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Hadbjerg Ødum Selling Tidende

Udgives af et samvirke
bestående af foreninger,
menighedsråd og
skolebestyrelse

Vi er fælles om at være
mennesker. Nogen er fælles om
at spille fodbold, mens andre
mødes til foredrag og fælles
hygge.
Der er også rigtig mange
hyggelige aktiviteter i forsamlingshusene at være fælles om.
Vi er også fælles om at fejre
de kirkelige helligdage. Snart
er det Bededag og tid til årets
konfirmationer. Her bekræfter
konfirmanderne i fællesskab
deres dåb. Og efter konfirmationen bliver de fejret af deres
familie og venner ved et fælles
måltid.
Bededag var oprindeligt
tiltænkt bøn og faste. Det har
vi glemt i dag. Nu er det måske
mest den der fridag, dagen efter
vi har spist hveder.
Hvad med at invitere
naboen på en kop kaffe og en
friskbagt hvede? Så kan I aftale
at følges ad til et af de mange
arrangementer og aktiviteter,
foreningerne har arrangeret for
jer – i fællesskab.
Du kan finde opskriften – og
måske det første skridt til
et nyt fællesskab her: www.
folkekirken.dk/aaretshoejtider/store-bededag/
varme-hveder
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DET SKER I HØST-OMR ÅDET

Befrielsesgudstjeneste
og korkoncert
med Aarhus Universitetskor
Onsdag den 4. maj kl. 19.30 i Hadbjerg Kirke
Kl. 19.30

Kl. 20.10
Kl. 20.30

Kort gudstjeneste
v/ sognepræst Mette Krabbe
med deltagelse af Aarhus Universitetskor
Kaffe i våbenhuset
Koncert i kirken med Aarhus Universitetskor

A

arhus Universitetskor
er et ambitiøst klassisk kammerkor med
et bredt repertoire,
men ofte med fokus på relativt
ny kormusik. Her kan blandt
andet nævnes et tæt samarbejde med samtidige danske
komponister, som har mundet
ud i uropførelser af en række
værker af blandt andre Svend
Nielsen, Bo Gunge og Stefán
Arason.
Koret blev stiftet af Carsten
Seyer-Hansen i 1995 og har i dag
25 medlemmer, hvoraf en stor
del er eller har været studerende på Aarhus Universitet.
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 komponeret inden for de seneste 100

Gudstjenesteliste
Maj		
Ødum
Hadbjerg
Søndag d. 1.
2. søndag efter påske			
Søndag d. 4.
Befrielsesgudstjeneste
kl. 19.30 MK med kor		
Torsdag d. 5.
Morgensang – Danmarks befrielse			
Søndag d. 8.
3. søndag efter påske
kl. 9.30 MK		
Fredag d. 13.
Bededag
kl. 10.00 og kl. 11.00 konfirmation		
Lørdag d. 14.		
kl. 10.30 konfirmation
kl. 9.30 og kl. 11.30 konfirmation
Søndag d. 15.
4. søndag efter påske		
kl. 10.00 konfirmation
Torsdag d. 19.
Plejehjemsgudstjeneste 			
Lørdag d. 21.
Operakoncert med fællessang
kl. 14.00 med Sine Bundgaard		
Søndag d. 22.
5. søndag efter påske		
kl. 9.30 LTM
Tirsdag d. 24.
Kirke i børnehøjde		
kl. 17.30 MK
Torsdag d. 26.
Kristi Himmelfart			
Søndag d. 29.
6. søndag efter påske
kl. 11.00 MK		
Juni		
Ødum
Hadbjerg
Søndag d. 5.
Pinsedag 		
kl. 11.00 MK med kirkefrokost
			
Mandag d. 6.
2. pinsedag
						
Søndag d. 12.
Trinitatis søndag
kl. 11.00 MK
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år. Koret afholder hvert år
10-12 koncerter og tager hver
sommer på turné, hver andet år
i udlandet.

PRÆSTER I PASTORATET

Andre kirker
kl. 11.00 Sct. Pauls LTM
kl. 8.30 Sct. Pauls
kl. 11.00 Lyngå MK

kl. 15.00 Møllegården

kl. 11.00 Sct. Pauls MHT
Andre kirker
Friluftsgudstjeneste
på Engen i Hadsten kl. 11.00 MK

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

En VERDENSSTJERNE
kommer til Ødum
Operakoncert og fællessang med Sine Bundgaard
Lørdag den 21. maj kl. 14.00 i Ødum Kirke

Sine Bundgaard er dansk sopran
med en international karriere.
Hun er opvokset i Hadbjerg og
i forbindelse med en gensynsfest for 5.A anno 1980 fra
Hadbjerg Skole, kommer hun
til Ødum Kirke og giver koncert
krydret med fællessange fra
Højskolesangbogen.
Sine Bundgaard er uddannet
ved Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium i 1998
og Operaakademiet i 2001. Fra
2001-2009 var hun freelancer
og sang i både ind- og udland på
de store operascener i Europa.
I 2009 blev hun ansat som
operasolist ved Det Kongelige
Teater, og har sideløbende fortsat sin internationale karriere.
I 2020 vandt hun en Reumert
som Årets sanger for Elettra i
Idomeneo. I 2004 blev hun valgt
som Årets DR-Kunstner. I 2005
modtog hun Aksel Schiøtzprisen, i 2006 Elisabeth Dons’
Mindelegat og i 2013 blev hun
Ridder af Dannebrog.
Alle er velkommen.
Koncerten er gratis.
Ødum-Hadbjerg Menighedsråd
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Byfest i Selling
for alle i HØST-området
3. og 4. juni

En af vores traditionsrige aktiviteter, er den årlige
byfest, som vi vil forsøge at vække til live efter 2 år
uden.
I samarbejde med byforeningen
i Ødum, forsøger vi at stable en
sjov børnefest, en dag for hele
familien og en voksenfest på
benene den første weekend i
juni.
Alle børn fra førskole til og
med 6. klasse er inviteret til
børnebyfesten om fredagen.
Lørdag dag er dedikeret til hele
familien, med masser af sjove
aktiviteter, Selling streetfood,
fadøl og musik. Lørdag aften er

for de voksne og vil indebære
en lækker menu, musik og dans.
Børn er velkomne til at deltage
i spisningen – pris på billetter
og andet praktisk information
vil blive slået op på Facebook
på de lokale sider. Programmet
til dagene vil også udkomme i
næste HØST den 27. maj.
FRIVILLIGE
Vi vil meget gerne have flere
frivillige, som vil stå for en

aktivitet. Man behøver ikke at
deltage i møder og lign, men
kan nøjes med at stå for en sjov
aktivitet, som eksempelvis
en kagekonkurrence, en duel,
ansigtsmaling eller noget andet
sjov. Kun fantasien sætter grænser. Borgerforeningen dækker
alle udgifter, det eneste I skal
bidrage med, er jeres tid og gode
humør. Vi håber, der er mange,
der har lyst til at melde sig.
Henvendelse til
Mona Tahhan Lykkebo
Tlf. 60 62 25 01
eller på Messenger
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Grundlovsdag

Pinsedag, søndag d. 5. juni kl. 14.00, Hadbjerg Skole, udskolingsgården

Der bliver høj sol (er jeg sikker på), kaffe på kanden, kager, is
og pølser. Der bliver højt humør og mange glade mennesker,
sjove lege, grundlovsløb og -quiz. Og så bliver der selvfølgelig
grundlovstale. Det er nemlig opskriften på den traditionsrige
og festlige fejring af grundlovsdag i HØST-området.
Vi har igen i år fået mulighed
for at afholde arrangementet i
udskolingsgården, som bidrager
til arrangementet med god at-

mosfære – og hvis vejret mod
forventning skulle vise sig fra en
mere våd side, kan vi rykke ind
i aulaen.

BAG ARRANGEMENTET
STÅR HØST-REDAKTIONENS FORENINGER
Selling Borger- og Grundejerforening
Selling Forsamlingshus
Hadbjerg Borgerforening
Byforeningen for Ødum og Omegn
HØST IF
Hadbjerg Skole og
Ødum-Hadbjerg Menighedsråd.
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Kl. 14.00
begynder vi med
grundlovstalen v. Simon Buus
Olsen.
Simon er født og opvokset i
Hadbjerg og har boet hele sit liv
i HØST-området. Han har fået
frivilligheden med sig hjemmefra. Han er valgt for Venstre til
Favrskov Byråd, er formand for
Landsbyrådet og medlem af
Kultur- og Fritidsudvalget.
Kl. 15.00
starten går til
HØST Grundlovsløbets 10
km-rute
Kl. 15.10
starten går til
HØST Grundlovsløbets 2,5 og
5 km-ruter
Samtidig er der sjove lege for
børnene. I boden kan der købes
lidt mad, kage, øl, sodavand og
kaffe. Og for dem der kun vil
træne hjernemuskulaturen, er
der den hundesvære grundlovsquiz med eftertragtede
præmier.
Ca. kl. 16.00 forventer vi de
sidste løbere krydser målstregen og vi siger tak for i dag.
Vær med til at gøre dagen til et
festligt fællesskab; tag far og
mor med – de kan være med i
quizzen, mens du løber. Aftal
med din nabo, at I mødes til en
øl, mens I hepper på grundlovsløberne. Pak alle ungerne i
klapvognen – de hepper på dig,
når du løber op ad bakken. Kom
afsted – du møder helt sikkert
nogle dejlige mennesker!

HØST

På HØST-redaktionens vegne
Rikke Møller Antvorskov

Tilmelding til
HØST Grundlovsløbet 2022
Et 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.
Nyt i år: Deltager-T-shirt til
de første 150 tilmeldte.
LØBSINFORMATIONER
Dato
Søndag den 5. juni 2022
Starttidspunkt
10 km kl. 15.00,
2,5 og 5 km kl. 15.10.
Adresse
HØST-Hallen, Mejsevej 1,
Hadbjerg, 8370 Hadsten.
Start/mål i den lille skolegård
ved aulaen.
Startgebyr
30 kr. + online betalingsgebyr.

RUTER
Der er mulighed for at deltage
på en 2,5 km, 5 km eller 10 km
rute, hvor førstnævnte er særlig
børnevenlig, da den ikke krydser
nogle veje, men blot går rundt i
Hadbjerg by. 5 km ruten går ud
til landevejen ad Bavnehøjvej
og ind ad Bredgårdsvej. Ruten
på 10 km består af 2 runder
af 5 km. Der vil være skilte og
vejvisere ude på ruten til at vise
vej. Se kort over ruter på www.
høstif.dk.

TILMELDING
Online tilmelding på
www.høstif.dk eller
my.raceresult.com/195030 er
åben.
KONTAKTINFORMATION
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.
HØST IF, Løb

FORPLEJNING
Der vil være forfriskninger i
form af vand samt frugt ved mål
PRÆMIER, MEDALJER
Der er præmie for hurtigste
dame og herre på 5 og 10 km
samt hurtigste pige og dreng
u/15 år på 2,5 km og 5 km.
Løbsmedalje til alle børn, når de
kommer i mål.

Nordea-fonden støtter motionsløbet med 5.000 kr. og 150
løbstrøjer.
HØST | Side 9

Fodboldskole 2022 i HØST IF

Vi gentager succesen fra
sidste fredagsbar

Uge 26; 27. juni – 1. juli
Den årlige fodboldskole i
Hadbjerg er i år fra 27. juni til 1.
juli, og tilmeldingen er nu åben
via linket nedenfor.
Hvert år ryger vi ind i en
venteliste, hvor vi næsten altid

Fredag 10. juni kl. 17-23 i Ødum Forsamlingshus
Alle i HØST-området skal
være så hjertelig velkommen!
Vi har øl, vin, sodavand og chips.
Vi har også flere spil, man må
låne, hvis man har lyst til det.

Kom og vær sammen, mød nye
mennesker eller vær sammen
med nogen du allerede kender

Fredag den 9. september kl. 19.00-21.00 i HØST-Hallen

at købe forfriskninger, kage og
kaffe. Der bliver også mulighed
til at købe et glas iskold rosé
eller mousserende vin.
Så kom og oplev sommermarkedet i Ødum
Forsamlingshus.
Der er fri entré.

LEJE AF BOD
Er du interesseret i at have en
bod koster det 150 kr. pr. bord.
Du har også mulighed til at
stille din bod ude på terrassen.
Ved interesse kontakt Pia
Larsen på tlf. 23 27 75 38, eller
Elisabeth på tlf. 41 58 90 62.
Bestyrelsen
Byforeningen for Ødum og Omegn

Kære Borgere i Selling
Fællesspisning og generalforsamling
Mandag den 27. juni
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Lars Olsen
Fodboldformand HØST IF Fodbold
Tlf. 23 81 01 21
Mail lars.knud@godmail.dk

Comedy Night

Lørdag 18. juni kl. 11-16 i Ødum Forsamlingshus

Bestyrelsen i Borgerforeningen
for Selling, vil gerne invitere
til ordinær generalforsamling
mandag den 27. juni, så sæt her
et stort kryds i kalenderen.
Vi spicer det lidt op i år
og inviterer medlemmer og
kommende medlemmer af

www.dgi.dk/fodbold/
arrangementer/202209406011

Byforeningen for Ødum & Omegn

Sommermarked
Vi holder et boblende sommermarked den 18. juni for børn og
voksne.
Forsamlingshuset vil være
fyldt med forskellige boder, hvor
der vil være mulighed for at gøre
et godt køb af håndlavede skatte.
Der vil også være mulighed for

finder plads til alle, men vi kan
jo aldrig garantere, at alt kan gå
op i en højere enhed – så skynd
jer at få jer meldt til, så I er sikre
på en plads.

borgerforeningen til fællesspisning inden vi går i gang med
dagsordenen. Det er ganske
gratis, og vi håber, at I har lyst til
at komme til lidt socialt samvær
og lægge øre til visioner for borgerforeningens arbejde i Selling
og opland. Dagsorden kommer

ud i alle postkasser mindst en
måned inden. Her vil der også
være informationer om hvordan
man melder sig til.
Bestyrelsen
Selling Borger- og
Grundejerforening

HØST IF afholder i samarbejde
med ELRO Fonden og 2M Auto
Comedy Night i HØST-Hallen
for op til 300 gæster.
Comedy Night bliver 2 timers
underholdning, grin og smil
med tre landskendte komikere,
som vi senere vil løfte sløret for
hvem er.
Eventet bliver en del af
ELRO Dage arrangeret af ELRO
Fonden, som giver midler til at
dække udgifter forbundet med
events og arrangementer hen
over to uger i deres tidligere
forsyningsområde.
Derfor vil eventet give
overskud, som HØST IF vil bruge
på udviklingen af faciliteterne
for børn og unge i området og i
idrætslivet.
2M Auto bliver herudover
hovedsponsor for aftenen, en ny
sponsor vi har fået i klubben og
som virkelig har meldt sig flot
på banen, med opbakning til det
frivillige foreningsliv i HØSTområdet, nu også ved vores
store event Comedy Night.
Disse to faktorer gør, at vi
kan byde på en aften i særklasse,

med gode komikere og garanti
for grin, til en billetpris på KUN
100 kr. pr. billet!
Disse billetter sættes til salg
fra 1. juni 2022 via Ticketcase,
billetlink deles i bygrupperne
og her i HØST i næste
nummer.
Men skynd jer, med
kun 300 billetter til salg,
vil der formentligt
være hurtigt udsolgt.
HØST IF
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AKTUELT

Information fra Favrskov
Kommune om varmeforsyning
i Hadbjerg, Selling og Ødum
Som bekendt begyndte naturgaspriserne at stige betragteligt
i løbet af 2022, hvorefter mange
husejere i naturgasområder
begyndte at overveje andre
og mere grønne opvarmningsmuligheder – således også i
Hadbjerg, Selling og Ødum.
Med krigen i Ukraine er der
derudover kommet fokus på
uafhængighed af særligt russisk
naturgas. Mange borgere og
foreninger har derfor kontaktet
kommunen for at høre, om
der evt. er fjernvarme på vej til
netop deres område.
Status er lige nu, at Hadsten
Varme netop er gået i gang
med at regne på muligheden
for fjernvarmeforsyning
af Selling og forventer, at
projektforslaget vil blive
fremsendt til kommunen til
politisk behandling i løbet af
sommeren 2022. Hvordan de
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faktiske priser vil komme til at
se ud, og hvornår projektet evt.
kan realiseres, afhænger dog af
hele forsyningssituationen og af
de nuværende flaskehalse inden
for byggebranchen.
Hadsten Varme har derudover besluttet at fastholde
planen for fjernvarmeforsyning
af Hadbjerg. Projektet vil således blive sendt i udbud og de
afgivne tilbud vil blive evalueret
på varmeværkets bestyrelsesmøde 24. august 2022.
Såfremt de indkomne tilbud
vedr. Hadbjerg er på et niveau,
der stadig gør projektet realiserbart, forventes det at blive
påbegyndt i foråret 2023, men
på nuværende tidspunkt kan
Favrskov Kommune desværre
ikke udtale sig om en mulig
tidsplan for evt. fjernvarmeforsyning af Selling.

Favrskov Kommune vurderer
umiddelbart ikke, at Ødum
vil kunne fjernvarmeforsynes fra Hadsten Varme, da
det vil kræve en meget lang
transmissionsledning, som
vil gøre tilslutningsprisen
uforholdsmæssig høj for de
nye forbrugere. Kredsløb
under Aarhus Kommune har i
øjeblikket ingen aktuelle planer
om fjernvarmeforsyning af
Ødum, men har oplyst, at de
vil tage området med i deres
overvejelser i den fremadrettede varmeplanlægning.
Evt. spørgsmål til Favrskov
Kommunes varmeplanlægning
kan sendes til
KlimaEnergi@favrskov.dk

Fjernvarme Hadbjerg
I forlængelse af Hadsten
Varmes beslutning om at
fastholde planen for fjernvarmeforsyning af Hadbjerg, og

evaluering af afgivne tilbud den
24. august 2022 vil der evt. blive
afholdt et nyt borgermøde i

Hadbjerg i september 2022, hvis
der viser sig et behov for det.
Bestyrelsen
Hadbjerg Borgerforening

Fjernvarme til Selling
Hej alle, Favrskov Kommune
har i starten af april afholdt to
uger med fokus på klima. De
har bl.a. fremlagt et oplæg til,
hvordan vi skal komme i mål
med den ønskede CO2 reduktion. Nr. 1 i planen under energi
er ”Udbygning af fjernvarme
omkring centerbyer”. Vi har
også bemærket, at det er lykkedes at skaffe nok interesserede
til, at der forventes fjernvarme
indført i Hadbjerg.
Selling er i dag et naturgasområde, så opvarmningen sker
typisk enten med naturgas eller
strøm til varmepumper. Særligt
naturgas, men også strøm,
er steget markant i pris det
seneste halve år.
Jeg forsøger at bidrage til
arbejdet i ”Styregruppen for
fjernvarme til Selling”. Det sker
eksempelvis ved at vedligeholde
et afsnit på 8370.dk under links.
Selling Forsamlingshus har
også bemærket en markant
prisstigning på naturgas, så vi
vil gerne bidrage til, at vi får et
andet alternativ til byen.

Jeg har kigget på
forsyningstilsynet.dk, hvor
man kan finde fjernvarmepriser
fra leverandører rundt om i
landet. Og her ses det tydeligt,
at Hadsten fjernvarme er
blandt landets billigste, og at
de for øvrigt har en stabil pris.
Og, jeg har kigget på hjemmesiden HadstenVarme.dk,
under økonomi, priser. Her ses
taksterne fra 2016 frem til dags
dato. Prisen er faktisk faldet
en smule fra 2016 til 2017. Og
i 2017-2021 har priserne været
uændret på 350 kr. pr. MWh
inkl. moms. Denne pris er i 2022
blevet justeret til 368,75 kr. Set
i forhold til naturgas og strøm
så er der tale om en meget
beskeden stigning.
Og det bemærkes, at
Hadsten Varme ikke opvarmes
med naturgas. P.t. vil mange
gerne væk fra naturgas, dels for
at undgå afhængighed af fossile
brændsler, hvilket også spiller
ind i det danske og europæiske
ønske. Så netop Hadsten
Varme har foretaget nogle

prioriteringer, som i meget høj
grad passer ind i ønsket om en
stabil, billig varmekilde, som er
uafhængig af fossile brændsler,
og for øvrigt er langt den bedste
løsning hvad angår et begrænset CO2-udslip.
På samme måde, som vi
i sin tid fik fiberbredbånd til
Selling, ville det være fantastisk,
hvis vi kunne samles om at få
fjernvarme til byen.
I første omgang arbejdes
der med energieftersyn af de
private hjem, som 43 husstande
har tilmeldt sig. Der arbejdes
parallelt med at afholde
informationsmøde og lave
nogle konkrete beregninger. Det
er et stort arbejde med mange
involverede, så der kommer til
at gå noget tid, men opgaven er
ikke glemt.
Du kan følge med på 8370.dk
under links, Styregruppen for
fjernvarme til Selling.
På styregruppens vegne
Martin Bugge Kobberø
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Lokalplan 390
Elmelundsvej
Lokalplanen er på vej til politisk
behandling igen, efter at kommunen har fået udarbejdet en
trafikanalyse.

Borgerforeningen følger
op overfor kommunen. Læs
mere på vores hjemmeside
hadbjergborgerforening.dk.
Bestyrelsen
Hadbjerg Borgerforening

Ny pris for leje af
Hadbjerg Forsamlingshus
Hadbjerg Borgerforening har
ligesom alle andre oplevet en
stigning i el- og gaspriserne.
Vi er derfor nødt til at sætte
prisen for forbrug op, når man
lejer forsamlingshuset.
Da vi alligevel skal regulere
prisen, har vi valgt at lave en
samlet pris for leje, forbrug og
rengøring. På den måde gør vi
beregning af prisen mere gennemskuelig for lejer, men gør
det også nemmere for udlejer at
afregne.
I år 2017, 2018 og 2019 har
forbruget for el og gas for en
weekendleje i gennemsnit
været 479 kr. Med de nuværende prisstigninger har vi valgt
at lade prisen for forbrug stige
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til 550 kr. Dertil kommer udgift
til rengøring på 400 kr., som
også fremover bliver indeholdt i
prisen. Prisen for dagslejen har
vi valgt ikke at ændre.
Priserne inkluderer fremover
udover leje af lokalerne også
forbrug til gas og el samt til
rengøring.
PRISER PR. 1. JUNI 2022
Weekendleje
(fredag kl. 16 -søndag kl. 16):
Medlem: 1.900 kr.
Ikke medlem: 2.650 kr.
Tillægsdag: 500 kr.
Dagsleje (hverdag): 900 kr.
Depositum: 500 kr.
Bestyrelsen
Hadbjerg Borgerforening

Kontingent
Så er det tid til at betale det
årlige kontingent, hvis du
vil støtte borgerforeningens
arbejde i Hadbjerg.
Kontingentet er:
- Enlige kr. 125
- Familier kr. 250
og skal betales senest 1. juni.
Med din støtte kan vi:
• vedligeholde og udvikle de
omkringliggende arealer i
Søparken og Hadbjerg Skov
• vedligeholde madpakkehuse
og sheltere
• vedligeholde og udvikle på
forsamlingshuset
• arrangere fælles
arrangementer såsom
sankthansfejring, juletræsfest, fastelavn og
fællesspisning

Hvad får du som medlem?
• Gode og velholdte faciliteter
i byen
• Du kan låne service gratis til
fester
• Du kan leje forsamlingshuset
til en meget favorabel pris
Betaling kan ske til:
Sparekassen Kronjylland,
Hadsten Afd.
Reg.nr. 9326
Kontonr. 0011549748
Eller: MobilePay 36575
Ved overførsel er det vigtigt,
at navn og adresse er tydeligt
angivet for, at medlemskabet
kan registreres. Kvittering
for indbetaling fungerer som
medlemskort.
Bestyrelsen
Hadbjerg Borgerforening

Sponsorer
Beløbene fra vores sponsorer
og vores medlemmer gør det
muligt at have et forsamlingshus i byen, holde events og
udvikle byens gode faciliteter.
Kunne du også tænke dig at
blive sponsor?
Det koster 750 kr. årligt og
bedes indbetalt inden 1. juni.

Betaling kan ske til:
Sparekassen Kronjylland,
Hadsten Afd.
Reg.nr. 9326
Kontonr. 0011549748
Eller: MobilePay 36575
Ved overførsel er det vigtigt,
at navn og adresse er tydeligt
angivet for, at sponsoratet kan
registreres.
Bestyrelsen
Hadbjerg Borgerforening

Ny hjemmeside til

alle skærmstørrelser

Hadbjerg Borgerforening
har fået en ny responsiv

Vi har samtidig indhentet et
SSL-certifikat, der godkender

hjemmeside, der både kan
læses på mobiltelefon og
tablets.

webstedets identitet og aktiverer en krypteret forbindelse.
Bestyrelsen
Hadbjerg Borgerforening
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Ny bestyrelse i Byforeningen
for Ødum & Omegn
Vi har haft generalforsamling
den 22. marts.
Den nye bestyrelse i byforeningen har haft konstituering.
Valgt til posterne, blev:
Formand: Elisabeth Solvik 		
		Lundholm
Kasserer: Lisa Kulldorf
Sekretær:Dana Sackett Lössl
Medlem: Michael Sambleben
Medlem: Lia Modlock

NYE TILTAG
Vi ønsker at alle bestyrelsesmøder er åbne møder for
medlemmer af byforeningen.
Datoer til kommende bestyrelsesmøde vil fremgå på
hjemmesiden oedum-by.dk og
Facebook. De medlemmer, som
ønsker at deltage, må tilmelde
sig, så får de en dagsorden
tilsendt. Møderne vil omhandle
faste punkter som økonomi
og kommende arrangementer.
Tilmelding til bestyrelsesmøde:
solviklundholm@gmail.com.

Med en ny konstitueret
bestyrelse er vi klar til at
arbejde med at skabe et endnu
bedre fællesskab for Ødum,
Røved, Langskov og Astrup. Vi
arbejder for at forsamlingshuset
er et samlingspunkt for vores
landsbysamfund. Et sted vi
ønsker at samles og ønsker
at mødes på tværs, til fælles
arrangementer – store som små.
Et sted vi kan lide at være.
Bestyrelsen
Byforeningen for Ødum og Omegn

Præsentation af den lokale
repræsentant i Ældrerådet
HEJ MED JER
Jeg er nyvalgt til Ældrerådet
for de næste fire år. Jeg bor i
Hadsten.
Mit arbejde i ældrerådet
består i at:
1. gøre Ældrerådet mere synlig i Favrskov Kommune (mange
tror vi er fra Ældre Sagen).
2. tale jeres sag, hvis der er
nogen.
3. komme og fortælle hvad
ældrerådet er (dialogmøde)

Alle over 60 år får tilbuddet om
nyhedsbrev fra ældrerådet. Du
kan sende mig en mail, hvis du
er interesseret. Eller hvis I hører
om nogen som er over 60 år og
gerne vil have nyhedsbrev, så
sig til.
Jeg repræsenterer Hadbjerg
og Voldum.
Irma Møller
E-mail irma2221@gmail.com
Tlf. 86 98 22 21

Der er mulighed for flere nye tiltag
Hvis nogen sidder inde med et
ønske om at starte en syklub,
åbne søndags-café, eller en helt
tredje idé, eller bare vil være
arbejdskraft til et arrangement
i forsamlingshuset, så er I
velkommen til at skrive til os på

oedumby@gmail.com eller til
solviklundholm@gmail.com.
TIL LEJE
Har du brug for, eller kender du nogen, som ønsker
et sted at være med for

eksempel yogahold eller
zumbahold, så taler vi sammen
om en fin lejepris af forsamlingshuset. Kontakt os på
oedumby@gmail.com
Bestyrelsen
Byforeningen for Ødum og Omegn

Nyt i Byforeningen for Ødum & Omegn
Vi får nyt tag på forsamlingshuset, nye bord og stole.
Vi er ved at få nyt tag på forsamlingshuset, med fonde fra ELRO
Fonden. Hurra!
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Med håb om godt vejr, også
efter påske, kan arbejdet
påbegyndes.
Og nye borde og stole er
på vej, takket være fonde fra
landsbyrådet.

Bestyrelsen
Byforeningen for Ødum og Omegn
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Tak for godt
samarbejde

Efter fem år på Ødum og
Hadbjerg kirkegårde har vores
dygtige graver; Emil, søgt nye
udfordringer.

Tusind tak for det gode
samarbejde, Emil.
Vi ønsker dig god vind
fremover.
Menighedsrådet

Rikke Møller Antvorskov
Daglig leder

Boye
Finlov
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Fredag den 13. maj i Ødum Kirke kl. 10.00
Clara Beyerholm Larsen
Emma Beyerholm Larsen
Johan Overgård Smalbro
Jonathan Solvik Lundholm
Leah Ingeborg Lundfold Bjerring
Casper Pihl Søndergaard
Sanne Liin Jacobsen

Nye kræfter på kirkegårdene
De seneste uger har du kunnet
møde flere nye ansigter i kirkedøren. Mens menighedsrådet
har arbejdet med at ansætte
en ny graver, har gode folk fra
Hadsten-kirkerne været så søde
at hjælpe til. Det har været en
stor hjælp for os at have erfarne
kirkefolk i ryggen i en periode
med stillingsledighed.
Og nu har vi fornøjelsen at
kunne præsentere nye ansigter
på vores kirkegårde.
I kirkedøren i Hadbjerg og
Ødum vil du fremover møde
Lisanette Pedersen, der ansat
som ny graver.
Du kan være sikker på, at
Lisanette tager godt imod dig og
altid er klar til en snak.
Gælder det valget af gravsted
eller hjælp til renholdelse og
valg af planter, så er Lisanette
parat til at hjælpe.
På det grønne område
assisteres Lisanette i den kommende tid af
Boye Finlov, som har en mangeårig erfaring fra
kirkegårdsbranchen.
Det er gode folk, der nu tager sig af både hæk
og plæner, pyntning af kirkerne og står klar i
kirkedøren hver søndag.
Og de glæder sig til at møde jer!

Konfirmander 2022

Lisanette
Pedersen

Lørdag den 14. maj i Hadbjerg Kirke kl. 9.30
Bjørn Nisted
Mille Höfling Rasmussen
Mille Møller Zanchetta
Søren Laurits Lajer Johnsen
Victoria Hansen Christensen
Minna Værum Pedersen
Mike Kent Petersen

Lørdag den 14. maj i Ødum Kirke kl. 10.30
Mathilde Brochdorff Konge
Emil Rohde Sangers
Mathias Lindskov Barckmann
Christian Grand Bjerregaard Pedersen
Frederik Grand Bjerregaard Pedersen

DATOER FOR KONFIRMATION
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

Lørdag den 14. maj i Hadbjerg Kirke kl. 11.30
Elvira Oline Warpe Bay
Silje May Grebdahl Lauritsen
Simon Søholm Vang
Nikolaj Pedersen Just
Mollie Winther Haastrup
Nicklas Hyltoft Dalgaard
Thea Bundgaard Lyager
Andreas Atle Gudmann Lauritsen
Sophie Emma Gudmann Lauritsen
Victoria Malou Damsgaard Sørensen
Natalie Schneider Nielsen

Søndag den 15. maj i Hadbjerg Kirke kl. 10.00

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
konfirmationsgudstjeneste i begge
kirker efter ønske.

Mikkel Præstholm Gamtofte
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Pilates i Selling Forsamlingshus
lukker og slukker
Efter 18 fantastiske år med
funktionel træning, som styrker
både de indre og de ydere muskler, slutter pilatestræningen
med udgangen af april måned
og vil ikke blive genoptaget.
Tak til alle jer, som har været
forbi Selling Forsamlingshus om
tirsdagen og en særlig tak til jer,
som har været med hele vejen.
Jeg håber, at I en gang imellem husker på, at åndedrættet
er kroppens indre brusebad,
når trætheden rammer efter
dagligdagens gøremål.
Mange hilsener
Sabine Mogensen

Årets ildsjæl i Favrskov
– Lars Olsen, HØST IF
I forbindelse med årsmødet i
Favrskov Idrætssamvirke tirsdag den 15. marts 2022, kårede
man sammen med Djurslands
Bank Årets Ildsjæl i Favrskov
2022.
I et rigtig flot felt med
fem nominerede ildsjæle fra
Hammel GF, Ulstrup IF, GUI/
HGS og Hammel brydeklub,
kom vinderen fra HØST IF og var
vores helt egen og særlige Lars
Olsen.
Igennem næsten 40 år har
han været med som frivillig i
ØHG og nu HØST IF.
Igennem tiden har han været
formand, træner, dommer,
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stævneleder, fodboldskoleleder
i 25 år, formand for Favrskov
Idrætssamvirke, været stor part
i HØST-Hallens anlæg, samt
udvidelse heraf, landsbytorvet
og senest HØST Huset, med
rigtig meget andet.
Vi kunne sige så mange ting
om Lars og hans betydning for
klubben, men alle i og omkring
HØST-området ved det nok
i forvejen, for han er kendt og
vellidt af alle på sin vej.
Noget der bl.a. kendetegner
Lars, er hans samarbejdsvillighed og opsøgen af muligheder
fremfor begrænsninger. Han
skaber tillid mellem alle, med

sit udadvendte og altid glade
væsen, som bl.a. har stor part i
det forrygende samarbejde, der
er mellem kirke, skole og idrætsforening i HØST-området – til
alles absolut bedste.
På vegne af os alle i HØST
IF skal lyde et kæmpestort
tillykke til Lars med den velfortjente titel ovenpå så mange
års tro tjeneste for idrætslivet i
HØST-området og i Favrskov –
vi er stolte over at have dig med
på HØST-holdet.
Claus Glavind
HØST IF, Formand
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HØST-Huset
pensionisthjælpere
Alle baner er klargjort, målnet
er udskiftet efter behov,
reparation af hjul til målene
pågår og bolde er gennemgået –
nogle kasseret, nye taget i brug
og alle bolde pumpet og klar
til den nye sæson – så der er
allerede gang i den på banerne
ved HØST-Hallen.
Indendørs har vi
udfordringer med vores opbevaringskasser i hallen. Lågene
"flækker", så det kræver en
udskiftning af nogle låg. Andre
kan repareres så disse skader
undgås. Kasserne, som også
bruges som siddepladser til
stævner og lignende, har stået
der siden hallens indvielse i
2010, så de har holdt godt og
Side 22 |
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opfylder stadig vores behov for
plads til skolens og foreningens
remedier til aktiviteterne.
Vi har derfor lavet aftale med
Tømrer Jørgen Svenningsen,
Ødum, om at udskifte låg og
foretage reparation af de resterende. Jørgen var også ham, der
i sin tid producerede opbevaringskasserne til HØST-Hallen.
Vi får dog også stadig tid til
snak og en kop kaffe i klublokalet ind imellem. Så det er nogle
ganske hyggelige timer vi har
hver torsdag når vi mødes her i
pensionistgruppen.
Lars Olsen
Kontaktperson HØST IF
Tlf. 23 81 01 21

HØST IF
pensionisthjælpere
Opgaver som små reparationer, oprydning i boldrum,
container, skabe, klublokale,
i hallen og udenomsarealerne samt lapning af
”mindre” huller på banerne –
ja alt hvad man nu kan tænke
sig for at få det hele til at se
godt ud udføres af:
• Bent Engdal Nielsen
• Doris Nielsen
• Henning Sandfeldt
Hansen,
• Vagn Salling Poulsen
• og Lars Olsen
Men der er plads til flere, så
kig forbi torsdage kl. 9.30.
På forhånd tak.

Arbejdet skrider fremad. Medio
marts var vi godt i gang med
fundamentet til HØST-Huset.
Så blev der lagt isolering og
gulvet støbt – og så kom der
elementer til vægge og tag
– som blev løftet på plads af
en kæmpekran. Nu er HØSTHuset sådan set rejst og man
kan nu bedre se, hvordan det vil
komme til at se ud.

Fredag den 29. april kl. 12
fejrede vi HØST-Huset med et
uofficielt rejsegilde – mest for
lige at markere endnu en milepæl på vejen – men også for lige
at kvittere overfor håndværkere
og andre interessenter, at vi
påskønner arbejdet med vores
nye HØST Huset.
Arbejdet med fondsansøgninger til inventar fortsætter, så

vi kan få suppleret de tilsagn, vi
allerede har fra ELRO Fonden,
Norlys Fonden og Sparekassen
Kronjylland.
Lars Olsen
Kontaktperson i projektgruppen
Tlf. 23 81 01 21
Mail lars.knud@godmail.dk
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AKTIVITETER

Kirke i børnehøjde
Hip hip hurra for kirken

Tirsdag d. 24. maj kl. 17.30, Hadbjerg Kirke
Det er sidste Kirke i Børnehøjde inden
sommerferien, og vi slutter af med en
kæmpe fest. Det er pinse og kirkens
fødselsdag, og det vil vi selvfølgelig fejre
i Hadbjerg Kirke. Både Rasmus og Nikolaj
deltager. Vi mødes kl. 17.30 i kirken med
pinse-fortælling, salmesang og fadervor.
Efter gudstjenesten spiser vi pizza sammen udenfor, hvis vejret er godt.
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.
Mette Krabbe
Sognepræst

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 udfordrende 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

HØST IF Motion
Stavgang

Så er vi kommet over i sommertid og
derfor kan vi igen gå aftentur. Det foregår
hver torsdag kl. 19.00 fra HØST-Hallen.
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

Lars Olsen
Kontaktperson Floorball
Tlf. 23 81 01 21
Floorballudvalget

Vi holder stadig gang i den i Bordtennis
Ungdom og Senior, også efter vi er gået
over til sommertid.Opdatering i bordtennis facebookgruppen.

Der er godt gang i Ju Jitsu i HØSTHallen. Og vi fortsætter helt frem til
sommerferien.
TRÆNINGSTIDER

Børn (i skolealder)
Træner tirsdage kl. 17.00-18.00
Ungdom, voksne

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

Bordtennis

Træner tirsdage kl. 18.00-19.15
og torsdage kl. 20.00-21.30
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Floorball

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

NVUI/HØST IF
seniorklubsamarbejde

VH Fodbold
Status 20. april
SERIE 4
Der er spillet fire kampe: 9 point (tre
vundne og en tabt kamp).
SERIE 5
Der er spillet to kampe: 3 point (en
vunden og en tabt kamp).
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

VH Fodbold
VH Fodbold er et klubsamarbejde 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
Alle kampe kan ses på dette link:
www.dbu.dk/resultater/hold/11665_372435/
kampprogram
Serie 5:AH2012, Hadsten SK, Hornbæk SF1, Ådalen og
VH Fodbold
Alle kampe kan ses på dette link:
www.dbu.dk/resultater/hold/203884_372488/
kampprogram
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Fodbold
BØRNE- & UNGDOMSHOLD HØST IF
Forårssæsonstart
Så er vi i gang med træning for alle hold.
Turneringen er også godt i gang, og alle
hold har været i kamp når HØST maj
udkommer.
Så banerne ved HØST-Hallen
summer af liv og glade spillere på alle
hverdage, hvor der både er kampe og
træning.
Quickguiden er opdateret med træningstidstider og trænere for de enkelte
hold (der var et par småfejl).
Alle hold børne- & ungdomshold er
tilmeldt DBU turnering. Man kan følge
kampene på dette link, som referer alle
HØST IF’s hold: www.dbu.dk/resultater/
Klub/705.
Vi har også fået løst vores trænerudfordring for U13 DR-holdet. Juan er nu
suppleret med Marc Steensgaard, som
det også fremgår af træneroversigten.
God forårssæson til alle.
Lars Olsen
Fodboldformand HØST IF
Tlf. 23 81 01 21

MÅLMANDSTRÆNING
FOR 3 UNGDOMSMÅLMÆND
Målmandstræning for vores unge
målmænd på U12 DR, U13 DR og U15 DR
er nu igangsat. Det er Per Bredahl, som er
en meget rutineret målmandstræner, der
står for dette. Per Bredahl er bosiddende
i Ødum, og hans søn Jesper er mpålmand på VH Fodbolds Serie 4-hold. Så
muligheden opstod, da Per også er en del
af trænerteamet omkring VH Fodbold
Serie 4-holdet.
Vores tre unge målmænd – Alfred
Riisager (U12), Bertram Kannerup (U13)
og Oscar Dose (U15) – træner sammen
med Per Bredahl, når det kan indpasses i
forhold til kampe. Spændende og udviklende for vores unge målmandstalenter.
OB 40-HOLDET (HØST IF)

Fribilletter til
Randers FC-hjemmekampe i Superligaen
HØST IF har gennem Randers FC Klubfællesskabet
adgang til 4 fribilletter til unummerede pladser nederst på SparKron tribunen til Randers
FC-superligahjemmekampe.
Er du interesseret i disse billetter, skal du ringe eller
skrive en mail til undertegnede, så vil jeg reservere dem,
hvis der er flere tilbage.

Turneringen er skudt i gang for OB
40-holdet. Første kamp er spillet og det
nye sammensatte hold vandt med 3-1. Så
en god start på sæsonen.
13 planlagte turneringskampe afvikles
om onsdagen frem til sommerferien.
Kampprogrammet kan ses på dette link:
www.dbu.dk/resultater/Klub/705.
Jozsef Verba
Holdleder
Tlf. 86 22 60 99
Mail verbi007@hotmail.com

RANDERS FC KLUBFÆLLESKABSA RRANGEMENTER 13. MARTS OG 13. APRIL
før kampen. Sidstnævnte arrangement
HØST IF-ungdomsafdeling har to gange
havde i alt 2.112 deltagere fra de 42
i foråret været inviteret til og deltaget i
samarbejdsklubber, så der var en fin
Randers FC hjemmekampe som en del af
stemning selvom Randers FC tabte med
klubfællesskabet omkring Randers FC.
3-1 til FC Midtjylland.
Først 13. marts mod Silkeborg, hvor
Tak til RANDERS FC for deltagelse i
fire klubber var inviteret. Først i PUMA
disse arrangementer.
Lounge, hvor der var en samling inden
kampen og hvor vi blev præsenteret
Lars Olsen
for publikum. Og så 13. april mod FC
Mail lars.knud@godmail.dk
Midtjylland, hvor alle samarbejdsklubTlf. 23 81 01 21
bernes spillere gik en ”jubelrunde” for
publikum på Cepheus Park Randers

Lars Olsen
Tlf. 23 81 01 21
lars.knud@godmail.dk
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QUICKGUIDE
til aktiviteter og kontaktpersoner i HØST-området

Gospelkoret HØST

Ødum Kirke

Fodbold

Ved HØST-Hallen

Korleder

Maria Norby Gjødsbøl

Fodboldformand

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

Hjælper

Bent Engdal Nielsen, tlf. 22 25 01 74

Badminton

HØST-Hallen

Ungdomskoordinator

Rasmus Knage Thomsen, tlf. 21 84 16 41

Kontaktperson

Dorte Schmidt Kjeldgaard, tlf. 40 36 58 22

Bordtennis

HØST-Hallen

Kontaktperson

tirsdag kl. 17.00-18.30
HØST IF

HØST IF

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

Træner Cecilie Devantie, tlf. 40 63 57 37

		

Træner Tilde Dvinge Verba, tlf. 50 43 47 58

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

		

Holdleder Helle Oxholm, tlf. 21 66 06 36

Begynder/let øvede

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

U8 piger/drenge

Træner Thomas Lund, tlf. 27 51 88 70

Øvede

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

		

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

Træner Nikolaj Hald, tlf. 20 63 74 95

HØST IF

Gymnastik	

HØST IF

Formand

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

Ju jitsu

HØST-Hallen

Kontaktperson

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

HØST IF

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

Kontaktperson

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

		

HØST IF

Løb

Start fra HØST-Hallen

Kontaktperson

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

		
Stavgang

Start fra HØST-Hallen

Kontaktperson

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

		

HØST IF
Torsdag kl. 19.00

Volleyball

HØST-Hallen

Kontaktperson

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

Voksne mixhold		

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

udendørs mandag kl. 17.00-18.00

Træner Søren Kop Fogsgaard, tlf. 26 87 52 40

udendørs onsdag kl. 17.00-18.15

Holdleder Bonnie Kristensen, tlf. 22 27 83 31

udendørs tirsdag kl. 17.00-18.15

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

udendørs torsdag kl. 17.00-18.15

Marc Steensgaard, tlf. 29 24 77 31

U12 piger

HØST IF
Lørdag kl. 9.00

HØST IF
Torsdage kl. 20.00-22.00

udendørs torsdag kl. 16.30-17.30

		

U13 drenge

Mandag kl. 13.00 og fredag kl. 13.00

udendørs torsdag kl. 16.45-17.45

		

Holdleder Claus Glavind, tlf. 71 78 02 30

		

Holdlederhjælper Maria Damgaard Larsen, tlf. 61 36 76 58

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)

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
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VH Fodbold

Holdleder Serie 5 Rasmus Knage Thomsen, tlf. 21 84 16 41

HØST | Side 29

TILBAGEBLIK

Livlig debat på generalforsamling
Hadbjerg Borgerforening
havde inviteret til fællesspisning forud for
generalforsamlingen
den 23. marts.
Under middagen blev mange
emner allerede drøftet, og der
var derfor varmet godt op til
selve generalforsamlingen.
Formanden lagde ud med
at fortælle om bestyrelsens
arbejde det sidste år med at få
nedskrevet eksisterende aftaler
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og fremgangsmåder for de
forskellige events og om dens
visioner fremadrettet; bl.a. at
lette udlejningen af forsamlingshuset med online booking,
en samlet lejepris inkl. forbrug
og afhentning og aflevering af
nøgler i nøgleboks.
Derudover arbejdes på at
rekruttere medlemmer, sponsorer og frivillige, sådan at vi kan
starte events op igen.
Kassereren forklarede, at
regnskabet ser fornuftigt ud

trods corona. Medlemstallet
er stabilt med næsten
samme antal som tidligere
år. Indtægterne og udgifterne
udligner også næsten hinanden.
Både regnskab og budget blev
godkendt.
Tak til alle ny- og genvalgte.
I kan se referatet fra dagen
og formandens beretning på
hjemmesiden.
Bestyrelsen
Hadbjerg Borgerforening

Nye døre og vinduer i
Selling Forsamlingshus
I februar i år er der blevet
foretaget en mindre renovering
af Selling Forsamlingshus.
Døre og vinduer i salen,
køkkenet og i kælderen er
blevet udskiftet til nye, 3-lags
lavenergiruder. Der er tale om
træ-aluvinduer, dvs. aluminium udvendigt, dermed er de
væsentligt lettere at vedligeholde. Dernæst isolerer de nye
vinduer en hel del bedre end de
tidligere.

Den bedre isolering gør, at
det ikke bliver så koldt om
vinteren, og heller ikke så varmt
om sommeren. Vi har også fået
efterisoleret hulmuren i forsamlingshuset med papiruld, der
var plads til ca. 150 kg papiruld i
hulmuren.
Set i sammenhæng med, at
vi har fået monteret 3-lags
ruder i foyeren og indgangspartiet i 2019, så er vi i mål
hvad angår døre, vinduer og

hulmur. De stigende priser på
naturgas rammer også Selling
Forsamlingshus, så det er fint vi
kan få gennemført disse tiltag,
for at spare på vores forbrug.
Renoveringen er foretaget med støtte fra Favrskov
Landsbyråd og ELRO Fonden, og
vi vil gerne sige tak for støtten.
På bestyrelsens vegne
Martin Bugge Kobberø
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Byforeningen for Ødum og Omegn

Bestyrelsens beretning / formandens tale

Fredagsbar
Vi holdt fredagsbar den 8.
april, som var et hit. Alle
i HØST-området var
inviteret, og nu når coronaen
er ved at slippe taget, måtte
vi mødes over en øl eller
et glas vin, igen! Det var så
hyggeligt! Vi har nu fået en
bluetooth højtaler, som står i
forsamlingshuset, og den må
gerne benyttes til fællesarrangementer, og når man
lejer forsamlingshuset.
Bestyrelsen
Byforeningen for Ødum og Omegn
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HJERTELIG VELKOMMEN
ALLE SAMMEN
Året 2021 var stadigvæk præget
af corona. Men de fleste har
vel haft det nu, så vi snart kan
komme i gang med en normal
hverdag igen. Vores kasserer
Lisa har corona lige nu, så hun
kunne ikke komme i dag, så det
bliver Michael, som fremlægger regnskabet – sådan er det
blevet, vi er alle blevet rigtig
gode til at løse opgaver på en
alternativ måde.
MEN – Jeg vil benytte anledningen til at udbringe en stor tak
til alle de frivillige, som har givet
en hånd, og eller en skilling
i 2021. Det sætter vi stor pris
på i bestyrelsen. Det betyder
nemlig, at vi kan få endnu flere
arrangementer op at stå – for by
og opland. Skål for jer.
2021 startede noget
langsomt, da vi stadigvæk
var under coronaens jerngreb,
men bestyrelsen har kæmpet
videre, med nogen udvalgte
frivillige for at få hyggelige
arrangementer op at stå. Men
det allerførste vi fik gjort, var at
give vores lejer Tinna et nyt gulv
i køkkenet, så hun ikke ”gik helt
ned i kartoffelkælderen”.
Vi har kommet i gang med
nogle nye spændende ting, i

2021. Men først, de årlige
begivenheder:
Sankthans: var den første
fællesbegivenhed i 2021 Det var
en stor succes igen i år, tak til
Michael og Lisa som arrangører!
Høstfest: Høstfesten
blev holdt her i forsamlingshuset, og der var fuldt hus.
Menighedsrådet var igen vært
ved endnu en flot fejring af
høsten, og byforeningen hjalp
som sædvanlig med til borddækning og afrydning, og salg
af drikkevarer. Den helstegte
pattegris var nydelig, tak John!
Halloween: Halloweenfesten
for alle børn i HØST-området
er en kæmpebegivenhed, og
et rigtigt stort arrangement.
I år var det to frivillige fra
Selling, som stod i spidsen for
arrangementet. Det er rigtig
dejligt, at vi i HØST-området
kan dele ansvaret for nogle af
fællesarrangementerne.
Julemarked: Vi startede
et marked op inden jul – som
var et Julemarked. Dette var
en stor succes! Frivillig Pia
Brøgger Larsen fra Ødum er
primus motor. Tusind tak Pia!
Til markeder, lejer vi bordene ud
til 150 kr. stykket. Bordene blev
hurtig udsolgt, så vi glæder os
allerede til sommermarkedet,

kommer op og stå (dato er
endnu ikke fastsat) [se side
10. Red.]. Til markedet havde
byforeningen sit eget bord med
reklame for byen, HØST og
fortællinger til alle, som ville
høre om Ødum og omegn, og
det smukke lille samfund vi
har. Lisa fra bestyrelsen lavede
en fantastisk Byforeningen for
Ødum og Omegn 2022-tombola,
hvor mange af præmierne var
doneret af hende selv, og vi
havde hele fire gavekort fra
Slotskroen i Randers, og der var
slik-præmier til børnene, som
var ellevilde med at købe lodder.
Fantastisk indsats af Lisa!
Markedet var spækket med
smukke håndlavede skatte, som
var lavet og kreeret af meget
dygtige mennesker lokalt – fra
Røved til Hadsten og Randers
(og Hinnerup, tror jeg) – for ikke
at nævne chokolade-bordet…
mmmmm. – og alle de besøgende, inklusive mig selv, købte
os fattige den dag – så nu er vi
ved at spare penge op, som vi
kan bruge til sommermarkedet.
Julefest: Årets julefest var
spækket med gode ting. Der
var æbleskiver og gløgg, slik,
risengrød og julemand, og ikke
mindst hovedattraktionen
der i år var banko. Der var

doneret rigtigt gode præmier
(gamerudstyr) fra Luminance.
dk, Slotskroen i Randers, Rema
1000 i Hadsten. Tak til Lillian
som arrangør!
Året der gik. Det var et rigtigt
fint år, med mange spændende
ting! Jeg bliver nødt til at
benytte anledningen til at tale
om de nye spændende ting der
sker, og skal til at ske…
Det, som er ekstra superspændende, er, at vi skal have
nyt tag på forsamlingshuset i år,
meget snart. Lillian har ansøgt
om fonde fra ELRO Fonden, og
fået bevilget 300.000 kr. til nyt
tag. Vildt flot! Tak Lillian.
Og de som har prøvet at
løfte de her borde, og synes at
stolene er ved at være noget
slidte – Lisa har søgt penge fra
Landsbyrådet, og vi har fået
hele 18.600 kr. til nye borde og
stole. Tak Lisa.
WOW det er meget allerede
nu, ikke? Men der er mere!
Som en del af samarbejdet
med de andre foreninger i
HØST-området, skal vi i
bestyrelsen – og gerne andre
frivillige fra Ødum og omegn –
deltage og hjælpe til ved årets
byfest i Selling, som er for hele
HØST-området, da der til samarbejdsmøder med de andre by/

borgerforeninger ønskes, at vi
har fællesarrangementer – så
vi kan løfte arrangementerne
i flok. Sådanne fællesarrangementer er med til at dele
glæderne i vores byer, da vi sammen på tværs har det sjovere.
Og så bidrager vi til grundlovsfest i Hadbjerg.
Det gør også, at vi får flere
penge i kassen til at få andre
arrangementer i vores forsamlingshus op at stå.
Vi ser frem til vores første
sommermarked, som bliver
enten sidst i maj, eller i juni – der
kommer opslag [se side 10. Red.].
Hvis nogen har et par
træplader, som vi kan lave
reklameskilte af, så modtages
de med kyshånd.
Til sidst vil jeg spørge ud i
rummet til Landsbyrådet: Lisa
har deltaget nu i de sidste 2 år,
og vi vil gerne dele tjansen ud
til en anden, som er medlem af
byforeningen. Det behøver ikke
at være en i bestyrelsen. Helt til
sidst, wow vi har haft et dejligt
2021! Lad os få et fantastisk
2022 også!
Fra hjertet tak!
Elisabeth og bestyrelsen
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Ordinære Generalforsamling
i Ødum Byforening
Ødum Forsamlingshus
22. marts 2022
Fremmødte: 17
Referent: Dana Lössl
DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
Thomas Smalbro blev valgt.
2. Formandens beretning
Præsenteret af Elisabeth Solvik
Lundholm
a. Corona: Vi er nu tilbage
til en almindelig hverdag efter
Corona nedlukninger.
b. Frivillige: En stor tak
går til hjælpere og frivillige
som har hjulpet med diverse
arrangementer i løbet af året,
samt Randers Slotskro, som
har sponsoreret mad, drikke og
præmier til arrangementer.
c. Aktiviteter:
i. Der er kommet nyt gulv i
udlejningslejligheden.
ii. Fejringen af Sankt Hans på
Oluf Rings Vej den 23. juni var
en succes med mange deltagere.
iii. HØST-festen blev
afholdt den 3. oktober i
Ødum Forsamlingshus med
Menighedsrådet som vært.
iv. To frivillige fra Selling har
stået for årets Halloween-fest i
Ødum Forsamlingshus.
v. Der er opstået et godt
og vigtigt samarbejde i
HØST-gruppen med møder
i løbet af året, hvor vi hjælper
hinanden med afholdelse af
arrangementer. Blandt andet
skal nogle frivillige fra Ødum
hjælpe til Selling Byfest og til
Grundlovsdag i Hadbjerg.
vi. Som noget nyt i år
afholdte vi et Julemarked den
27. november som var godt
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besøgt og med sælgere fra
forskellige byer. Alle boderne
blev hurtigt udsolgt og vi regner
med at gentage succesen igen til
sommeren. vii. Der blev afholdt
julefest (Julehygge) i år med
tombola og præmier fra diverse
sponsorer.
viii. Lillian Lindberg Nielsen
har skaffet kr. 300.000 fra
ELRO Fonden. Pengene skal
gå til et nyt tag til forsamlingshuset. Derudover har Lisa
Kulldorf skaffet kr. 18.600 fra
Landsbyrådet til nye borde og
stole til forsamlingshuset.
ix. Landsbyrådet: Fire gange
om året deltager en repræsentant fra Ødum i Landsbyrådets
møder i Østjylland. Bestyrelsen
søger en person som har lyst
til at overtage denne tjans,
dvs. deltage i møderne, lave et
referat til byforeningen og evt.
hjælpe til med ansøgninger til
fonde.
3. Regnskab
Godkendt (se regnskabet) Der
var lidt færre indtægter fra
udlejning af forsamlingshuset
samt aktiviteter i 2021 på grund
af corona. ”Lokale” og ”øvrige”
omkostninger var nede i forhold
til 2020. Vi har også haft en
besparelse på kr. 8.000, da vi
har valgt at spare den eksterne
revisor væk.
4. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet forbliver kr. 200.
5. Indkomne forslag
Ingen
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Jørgen Tryggestad træder ud og
Lia Modlock træder ind i bestyrelsen. Der var ingen kandidater

til suppleant-posterne. Den nye
bestyrelse består af: Michael
Sambleben, Lisa Kulldorf,
Elisabeth Solvik, Dana Lössl og
Lia Modlock.
7. Valg af revisor
Lasse Lundholm blev valgt
ind som revisor, og John blev
genvalgt.
8. Eventuelt
Lavt medlemstal: For få år
siden gik Lisa og Elisabeth
rundt til alle husstande i Ødum
og omegn for at fortælle om
byforeningen. Desværre er
medlemstallet stadig meget
lavt på trods af det. Bestyrelsen
vil overveje at tilbyde gratis mad
til nye medlemmer, der deltager
i, f.eks. Høst-festen, og at finde
repræsentanter fra hver bydel,
der kan byde nye medlemmer
velkommen. Bestyrelsen har
fået lavet nye brochurer med
oplysninger om byforeningen.
Fjernvarme: Jacob Larsen har
tilbudt at undersøge mulighederne for at få fjernvarme til
Ødum, enten via Spørring eller
via Hadsten.
Vinduer: Bliver der skiftet
tagvinduer i forbindelse med
nyt tag? Ja
”Walk and talk”: Kommunale
medlemmer blev inviteret til
Ødum til en ”walk and talk”
sammen med Lasse Lundholm,
hvor ønsker til diverse tiltag
angående trafiksikkerhed med
mere blev diskuteret. Et af vores
11 forslag er kommet på kommunens prioriteringsliste.

PR AKTISKE INFORMATIONER

Kirkebil

Den Blå Café

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.

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.

Samtale med
en præst
Præsterne står altid til rådighed
for en samtale. Det kan foregå
i hjemmet, i sognegården eller
i præstegården. Man kan henvende sig, når man har behov for
at tale med et andet menneske
i fortrolighed. Præster har tavshedspligt, hvilket betyder, at
det, der bliver en præst betroet,
ikke fortælles videre. Samtalen
kan handle om tro og tvivl, sorg
og savn, ensomhed, svære valg i
livet. Man skal ikke være bange
for at ”tage præstens tid”, for
det er faktisk præstens arbejde
at tage ud og tale med folk, der
har brug for det. Ring, eller få en
anden til det – vi kommer gerne!

Sorggruppe
for voksne
I sorggruppen i Folkekirken
Favrskov kan du finde støtte,
hvis du har mistet et betydningsfuldt menneske og mærker
sorgen rive i dig. Det er gratis at
deltage, og der er åbent for alle.
I sorggruppen vil du møde
andre, der har mistet, og vi
taler om, hvordan man lever

med tabet. Fællesskabet kan
hjælpe dig med at bære sorgen
og den forandrede hverdag. En
sorggruppe forsøger ikke at
fjerne din sorg eller at presse dig
til at ’komme videre’. Formålet
med sorggruppen er at skabe
rum, hvor man sammen med
ligestillede har tid og plads til at
tale om det, der er svært.
SÅDAN FOREGÅR
SORGGRUPPEN
Du bliver tilbudt en individuel
samtale, før du kommer til
det første møde. I fællesskab
finder vi ud af, om sorggruppen
kan være en hjælp for dig.
Sorggruppen ledes af sognepræst Mette Krabbe. Præster
har tavshedspligt, fører ikke
journal og har stor erfaring med
at tale med mennesker i krise
og sorg.
Sorggruppen er ikke et
terapi- eller behandlingstilbud
men en mulighed for at finde
støtte i en svær tid. Samtalerne
er fortrolige, og vi mødes ca.
hver anden uge. Møderne finder
sted i Sognegården, Kirkevej 5,
Hadsten.
Er du interesseret i at høre
mere, er du meget velkommen
til at ringe til Mette Krabbe på
tlf. 40 88 96 00.

Præster i pastoratet

MK

MHT

AMKH

LTM

RH

Mette
Krabbe

Marie
Hedegaard
Thomsen

Anne
Martiny
Kaas-Hansen

Lise
Thorbøll
Melchiorsen

René
Høeg
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SPONSORHJØRNET

I aprilnummeret af HØST skrev vi, at Hadbjerg
Tømrerfirma havde gentegnet og udvidet sit sponsorat til HØST IF, og at vi her i majnummeret ville
skrive lidt mere omtale.

Hadbjerg Tømrerfirma
– sponsor for HØST IF
Hadbjerg Tømrerfirma er et
professionelt og seriøst tømrerfirma i Hadbjerg. Når du vælger
os som tømrer, er du sikret et
veludført stykke arbejde hver
eneste gang. Vi går nemlig aldrig
på kompromis med kvaliteten.
Tømrervirksomheden
startede i 1945 med Niels
Christian Mikkelsen på sin
motorcykel, med sidevognen
fyldt med materialer og værktøj.
Vores tømrerfirma blev senere
overtaget af sønnen Jens Karl
Mikkelsen og drives i dag af 3.
generation Claus Mikkelsen.
MERE EN 75 ÅRS ERFARING
SOM TØMRER
Med mere end 75 års erfaring
inden for tømrer- og snedkerfaget, kan vi tilbyde vores kunder,

privat såvel som erhverv i
hele Østjylland, en professionel løsning i forbindelse
med alle opgaver – fra små
reparationer til større nybyggerier, fagentrepriser såvel som
hovedentrepriser.
I dag har firmaet fortsat til
huse på Bavnehøjvej 160, nu
med 600 m2 ny stor hal til lager
bygget i 2018.
På kontoret møder man
Christina Mikkelsen (Claus’
kone) som fuldtidsansat.
Arbejdsopgaverne er i højere
grad lokale. 90 % af firmaets
omsætning er nu i Favrskov
Kommune. Opgaverne består
nu i høj grad af mange mindre
spjældopgaver, derforuden
om- og tilbygninger i hovedentreprise, udskiftning af tag,

Sponsorer 2022
KP ERHVERVSBILER APS
www.kp-e.dk
vinduer og døre samt øvrige
tømrer- og snedkerarbejder.
Firmaet beskæftiger 11
svende, flere seniorer og 7
lærlinge, heriblandt Claus og
Christinas egen søn Magnus
Mikkelsen.
I 2020 udlærtes tømrerlærling nr. 50 i firmaets historie
siden 1945.
Så har du/I et stykke tømrerarbejde, der skal udføres,
så anbefaler vi at kontakte
Claus Mikkelsen Hadbjerg
Tømrerfirma.
Kig ind på Hadbjerg
Tømrerfirmas hjemmeside –
hadbjergtomrerfirma.dk.
Tak for sponsoratet til HØST
IF til gavn for det frivillige
foreningsliv.

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

Torsdag d. 12. maj, fredag d. 10. juni og fredag d. 15. juli
Alle dage kl. 12.00-16.00. Kig forbi og få tegnet et OK kort og få en gave med.
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OK aftaler
Brændstof:Du støtter
ungdomsarbejdet i HØST IF
med 5 øre pr. liter, hver gang
du tanker, når du har et OK
benzinkort eller OK-app, der er
tilknyttet HØST IF.
Elektricitet:Bestil elektricitet via OK, så får HØST IF
dobbelt op, altså 10 øre i tilskud pr. tanket liter brændstof.
Mobilabonnement:For hvert
abonnement tegnet ved OK
får HØST IF yderligere 5 øre pr.
liter tanket brændstof.
Tilmelding:Er du interesseret
i dette gode OK tilbud med

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

Fri Vask – hele dagen
Nu kan du vælge Fri Vaskabonnement afhængig af
hvornår på dagen det passer
dig bedst.

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 Formiddag, kr. 149
Fri og ubegrænset bilvask for
den tilmeldte bil i alle OK’s
vaskehaller fra åbningstid
indtil kl. 12.00

Fri Vask Hele dagen, kr. 229
Fri og ubegrænset bilvask
for den tilmeldte bil i alle
OK’s vaskehaller i hele
åbningstiden.

www.flemming-vvs.dk
RAABY & ROSENDAL
www.raaby-rosendal.dk
2M-AUTO APS
www.2m-auto.dk

Kommende sponsorarrangementer
på OK i Ødum

OK Ødum er vores lokale indkøbsbutik i HØST-området,
hvor vi kan få det vi lige står
og mangler. Fx kan vi hente
morgenbrød både hverdage
og weekender, og der er flere
muligheder for at få stillet
sulten med varme menuer, når
vi ikke selv vil stå ved kødgryderne. OK Plus i Ødum er godt
lokalt sted at handle og en
rigtig god samarbejdspartner
for HØST IF!

støtte til HØST IF, så download
OK appen til iOS eller Android,
eller bestil et OK-kort på HØST
IF’s hjemmeside eller kontakt
undertegnede.
I klublokalet i HØSTHallen er der brochurer etc.
og det vil også kunne ses på
hjemmesiden,
Støt lokalsporten i HØST
IF. Sidst fik ungdomsarbejdet
i HØST IF over 38.000 kr. i
sponsorstøtte af OK.

HADBJERG
TØMRERFIRMA
MIKKELSEN OG SØN A/S
hadbjergtomrerfirma.dk
Og der er flere på vej…
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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
Elisabeth S. Lundholm

solviklundholm@gmail.com
Hadbjerg Borgerforening

hadbjergborgerforening.dk

hadbjergborgerforening@gmail.com
Alex Høgh Nielsen
30 85 34 69
Selling Borger- & Grundejerforening
Mona Tahhan Lykkebo
Mtahhan@gmail.com
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Ejendomsmægler
danbolig Hadsten
87 61 31 80
Østergade 21, Hadsten
www.danbolig.dk

hadsten@danbolig.dk
EDC Huset Hadsten & Hinnerup
86 98 36 00
Søndergade 3
837@edc.dk
8370 Hadsten
www.edc.dk
Elektriker
KE EL-Installation
86 98 95 11
Gunderuplundvej 2, Ødum
ke-el@ke-el.dk

www.ke-el.dk
Entreprenør og kloakmester
Hadbjerg Mur og Beton
60 14 64 09
v/Aut. kloakmester Morten Eriksen
Hadbjergvej 135, Hadbjerg
www.hmbaps.dk

info@hmbaps.dk
Forsamlingshus
Hadbjerg Forsamlingshus

hadbjergborgerforening.dk
Udlejning
20 73 87 49
Selling 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
Graver Lisanette Pedersen
23 81 87 17
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 Skolehadbjergskole.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
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MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

HØST maj

TORSDAG

Befrielses
gudstjeneste,
kl. 19.30

udkommer

2

FREDAG

p Danmarks
befrielse 1945
Morgensang,
kl. 8.30

3

4

5
HØST IF på OK,
kl. 12.00

9

10 

11 

LØRDAG

Gudstjeneste,
kl. 9.30

12 

Konfirmationer
Deadline til
HØST juni

23

18

Operakoncert,
kl. 14.00

p HKH Kronprins
Frederik
Gudstjeneste,
kl. 11.00
25
26

udkommer

Juni

31
Friluftsgudstjeneste, kl. 11.00
HØST IF på OK, kl. 12.00
Deadline til HØST juli-august
Gudstjeneste, kl. 11.00

1

22
Gudstjeneste,
kl. 11.00

2
18. Sommermarked

28

27
Børnebyfest

6.
10.
11.
12.

21

20

Himmelfartsdag

24

15
Gudstjeneste,
kl. 9.30

p Kristi

HØST juni

30

14 

13 

19

8
Konfirmation

Byfest

3

29
p Grundlovsdag

4

p Pinse
Gudstjeneste m.
kirkefrokost
Grundlovsløbet

27. HØST juli-august udkommer
27. Fodboldskole
27. Generalforsamling Selling Borgerog Grundejerforening
27.-30. og 1. juli Fodboldskole

5

Maj

17
Kirke i
Børnehøjde,
kl. 17.30

7

6
Konfirmationer

Plejehjems
gudstjeneste,
kl. 15.00

16

SØNDAG

Den Blå Café,
kl. 14.00

