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Årets HØST-
frivillige
Kernder du en frivillig, 
der fortjener aner-
kendelse? 14
Gymnastikopvisning
Gymnasterne glæder sig så meget til at vise 
os alle hvad de har lært.
Lørdag den 2. april kan alle deltage i den 
festlige sæsonafslutning.  6

April 2022, 39. årgang



INDHOLD

Side 2 | HØST HØST | Side 3

HØST i forår
Benny Andersen siger det så 
godt, når han taler om forår, og 
at alting klippes ned.

Det titter jo frem derud med 
små grønne spirer, så det kribler 
i fingrene for at komme ud og 
klippe sidste års visne grene 
væk.

Sådan kribler det også i 
fodboldfødderne rundt omkring. 
Støvlerne bliver pudset til en ny 
sæson på græs.

Man må glædes ved den 
milde forårsluft og nyde hver en 
solstråle, for ”når forårssolen 
skinner, blir jeg ung!”

God HØST 
Niels Bjarne Larsen 
Rikke Møller Antvorskov

Udgives af et samvirke 
bestående af foreninger, 

menighedsråd og 
skolebestyrelse

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.

 DEADLINE UDKOMMER
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 
/kirkeblade/
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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

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 kir-

kerne i og omkring Hadsten”, 
som ligger i våbenhuset.

DET SKER I HØST-OMR ÅDET

Gudstjenesteliste
April  Ødum Hadbjerg Andre kirker
Søndag d. 3. Mariæ Bebudelse  kl. 11.00 AMKH 
Onsdag d. 6. Tænkepausegudstjeneste kl. 19.30 MK  
Søndag d. 10. Palmesøndag   kl. 11.00 Lerbjerg MK
Torsdag d. 14. Skærtorsdag  kl. 11.00 MK m. påskefrokost to-go 
Fredag d. 15. Langfredag kl. 16.00 MK  
Søndag d. 17. Påskedag kl. 11.00 MK  
Mandag d. 18. 2. påskedag   kl. 11.00 Sct. Pauls LTM
Tirsdag d. 19. Kirke i Børnehøjde  kl. 17.30 MK 
Torsdag d. 21. Plejehjemsgudstjeneste   kl. 15.00 Møllegården 
Søndag d. 24. 1. søndag efter påske  kl. 11.00 MK m. Kadet Cordelia Johnston 
Maj  Ødum Hadbjerg Andre kirker
Søndag d. 1. 2. søndag efter påske   kl. 11.00 Sct. Pauls LTM
Onsdag  d. 4. Befrielsesgudstjeneste kl. 19.30 MK m. kor  
Torsdag d. 5. Morgensang – Danmarks befrielse   kl.  8.30 Sct. Pauls 
Søndag d. 8. 3. søndag efter påske  kl.  9.30 MK  kl. 11.00 Lyngå MK
Fredag d. 13. Bededag  kl. 10.00 og 11.00 konfirmation  
Lørdag d. 14.  kl. 10.30 konfirmation kl.  9.30 og 11.30 konfirmation 
Søndag d. 15. 4. søndag efter påske  kl. 10.00 konfirmation 
Torsdag d. 19. Plejehjemsgudstjeneste   kl. 15.00 Møllegården
Lørdag d. 21. Operakoncert kl. 14.00 med Sine Bundgaard  
Søndag d. 22. 5. søndag efter påske  kl.  9.30 LTM 
Søndag d. 29. 5. søndag efter påske kl. 11.00

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

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

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 
lægger Ødum Kirke rammer 

til en aften med sange over 
temaerne forår og påske. Vi 
synger sange fra den nye 
Højskolesangbog, og der vil 
være en del nye sange imellem, 
men også en masse skønne 
kendte forårssange og salmer. 
Arrangementet varer cirka 
fem kvarter, og kulturudvalget 
vil sørge for en forfriskning 
undervejs.

Vel mødt til en skøn 
sangaften i Ødum Kirke. Alle er 
velkomne.

http://www.hadstenstorpastorat.dk
http://www.sogn.dk
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Gymnastikopvisning

Juhuuuuuuuu. Så må vi igen!
Lørdag den 2. april 2022 i HØST-Hallen

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. 

Simon Wildau er født i 
1990 og opvokset i Århus. I 
2018 havde han sin debut 
fra solistlinjen på Det Jyske 
Musikkonservatorium efter at 
have modtaget undervisning 
af Frederik Munk Larsen her. 
Desuden er Simon Wildau 
uddannet fra ensemblesolist-
linjen ved Det Kongelige Danske 
Musikkonservatorium som den 
ene halvdel af Aros Guitarduo. 
Her har han modtaget under-
visning ved Jesper Sivebæk og 
Tim Frederiksen. I 2011-2013 var 
Simon i øvrigt studerende ved 
den verdensberømte guitarist 
og guitarprofessor Alex Garrobé 
på Escola Superiór de Musica 
de Catalunya i Barcelona. Som 
solist og kammermusiker har 
Simon vundet adskillige priser 
ved konkurrencer i Spanien, 
Italien, Kroatien, Liechtenstein 
og Danmark. Simon har 
modtaget støtte til uddannelse 
fra Idella fonden, Augustinus 
Fonden, Lauritzen Fonden, Finn 
Jensen og hustru Kirsten Finn 
Jensens instrumentlegat, Oticon 
Fonden, Den Bøhmske Fond, 
Thøger Rasmussens mindelegat 
og Ejnar Hansen prisen.

Temaet for tænkepausen 
er tro. Da vi nærmer os påsken, 
den store kristne højtid, er det 
passende at tage fat i dette 
tema. 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 monopo-
let 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?

TÆNKEPAUSE
GUDSTJENESTER
Tænkepausegudstjenester 
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 
tager udgangspunkt i en 
af bøgerne fra Aarhus 
Universitets serie 
Tænkepauser, og bliver 
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

Den 2. april åbnes HØST-Hallen 
til årets gymnastikopvisning i HØST IF Gymnastik.

Dørene åbnes kl. 9.30 og vi 
glæder os SÅ meget til at se jer.

Kom og vær med, til at give 
gymnasterne og os alle en fan-
tastisk opvisning med masser af 
glæde, smil og energi.

Med i indgangsprisen er et 
kæmpe kagebord, kaffe og te.

Gymnasterne får en billet 
på deres hold, der gælder som 
indgangsbillet.

Vi ses!
Kig også på vores Facebook - 

HØST IF gymnastik
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ARRANGERES AF HADSTEN HÅNDBOLD  
I SAMARBEJDE MED HADSTEN STORPASTORAT  
- EN DEL AF FOLKEKIRKEN

!!  FESTEN ER UDEN ALKOHOL  !!

WHAT
DEN FEDESTE FEST FOR DIG, I 7. 8. ELLER 9. KLASSE

WHERE
HADSTEN KULTUR OG IDRÆTSCENTER, HAL 2 

WHEN
DEN 9. APRIL 2022 FRA KL. 18:30-22:00

WHO
DISKOTEK PARTY4ALLDK MED DJ BRIAN 

TICKET
WWW.TICKETCASE.DK/SITE/HADSTEN-HAANDBOLD

LAST CALL
SIDSTE TILMELDINGSFRIST ER DEN 3. APRIL 2022
DER UDBYDES 360 BILLETTER. FØRST TIL MØLLE...

LØBENDE  
INFO I  
FACEBOOK- 

GRUPPEN

PARTY789

PARTYPARTYPARTY
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Påskens gudstjenester 
i Ødum og Hadbjerg kirker

Tirsdagsformiddagsmøde
Tirsdag den 26. april 2022 kl. 10.00 i Ødum Præstegård

Foredrag v. Thorkild Petersen om Jeppe Aakjær: 
Danske sange og fortællinger – og fællessang
Vi bliver i forfatter- og digter-
universet. Denne gang skal vi 
høre om Jeppe Aakjær. Thorkild 
Petersen fra Hinnerup kommer 
og fortæller om den store 
danske digter.

Det bliver en fortælling med 
sange af Aakjær. Vi kommer både 
til at høre de kendte og nogle lidt 
mindre kendte, de romantiske 
og naturbeskrivende, men også 
de lidt mere barske og oprørske. 
Og sangene gives nyt liv med 
melodier af Aarhus/Ringkøbing-
komponisten Peter Sand.

Med baggrund i Aakjærs 
brevveksling med Politikens 
mangeårige chefredaktør 
Henrik Cavling kædes sangene 
sammen med små fortællinger – 
nogle af dem ganske morsomme 

– fra Aakjærs brogede liv. Vi kom-
mer både omkring opvæksten i 
fattige kår og tiden i København 
med Aakjærs stærke sociale 
engagement og hører om den 
senere tid på “Jenle”; Nanna og 
Jeppe Aakjærs kunstnerhjem 
på halvøen Salling. Thorkild 
Petersen synger for og akkom-
pagnerer på guitar.

Skærtorsdag

Gudstjeneste i Hadbjerg Kirke kl. 11.00 med påskefrokost to-go

Dagen, hvor måltid og fællesskab er temaet. Derfor serverer 
menighedsrådet påskefrokost to-go (en mellemøstlig inspireret 
madpose), som kan tages med hjem eller nydes i fællesskab under 
åben himmel underfor kirkedøren, hvis vejret er godt.

Langfredag

Musikgudstjeneste i Ødum Kirke kl. 16.00

Langfredag er lidelsens dag, og derfor holder vi ikke en almindelig 
gudstjeneste, men en stemningsfyldt musikgudstjeneste med fokus 
på musik, sang og læsninger fra Jesu lidelseshistorie. Vi får besøg af 
vores helt eget hus-kor, som vil synge 4-stemmige motetter, koraler 
og andet godt, som er nøje udvalgt til lejligheden. 

Påskedag

Gudstjeneste i Ødum Kirke kl. 11.00

Kirkens største højtidsdag. Dagen, hvor Krist stod op af døde, som vi 
synger. Påskedag fejrer vi livet og kærligheden og synger nogle af de 
store smukke påskesalmer, som Den danske Salmebog er fyldt med.

Thorkild Petersen er sognemed-
hjælper ved kirken i Hinnerup 
og pedel ved Sognegården i 
Hinnerup og derudover sanger 
og foredragsholder.

Vi begynder kl. 10.00 med 
kaffe og boller. Kl. 10.30 begyn-
der foredraget.

Kaffen koster 20 kr.

Mette Krabbe
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I de kristne kirker kan man i 
påsken opleve livets store 
drama over ganske få dage. 
Påskens temaer bevæger 

sig fra mad, vin og fællesskab 
til svigt, forræderi og mørke 
og frem til påskedag, opstan-
delsens morgen, hvor lyset 
bryder frem og livet genopstår. 
Glædelig påske!
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Befrielsesgudstjeneste og 
korkoncert i Hadbjerg Kirke
med Aarhus Universitetskor

Onsdag den 4. maj kl. 19.30 i Hadbjerg Kirke

Kl. 19.30 Kort gudstjeneste 
v/ sognepræst Mette Krabbe 
og med deltagelse af Aarhus 
Universitetskor
Kl. 20.10 Kaffe i våbenhuset
Kl. 20.30 Koncert i kirken med 
Aarhus Universitetskor

Aarhus Universitetskor er et 
ambitiøst klassisk kammerkor 
med et bredt repertoire, men 
ofte med fokus på relativt ny 
kormusik.

Koret blev stiftet af Carsten 
Seyer-Hansen i 1995 og har i dag 
25 medlemmer. Koret dirigeres i 
dag fast af Søren Kinch Hansen.

Den ny musik fylder meget 
både i koncerterne og i korets 
CD-udgivelser, der for det meste 
indeholder musik kompone-
ret inden for de seneste 100 
år. Koret afholder hvert år 
10-12 koncerter og tager hver 
sommer på turné, hver andet år 
i udlandet.

KOMMENDE MÅNEDER

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!
Der vil komme nærmere i kommende numre af HØST.

HØST IF

http://www.unikor.dk/dirigent
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AKTUELT Skal du være med i det 
nye bankoudvalg?

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

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

Bestyrelsen 
Hadbjerg Borgerforening

Folkekirke og klima
Ødum-Hadbjerg Menighedsråd 
har som alle andre fået til 
opgave at reducere CO2-
aftrykket med 70 % frem mod 
2030.

Folkekirken i Favrskov 
(provstiet) har derfor udarbej-
det en klimarapport, der skal 
virke som inspiration til dette 
gennem mere grøn drift af kirker, 
kirkegårde og præstegård.

D. 23. marts havde vi et 
møde med menighedsrådene 
i Hadsten, Vissing og Lyngå-
Skjød-Lerbjerg til inspiration på 
mere CO2-neutral bygningsdrift.

Der skal arbejdes med 
opvarmning af bygninger.

Elektriske maskiner til 
pasning af kirke, kirkegårde og 
præstegård.

Reduktion af affald.
Mere bæredygtige mad og 

drikkevarer til arrangementer.
Vild med vilje på dele af 

kirkegårde og præstegård.
Dette er blot en kort forkla-

ring på noget af det vi arbejder 
med i menighedsrådet.

Har du lyst til at læse 
klimarapporten kan den findes 
på Folkekirken Favrskov vil 
reducere sit Co2- aftryk med 70 
procent | Folkekirken Favrskov 
(folkekirkenifavrskov.dk)

Inge Gylling Sørensen 
Formand

Resultatet af 
sogneindsamling 2022

Søndag den 13. marts gik 
konfirmanderne rundt i HØST-
området og samlede ind til 
Folkekirkens Nødhjælp.

I år går de fleste af pengene 
til de ukrainske flygtninge. I 
skrivende stund er over 2 milli-
oner flygtet fra krigens rædsler. 
Derudover går pengene til at 
undgå klimakatastrofer som 
sult og tørke verden over.

Tak for alle bidrag og mange 
tak til årets konfirmander. Det 
blev en god dag!

RESULTATET AF ÅRETS 
INDSAMLING
I HØST-området blev samlet 
over 10.000 kr. ind.

I Storpastoratet blev der 
samlet over 60.000 kr. ind.

DATOER FOR KONFIR
MATION I ØDUM KIRKE 
OG HADBJERG KIRKE 
DE KOMMENDE ÅR

Konfirmationer 2023
Bededag den 5. maj 

i Hadbjerg Kirke
Lørdag den 6. maj 

i Hadbjerg Kirke
Søndag den 7. maj 

i Ødum Kirke

Konfirmationer 2024
Bededag den 26. april
Lørdag den 27. april
Søndag den 28. april

Konfirmationer 2025
Bededag den 16. maj 
Lørdag den 17. maj
Søndag den 18. maj

Konfirmationer 2026
Bededag den 1. maj
Lørdag den 2. maj
Søndag den 3. maj

Der er i 2024-2026 
mulighed for konfirmati-
onsgudstjeneste i begge 
kirker efter ønske.

Årets HØST-frivillige
Hadbjerg Borgerforening har taget initiativ til 
en årlig uddeling af 5 priser for at hylde de fri-
villige i HØST-området, der lægger en masse 
timer og hjerteblod i lokale arrangementer og 
foreninger, arbejde der gør en forskel for andre.

De 5 priser er:
Årets ildsjæl
Årets rollemodel
Årets selvstændig
Årets træner
Årets bestyrelsesmedlem

Det kan fx være en person, der
• understøtter byens udvikling, kultur og 

værdier
• støtter udviklingen af lokale trænere.
• laver ekstra tiltag for at understøtte 

særlige målgrupper
• skaber nye lokale jobmuligheder
• er en drivkraft bag faciliteter, som skaber 

bedre forhold for brugere
• er passioneret for at drive aktiviteter, der 

støtter byens sammenhold og netværk
• yder en ekstraordinær indsats for 

foreningslivet
• skaber samhørighed mellem foreninger 

og frivillige

For at nominere en person skal man 
sende en mail til borgerforeningen på 
hadbjergborgerforening@gmail.com

Mailen skal indeholde:
• Navn og gerne kontaktoplysninger på den 

nominerede
• Begrundelse for nomineringen
• Navn på afsender af mailen.

Den nominerede kan have tilknytning til 
fx skole, institutionerne, borgerforeninger, 
forsamlingshuse, idrætsforening og/eller 
menighedsråd. Der er ingen aldersgrænse for, 
hvem der kan nomineres, og man behøver ikke 
være medlem af Hadbjerg Borgerforening for 
at nominere andre eller selv blive nomineret. 
Det eneste krav er, at man ikke er lønnet, og 
at den frivillige indsats udføres indenfor 
HØST-området.

Årlig deadline er 1. juni, hvorefter de nomi-
nerede bliver informeret.

Man kan godt nominere flere personer.
Bestyrelsen i Hadbjerg Borgerforening 

beslutter, hvem der skal vinde, og uddeler 
priserne i forbindelse med sankthans arrange-
mentet 23. juni.

Bestyrelsen 
Hadbjerg Borgerforening

https://www.folkekirkenifavrskov.dk/nyhed/folkekirken-favrskov-vil-reducere-sit-co2-aftryk-med-70-procent-10321
https://www.folkekirkenifavrskov.dk/nyhed/folkekirken-favrskov-vil-reducere-sit-co2-aftryk-med-70-procent-10321
https://www.folkekirkenifavrskov.dk/nyhed/folkekirken-favrskov-vil-reducere-sit-co2-aftryk-med-70-procent-10321
https://www.folkekirkenifavrskov.dk/nyhed/folkekirken-favrskov-vil-reducere-sit-co2-aftryk-med-70-procent-10321
mailto:hadbjergborgerforening%40gmail.com?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
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HØST-HusetAktivitetsmøde Fodbold
Det udsatte årlige aktivitets-
møde i HØST IF Fodbold var 
annonceret til at blive afholdt 
onsdag 2. februar i klublokalet.

Vi forsøger at afholde det i 
april måned, dato er endnu ikke 
helt fastlagt. Indbydelse vil 
blive sendt ud til alle medlem-
mer via Conventus.

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

HØST IF 
pensionisthjælpere
Opgaver som små reparati-
oner, oprydning i boldrum, 
container, skabe, klublokale, 
i hallen og udenomsare-
alerne 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
• Lars Olsen

Men der er plads til flere, så 
kig forbi torsdage kl. 9.30.

På forhånd tak.

Badminton
Det er med stor glæde at vi 
kan meddele, at der er fundet 
en ny aktivitetsansvarlige for 
Badminton i HØST IF.

Dorte Schmidt Kjeldgaard 
har sagt ja til at overtage 
posten og vil få overdraget de 

igangværende aktiviteter med 
baneudleje, spillerregistrering 
og til august at afholde årligt 
banefordelingsmøde.

Se kontaktinfo m.m. i 
Quickguide på side 24 eller på 
høstif.dk.

Claus Glavind 
Formand, HØST IF 
Mail formand@hostif.dk 
Tlf. 71 78 02 30

Pensionisthjælpere
Der er blevet ryddet op i red-
skabsrummet i HØST-Hallen. 
Tyndet ud i bordtennisborde, 
der var defekte samt nogle 
andre ting, som var egnede 
til at blive smidt ud og kørt på 
genbrugspladsen.

I de kommende uger rykker 
vi udendørs for klargøring 
af fodboldbaner, mål, net og 
hvad der ellers skal bruges af 
udstyr til fodboldafdelingen når 
fodboldsæsonen starter. Bolde 
gennemgås og pumpes, og der 
foretages lige en forårsopryd-
ning i boldrum og container. 

Så der er nok at se til for vores 
pensionistgruppe.

Vi får dog også stadig tid til 
snak og en kop kaffe i klubloka-
let 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

Så er der gang i byggeriet af 
HØST-Huset. Allerede fra sidst 
i februar og indtil skrivende 
stund medio marts er der sket 
en masse. Efter gravearbejde 
og påfyldning af sand etc. er 
der allerede nu gang i støbning 
af fundament til murene 
omkring HØST-Huset. Første 
byggemøde er afholdt 3. marts 
med bygherre, arkitekt, div. 

underleverandører samt 
repræsentanter fra menig-
hedsråd og forening. Et godt og 
afklarende møde, der lover godt 
for det videre samarbejde om 
den fælles opgave at få bygget 
HØST-Huset. Ud fra det der 
ligger på bordet nu er tids-
planen, at HØST-Huset står 
færdig klar til brug lige inden 
efterårsferien medio oktober i 

år. Vi følger byggeriet tæt, og 
lægger løbende nogle billeder 
op i de enkelte facebookgrupper 
i HØST-området.

Arbejdet med fondsansøg-
ningerne til inventardelen 
fortsætter.

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

mailto:lars.knud@godmail.dk
http://www.høstif.dk
mailto:formand@hostif.dk
mailto:lars.knud@godmail.dk
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Brug Favrskov fritidspas i HØST IF
Favrskov Kommune ønsker, at 
alle børn og unge får mulig-
hed for at deltage i et aktivt 
fritids- og foreningsliv. Med 
fritidspasset støtter kommunen 
de børn og unge, der af øko-
nomiske 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 folkeop-
lysende 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 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 søger direkte af foræl-
dre på overførselsindkomst.

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

HØST IF hjælper gerne med 
ansøgning og tilmelding til den 
rette aktivitet.

Kontakt og hør mere.

Claus Glavind 
Formand, HØST IF 
Mail formand@hostif.dk 
Tlf. 71 78 02 30

Kirke i børnehøjde
Tirs. d. 29. marts kl. 17.30, Hadbjerg Kirke

Vi får besøg af kadet Nikolaj Vium. 
Nikolaj vil gerne se hvordan Kirke i 
Børnehøjde foregår, derfor kommer han 
og hjælper præsten. Vi mødes kl. 17.30 i 
kirken, hvor vi holder en kort gudstjene-
ste med bibelfortælling, salme sang og 
fadervor. 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 i første halvdel af 2022
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. 
17.00-18.30

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

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

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

HØST IF Motion 
Stavgang
Forårstiden er over os 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.

Mange forårshilsner.

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

Badminton
Selv om sæsonen med forår og sommer 
går på hæld er der 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

AKTIVITETER

http://www.favrskov.dk/borger/fritid-og-foreninger/foreninger/fritidspas
http://www.favrskov.dk/borger/fritid-og-foreninger/foreninger/fritidspas
http://www.favrskov.dk/borger/fritid-og-foreninger/foreninger/fritidspas
mailto:formand@hostif.dk
mailto:mekr@km.dk
mailto:vsphadbjerg@gmail.com
mailto:claus@glavind.net
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Krolftræning
Selv om en stor del af vores 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.

De bedste forårshilsner.

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

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

HØST-Hallen, Mejsevej 1, Hadbjerg

Yderligere information og kontakt
www.facebook.com/hadbjergjujitsu

Thomas Langton

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

Trænger du til en god gang motion – så 
er floorball sagen. Her er der basis for 
en gang ugentligt motion i et par timer 
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 man kan prøve 
med. Der er mulighed for omklædning og 
bad. HUSK altid drikkedunk.

Selv om det snart er forår fortsætter 
vi indtil det bliver ”rigtig” sommer.

Ses vi i HØST-Hallen til Floorball?
Opdatering i facebookgruppen – 

HØST Floorball

Lars Olsen 
Kontaktperson Floorball 
Tlf. 23 81 01 21 
Floorballudvalget

Bordtennis
Der er gang i den i Bordtennis Ungdom 
og Senior.

Nye bordtennisborde og oprydning af 
de gamle.

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

Løbeture for alle
Løb sammen med andre motionister i 
lokalområdet

HØST IF Løb tilbyder fælles løbeture 
for alle som har lyst til at løbe med andre 
motionister.

Uanset om du løber en eller flere 
ture om ugen, er det altid motiverende 
at have nogle at løbe med eller en fast 
aftale for at komme afsted.

Vi løber i passende tempo, evt. med 
opsamling i grupper – så der er lads 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
Søndag den 5. juni 2019 arrangeres 
der igen motionsløb i forbindelse med 
Grundlovsdag 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 og 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 nogle veje, men blot går 
rundt i Hadbjerg by. Se kort over ruter på 
www.høstif.dk.

Efter løbet vil der være forfriskninger 
samt frugt ved mål.

Der er præmie for hurtigste dame 
og herre på 5 og 10 km samt hurtigste 
pige og dreng under 15 år på 2,5 km. 

Løbsmedalje til alle børn, når de kommer 
i mål.

Link til tilmelding findes på 
www.høstif.dk

For spørgsmål m.m. kontakt Claus 
Glavind, mail formand@hostif.dk, tlf. 
71 78 02 30.

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

Nordea-fonden støtter motionsløbet 
med 5.000 kr. og 150 løbstrøjer

HØST IF, Løb

Volley voksne 
mixhold
HØST IF Volleyball træner 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. grund slagene.

Har du spørgsmål, er du velkommen 
til at henvende dig til:

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

http://www.facebook.com/hadbjergjujitsu/
mailto:ptc@aabnet.dk
mailto:claus@glavind.net
http://www.høstif.dk
http://www.høstif.dk
mailto:formand@hostif.dk
mailto:emil_oedum_bjoern@hotmail.com
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NVUI/HØST IF seniorklubsamarbejde

VH Fodbold
STATUS PÅ OPSTARTEN

Opstarten har indtil videre budt på to 
træningskampe for serie 4.

I sidste weekend blev det til en 
forholdsvis sikker sejr på 6-1 mod Værum. 
Rune Fugl og TK var i målhumør og hvor 
Fugl scorede hattrick leverede TK to mål, 
mens det sidste mål var et dommedags-
hug fra Rasmus Borch.

I denne weekend var VH gæster hos 
Aarhus Fremads Serie 4-hold, og her blev 
resultatet 1-1. Begge mål faldt før pausen, 
hvor vi ellers havde svært ved at få både 
forsvars- og angrebsspil til at hænge 
sammen. Igen var det Rune Fugl, der kom 
på tavlen. I anden halvleg var der lidt 
bedre takter, selvom der var trætte ben 
til sidst, og det ene point krævede et par 
gode indgreb fra Bredahls side.

Begge kampe har budt på spilletid til 
nogle af vores helt unge spillere, blandt 
andet har Nikolaj Kusk spillet sine to 
første 11-mandskampe!

Tak for den gode opbakning på side-
linjen! Næste kamp er på søndag kl. 14 i 
Århus hos ASA.

Udover resultaterne i trænings-
kampene bliver der også stødt og roligt 
skruet op for intensiteten på træningsba-
nen. Vi er tilbage på græs og håber på, at 
nattefrosten er ved at være fortid.

Vi har fået et par tilgange, og har 
kunnet byde både ny ungdommelig 
energi og ældre rutine velkommen i løbet 
af vinteren.

Joen Loesner

SERIE 4
Alle kampene er nu planlagt og kan ses 
på dette link:

www.dbu.dk/resultater/
hold/11665_372435/kampprogram

SERIE 5
Puljen i Serie 5 er offentliggjort nu – 
puljen ser således ud:

AH2012, Hadsten SK, Hornbæk SF1, 
Ådalen og VH Fodbold

Efter de fem kampe er spillet, laves 
der ombrydning og man placeres i nye 
puljer efter resultaterne i de fem kampe 
samlet.

Alle kampene er nu planlagt og 
kan ses på dette link: www.dbu.dk/
resultater/hold/203884_372488/
kampprogram

Kig forbi Hadbjerg Stadion og Voldum 
Stadion og bak vores to seniorhold op.

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

Fodbold
BØRNE & UNGDOMSHOLD HØST IF

Forårssæsonstart
Så er vi ved at være klar til forårssæ-
sonstart. Flere hold allerede i gang på 
træningsbanen og i de kommende uger 
får vi alle med. Efter 1. april må alle baner 
tages i brug, så der er lidt begrænsning af 
muligheder for fuld træning for alle hold.

Quickguide på side 24 er opdateret 
med trænere og træningstider.

Alle børne- & ungdomshold er 
tilmeldt DBU-turnering, som starter 
allerede i uge 14 lige før påske.

Så der er gang i den med baneklar-
gøring, kridtning, klargøring af bolde 
og andet udstyr bistået af HØST IF 
Pensionistgruppen.

Det betyder så også at indendørs 
fodboldssæsonen slutter for i år. Sidste 
mulige træningsdag er fredag den 8. april.

Vi har løst nogle af de trænerudfor-
dringer vi nævnte i seneste nummer af 
HØST, og at fået et par andre.

Her en kort status:
U10/U11 DR: Trænerne Henrik 
Frydensberg Hvass og Brian Holch har 
meddelt, at de stopper som trænere. 
Derfor rykker vi U11-spillerne op som 
U12 og tilbyder de resterende fire U10-
spillere, at de kan træne med U9 DR – og 
spille med som ½ års spillere eller på 
dispensation. I øvrigt tak til Henrik og 
Brian for deres indsats for drengene på 
U10/U11 DR-holdet igennem flere år.

U12 PI: Søren Kop Fogsgaard er blevet 
tilknyttet som træner sammen med 
Bonnie Kristensen som fortsætter som 
holdleder/assisterende træner.

U12 DR: Som nævnt bliver U11-
spillerne rykket op som U12 DR. Det 
betyder, at der er ca. 18 spillere i denne 
gruppe. Træner er Allan Nielsen, og her 
har vi fået en ny træner – det er Emil 
Stougaard som er seniorspiller på VH 
Serie 4-holdet. Vi har allerede holdt et 
trænermøde med de to trænere og det 
tegner godt for U12 DR-holdet.

U13 DR: Vi har stadig behov for en 
hjælpetræner til Juan.

U14/U15 PI: Arne Lundfold Bjerring 
har valgt at sige stop som træner. Tak til 
Arne for trænerarbejdet med pigerne. 
Her fortsætter Thomas Jørgensen og 
Sune Grebdahl Lauritzen som trænere.

Øvrige hold er der ingen ændringer til 
– se Quickguide på side 24 for trænerover-
sigt samt træningstider.

God forårssæson til alle.

Lars Olsen 
Fodboldformand HØST IF 
Tlf. 23 81 01 21

OB 40HOLDET HØST IF

OB 40-holdet er klar 
til turnering igen

Det er lykkedes at sætte et OB 40 
11-mands-hold på benene. Med tilgang 
udefra af flere spillere er vi nu en trup på 
18-20 spillere, som igen gør det muligt at 
deltage i turneringskampe.

Der er afviklet et par træningskampe 
med det nyt sammensatte hold.

Turneringskampe afvikles om 
onsdagen frem til sommerferien – 13 
kampe er der planlagt frem til som-
merferien. Kampprogrammet kan ses 
på dette link: www.dbu.dk/resultater/
hold/188011_359064/kampprogram

Spørgsmål eller andet ved OB40 
holdet kan stilles til:

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

Fribilletter til 
Randers FC-hjemmekampe i Superligaen
HØST IF har gennem Randers FC Klubfællesskabet 
adgang til 4 fribilletter til unummerede plad-
ser nederst på SparKron tribunen til Randers 
FC-superligahjemmekampe.

Er du interesseret i disse billetter, skal du ringe eller 
skrive en mail til undertegnede, så vil jeg reservere dem, 
hvis der er flere tilbage.

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

VH Fodbold
VH Fodbold er et klubsam-
arbejde mellem HØST IF og 
NVUI på seniorplan (ikke 
oldboys).

Hjemmekampe spilles på skift i Hadbjerg og Voldum.
Træningen foregår også på skift i Voldum og 

Hadbjerg. Træningstider kan ses i Quickguide.

Puljer
Forårssæsonen 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:  Randers FAH2012, Hadsten SK, Hornbæk SF1, 
Ådalen og VH Fodbold

http://www.dbu.dk/resultater/hold/11665_372435/kampprogram
http://www.dbu.dk/resultater/hold/11665_372435/kampprogram
http://www.dbu.dk/resultater/hold/203884_372488/kampprogram
http://www.dbu.dk/resultater/hold/203884_372488/kampprogram
http://www.dbu.dk/resultater/hold/203884_372488/kampprogram
http://www.dbu.dk/resultater/hold/188011_359064/kampprogram
http://www.dbu.dk/resultater/hold/188011_359064/kampprogram
mailto:verbi007@hotmail.com
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QUICKGUIDE
til aktiviteter og kontaktpersoner i HØST-området

Badminton HØST-Hallen HØST IF
Kontaktperson Dorte Schmidt Kjeldgaard, tlf. 40 36 58 22
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 Ved HØST-Hallen HØST IF
Fodboldformand Lars Olsen, tlf. 23 81 01 21, lars.knud@godmail.dk
Hjælper Bent Engdal Nielsen, tlf. 22 25 01 74
Ungdomskoordinator Rasmus Knage Thomsen, tlf. 21 84 16 41
U5/U6/U7 piger/drenge udendørs torsdag kl. 16.30-17.30 Træner Silje May Lauritsen, tlf. 40 62 10 05 
  Træner Cecilie Devantie, tlf. 40 63 57 37 
  Træner Tilde Dvinge Verba, tlf. 50 43 47 58 
  Holdleder Helle Oxholm, tlf. 21 66 06 36
U8 piger/drenge udendørs torsdag kl. 16.45-17.45 Træner Thomas Lund, tlf. 27 51 88 70 
  Træner Ida Søndermark Vinther, tlf. 26 31 80 04 
  Træner Frida Bøje Glavind, tlf. 71 78 90 15 
  Holdleder Zennie Lyager, tlf. 40 33 15 53
U9 piger/drenge udendørs torsdag kl. 16.30-17.30 Træner Nikolaj Hald, tlf. 20 63 74 95 
  Træner Allan Hvidbjerg, tlf. 20 94 77 01
U11/U12 drenge udendørs mandag kl. 17.00-18.15 Træner Allan Nielsen, tlf. 23 31 01 33 
 udendørs onsdag kl. 17.00-18.15 Træner Emil Stougaard, tlf. 51 86 50 20
U12 piger udendørs mandag kl. 17.00-18.00 Træner Søren Kop Fogsgaard, tlf. 26 87 52 40 
 udendørs mandag kl. 17.00-18.15 Holdleder Bonnie Kristensen, tlf. 22 27 83 31
U13 drenge udendørs torsdag kl. 16.30-18.00 Træner Juan Martin de Elizalde, tlf. 28 11 86 12 
  Holdleder Claus Glavind, tlf. 71 78 02 30 
  Holdlederhjælper Christina K. Dose, tlf. 41 89 30 16 
  Holdlederhjælper Trine G. Lauritsen, tlf. 40 62 10 05
U14/U15 piger udendørs tirsdag kl. 17.45-19.00 Træner Sune Lauritsen, tlf. 41 29 92 99 
 udendørs torsdag kl. 17.45-19.00 Træner Thomas Jørgensen, tlf. 40 63 57 37 
  Holdleder Trine G. Lauritsen, tlf. 40 62 10 05
U14/U15 drenge udendørs tirsdag kl. 16.30-18.30 Træner Søren Søndergaard, tlf. 27 21 31 97 
 udendørs torsdag kl. 16.30-18.30 Træner Marc Steensgaard, tlf. 29 24 77 31 
  Holdleder Christina K. Dose, tlf. 41 89 30 16 
  Holdleder Rikke Juul Særmark, tlf. 51 22 09 73
Oldboys +40 Spiller kampe onsdag kl. 19.00 Holdleder Jozsef Verba, tlf. 86 22 60 99
Fodbold Hadbjerg (lige uger), Voldum (ulige uger) VH Fodbold
Herre senior udendørs tirsdag kl. 19.00-21.00 Træner Joen Loesner, tlf. 22 33 69 91 
 udendørs torsdag kl. 19.00-21.00 Holdleder Serie 4 Kurt Svejstrup, tlf. 29 93 00 58 
  Holdleder Serie 5 Rasmus Knage Thomsen, tlf. 21 84 16 41

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

mailto:lars.knud%40godmail.dk?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
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Det historiske hjørne

Statens forsøgsstation i Ødum

Af Martin Møller

Som nævnt i HØST for 
marts måned, købte staten 
Amdrupgård i 1948 og startede 
her Statens Forsøgsstation for 
planteavl.

Som forstander ansætter 
staten Holger Land Jensen. 
Land Jensen var uddannet 
agronom på Landbohøjskolen i 
1924 og blev lærer ved Kærhave 
Landbrugsskole og assistent i 
planteavl ved ”De samvirkende 
fynske landboforeninger”, 

senere lærer på Ladelund 
landbrugs- og mejeriskole 
for senere at blive konsulent 
for Foreningen af Jydske 
Landboforeninger, så han havde 
baggrunden i orden.

Land Jensen interesserede 
sig specielt for ensileringsforsøg, 
og hans indsats fik afgørende 
indflydelse på ensilering. Han 
var gift med Else Brummer og 
var forstander indtil 30. marts 
1968, hvor han gik på pension.

DET HISTORISKE HJØRNE

Forstander 
H. Land Jensen

Her et billede af Forsøgsstationen, 
Amdrupvej 22, i folkemun-
de kaldet Forsøgen.
Billedet er fra ca. 1970 og som det ses 
på fotoet er der orden omkring går-
den, også i urtehaverne, hvor der 
også var forsøg med afgrøderne.
I hovedbygningen, som vi ser forrest, var 
der i enden til højre, en række kontorer 

og lokaler, der vedrørte driften, og i den 
ende, som her er til venstre, var boli-
gen for forstanderparret. Bygningen 
næst bagerst, med facade ind mod 
gården, var der værelser til de man-
ge ansatte elever på Forsøgen.
Bygningen blev i daglig tale kaldt 
elevbygningen. Bagerst skim-
tes taget af laboratoriet. 

Her ser vi indkørslen til 
Forsøgen med laboratori-
et først til højre, hvor der var 
en duft af jeg ved ikke hvad, 
og der sydede og boblede i 
reagensglas og glaskolber.

Forsøgsstationen var en 
stor arbejdsplads, og fle-
re af byens borgere havde 
sin dagligdag der.

Nogle af de mange siloer 
hvor man gjorde de forskel-
lige forsøg med ensilering.
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I min tid som smedelærling 
omkring 1965 var jeg med 
til at bygge en lille 6-fods JF 
mejetærsker om, og jeg husker, 
der blev brugt meget lang tid 
på det. Mejetærskeren var en 
model, der blev spændt på 
en traktor, men Forsøgen fik 
den lavet selvkørende med 
blandt andet dele fra en Morris 
Maskot, jeg husker også at 
den virkede, og passede fint til 
at høste de små forsøgsmar-
ker. Idemanden var en af de 
landbrugskyndige på forsøgs-
stationen, en ren opfinder der 
hed Jørgen, blandt kollegaerne 
kaldet obersten. Efter at hvert 
lille stykke var høstet, skulle 
mejetærskeren renset for 
enhver kerne og strå, for at 
være klar til næste forsøg.

I 1968 kom der ny forstander 
på Statens Forsøgsstation i 
Ødum, det var Christian Mølle 
og hustruen Karen Mølle.

Christian Mølle var blevet 
uddannet agronom i 1951 og 

blev i 1961 lic. Agro (Licentiat 
i Landbrugsvidenskab) og 
kom til Ødum Forsøgsstation 
fra forsøgsstationen i Borris. 
Karen Mølle blev skolelærer i 
Hadbjerg.

Samtidig rejste Erik Skovborg 
fra Ødum og blev leder af 
forsøgsstationen i Silstrup i 
Thy, hvor han var leder af forsøg 
med at udnytte foderet til køer 
og med forsøg i at konservere 
foder. Erik Skovborg fortsatte 
i Silstrup, indtil han gik på 
pension i 1993.

I Ødum var Christian Mølle 
leder af forsøgsstationen 
og da staten raslede med 
sablerne, om at lægge flere 
forsøgsstationer sammen i et 
nyt forskningscenter, var det 
Christian Mølle der blev leder i 
1979, men blev i Ødum, da det 
nye center i Foulum endnu ikke 
var bygget.

Christian Mølle var i 1970 og 
til 1982 engageret i skolenævn 
og skolekommission i Hadbjerg 

Skole, og var i Hadbjerg 
Menighedsråd fra 1984 til 2000, 
heraf 13 år som formand.

Den første juli 1982 
lægges grundstenen til 
Forskningscenter Foulum, hvor 
alle forsøg med jordbrug og 
husdyr skal flyttes til. Det læses, 
at der i dag er ca. 550 ha jord til 
forsøgene.

I anden halvdel af 80’erne 
begyndte medarbejderne at 
flytte til Foulum, og mange af 
dem, som mange af os kendte, 
flyttede fra Ødum, nogle kørte 
dagligt turen til Foulum, også 
flere som kom fra Hadsten.

Jeg var heldig at være med 
til at bygge nyt hus for en af 

”udflytterne” som byggede i 
Foulum.

En af medarbejderne, 
Svend Hostrup, som boede på 
Mejlbyvej, valgte ikke at følge 
med til Foulum, men blev leder i 
Borris, hvor han arbejdede med 
at bruge vårsæd og bælgplanter 
som foder.

Her et billede af medarbejderne i 1958. Forrest 
til venstre ser vi H. Land Jensen og hustruen 
Else. Som nr. to fra højre ser vi Jenny Pedersen 
(vores organist, som også arbejdede på labo-
ratoriet) stående ved siden af Erik Skovborg, 
som dengang var Landbrugskandidat og 
boede på Amdrupvej. Mellem Jenny og 
Erik ser vi bagved Martin Nielsen, som var 
altmuligmand inden for vedligeholdelse af 
bygninger og have, Martin Nielsen boe-
de på Ågårdsvej, og bagerst til venstre ser 

vi Per Skødt, som er nævnt som arbejds-
mand. Per Skødt boede på Lumbyesvej.
Manden stående ved siden af Per er 
Svend Andersen, der er i besiddelse af 
billedet, bor på Fyn, og har indleveret
Billedet til Nørre Aaby, Udby og Føns 
Lokalhistoriske Arkiv. Jeg har talt med 
arkivet og med Svend Andersen, og
har fået lov at bruge billedet her i 
HØST. Alle personerne på billedet er 
nævnt ved navn på lokalarkivets side.

Jeg har nævnt de personer på 
billedet, som jeg kan sætte navn 
på, og som Svend Andersen 
fortalte, var der mange elever 
der dengang, som alle boede 

i elevfløjen. Op gennem tiden 
kom der mange til, som byggede 
eller købte hus i Ødum.

Arbejdet på Forsøgen var 
meget specialiseret, set med 

udenforståendes øjne, korn sået 
i små stykker, hvor de nok vidste, 
hvor mange aks der groede, roer 
i rækker hvor roerne nok blev 
talt, målt og vejet.

Gad vide om de tæller roer her?
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Det kan fortælles at Svend 
Hostrup var formand for Ødum 
Vandværk i en årrække, det 
var ham der startede op med 
at kortlægge vandværkets 
ledninger. Svend gik fra hus 
til hus og talte med ejerne, og 
samlede oplysninger sammen 
om rørsystemet. Før vidste man 
ikke hvor rørene var, før der kom 
vand op af jorden fra et utæt rør.

Ødum Forsøgsstation var 
også vejrstation, hvorfra der 
dagligt blev sendt vejrmelding 
til Danmarks Metrologiske 
Institut, som samlede vejrudsig-
terne fra hele Danmark, inden 
vi kunne høre dem i radioavisen. 
Dengang var vejrudsigten ikke 
et langt program på tv, det 
kunne lyde sådan: ” blæsende, 
senere aftagende” og det var jo 
rigtigt, det blæser da ikke altid.

I sommeren 1987 blev den 
gamle vejrstation automatise-
ret, og instrumenterne skulle 
ikke længere aflæses hver dag.

I Ødum var vi så heldige, at 
byforeningen fik lavet en tur til 

den nye forsøgsstation i Foulum, 
hvor vi hørte en masse om 
deres forsøg, og vi var en tur i 
kostalden, hvor de i en afdeling 
havde køer med hul i maven, 
hvor der kunne tages prøver ud. 
Man tager simpelthen en prop 
ud, stikker en hånd ind og hiver 
indholdet ud for at analysere 
det. Husker også, at i Ødum 
havde de får, man kunne hente 
noget ud af.

Op gennem 90’erne var 
Ødum Forsøgsstation og 
de øvrige forsøgsstationer 
stadig en del af Statens 
Forsøgsstationer, og den daglige 
leder på forsøgsstationen i 
Ødum var Børge Lysgaard, der 
kom som driftsleder fra Højer 
Forsøgsstation, men i 2003 var 
det slut, og Staten satte forsøgs-
stationerne i Ødum, Silstrup i 
Thy, Borris ved Skjern, forsøgs-
stationen i Tylstrup i Vendsyssel 
og forsøgsstationen Rønhave på 
Als til salg. Forsøgsstationen i 
Ødum bliver i 2005 købt af Erik 
Poulsen, Engholm, som sælger 
videre året efter.

Forstander Christian Mølle 
går på pension og flytter til 
Hadbjerg, hvor han og Karen 
køber hus.

Efter at Christian Mølle 
stoppede, kan det læses, at han 
bidrog med landbrugsfaglige 
artikler i Den Store Danske 
Encyklopædi.

Karen Mølle døde i 1993 og 
Christian Mølle i 2019.

FavrskovMesterskaber 
i Indefodbold 2022

TILBAGEBLIK

Børne- & Ungdom

I weekenden 25.-27. februar blev 
de årlige FavrskovMesterskaber 
i Indefodbold afholdt i 
HØST-Hallen. Sidste år blev 
mesterskaberne aflyst pga. 
corona.

Syv af Favrskov Kommunes 
fodboldklubber deltog i 
stævnet.

Alle spillere, trænere og 
ledere, forældre og bedste-
forældre ”gav den gas” – helt 
sikkert fordi det nu igen var 
muligt at samles og dyrker 
fodboldaktivitet.

Masser af godt spil, aktivitet, 
humør i kampe, omkampe og 
straffesparkskonkurrence før 
alle Favrskov Mestre var fundet. 

Der var en til tider euforisk 
stemning i ”den alt for lille” 
HØST-Hallen i Hadbjerg. Især 
slutspilskampene bød på god 
underholdning.

Så et meget succesfyldt 
arrangement.

80 hold deltog i kampene. 
Der blev spillet 172 kampe fra 
fredag aften kl. 19.00-21.30, 
lørdag 8.00-19.00 og søndag 
8.00-20.00 i 12 rækker.

Sponsorer for 
FavrskovMesterskaber i 
Indefodbold var Sparekassen 
Kronjylland Hadsten afdeling 
og Aktiv Hvidevareservice v/
Martin Simonsen.

Stor tak til alle der bidrog 
til en fantastisk weekend med 
fm 2022.

Lars Olsen 
Fodboldformand HØST IF 
Tlf. 23 81 01 21

Årgang A Vindere B vindere
U6 SGF HSK
U7 GUI HOG
U8 DR GUI
U8 PI HSK
U9 DR SGF HOG
U9/U10 PI HGF
U11/U12 PI HOG
U12 DR HGF HØST IF
U14/U15 DR HGF
U14/U15 PI HGF
U16/U17 DR SGF
Old Boys HGF

Klubber 
HGF Hammel
HOG Hinnerup
HSK Hadsten
HØST IF Hadbjerg
SGF Søften
GUI Grundfør
HLIF Houlbjerg

Sådan så den gamle 
vejrstation ud. Billedet 
er fundet på nettet.

Her ser vi en af køerne med hul i vommen. 
Billedet er fra bladet Ny Kvægforskning.

Hullet i ko-maverne er stadig i brug, og nu 
står nogle af køerne i tætte glasbure, så man 
kan måle og tage prøver af prut og bøvs.
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Bordtennis klubmesterskaber
Klubmesterskaberne løb af stablen lørdag 
den 12. marts. Masser af kampe i single, 
double og forældrene var også på banen. 
Rigtigt godt og hyggeligt arrangement.

Referat af ordinær 
generalforsamling i HØST IF

Afholdt tirsdag den 15. februar 2022

VALG AF DIRIGENT, STEM
METÆLLERE OG REFERENT
Ole Juul blev valgt som dirigent.

Vagn Salling Poulsen som 
referent,

Som vanligt laves 
beslutningsreferat.

Alle aktivitetsformænd 
bedes sørge for, at deres skrift-
lige beretning sendes til Claus.

Stemmetællere vælges hvis 
der bliver behov.

Ole konstaterede, at general-
forsamlingen er lovlig varslet.

AFLÆGGELSE AF BESTYREL
SENS BERETNING
Claus fremlagde bestyrelsens 
beretning. Den fulde beretning 
findes på hjemmesiden.

Gert H: Hvad skal huset 
bruges til?

Claus: En del af de aktiviteter, 
der i dag foregår i hallen kan 
laves i huset. Derved frigøres 
haltid til andre aktiviteter.

Beretningen enstemmigt 
godkendt.

AKTIVITETSUDVALGENES 
BERETNINGER
De tilstedeværende aktivitets-
formænd aflagde beretning.

Beretningerne blev alle 
godkendt efter besvarelse af de 
enkelte spørgsmål og kommen-
tarer, der dukkede op undervejs.

Badminton
Der er fundet en ny formand, 
Dorte Schmidt Kjeldgaard, som 
tager over fra nu.

John: Har forbindelse med en, 
som gerne vil hjælpe Dorte med 
opgaven. John formidler kontakt 
mellem Dorte, bestyrelsen og 
vedkommende.

Bordtennis
Claus: Er der behov for øget 
trænerkapacitet?

Peter: Ikke endnu, men vi er 
tæt på.

Fodbold
Bent stopper som kampfordeler. 
Der afholdes aktivitetsmøde for 
at finde afløser samt flere folk 
til hjælp og fornyelse i ledelsen 
på sigt.

Gymnastik
Sanna og Majken stopper som 
trænere.

Volleyball
Det kniber med deltagere, men 
får en chance.

FREMLÆGGELSE OG 
GODKENDELSE AF DET 
REVIDEREDE REGNSKAB
Rikke fremlagde det reviderede 
regnskab.

Hanne stopper med bogfø-
ring, så Rikke klarer det selv 
fremover.

Peter: Havde forventet 
større overskud i kiosken.

Claus: En del varer er kasse-
ret grundet de lange lukninger 
under corona.

Gert: Der er over 1 million i 
kassen, hvad skal alle de penge 
bruges til?

Claus: En stor del skal bruges 
i forbindelse med byggeriet, 
resten til aktiviteter.

Regnskabet blev enstem-
migt godkendt.

FREMLÆGGELSE OG GOD
KENDELSE AF BUDGET OG 
KONTINGENT FOR 2022
Rikke fremlagde budgettet.

Budgettet blev enstemmigt 
godkendt.

Claus fremlagde forslag til 
kontingenter.

Gymnastik med lettere 
forhøjelser på grund af stigende 
tøjpriser.

Bordtennis har fjernet det 
delvise tilskud til ture.

Øvrige uændrede.
Forslaget blev enstemmigt 

godkendt.

INDKOMNE FORSLAG
Der er ikke kommet forslag til 
behandling.

VALG AF 
BESTYRELSESMEDLEMMER
På valg var Formand Claus 
Glavind.

Claus blev enstemmigt 
genvalgt.

Ole: Er der fundet en 
udvalgskoordinator?

Claus: Nej, vi leder stadig.
John: Kender en, der er 

interesseret, Allan Hvidbjerg, 
som også er fodboldtræner.

Claus kontakter Allan, og 
finder ud af om der er “bid”.
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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

VALG AF 2 SUPPLEANTER
Tina Damhus Knør og Frank 
Mortensen blev enstemmigt 
genvalgt.

VALG AF 2 REVISORER OG 1 
REVISORSUPPLEANT
Irma Katholm og Vagn Salling 
Poulsen blev enstemmigt 
genvalgt som revisorer.

Gert Holdensgaard blev 
enstemmigt genvalgt som 
revisorsuppleant.

EVENTUELT
John: Der er flyttet et par 
bueskytter ind i Ødum. De vil 
sikkert gerne medvirke til at 
lave en afdeling i HØST IF.

Lars vil skrive i HØST og 
efterlyse interesserede.

John formidler kontakt til 
Claus.

Lars: Efterlyser bidrag til 
HØST, gerne billeder fra 
stævner og arrangementer.

Claus: Alle numre er nu i far-
ver, så billeder vil gøre sig godt.

Dorte: Ros til bladet, også 
kalenderen bagpå giver et godt 
overblik.

Gunver: I Conventus kan træ-
nere kun se deres eget hold. Der 
er ofte brug for at kunne se hele 
afdelingen. Kan det ændres?

Claus: Ja, det ordner jeg.

Ole takkede for god ro og orden.

AFSLUTTENDE BEMÆRK
NINGER FRA FORMANDEN
Tak for god dialog, specielt 
omkring udvalgskoordinator. 
Håber på mere samarbejde på 
tværs fremover.

Simon Olsen er nu inddraget 
som hjælp på sponsorsiden, det 
har allerede givet resultater.

Der laves et arrangement i 
forbindelse med ELRO-dage d. 
9. september.

Lars: Sponsorer nævnes nu 
også i HØST.

Bestyrelsens beretning
Året 2021 startede desværre med en forlænget 
nedlukning til ind i april.

Herefter gradvis genåbning først for unge 
under 18 år, og fra maj også voksne til indendørs 
aktiviteter. Udendørs var det trods alt muligt at 
komme i gang i løbet af foråret, så nogle aktivi-
teter kunne heldigvis flyttes udenfor så nogle 
medlemmer kunne får lidt ud af deres betalte 
kontingent.

Desværre gik det også ud over planlagte 
stævner, gymnastikskole, FavrskovMesterskaber 
i Indefodbold og andre arrangementer, der enten 
måtte aflyses eller flyttes grundet restriktioner og 
forsamlingsforbud.

Generalforsamlingen lykkedes det at få 
afviklet i maj – hvor vi fik sagt farvel til Sis efter 
mange aktive år i foreningen. Rikke tog over på 
økonomiposten og har gjort en stor indsats for at 
sætte sit præg og rutiner på plads.

Igennem hele året har der været stor aktivitet 
i byggeudvalget med faste møder ofte hver uge, 
og i juli lykkedes det at få gennemført licitation 
på projektet, som var en stor milepæl efter 
mange års arbejde for at kunne realisere et fælles 
projekt sammen med menighedsrådet, Favrskov 
Kommune og HØST IF.

Det viste sig dog endnu engang at nye udfor-
dringer og forhindringer stod i vejen: prisstigninger, 

samarbejdsaftaler, grundkøb – inden den valgte 
entreprenør Hvorslev Byggefirma kunne komme så 
langt at byggeriet skulle til at begynde.

Vi står nu tæt på den endelige opstart – med 
første spadestik gennemført for en uge siden, og 
med stor synlighed i både de trykte og online 
medier. Meget af dette fokus skyldes især det 
unikke samarbejde mellem kirken, frivillige 
foreninger og kommunen.

En planlagt indvielse af HØST-Huset, som 
den nye tilbygning allerede er blevet døbt, ser ud 
til at kunne afholdes i starten af september – men 
som så ofte før ved vi jo, at der i sådanne projekter 
kan komme nye forsinkelser og uforudsete ting til.

Vi kan alle i foreningen glæde os til at få mere 
plads til både de eksisterende og nye aktiviteter. 
Og ligeledes til at indgå og gøre plads til masser af 
liv i og omkring HØST-Hallen.

Og der er jo netop det vi kan i HØST-området 
– et sammenhold som vi i HØST IF bidrager til med 
fællesskab, sport og idrætsaktiviteter for alle 
aldersgrupper.

2022 kan derfor kun blive et fantastisk år for 
HØST IF.

Claus Glavind 
Formand, HØST IF
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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 elektri-
citet via OK, så får HØST IF 
dobbelt op, altså 10 øre i til-
skud 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 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 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.

Simon Buus Olsen 
HØST IF Sponsorudvalg

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

Sponsorer 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 

2MAUTO APS
www.2m-auto.dk 

HADBJERG 
TØMRERFIRMA 
MIKKELSEN OG SØN A/S
hadbjergtomrerfirma.dk

Og der er flere på vej…

Sponsorudvalg
Som nævnt i seneste nummer 
af HØST har vi indgået en 
aftale med Simon Buus Olsen 
om hjælp til sponsorarbejdet 
i HØST IF. Det har 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 nye 
sponsorater siden sidst.

I skrivende stund har vi netop 
fået en gentegning af sponsorat 

med Hadbjerg Tømrerfirma. 
Sponsoratet er endda udvidet 
til at omfatte mere end tidligere. 
I næste nummer af HØST 
vil der være lidt mere specifik 
omtale. Men ellers anbefaler 
vi at kigge ind på Hadbjerg 
Tømrerfirmas hjemmeside 
hadbjergtomrerfirma.dk.

Tak for sponsorat til 
HØST IF til gavn for det frivillige 
foreningsliv.

Kommende sponsorarrangement
Fredag den 8. april kl. 12.00-16.00. 
Kig forbi og få tegnet et OK-kort og få en gave med.

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.2m-auto.dk
http://hadbjergtomrerfirma.dk 
https://hadbjergtomrerfirma.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
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 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 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 Rikke Antvorskov 30 25 78 64 
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
http://www.UnikBegravelse.dk
http://www.oedum-by.dk
mailto:mail@slotskroenranders.dk
http://www.hadbjergborgerforening.dk
mailto:hadbjergborgerforening@gmail.com
mailto:Mtahhan@gmail.com
http://www.danbolig.dk
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:mal%40has-mal.dk?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
mailto:info%40portservice.nu?subject=
http://www.høstif.dk
http://ecograf.dk
mailto:kontakt%40ecograf.dk?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
https://www.tkj.dk
mailto:post%40hanspeterkrogh.dk?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A
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MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

HØST april 
udkommer

Kirke i 
Børnehøjde, 
kl. 17.30

Den Blå Café, 
kl. 14.00

Gymnastik-
opvisning, kl. 9.30

Gudstjeneste, 
kl. 11.00

Tænkepause-
gudstjeneste, 
kl. 19.30

HØST IF på OK Party789 Gudstjeneste, 
kl. 11.00

Gymnastikskole Gymnastikskole Gymnastikskole p Skærtorsdag
Gudstjeneste med 
påskefrokost to-
go, kl. 11.00

p Langfredag
Musik-
gudstjeneste, 
kl. 16.00

p HM Dronning 
Margrethe II
Deadline til 
HØST maj

p Påske
Gudstjeneste, 
kl. 11.00

p 2. påskedag Kirke i 
Børnehøjde, 
kl. 17.00

Plejehjems-
gudstjeneste, 
kl. 15.00

Gudstjeneste, 
kl. 11.00

Tirsdags-
formiddagsmøde, 
kl. 10.00

p HKH Prinsesse 
Benedikte 

Fremtidens 
Fællesskaber, 
kl. 9.00

Gudstjeneste, 
kl. 11.00

Maj
 2. HØST maj udkommer
 4. Befrielsesgudstjeneste, kl. 19.30
 5. Morgensang, kl. 8.30
 6. Den Blå Café, kl. 14.00
 8. Gudstjeneste, kl. 9.30

 13. Konfirmationer
 14. Konfirmationer
 15. Konfirmation

 19. Plejehjemsgudstjeneste, kl. 15.00
 21. Operakoncert, kl. 14.00
 22. Gudstjeneste, kl. 9.30

April
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