommer fint til udtryk, 
når der skal repareres og vedli-
geholdes. Det ugentlige møde 
i pensionistgruppen afsluttes 
også her med en kop kaffe og god 
snak om ”verdens tilstand”.

Og så må vi heller ikke 
glemme Vagns store enga-
gement og arbejde i vores 
projektgruppe omkring det 
kommende HØST-Huset 
ved HØST-Hallen. Takket 
være denne gruppe kunne vi i 
sidste uge tage 1. spadestik til 
HØST-Huset. I øvrigt var Vagn 
også, sammen med mange 
andre lokale ildsjæle, med 
til at stå for indsamlingen til 
HØST-Hallen.

Sluttelig skal også nævnes at 
Vagn også er revisor for HØST 
IF – og har netop godkendt 
og underskrevet regnskabet 
for HØST IF for år 2021. Og nå 
jo – så er han også efterhånden 
blevet fast referent ved vores 
årlige generalforsamling i HØST 
IF – senest her 15. februar.

HØST IF vil gerne ønske dig 
tillykke med de 75 år – tak for 
din store indsats og frivillige 
arbejde for vores forening. Vi 
håber, at du fortsætter mange 
år endnu.

Så - hvem sagde stor 
frivillig ildsjæl – det gjorde 
alle vi andre her i HØST IF. Tak 
for din indsat vagn.

Lars Olsen



Side 20 | HØST HØST | Side 21

Vi mangler fodboldtrænere 
til U12 piger og U13 drenge

U12 PIGER
Vores U12-pigespillere 
mangler en træner efter at 
Heidi Knudsen, som har været 
træner de sidste år, har valgt at 
tage en pause. Tak til Heidi for 
indsatsen. Assistenttrænere 
og hjælpere Bonnie og Ruben 
mangler en til stå for træningen 
af U12 pigespillerne. Der er 15 
piger på holdet, som har spillet 
i C-rækken i sæson 2021 med 
gode resultater. Der trænes 
to gange om ugen mandag og 
onsdag, men det kan tilpasses 
til den nye træner.

Du skal have lidt faglig 
fodboldviden, men ikke nødven-
digvis en træneruddannelse, da 
HØST IF tilbyder trænerkursus 
og assistance.

Vi tilbyder træningssæt – 
t-shirt, træningsdragt – samt en 
godtgørelse, der kan bruges til 
indkøb af udstyr (fodboldstøvler 
etc.)

Skriv eller ring til underteg-
nede, hvis du har interesse for 
dette trænerjob i HØST IF.

U13 DRENGE
Vores U13 drengespillere 
mangler en træner. Marc har 
midlertidigt fungeret som træ-
ner sammen med Juan i 2021. 
Nu søger vi en, som sammen 
med Juan kan fortsætte de gode 
takter på holdet i 2022. U13 
DR vandt i efteråret U12 DR C 
rækken – med sejre i samtlige 
10 kampe. Og det med kun 10 
spillere på holdet. Der er dog 
kommet et par spillere til siden. 
Desuden arbejdes der på at 
etablere et holdsamarbejde 
med NVUI Voldum. Hidtil har 
træningen foregået tirsdage og 
torsdage, men det kan tilpasses 
en ny træner til holdet.

Du skal have lidt faglig 
fodboldviden, men ikke nødven-
digvis en træneruddannelse, da 
HØST IF tilbyder trænerkursus 
og assistance.

Vi tilbyder træningssæt – 
t-shirt, træningsdragt – samt en 
godtgørelse, der kan bruges til 
indkøb af udstyr (fodboldstøvler 
etc.)

Skriv eller ring til underteg-
nede, hvis du har interesse for 
dette trænerjob i HØST IF.  

 
 
 

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

Kirke i børnehøjde
Tirs. d. 1. marts kl. 17.30, Hadbjerg Kirke

Vi mødes kl. 17.30 i kirken, hvor vi holder 
en kort gudstjeneste med bibelfortæl-
ling, salmesang og fadervor. Og som altid 
begynder vi 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.

Alle er velkomne, også børn fra Ødum, 
Selling, Langskov og andre steder i 
sognene.

Datoer for Kirke i børnehøjde i første 
halvdel af 2022:
29. marts 19. april 24. maj

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. 
17-18.30.

Ingen optagelsesprøve – alle er 
velkomne og der er plads til flere.

Mød op og bliv en del af et skønt kor.
Vi synger, fordi vi elsker at synge!
Korleder, Maria Norby Gjødsbøl, er i 

fuld gang med planlægning af sange og 
evt. arrangementer vi kan deltage i.

HØST IF Motion 
Stavgang
Nu nærmer forårstiden sig, og dermed 
også sommertiden, i hvert fald den på 
kalenderen. Så bytter vi stavgangsdag 
fra lørdag kl. 9.30 til torsdag kl. 19.00. 
Første torsdag i år bliver d. 7. april.

Hvis du er til en rask gåtur, med eller 
uden stave, men i godt selskab, så prøv at 
være med et par gange, og se om det ikke 
er noget for dig.

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

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 det er basis 
for en gang et par timer ugentligt at 
få ”svedt godt igennem” med floorball 
mandag i HØST-Hallen. 

Så har du lyst til et par timers meget 
intensiv træning med floorball-spil som 
ingrediens, 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

AKTIVITETER

mailto:lars.knud@godmail.dk
mailto:mekr@km.dk
mailto:vsphadbjerg@gmail.com
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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 nogle at løbe med eller en fast 
aftale for at komme afsted…

Vi løber i passende tempo, evt. med 
opsamling i grupper – så der er plads til 
alle.

Mød op til en frisk løbetur for alle ved 
HØST-Hallen

FÆLLESLØB I HØST IF LØB
For tiden er der fast ugentlig fællestur.

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

HØST Grundlovs-
løbet 2022
Sæt allerede nu X i kalenderen søndag 
den 5. juni, hvor HØST IF igen arrangerer 
motionsløb i forbindelse med grundlovs-
dag i Hadbjerg.

Løbet er for alle – både dig, der vil 
løbe hurtigt, og dig, der vil tage den 
med ro, for hele familien, børn, kolleger, 
skolekammerater mv.

Klapvogne, barnevogne og søde 
hunde i snor er også velkommen.

Løbet finder sted med start/mål ved 
HØST-Hallen, Mejsevej 1, Hadbjerg, 
8370 Hadsten

Der er mulighed for at deltage på en 
2,5 km, 5 km eller 10 km, hvor først-
nævnte er særlig børnevenlig, da den 
ikke krydser nogen veje, men blot går 
rundt i Hadbjerg by. Se kort over ruter på 
www.høstif.dk.

Tilmelding på www.høstif.dk fra 
medio marts 2022.

Vi glæder os til at se en masse lokale 
HØST-folk til et hyggeligt motionsløb 
ved en skøn grundlovsdag.

HØST IF Løb

Badminton
Vi har forsat ledige baner.

Prisen frem til juni finder vi ud af.
Kontakt og forhør om der er en tid der 

passer jer.

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

Krolftræning
Selv om en stor del af vort baneområde 
er optaget af byggeplads lige for tiden, 
er der stadig plads til en gang krolf med 
efterfølgende kaffe i klublokalet. Det er 
mandage og fredage kl. 13.00.

Vi har lagt banerne om, så nu er der 
nye udfordringer med at få kuglen i de 
rigtige huller.

Vi glæder os til at byggeriet er færdigt, 
så bliver der nye muligheder for udfor-
drende huller.

Kom gerne og vær med, det koster 
ikke noget at prøve, men du risikerer 
selvfølgelig at blive lidt bidt af det.

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

Bordtennis
Bordtennis Ungdom og Senior er godt 
i gang igen. Dejligt igen at kunne dyrke 
sin idræt. Og nu kun med mindre 
restriktioner.

Opdatering i Bordtennis 
facebookgruppen.

Træningstiderne er uændrede.

Begynder/let øvede
Tirsdag kl. 18.00-19.15 og 
torsdag kl. 18.00-19.00
Øvede
Tirsdag kl. 19.00-20.15 og 
torsdag kl. 19.00-20.00

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

Ju Jitsu

Vi er godt i gang igen. Dejligt at dyrke ju 
jitsu i HØST-Hallen uden restriktioner.

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

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 rime-
ligt 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

mailto:claus@glavind.net
http://høstif.dk
http://www.høstif.dk
mailto:claus@glavind.net
mailto:ptc@aabnet.dk
http://www.facebook.com/hadbjergjujitsu/
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Fodbold

UNGDOMSAFDELINGEN BØRNE & UNGDOMSHOLD

Forårssæsonen er lige om hjørnet – 
indendørs træning lakker mod enden.

Selv om det stadig er vinter og 
vejret derefter, så er foråret lige om 
hjørnet. Således også i vores fodbold-
verden i HØST IF. Indendørs træning 
står for fald frem mod påske medio 
april. Udendørssæsonen starter i løbet 
af marts eller i starten af april på de 
forskellige hold. Træningsstart aftales på 
de enkelt hold.

Nogle hold har kørt udendørs 
træning hen over vinteren, så der er jo 
blot tale om at man også skal spille 
turnering. U15 DR Liga 5 spiller vinter-
turnering på kunststofbanerne – vores 
hjemmebane i tre kampe er Hadsten 
Kunststofgræsbanen i Hadsten.

Oversigt over træningstider og 
trænere udendørs tilføjes i aprilnumme-
ret af HØST. Så det er stadig indendørs 
træning der er at se i quickguiden.

Vi mangler et par trænere til vores U12 
PI og U13 DR for at få det hele til at gå op 
(se side 20).

FavrskovMesterskaber i Indefodbold 
afholdes 25.-27. februar og alle børne- & 
ungdomshold deltager her på hjemme-
bane i HØST-Hallen.

Fortsat god vintersæson og 
velkommen til forårsæsonen.

Lars Olsen 
Fodboldformand HØST IF 
Tlf. 23 81 01 21

OB 40

Der trænes indtil videre futsal onsdage 
kl. 21.00 i HØST-Hallen.

Men der rykkes udendørs så snart vej-
ret tillader det. Det vil så være onsdage 
kl. 19.00 på lysbanen.

Mere om udendørs sæsonopstart 
senere.

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

NVUI/HØST IF seniorklubsamarbejde

VH Fodbold
I seniorafdelingen er VH Fodbold så 
småt begyndt at banke rusten af efter 
vinterpausen. Vi træner på den gode 
kunstgræsbane i Hammel om tirsda-
gen og i hhv. Voldum og Hadbjerg om 
torsdagen. Vi har en trup med god 
kvalitet, selvom vi i pausen har sagt 
farvel til Rasmus Rungø og Victor Petri 
på serie 4. Rasmus har sat støvlerne på 
hylden, mens Victor prøver lykken på 
højere niveau i Århus. Heldigvis har der i 
opstarten været en håndfuld nye spillere 
forbi træningerne, og det har allerede 
kastet den første indmeldelse af sig. Vi 
har bestemt plads til flere, så nye spillere 
må gerne tage kontakt til os og aftale 
nærmere om et gratis og ikke bindende 
prøvetræningsforløb.

Forårets pulje er netop landet, og 
her er vi kommet i pulje med en række 

kendte modstandere fra lokalområdet 
samt Bjerregrav, som er nedrykker fra 
serie 3.

Jeg forventer, at vi kan spille med i 
toppen af rækken. Udover os selv består 
puljen af følgende hold:’

AH2012 1, Alliancen, Sorring/Toustrup 
IF, HOG Hinnerup 1, Kristrup B, Langå IK 
og Værum IF.

Inden turneringen går i gang i slutnin-
gen af marts, spiller vi efter planen træ-
ningskampe mod blandt 
andre ASA og Aarhus 
Fremad, inden vi slutter 
med serie 3-modstand i 
Hovedgaard.

Joen Loesner 
Træner

Fribilletter til Randers 
FC-hjemmekampe 
i Superligaen
HØST IF har gen-
nem 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 underteg-
nede, så vil jeg reservere dem, 
hvis der er flere tilbage.

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

VH Fodbold
VH Fodbold er et klubsam-
arbejde 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
Forårssæsonen 2022 starter 
med hold i Serie 4 og Serie 5.

Serie 4: AH2012 1, Alliancen, 
Sorring/Toustrup IF, 
HOG Hinnerup 1, Kristrup B, 
Langå IK, Værum IF og 
VH Fodbold

Serie 5: 

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

Indendørsstævne i Grenå

Forårstræning på Hammel kunststofgræsbane

mailto:verbi007@hotmail.com
mailto:lars.knud%40godmail.dk?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
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QUICKGUIDE
til aktiviteter og kontaktpersoner i HØST-området

Badminton HØST-Hallen HØST IF
Kontaktperson Claus Glavind, tlf. 71 78 02 30, claus@glavind.net
Bordtennis HØST-Hallen HØST IF
Kontaktperson Peter Thybo Christensen, tlf. 50 74 73 15, ptc@aabnet.dk
Begynder/let øvede Tirsdag kl. 18.00-19.15 og torsdag kl. 18.00-19.00
Øvede Tirsdag kl. 19.00-20.15 og torsdag kl. 19.00-20.00
Fodbold I HØST-Hallen HØST IF
Fodboldformand Lars Olsen, tlf. 23 81 01 21, lars.knud@godmail.dk
Kampfordeler Bent Engdal Nielsen, tlf. 22 25 01 74
Ungdomskoordinator Rasmus Knage Thomsen, tlf. 21 84 16 41
U5/U6/U7 piger/drenge indendørs fredag kl. 17.30-18.20 Træner Tilde Dvinge Verba 
  Træner Cecilie Devantie 
  Træner Silje May Lauritsen 
  Backup Lars Olsen, 23 81 01 21
U8 piger/drenge indendørs fredag kl. 16.00-17.30 Træner Thomas Lund, tlf. 27 51 88 70 
  Træner Ida Søndermark Vinther 
  Træner Frida Bøje Glavind, tlf. 71 78 90 15 
  Holdleder Zennie Lyager, tlf. 40 33 15 53
U9 piger/drenge indendørs fredag kl. 16.00-17.30 Træner Nikolaj Hald, tlf. 20 63 74 95 
  Træner Allan Hvidbjerg, tlf. 20 94 77 01
U10 drenge indendørs mandag kl. 18.20-19.20 Træner Henrik Frydensberg Hvass, tlf. 42 22 48 44 
  Træner Brian Holch, tlf. 40 96 02 97
U12 piger indendørs fredag kl. 19.20-20.20 Træner Heidi Knudsen, tlf. 28 74 75 22 
  Træner Ruben Høgh, tlf. 51 74 20 50 
  Holdleder Bonnie Kristensen, tlf. 22 27 83 31
U12 drenge indendørs fredag kl. 18.20-19.20 Træner Allan Nielsen, tlf. 23 31 01 33
U13 drenge indendørs fredag kl. 20.20-21.15 Træner Juan Martin de Elizalde, tlf. 28 11 86 12 
  Forældre deler holdlederopgaven, tlf. 71 78 02 30
U14/U15 piger indendørs fredag kl. 21.15-22.30 Træner Sune Lauritsen, tlf. 41 29 92 99 
  Træner Arne Lundfold Bjerring, tlf. 26 71 44 00 
  Træner Jesper Thomsen, tlf. 22 99 89 29 
  Holdleder Trine G. Lauritsen, tlf. 40 62 10 05
U14/U15 drenge indendørs lørdag kl. 10.00-12.00 Træner Søren Søndergaard, tlf. 27 21 31 97 
  Træner Marc Steensgaard, tlf. 29 24 77 31 
  Holdleder Christina K. Dose, tlf. 41 89 30 16 
  Holdleder Rikke Juul Særmark, tlf. 51 22 09 73
Oldboys indendørs onsdag kl. 21.00-22.30 Holdleder Jozsef Verba, tlf. 60 80 67 29
Fodbold Voldum Hallen VH Fodbold
Herre senior indendørs fredag kl. 20.00-22.00 Træner Joen Loesner, tlf. 22 33 69 91 
  Holdleder Serie 3 Kurt Svejstrup, tlf. 29 93 00 58 
  Holdleder Serie 6 Tim Pilegaard Johnsen, tlf. 27 59 60 71

Gymnastik HØST-Hallen med mindre andet er angivet HØST IF
Formand Gunvor Bakkegaard, tlf. 22 22 23 85, gunvor@oedumdamgaard.dk
Leg & bevægelse piger og drenge 0 -2 år med far/mor Torsdag kl. 17.00-18.00 i hal A 
  Instruktør: Gunvor Bakkegaard
Krudtuglerne piger og drenge 3-4 år med far/mor Mandag kl. 17.00-18.00 i hal B 
  Instruktør: Blia Solgaard
Spillopperne piger og drenge 5 år-0. klasse Mandag kl. 17.00-18.00 i hal A 
  Instruktør: Henning Espersen & Vicky Espersen
Micro springere piger og drenge 1.-2. klasse Onsdag kl. 17.00-18.15 i hal B  
  Instruktør: Steffen Espersen & Henning Espersen m.fl.
Mini springere piger og drenge 3.-4. klasse Torsdag kl. 17.00-18.30 i hal B 
  Instruktør: Steffen Espersen & Henning Espersen m.fl.
Stor springer piger og drenge fra 5. klasse Onsdag kl. 18.30-20.00 i hal B 
  Instruktør: Steffen Espersen & Henning Espersen m.fl.
Step m/k 16 +  Onsdag kl. 20.00-21.00 i hal A 
  Instruktør: Daria Struzik
Crossgym m/k 16 +  Tirsdag kl. 20.15-21.30 i hal A 
  Instruktør: Thejs Jakobsen
Zumba m/k 16 +  Mandag kl. 18.45-20.00 og torsdag kl. 19.00-20.00 i hal B 
  Instruktør: Louise Rasmussen
Rytmekrukker 18 +  Tirsdag kl. 19.15-20.45 i hal B 
  Instruktør: Gunvor Bakkegaard & Benedicte S. Larsen
Pilates m/k 18 +  Tirsdag kl. 19.00-20.30 i Selling Forsamlingshus 
  Instruktør: Sabine Mogensen
Friske bedster & older 60 + Mandag kl. 15.00-17.00 
  Instruktør: Gunvor Bakkegaard
Ju jitsu HØST-Hallen HØST IF
Kontaktperson Thomas Langton, tlf. 41 11 15 85, hadbjerg.jujitsu@gmail.com, jujitsu.langton.dk 
Børn (skolealder)  Tirsdag kl. 17.00-17.45
Ungdom og voksne  Tirsdag kl. 18.00-19.00 og torsdag kl. 20.00-21.15
Krolf Ved HØST-Hallen HØST IF
Kontaktperson Vagn Salling Poulsen, tlf. 23 25 19 89 og Alice Madsen,tlf. 28 52 34 68
  Mandag kl. 13.00 og fredag kl. 13.00
Løb Start fra HØST-Hallen HØST IF
Kontaktperson Claus Glavind, tlf. 71 78 02 30, claus@glavind.net
  Lørdag kl. 9.00
Stavgang Start fra HØST-Hallen HØST IF
Kontaktperson Vagn Salling Poulsen, tlf. 23 25 19 89, vsphadbjerg@gmail.com
  Lørdag kl. 10.00
Volleyball HØST-Hallen HØST IF
Kontaktperson Emil Bjørn, Tlf. 40 14 37 66, emil_oedum_bjoern@hotmail.com
Voksne mixhold  Torsdage kl. 20.00-22.00
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Amdrupgård / Forsøgen
Ja, kært barn har mange navne. I 
den tid jeg kan huske, er gården, 
Amdrupvej 22, blevet kaldt for 
Forsøgen/Forsøgsstationen, 
og nu er der nok ikke længere 
nogen, der bruger de navne.

I Trap Danmark nævnes 
Amdrup i 1578 som Hovedgaard. 
Senere nævnes i 1661 en 
Bondeby på fem gårde, som i 
1686 opkøbes af Oberstløjtnant 
Jørgen Vind, som samler 
gårdene til et gods. Der er ikke 
noget der tyder på, at han har 
opholdt sig meget på godset, 
da han som militærmand var 
udstationeret i Norge og senere 
var med i slaget ved Gadebusch 
i Tyskland, hvor han faldt i 1712. 
Forinden var han i 1696 blevet 
gift med den 16-årige komtesse 
fra Favrskov gods, Chalotte 

Hedevig Rosenkrantz, som 
fødte ham to døtre. Godset/
gårdene ejes siden af Cathrine 
Hansdatter og Niels Nielsen 
Hjertings, hvis arvinger i 1725 
solgte ”By eller Gaard” til 
Kongen for 5.250 Rigsdaler.

Godset bliver en del af 
Dronningborg Rytterdistrikt, 
hvor kongegodsets bøn-
dergårde skulle stille med 
udrustede ryttere og heste til 
hæren.

Til gængæld var disse gårde 
fritaget for skatter og hoveri. 
Som modydelse skulle godserne 
sørge for at indkvartere og 
forpleje ryttere og heste.

Efter at godset er kommet 
ind under kronen, oprettes 
Rytterskolen i Ødum i henhold 
til en forordning fra kongen i 1721.

Det vides ikke med sikkerhed, 
hvor de fem gårde/godset har 
ligget, men formodentligt 
imellem gården i dag og åen/
Spørring.

Hvis man nærlæser kortet, 
står der skrevet med blæk, 
Peder Koch, ud for matrik-
len. Peder Jensen Koch var 
dengang fæstebonde af Amdrup 
Gården, og var gift med Maren 
Poulsdatter og de havde seks 
børn. På gården var der dengang 
ansat to tjenestekarle.

I 1834 står Lads Jensen 
nævnt som Fæste Boelsmand, 
han var gift med Maren 
Rasmusdatter og de havde to 
børn. På Amdrup Gården var der 
i 1834 tre tjenestekarle og to 
tjenestepiger.

DET HISTORISKE HJØRNE

Af Martin Møller

Her et kort fra 1800-tallet som viser ”Amdrup Gaarden.” Vi ser også, at vejen fra Ødum og til 
Tåstrup går uden om gården og ned over åen. 
Kortudsnittet er hentet på ”Historiske kort på nettet”

Til højre nederst i billedet ser vi Amdrupgård Statens Forsøgsstation (mere 
om den næste gang) og Ødum by i baggrunden. Billedet er fra ca. 1950,

og er hentet i det Kgl. Biblioteks ”Danmark set fra luften”
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Vi springer helt frem 1877, 
hvor den nuværende hoved-
bygning, iflg. BBR, er bygget, og 
lidt senere i 1890 køber Jens 
Poulsen Nyboe Amdrupgård og 
stifter Ødum Landbrugsskole.

Jens Poulsen Nyboe

Ødum Landbrugsskole får 
hurtigt et godt omdømme, som 
lærested og skole.

Ikke mindst P.J. Nyboe var, 
som forstander, årsag hertil, han 
var en meget anerkendt lærer, 
der derudover holdt mange land-
brugsmæssige foredrag. Allerede 
i 1897 blev Nyboe næstformand i 
Hadsten omegns landboforening, 
og i 1904 overtog han formands-
posten. Til landbrugsskolen 
var også tilknyttet lærere, her 
nævnes N. Foghsgaard, som også 
er med i Landboforeningens 
faglige arbejde.

Foghsgaard bliver senere 
direktør for Hadsten Bank.

I 1914 overtages Ødum 
Landbrugsskole af A. Jørgensen, 
som driver skolen frem til 1918.

1918 køber brødrene Martin 
og Thomas Jensen, der kom fra 
Lyngå, Amdrupgård.

Jeg er i tvivl om Amdrupgård 
her fortsatte som landbrugs-
skole, men mon ikke, da der 
findes et billede på arkivet af 
lærerstaben. Billedet er dateret 
1940.

De driver gården frem til 
1948, hvor Amdrupgård bliver 
solgt til staten, som her starter

Statens Forsøgsstation, 
Ødum.

Mere om Statens 
Forsøgsstation næste gang, og 
hvor den blev af?

Billederne fra Ødum 
Landbrugsskole er lånt på 
Arkiv.dk med tilladelse fra 
Lokalarkivet.

I ovennævnte er der, med 
tilladelse fra Herluf Nydam, 
brugt uddrag fra en artikel, han 
tidligere har udgivet.

Eleverne på Landbrugsskolen 1896 Ødum Landbrugsskole 1909

Hovedbygningen på Ødum Landbrugsskole 1909
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HØST-Huset

FØRSTE SPADESTIK

Ødum Hadbjerg Menighedsråd og 
HØST IF bygger i fællesskab et aktivi-
tets- og sognehus, der bygges sammen 
med HØST-Hallen. Areal 385 M2. 
Hvorslev Byggefirma har totalentreprisen.

Et fint arrangement og program 
der var lagt op til. Og det blev gen-
nemført helt som forventet med 
gode taler og fremfor alt et ”fælles” 
1. spadestik til HØST-Huset. 

Talerne Præst Mette Krabbe 
velkomst, provst emeritus 
Anders Bonde, Borgmester Lars 
Storgaard, Formand Kultur & 
Fritidsudvalget Morten Bang, 
Formand for HØST IF Claus 
Glavind, Formand for Ødum-
Hadbjerg Menighedsråd Inge 
Sørensen fik sagt mange fine 
og rosende ord om dette unikke 
samarbejde og arbejde, der er 
udført for at HØST-Huset nu kan 
blive en realitet. At vi kan noget i 
vores lokalsamfund her i HØST-
området – samarbejdet/kittet 
mellem foreninger, kirke og skole 
har endnu en gang båret frugt og 
høsten er helt ekstraordinær her.

Undertegnede stod for 1. spade-
stik med borgmesteren i spidsen 
sammen med alle de involverede i 
projektet om HØST-Huset samt 
lokale borgere, som på opfordring 
havde taget spaden med.

Tak til alle for deltagelse i 
arrangementet, som blev sluttet af 
med lidt til ganen. 

Milepælen betyder rigtig meget 
for vores hårdtarbejdende projekt-
gruppe, som nu efter næsten fire 
års udfordringer endelig kan se 
udbyttet/høsten af arbejdet. Tak 
til alle dem der i øvrigt har været 
med til at nå dertil – eksprovst 
Anders Bonde især, kommunen/
forvaltningen, politikerne, teg-
nestue og arktitekter og senest 
Hvorslev Byggefirma, som har 
totalentreprisen på HØST Huset.

Lars Olsen

Så fik vi taget 1. spadestik til vores lokale HØST-Huset 
ved HØST-Hallen i Hadbjerg. En vigtig milepæl er nået.

Onsdag den 9. februar indbød 
Ødum-Hadbjerg Menighedsråd og HØST IF 
til 1. spadestik.

TILBAGEBLIK



Side 34 | HØST HØST | Side 35

PR AKTISKE INFORMATIONER

Kirkebil
Har man behov for taxa til 
kirke eller arrangementer i 
præstegården og sognegården, 
ringer man til Karins Taxi, tlf. 
86 98 35 70.

Giv taxa-selskabet besked 
om, at turen skal faktureres til 
menighedsrådet.

Samtale med 
en præst
Præsterne står altid til rådighed 
for en samtale. Det kan foregå 
i hjemmet, i sognegården eller 
i præstegården. Man kan hen-
vende sig, når man har behov for 
at tale med et andet menneske 
i fortrolighed. Præster har tavs-
hedspligt, 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 betyd-
ningsfuldt 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 sogne-
præst 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.

MK
Mette 
Krabbe

MHT
Marie 
Hedegaard 
Thomsen

AMKH
Anne 
Martiny 
Kaas-Hansen

LTM
Lise 
Thorbøll 
Melchiorsen

RH
René 
Høeg

Præster i pastoratet

Tale af provst emeritus 
Anders Bonde
HØST-Huset, 1. spadestik 
onsdag, den 9. februar 2022

Må jeg allerførst takke for den 
store ære, det er at få lov at 
lægge for i dag!

Det blev jeg faktisk lidt 
rørt over, ikke mindst fordi det 
her er et fantastisk projekt. 
Enestående. Nytænkende og 
visionært. Og ikke mindst et 
helt unikt udtryk for en tillid og 
fortrolighed mellem lokale folk, 
vi skal lede længe efter!

Prøv og hør: HØST IF kunne 
have valgt at bygge for sig selv 
ved hallen. Menighedsrådet 
kunne have valgt at opføre en 
sognegård for sig selv nede 
ved kirken. To små huse, der i 
virkeligheden skulle betjene de 
samme mennesker.

Men så snakker John 
Langdahl med Mette-præst. 
Ole Juul med Lars Olsen. Claus 
med Vagn. Vagn med Lars. Og 
måske det allervigtigste: Lars 
snakker lidt med Lars…: "Skal 
vi da ikke ta’ og slå pjalterne 
samme. Eet stort fælles hus. 
Menighedsrådet og HØST IF".

Genialt! Og det lyder så 
enkelt og ligetil, men det var 
aldrig sket – uden denne uind-
skrænkede tillid.

Så enkelt og ligetil! Jo, men 
det rejste altså en tsunami 
af udfordringer, når kirke og 
kommune skal bygge sammen. 
Regelværket er slet slet ikke 
gearet til det i et sekulært 
samfund. Og embedsværket i 
kommunen rev sig i håret, men 
hvor der er vilje, er der vej. Først 

og sidst den lokale vilje, men 
også at det politiske niveau i 
kommunalbestyrelsen – med 
fhv. borgmester Nils Borring 
i spidsen – bakkede de lokale 
folk op. Og at det tydeligvis i dag 
også tegner til at fortsætte med 
nærværet af den nye borgme-
ster, Lars Storgaard.

Det skal ikke være nogen 
hemmelighed, at kirken har 
måttet tømme ”kirkebøs-
sen” et par gange i det her. 
Menighedsrådets første møde 
med provsten handlede om 
lidt maling i konfirmandstuen 
i Ødum. Men det endte med 
7 millioner her på bakken i 
Hadbjerg.

Men nu er vi i gang. Og jeg 
bliver nødt til igen at sige, at det 
var aldrig sket, hvis ikke det var 
for det fantastiske sammenhold, 
I har herude i Ødum, Hadbjerg, 
Selling. Et sprudlende for-
eningsliv båret af et tillidsfuldt 
og fordomsfrit samarbejde med 
kirken – holdt oppe af ildsjæle 
begge steder. Og vel at mærke 
hvilende på en meget meget 
lang tradition.

HØST-Husets fundament er 
ikke skabt af beton. Det første 
spadestik er taget for længe 
siden. Her gælder i sandhed 
det gamle ord: “Hvad hånden 
former, er åndens spor…er sjæl 
af dem, der har bygget riget…”.

HØST-Huset er et monu-
ment, et symbol, på det bedste i 
et lokalsamfund. Det bygges for 

at tjene fællesskabet i sin aller-
dybeste betydning af ordet. Det 
er rejst for “T’et” i ordet “HØST 
IF”: “Trivsel”! At I kan trives 
herude til glæde, som der står 
i vedtægten, for hele familien. 
Og når kirkens ”dagligstue” nu 
kommer til at ligge dør om dør 
med HØST IF, så er den der til 
fri afbenyttelse – båret af det 
grundtvigske frisind, at her kan 
alle komme og gå, som de vil – 
og som dem, de er – både da de 
kom, og da de gik!

Og må jeg så slutte med Lars! 
Lars går så da rundt, Lars Olsen, 
i sin grønne foreningstrøje med 
HØST IF mærket på ryggen. 

“Spiller du fodbold”, spørger jeg 
ham. Næ, siger Lars, jeg går bare 
sådan lidt til hånde”.

Ja, Lars, og i dag er vi mange, 
der kan se, at dit – og alle de 
andres – “gåen til hånde” herude, 
gør en verden til forskel! Men 
også her gælder, at hvad hånden 
former – er åndens spor… er sjæl 
af dem, der har bygget riget…!”

Lykke til med projektet! Tak!
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OK Ødum er vores lokale ind-
købsbutik 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 kødgry-
derne. 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 elektrici-
tet via OK, så får HØST IF dob-
belt 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 

støtte til HØST IF, så download 
OK appen til iOS eller Android, 
eller bestil et OK-kort på HØST 
IF’s hjemmeside eller kontakt 
undertegnede.

I klublokalet i 
HØST-Hallen er der brochu-
rer 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 opsæt-
ningen 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 støttekro-
ner til HØST IF!

Hvis man bruger betalings-
kort i automaten, er der ingen 
ændringer.

Kortholdere, der også har 
app, kan anvende begge dele.

Fri Vask – hele dagen
Nu kan du vælge Fri Vask-
abonnement 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.

Sponsor udvalget
HØST IF har til stadighed 
brug for praktisk og økono-
misk 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

Mit OK
OK’s tilskud når jeg tanker:

OK Benzinkort 5 øre
OK El 5 øre
OK Mobil Lars 5 øre
OK Mobil Bente 5 øre
I alt pr. liter 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.

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 IF- 
sponsoraftale 558 640 skal 
tilknyttes. Så støtter du 
HØST IF yderligere.

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

SPONSORHJØRNET

Kommende 
sponsor arrangementer
Fredag den 18. marts og fredag 
den 8. april kl. 12.00-16.00.

Kig forbi og få tegnet et OK 
kort og få en gave med.

Lars Olsen 
HØST IF Sponsorudvalg

Sponsorudvalg
Som nævnt i sidste nummer 
af HØST har vi indgået en 
aftale med Simon Buus Olsen 
om hjælp til sponsorarbejdet 
i HØST IF. Det har, som det 
også blev nævnt sidst, allerede 
bevirket en del gentegninger 
af sponsorater, som fremgår 
af oversigten ved siden af. 
Desuden er det meningen at vi 
her i HØST opdaterer med de 
nye sponsorater.

I sidste nummer kunne vi 
af oversigten se at 2M Auto er 
ny sponsor i HØST IF og derfor 

lige en lille omtale af dette 
sponsorat.

2M Auto har købt et 
banner til net bag ved mål i 
HØST-Hallen. Det er allerede 
hængt op, som I kan se af 
vedhæftede billede. Desuden 
har de købt bandereklame på 
multibanen ud mod P-pladsen. 
Den vil blive hængt op snarest. 
HØST IF takker for dette nye 
sponsorat til gavn for det frivil-
lige foreningsliv.

Lars Olsen 
Sponsorudvalget 
Tlf. 23 81 01 21

DISSE SPONSORER HAR 
INDTIL VIDERE TEGNET 
SPONSORAT FOR 2022

KP Erhvervsbiler APS
www.kp-e.dk 

Murermester 
Kristian S. Hardam
www.mksh.dk 

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

www.2m-auto.dk

Din bilpartner 2M-Auto 
- autoværksted i Spørring
Hos 2M-Auto møder du de to 
M’er, Martin og Mads. Vi vil gøre 
alt for at du og din bil bliver tilpas.

Vi er to gode venner med 
sammenlagt over 40 års 
erfaring med biler. Og uanset 
hvilken opgave vi står overfor – 
vi hjælper og smiler.

Vi servicerer og reparerer 
alle bilmærker, uanset bilens 
alder – og bilens fabriksgaranti 
bibeholdes naturligvis.

2M-Auto ApS

mailto:Lars.knud@godmail.dk
mailto:Lars.knud@godmail.dk
http://www.kp-e.dk
http://www.mksh.dk
http://www.ke-el.dk
http://www.mtbservice.dk
http://www.edc.dk/ejendomsmaegler/hadsten
http://www.edc.dk/ejendomsmaegler/hadsten
http://www.flemming-vvs.dk
http://www.raaby-rosendal.dk
http://www.2m-auto.dk
https://www.2m-auto.dk/
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HER FINDER DU

Autoværksted
KP Erhvervsbiler ApS www.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 & Omegn oedum-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

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 Forsamlingshus www.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 
Hadsten www.byensfrisoerhadsten.dk
Galleri
Det lille Galleri 22 97 33 84 
Per Tjørnild detlillegalleri.oedum@gmail.com 
Ødumvej 30, Ødum www.det-lille-galleri.dk

Havearbejde
Favrskov Havepleje 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 
Kirkekontor kirkekontoret@hadstensogne.dk 
Kirkevej 5, Hadsten 86 98 04 25
Kirkeværge John Langdahl 27 20 01 46 
Gunderuplundvej 10, Astrup john@langdahl.dk
Menighedsrådsformand 22 22 36 37 
Inge Gylling Sørensen 8147@sogn.dk 
Landevejen 231, 8370 Hadsten
Sognepræst Mette Krabbe 40 88 96 00 
Ødum Præstegård, Ødumvej 32 mekr@km.dk
Maler
Malerfirma H.A.Sørensen & Søn 21 68 39 19 
Ved Jørgen Erik Sørensen mal@has-mal.dk 
St.St.Blichersvej 9, Selling www.has-mal.dk
Murer
Murermester Kristian S. Hardam 23 27 00 55 
Sellinghedevej 4 Kristian.hardam@mksh.dk 
8370 Hadsten www.mksh.dk
Porte og automatiske døre
Dansk Port Service 20 31 20 30 
v/ Karsten Hjelmager info@portservice.nu 
Hadbjergvej 127, 8370 Hadsten
Skole
Hadbjerg Skole hadbjergskole.aula.dk 
 hsk@favrskov.dk 
Kontorerne 89 64 48 00
Hadbjerg Skolefritidsordning 89 64 48 20

Sport og gymnastik
HØST IF www.høstif.dk 
Formand Claus Glavind 71 78 02 30 
 claus@glavind.net 
Klublokalet 86 91 42 46
Trykkeri
Ecograf 70 25 77 88 
ecograf.dk kontakt@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.dk kj@kurtjensen.biz
Tømrermester Hans Peter Krogh 40 20 94 40 
Ådalen 11, Selling 86 91 41 40 
 post@hanspeterkrogh.dk
Vandværk
Hadbjerg Vandværk I/S 25 56 35 86 
v/Chris Heltborg Oxholm 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

http://www.kp-e.dk
mailto:kim.petersen%40os.dk?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
mailto:bachhadsten%40privat.dk?subject=
mailto:hadsten%40sparkron.dk?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
mailto:gl%40kronjyllands.dk?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
mailto:info%40unikbegravelse.dk?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
http://www.UnikBegravelse.dk
http://www.oedum-by.dk
mailto:mail@slotskroenranders.dk
http://www.hadbjergborgerforening.dk
mailto:hadbjergborgerforening%40gmail.com?subject=
mailto:Mtahhan@gmail.com
http://www.danbolig.dk
mailto:hadsten%40danbolig.dk?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
mailto:837%40edc.dk%0A?subject=
mailto:ke-el%40ke-el.dk?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
http://www.hmbaps.dk
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http://gl@kronjyllands.dk
mailto:bente%40byensfrisoerhadsten.dk?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
http://www.byensfrisoerhadsten.dk
mailto:detlillegalleri.oedum%40gmail.com?subject=H%C3%98ST%3A%20
http://www.det-lille-galleri.dk
http://www.favrskovhavepleje.dk
http://www.ahs.dk
mailto:kirkekontoret%40hadstensogne.dk?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
mailto:john%40langdahl.dk?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
mailto:8147%40sogn.dk?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
mailto:mal%40has-mal.dk?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
mailto:info%40portservice.nu?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
http://hadbjergskole.aula.dk
mailto:hsk%40favrskov.dk?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
http://www.høstif.dk
mailto:claus%40glavind.net?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
http://ecograf.dk
mailto:kontakt%40ecograf.dk?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
mailto:info%40hadbjergtomrerfirma.dk?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
https://www.tkj.dk
mailto:kj%40kurtjensen.biz?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
mailto:post%40hanspeterkrogh.dk?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A
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HØST marts 
udkommer

Kirke i 
Børnehøjde, 
kl. 17.30

Gudstjeneste, 
kl. 9.30

Deadline til 
HØST april

Gudstjeneste, 
kl. 11.00 
Sogneindsamling

Plejehjems-
gudstjeneste, 
kl. 15.00

HØST IF på OK Gudstjeneste, 
kl. 11.00

General-
forsamling, 
kl. 19.00
Se side 6

Fællesspidsning, 
kl. 18.00
General-
forsamling, 
kl. 19.00
Se side 7

Gudstjeneste, 
kl. 9.30

HØST april 
udkommer

Kirke i 
Børnehøjde, 
kl. 17.30

Syng sammen – 
sammen! 
kl. 19.30

Apr
 8. HØST IF på OK
 9.  p Danmaks besættelse

 14.  p Skærtorsdag
 15.  p Langfredag
 16. Deadline til HØST maj 

 p Hendes Majestæt 
Dronning Margrethe II

 17.  p Påskedag
 18.  p 2. påskedag
 29.  p HKH Prinsesse Benedikte


