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grundlovsfest
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HØST søger ny redaktør
Vi søger en, der brænder for at kommu-
nikere aktuelt og relevant til beboerne i 
HØST-området, som vil stå i spidsen for 
redaktionsarbejdet og som er 
ambitiøs og iderig.  4
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Den fælles HØST
HØST – Hadbjerg Ødum Selling 
Tidende – er et produkt af mange 
års fælles historie og identitet.

Bag HØST står borger- og 
grundejerforeninger, forsamlings-
huse, Hadbjerg Skole, HØST IF og 
Ødum-Hadbjerg Menighedsråd. I 
alt otte bestyrelser er repræsen-
teret i HØST-redaktionen.

Vi kan ikke forestille os 
HØST-området uden en fælles 
kommunikationsplatform.

Ud over at annoncere vores 
spændende arrangementer, 
arbejder foreningerne for at 
udbygge læserens udsyn i 
HØST-området. Vi inviterer på 
kryds og tværs af bygrænserne. 
Og vi orienterer hinanden om 
aktuelle, lokalrelevante temaer.

Samarbejdet om HØST er 
en kunst. En kunst vi har mestret 
gennem de seneste 39 år, og 
gerne vil arbejde videre med og 
blive endnu bedre til.

Men det kommer ikke af sig 
selv.

Redaktionen er en god ramme 
om foreningernes samarbejder. 
På de tre årlige redaktionsmøder 
er der repræsentanter for alle 
foreningerne til stede, så her er en 
god platform for samtalen.

I foreningernes indbyrdes 
samarbejde er der mange ting at 
tage hensyn til:

Ligger vores arrangement på 
samme tidspunkt, som andre 
foreningers arrangementer? 
Henvender vi os til det samme 
publikum? Kommer vi til at 
konkurrere uhensigtsmæssigt 
foreningerne imellem?

Det er helt naturligt, at lokale 
arrangementer henvender sig 
mest til de lokale beboere. Men 
vi må ikke være blinde for, at 
HØST-området ikke er større, 
end vi med fordel kan målrette 

arrangementer til en bestemt 
aldersgruppe eller interesse-
fællesskab, frem for landsbyens 
beboere.

HØST’s relevans bygger 
udelukkende på foreninger-
nes gensidige forståelse. Og 
foreningernes forståelse bygger 
på de aktuelle bestyrelsesmed-
lemmernes forståelse.

Derfor skal vi også hjælpe 
hinanden med til stadighed at 
fortælle om HØST’s vigtige ide 
og identitet.

Også HØST’s udformning 
afhænger af foreningernes gode 
samarbejde: Hver forening leve-
rer det materiale, der er aktuelt 
og relevant for foreningen. Du 
tænker måske, det er mærkeligt 
at vi bringer gudstjenestelisten i 
hvert blad, eller træningstiderne 
for ju jitsu. Det er altså fordi, de 
oplysninger er vigtige for forenin-
gen at bringe direkte til din og din 
nabos postkasse.

Nogen læser mest om fodbold, 
andre synes forsamlingshusets 
næste arrangement er det 
vigtigste.

Det er en af styrkerne ved den 
fælles kommunikation. Du skal 
måske lige se, om naboens dreng 
vandt medaljer i bordtennis igen, 
og så opdager du, at der er en 
spændende artikel om Sellings 
historie, eller du opdager, at krolf 
ligger på et helt perfekt tidspunkt 
for dig.

Hver forening er afhængig 
af, at de andre foreninger i 
samarbejdet leverer interessant, 
velskrevet og aktuelt stof til 
HØST. Kun på den måde bliver 
bladet ved med at være læsevær-
digt og relevant for dig.

God HØST 
Niels Bjarne Larsen 
Rikke Møller Antvorskov

Udgives af et samvirke 
bestående af foreninger, 

menighedsråd og 
skolebestyrelse
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HØST udkommer hver 
måned ekskl. januar og august. 
Omdeles lørdag før den første 

i måneden og tre dage frem.
Deadline 3. sidste 
lørdag i måneden.

 DEADLINE UDKOMMER
Juni 14.5.2022 27.5.-30.5.2022
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.
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Ethvert HØST, du læser, skal 
emme af energi. Der skal være 
gejst og glæde på hver eneste 
side.

Og når du har læst HØST, 
skal du glæde dig til næste blad 
udkommer.

Jeg brænder for, at HØST-
området har en sprudlende, 
fælles kommunikationsplatform. 
Men det er tid til, der kommer 
nye kræfter på redaktørposten.

Der skal være plads til nye 
iderige kræfter, som kan give 
vores fælles kommunikation ny 
luft under vingerne.

Jeg indtrådte i redakti-
onsarbejdet i 1998, og sad 
som repræsentant dels for 
byforening, skolebestyrelse 
og menighedsråd i en årrække, 
indtil jeg overtog redaktørrollen 
i 2010.

Det har været en fornøjelse at 
indgå i redaktionsarbejdet. Hvor 
er det dog dejligt at få indblik 
i andre foreningers arbejde og 
ideer! Og sikke mange gode 
ideer, der altid har været blandt 
de mange, mange frivillige, jeg 
har haft glæden at arbejde 
sammen med.

Tusind tak for et godt og 
inspirerende samarbejde til alle 
mine frivillig-kolleger gennem 
årene.

Tusind tak til foreningerne 
for at bakke op om bladet – uden 
jeres ihærdighed og vilje, ville 
vi slet ikke have nogen fælles 
kommunikation.

Tusind tak for det gode 
samarbejde til Irma, som er 
bladets utrættelige kasserer. Du 
har været med fra bladets fødsel 
og det har været en fornøjelse, 
og for mig en utrolig støtte, at 
arbejde sammen med én, der 
altid har styr på detaljerne.

Niels Bjarne – med dig som 
ankermand på HØST ś layout, 
har vi gennem en årrække lært 
hinanden godt at kende. Jeg 
sætter utrolig stor pris på din 
vedholdenhed og stædige kamp 
for at gøre næste HØST endnu 
flottere end det forrige. Tusind 
tak for samarbejdet, den faglige 
sparring og mange gode grin.

Også en tak for samarbejdet 
til vores lokale bude, der pligtop-
fyldende bringer HØST til alle 
postkasser – uanset om solen 
skinner, regnen siler ned eller 
hele oplaget er ved at blæse væk.

Jeg har altid været stolt 
af at levere materiale til 
HØST og til at få lov at bære 
redaktørkasketten.

Jeg har lovet redaktionen at 
fungere som redaktør for næste 
blad; HØST juli-august 2022. 
Herefter kommer der friske 
kræfter på posten.

Rikke Møller Antvorskov

ER DU VORES NYE 
REDAKTØR?
Brænder du for at samarbejde med frivillige?
Er du nysgerrig på de lokale foreningers arbejde og ideer?
Har du overblik og arbejder systematisk?
Er du skriftligt stærk?
Vi har brug for dig, som ikke er bange for at tage ansvar.

Som redaktør på HØST kommer dine samarbejdsevner 
og dine skriftlige evner i spil.

Vi lægger vægt på, at du:

• brænder for at kommunikere aktuelt og relevant til 
beboerne i HØST-området

• vil stå i spidsen for redaktionsarbejdet
• er ambitiøs og iderig
• har styr på grammatikken
• har lyst til at udarbejde enkelte artikler til brug i 

HØST

Vi har brug for dig hurtigst muligt.
Deadline til det første blad, du skal stå i spidsen for, er 

d. 13. august.

Tænker du: Ja da! Det er 
lige mig!

Så kontakter du 
nuværende redaktør Rikke 
Møller Antvorskov, tlf. 
30 25 78 64 eller pr. mail 
rma_oedum@hotmail.com.

På redaktionens vegne 
Rikke Møller Antvorskov

HØSTRedaktøren takker af
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til side 19 

for 
tilmelding 

til Comedy 
Night

Side 6 | HØST HØST | Side 7

DET SKER I HØST-OMR ÅDET

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.

Gudstjenesteliste
Juni  Ødum Hadbjerg Andre kirker
Søndag d. 5. Pinsedag   kl. 11.00 MK med kirkefrokost 

Mandag d. 6. 2. pinsedag   kl. 11.00 MK Friluftsgudstjeneste 
      på Engen i Hadsten
Torsdag d. 9. Familiegudstjeneste kl. 17.00 MK med fællesspisning på plænen  
Søndag d. 12. Trinitatis søndag kl. 11.00 MK med kadet  
Torsdag d. 16. Plejehjemsgudstjeneste   kl. 15.00 Møllegården
Søndag d. 19. 1. søndag efter trinitatis  kl.  9.30 AMKH 
Søndag d. 26. 2. søndag efter trinitatis kl.  9.30 MK  
Juni  Ødum Hadbjerg Andre kirker
Søndag d. 3. 3. søndag efter trinitatis  kl.  9.30 MK med kadet 
Søndag d. 10. 4. søndag efter trinitatis   kl. 11.00 Sct. Pauls Kirke MHT
Søndag d. 17. 5. søndag efter trinitatis   kl. 11.00 Sct. Pauls Kirke MK
Søndag d. 24. 6. søndag efter trinitatis   kl. 11.00 Sct. Pauls Kirke LTM
Søndag d. 31. 7. søndag efter trinitatis    kl. 11.00 Sct. Pauls Kirke AMKH
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BYFEST I SELLING
FOR ALLE I HØST-OMRÅDET

3. og 4. juni 2022

FREDAG
Børnebyfest

 18.00 Festen starter
 18.30 Der serveres burgere
 19.00 Diverse lege
 20.00 Fri leg og dans
 21.00 Festen slutter

LØRDAG
Markedsdag

 10.00 Dagen skydes igang med Hinnerup Gardens optog 
i byen (gå meget gerne med rundt). Vi slutter 
foran forsamlingshuset

 10.30-11.00 Hønseskidning
 11.00-12.00 Hockey turnering
 13.00-14.30 Snobrød over bål
 10.30-16.00 Tombola, bottleflip-konkurrence, dart/ballonleg, 

børnelopper, boder, Selling streetfood (pølser, 
fritter, flæskestegssandwich mm.), fadøl, kaffe, 
kage, popcorn, softice, slushice og meget mere

Fest
 18.00 Festen starter
 20.00 Alle under 18 år, sendes hjem
 21.00- 1.00 Mercury Band spiller op til dans
  2.00 Festen slutter

SØNDAG
 10.00 Oprydning
  Alle der deltager spiser rester sammen bagefter.

Mona Tahhan Lykkebo 
Byfestudvalget
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Grundlovsdag
Pinsedag, søndag d. 5. juni kl. 11.00-16.00

Kl. 11.00 Gudstjeneste i Hadbjerg Kirke
Kl. 12.00 Frokost i våbenhuset eller udenfor, hvis vejret tillader det
Kl. 14.00 Grundlovsmøde på skolen
Kl. 15.00 Grundlovsløb og den ”hundesvære” quiz

GRUNDLOVSMØDE
Hadbjerg Skole, 
udskolingsgården

Forestil dig en skøn sommerdag 
med høj, blå himmel. Fuglenes 
kvidren høres i baggrunden. 
Flere hundrede mennesker 
har fundet til Hadbjerg Skoles 
udskolingsgård, hvor de hører 
den traditionsrige grundlovs-
tale, som naturligvis igen i år har 
en særlig lokal vinkel.

Der er fællessang, højt 
humør og hyggelige små-
snakke med naboer, venner og 
bekendte.

Du har aftalt at følges med 
din nabo og gode fodboldkam-
merater. Din kone har aftalt 
med jeres svigerdatter, at I 
mødes med hende og børnebør-
nene – det er super hyggeligt!

I udskolingsgården har HØST 
IF stillet en lille bod op, hvor de 
sælger slik, øl og sodavand og en 
dejlig kop kaffe. Men du har især 
glædet dig til at smage Hadbjerg 
Borgerforenings lækre kager.

Nu fløjtes Grundlovsløbet i 
gang! Mere end 100 ivrige børn 
og voksne har meldt sig til at 
deltage. De har varmet op og 
er helt klar til en af de tre ruter. 
Alle hepper og klapper ad dem i 
det varme vejr.

Imens de andre løber afsted 
er der heldigvis quiz for de 
dovne. Den bliver sikkert 
hundesvær igen i år. Men du har 
jo sat dig for at vinde en af de 
gode præmier, så det gælder om 
at være skarp!

Sikke en god dag det 
bliver, når vi mødes til 
Grundlovsmøde!

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 hjemme-
fra. Han er valgt for Venstre til 
Favrskov Byråd, er formand for 
Landsbyrådet og medlem af 
Kultur- og Fritidsudvalget.
Kl. 15.00 starten går til 
Grundlovsløbets 10 km-rute
Kl. 15.10  starten går til 
Grundlovsløbets 2,5 og 5 
km-ruter
Ca. kl. 16.00 forventer 
vi de sidste løbere krydser 
målstregen og vi siger tak for i 
dag.

Kom afsted – du møder helt sik-
kert nogle dejlige mennesker!

På HØST-redaktionens vegne 
Rikke Møller Antvorskov

Deltag i HØST Grundlovsløbet 2022

Et hyggeligt motionsløb i forbindelse med fejring af 
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, sko-
lekammerater mv. Klapvogne, 
barnevogne og søde hunde i 
snor er også velkommen.

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.

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.

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 hygge-
ligt motionsløb.

HØST IF, Løb

Nordea-fonden støtter motions-
løbet med 5.000 kr.

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.

http://www.høstif.dk
http://www.høstif.dk
http://www.høstif.dk
https://my.raceresult.com/195030
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Kirkeuge for 3. klasserne 
på Hadbjerg Skole

Tirsdag, onsdag og torsdag i uge 23

Kirkeugen er en temauge om 
kirke og kristendom, der er 
arrangeret i samarbejde med 
lærerne på Hadbjerg Skole. I 
løbet af de tre dage kirkeugen 
varer, besøger vi tre forskellige 
kirker. Nr. Galten kirke, hvor vi 
hører om kirkens indretning, 
hvordan vikingerne byggede 
kirker for næsten 1000 år siden 

og kigger på gamle skeletter 
under kirkegulvet. I Ødum Kirke 
skal vi høre om døb, nadver og 
begravelser, og den sidste dag 
tager vi på tur til et galleri i 
Randers, hvor alle elever bliver 
kunstnere for en dag og maler 
de flotteste ikon-billeder, som 
de senere får med hjem.

Vi slutter kirkeugen af med 
en familiegudstjeneste i Ødum 
Kirke, torsdag den 9. juni kl. 
17.00.

Her bliver de fine billeder 
udstillet og vi slutter af med 
at spise pizza sammen på 
græsplænen.

Mette Krabbe

Fredagsbar
 Fredag 10. juni kl. 17.00-23.00 i Ødum Forsamlingshus

Fredag 10. juni 2022 gentager 
vi succesen fra sidste fredags-
bar. Denne gangen åbner vi 
dørene kl. 17.00, og lukker kl. 
23.00. Alle fra hele 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

Bestyrelsen 
Byforeningen for Ødum og Omegn

Familiegudstjeneste
Torsdag den 9. juni kl. 17.00, Ødum Kirke

Alle er velkomne til familie-
gudstjeneste i Ødum Kirke, hvor 
vi også holder afslutning for 3. 
klasserne kirkeuge. I gudstjene-
sten indgår bl.a. 3. klassernes 
fine ikoner, som de selv har 
malet. Efter gudstjenesten spi-
ser vi sammen på græsplænen, 
hvis vejret er til det, ellers går vi 
ind i kirken.

Mette Krabbe

Tegning: Per Tjørnild
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Gospelkoret HØST 
inviterer til sommerkoncert
Alle er velkomne til en sprudlende og velklingende 
eftermiddag, der er ganske gratis.

Søndag den 12. juni kl.15.00 i Ødum Kirke

Koret ledes af sangerinde og 
korleder Maria Norby og akkom-
pagneres af pianist Kristian 
Svenningsen.

Gospelkoret HØST er 
et kor med glade, energiske, 
skønne, sangglade mennesker, 
der deler glæden ved sang. Til 
koncerten har du mulighed for 
at opleve koret deres glæde ved 
gospelmusikken.

HAR DU LYST AT SYNGE 
MED?
Koret er åbent for alle, og vi 
synger hver tirsdag kl. 17-18.30. 
Koret er under ledelse af den 
inspirerende og garvede korle-
der Maria Norby.

Vi lover en eftermiddag 
fyldt med gospel, salmer og 
fællessang.

Gospelkoret HØST

Sommer marked
Vi holder et boblende sommermarked den 18. juni 
for børn og voksne.

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

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 
at købe forfriskninger, kage og 
kaffe. Der bliver også mulighed 
til at købe et glas iskold rosé 
eller mousserende vin.

Så kom og oplev som-
mermarkedet i Ødum 
Forsamlingshus.

Der er fri entré.
Kom og vær med til sommer-

markedet den 18. juni kl.11-16.

LEJE AF BOD
Er du interesseret i at have en 
bod koster det 150 kr. pr. bord.

Man har også mulighed til at 
stille sin 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
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Sankthansfejring
Torsdag den 23. juni vil vi fejre sankthans 
med snobrød, mad og bål i Søparken.

Kl. 16:30 er der børnebål med 
snobrød, men medbring din 
egen snobrødspind.

Fra kl. 17 sælges der mad og 
drikkevarer. Vi tager imod 
Mobilepay, Dankort og kontan-
ter, men har begrænset med 
byttepenge.

Kl. 19 er der båltale, hvorefter 
det store bål bliver tændt.

Årets taler er vores lokale 
byrådsmedlem Simon Buus 
Olsen, der bl.a. er udpeget som 
formand for Landsbyrådet. 
Simon er eventchef i Hadsten 
Håndbold, men er også frivillig i 
HØST IF og har derfor et indgå-
ende kendskab til foreningslivet 
i Hadbjerg.

Vi glæder os til at høre 
Simons tale og se jer alle.

Bestyrelsen 
Hadbjerg Borgerforening

Fodboldskole 2022 i HØST IF
Uge 26, den 27. juni-1. juli

Den årlige fodboldskole i 
Hadbjerg er i år fra 27. juni til 1. 
juli og tilmeldingen er åben via 
linket nedenfor.

Hvert år ryger vi ind i en 
venteliste, hvor vi næsten altid 

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.

www.dgi.dk/fodbold/
arrangementer/202209406011

Lars Olsen 
Fodboldformand HØST IF Fodbold 
Tlf. 2381 0121 
Mail lars.knud@godmail.dk

Fra Fodboldskole 2021

http://www.dgi.dk/fodbold/arrangementer/202209406011
http://www.dgi.dk/fodbold/arrangementer/202209406011
mailto:lars.knud@godmail.dk
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Generalforsamling
Borgerforeningen i Selling inviterer til generalfor-
samling den 29. juni. Der er beklageligvis tidligere 
meldt en forkert dato ud. Herlighederne foregår i 
Selling Forsamlingshus.

Onsdag den 29. juni kl. 18.00 i Selling Forsamlingshus

Vi inviterer medlemmer og kom-
mende medlemmer til spisning 
forinden. Tilmelding til spisning: 
tlf. 60 66 25 01, hurtigst muligt 
og gerne inden den 22. juni. Der 
vil blive serveret smørrebrød og 
kage og børn er velkomne.

Dagsordenen vil også blive 
omdelt i Selling, sammen med 
vores nye velkomstfolder, som 
fremover vil blive givet til nye 
beboere i byen.

DAGSORDEN

• Valg af ordstyrer
• Formandens beretning
• Fremlæggelse af 

regnskabet
• Fastansættelse af næste 

års kontingent
• Valg af bestyrelsesmed-

lemmer 
Simon Tahhan Lykkebo 
(modtager genvalg) 
Mai Nissen 
(modtager ikke genvalg)

• Behandling af indkomne 
forslag

• Bestyrelses forslag til 
vedtægtsændringer

• Eventuelt

På vegne af bestyrelsen i Selling 
Borgerforening 
Mona Tahhan Lykkebo, Formand

Comedy Night i HØST-Hallen
Fredag d. 9. september kl. 19.00-21.00 i HØST -Hallen

Fredag d. 9. september kan HØST IF i samarbejde 
med ELRO Fonden og hovedsponsor for eventet 2M 
Auto byde velkommen til en aften i smilet, grinet 
og hyggens tegn, når tre landskendte komikere 
kommer og giver et standupshow fra 19-21.

Du vil møde Thomas Hartmann, 
der bl.a. har skrevet Langt fra 
Las Vegas, flere afsnit af Klovn 
og rigtig mange stand up shows 
for andre komikere, Simon Tang 
(3. plads ved DM i Stand-up 
2018) og Niels Nielsen (3. plads 
ved DM i Stand-up i 2021).

Prisen bliver blot 100 
kr. for 2 timers forrygende 
underholdning og alt overskud 
går ubeskåret til HØST IF og 
HØST-Husets udvikling.

Der er kun plads til 350 
gæster, så det er med at være 
hurtig, når vi sætter billet-
terne til salg onsdag d. 1. juni 
kl. 18.00.

Det sker på 
www.ticketcase.dk/site/
hoest-if

En stor tak til ELRO Fonden 
og 2M Auto, som har gjort det 
muligt at trække dette event til 
vores lokalområde, så husk at 
bakke op herom, overskuddet 
går som nævnt til udviklingen af 
HØST IF og HØST-Huset.

HØST IF

KOMMENDE MÅNEDER
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http://www.ticketcase.dk/site/hoest-if
http://www.ticketcase.dk/site/hoest-if
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Sognetur
Sæt kryds i kalenderen.

Onsdag den 21. september 2022

Sogneturen går i år til 
Gammel Estrup.
Der vil som sædvanlig være fæl-
les transport fra Ødum, Selling 
og Hadbjerg.

Turen vil begynde ca. kl. 12.
Efter ankomst til Gammel 

Estrup vil der være rundvisning 
på slottet.

Derefter vil der være kaffe i 
Den Gamle Stald.

Efter kaffen vil der være 
mulighed for at se f.eks. 
Landbrugsmuseet, Det Grønne 
Museum og parken med orange-
riet m.m.

Det endelige program vil 
komme i HØST i september.

Kulturudvalget

skinkeboller fra Mester Jakob, 
når vi er til præst. Og det 
værste er, at man kun må få én 
skinkebolle.

Det bedste er at have pause, 
sidde med sin telefon og snakke 
med sine venner. Det er det 
bedste, jeg ved. Og det værste i 
hele verden er at GÅ – at gå fra 
Hadbjerg til Ødum, hver gang vi 
skal til præst. Det er det værste, 
jeg ved.

Gud,
vi beder dig, hjælp os med at 

rumme alt det bedste og alt det 
værste, som vi møder i vores liv.

Og vær sammen med os på 
denne skønne dag.

Måske sidder vi lidt stive i 
nystrøgne skjorter og går lidt 
vaklende på høje hæle, men 
glæden den bølger frit imellem 
os og svinger sig højt op under 
dit kirketag.

Der er så meget der skal 
leves, og så meget der skal 
kæmpes med.

Men i dag takker vi for det vi 
har fået og beder dig: Velsign 
vores konfirmander og lad 
dem gå ud i livet med styrke til 
at være og lyst til at leve hver 
eneste dag.

Amen.

Rasmus og Mette

AKTUELT

KONFIRMANDER 2022 i Ødum og Hadbjerg Kirke

TILLYKKE MED 
KONFIRMATIONEN!
Sidste undervisningsgang blev 
konfirmanderne bedt om at 
skrive om det bedste og det 
værste i livet og ved konfir-
mandmandundervisningen.

Det kom der følgende bøn 
ud af.

Kære Gud, du som er i himlen 
og på jorden.
Det bedste jeg ved, er, at jeg 
bliver fejret i dag. Og det vær-
ste jeg ved, at der ikke kommer 
andre dage som denne dag

Det bedste, er hele verden og 
dens beboere. Og det værste er, 
når der er krig og uro i verden.

Det bedste er familie, venner, 
tag over hovedet og heste. Og 
det værste er, at jeg ikke må få 
en hund

Det bedste jeg ved, er at 
spille håndbold, at leve og 
have mange gode venner. Og 
det værste jeg ved, er skole og 
mange lektier, edderkopper, og 
at man kun har ét liv.

Det bedste er at se film i 
konfirmandundervisningen. Det 
værste jeg ved, er at få fri kl. 16, 
og så dengang vi fik skældud.

Det bedste jeg ved, er 
mad, pizza og kage og især 
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FRIVILLIGE SØGES!
Hadbjerg Borgerforening har store ambitioner om 
både at fortsætte den gode udvikling af byen og 
at igangsætte events i byen igen efter, at COVID 
19-restriktionerne er ophævet.

Kunne I tænke jer at give en hjælpende hånd?

EVENTS
Er du et socialt væsen, der trives 
og får energi af at have folk 
omkring dig? Så er frivillig med 
events måske lige noget for dig.

Vi har en del faste events i 
løbet af året med gode beskri-
velser af gøremål, hvor vi godt 
kan bruge din hjælp, men vi vil 
også gerne prøve nye events af, 
så kom bare med din idé.

ÅRLIGE, FASTE EVENTS

• Fastelavnsfest
• Sankthansfest
• Juletræsfest

ØVRIGE EVENTS

• Banko
• Fællesspisning
• LAN party
• Sommerfest
• Lysfest 

(21. december fejre at man 
går mod lysere tider ved at 
opsætte lys i skoven)

• Nissejagt i skoven i 
december

• Vinsmagning
• Ølsmagning
• Chokoladesmagning
• Ladies night

SKOVEN
Nyder du den friske luft og at 
arbejde udenfor? Så kan et pro-
jekt i skoven være noget for dig. 
Vi har nemlig mange idéer, som 
vi gerne vil have ført ud i livet.

Ud over den almindelige 
vedligeholdelse af arealerne 
søger vi også frivillige, der vil 
hjælpe med at udvikle området 
med fx bålrist ved bålpladsen, 
siddepladser, flere shelters, 
legeplads, træningsområde, 
mere skiltning og kort fra begge 
indgange, rhododendronbed mv.

Bestyrelsen 
Hadbjerg Borgerforening

HØST-Huset
Arbejdet med HØST-Huset 
skrider stille og roligt fremad. 
I denne uge er man ved at 
lægge tagpap på taget. Snart 
bliver der lukket og så kan det 
indvendige arbejde begynde. Så 
tingene går som de skal, og der 
arbejdes efter tidsplanen, der 
siger at HØST-Huset er klar til 
medio oktober. 

NYE P-PLADSER VED 
HØST-HALLEN ER 
NU ASFALTERET OG 
AFMÆRKET
Som vi skrev i decembernum-
meret af HØST skulle der 
etableres 10 pladser ved ind-
kørslen til Mejsevej villakvarter 
for at imødekomme reglerne for 
byggeprojektet HØST-Huset.

Det 
grundlæg-
gende arbejde 
med jord og 
etablering blev 
udført dengang 
i samarbejde 
med Morten Eriksen – Hadbjerg 
Mur & Beton og lokale, der 
sørgede for at transportere jord 
væk fra området. Så alt var klar 
til asfalt, når frosten var ovre.

Asfaltarbejdet er nu udført 
og der er afstribet 10 p-pladser, 
så vi har overholdt den del af 
byggeaftalen.

Vi skal endnu engang 
sige TAK til Hadbjerg Mur & 
Beton samt de lokale private 
sponsorer for deres bidrag 
både arbejdsmæssigt og 

økonomisk – så denne del af 
byggeprojekt HØST-Huset 
kunne gennemføres.

Arbejdet med fondsansøgnin-
ger til inventar fortsætter så 
vi kan få suppleret de tilsagn 
vi allerede har fra ELRO 
Fonden, Norlys Fonden samt 
Sparekassen Kronjylland.

Lars Olsen 
Kontaktperson i projektgruppen 
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
• og Lars Olsen

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

På forhånd tak.

pensionisthjælpere
Der er nu lavet en ”ordrebog”, 
som de enkelte afdelinger kan 
skrive opgaver i, som vi så kan 
se om det muligt for os udføre.

Arbejdet med reparation af 
mål og hjul til målene fortsæt-
ter, så vi efterhånden når hele 
vejen rundt.

Som nævnt sidst er vi 
(Tømrer Jørgen Svenningsen) i 
gang med opbevaringskasserne 
i HØST-Hallen, hvor låg 

udskiftes og forstærkes så vi 
undgår at de flækker.

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

mailto:lars.knud@godmail.dk
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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

Ju Jitsu

Der er godt gang i Ju Jitsu i HØST-
Hallen. Og vi fortsætter helt frem til 
sommerferien.

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.

Lars Olsen 
Kontaktperson Floorball 
Tlf. 23 81 01 21 
Floorballudvalget

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

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

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

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

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

De bedste forårshilsner.

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

Fodbold
BØRNE- & UNGDOMSHOLD HØST IF
Så er vi i gang med både træning og 
kampe for alle hold.

Så banerne ved HØST-Hallen 
summer af liv og glade spillere på alle 
hverdage og også i nogle weekender, når 
der er hjemmestævner.

Alle hold børne- & ungdomshold er 
tilmeldt DBU turnering. Man kan følge 
kampen på dette link som referer til alle 
HØST hold: www.dbu.dk/resultater/
Klub/705

Vi har også fået løst vores trænerud-
fordring på U13 DR-holdet. Juan er nu 
suppleret med Marc Steensgaard, som 
det også fremgår af træner oversigten. 

God forårssæson til alle.

Lars Olsen 
Fodboldformand HØST IF 
Tlf. 23 81 01 21

OB 40 – HØST IF
Turneringen er godt i gang for OB 40-hol-
det. Siden sidst har vi spillet fire kampe 

– 1 vundet, 2 uafgjorte og 1 tabt kamp.
Turneringskampe afvikles om 

onsdagen frem til sommerferien – der er 
planlagt 13 kampe frem til sommerferien. 
Kampprogrammet kan ses på dette link:

www.dbu.dk/resultater/
hold/188011_359064/kampprogram

Spørgsmål kan stilles til:

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

VH Fodbold
NVUI/HØST IF 
seniorklubsamarbejde

SERIE 4
Status 16. maj: 8 kampe spillet – 13 points 
(4 vundne 1 uafgjort – 3 tabte)

Men det er en tæt pulje så det bliver 
spændende 6 sidste kampe.

SERIE 5
Status 16. maj: Vi blev nummer 2 i den 
indledende pulje og det betyder at vi er 
med i oprykningspillet efter ombrydning.

Disse klubber er i puljen i opryknings-
spillet: Kristrup B, Ørsted IF, Mørke 
samt VH Fodbold. Der spilles både 
hjemmekamp og udekamp mod disse 
modstandere.

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

AKTIVITETER

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:  Kristrup B, Ørsted IF, Mørke samt VH Fodbold

http://www.dbu.dk/resultater/Klub/705
http://www.dbu.dk/resultater/Klub/705
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

Gospelkoret HØST Ødum Kirke
Korleder Maria Norby Gjødsbøl 
 tirsdag kl. 17.00-18.30
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 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 onsdag kl. 17.00-18.15 Holdleder Bonnie Kristensen, tlf. 22 27 83 31
U13 drenge 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 
  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) 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 IF
Formand Gunvor Bakkegaard, tlf. 22 22 23 85, gunvor@oedumdamgaard.dk
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
  Torsdag kl. 19.00
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

Dementi om jomfruer og prinsesser

Af Rikke Møller Antvorskov

Du har sikkert hørt sagnet om 
kirkerne i Haldum, Voldum og 
Ødum, der angiveligt skulle 
være bygget af tre stumme 
prinsesser eller tre jomfruer.

Forskellige udgaver af sagnet 
fortæller, at landsbynavnenes 
endelse -dum skulle stamme fra 
prinsessernes manglende evne 
til at tale. Og sagnet fortæller 
også hvordan prinsesserne får 
mælet igen, da de tre kirker 
indvies.

Selvom historien er god, så 
er vi nok nødt til at bringe et 
dementi, her i HØST.

Ved et tilfælde faldt jeg 
over et online-foredrag ved 

Peder Dam, ph.d., cand.
scient. i geografi og historie, 
Museumsinspektør v. Odense 
Bys Museer. Peder forsker i 
landbrugs- og landskabshistorie, 
stednavne, bebyggelsesnavne, 
historiske kort og historisk 
geografi ca. 750-1900. Og 
han har blandt andet udgivet 
bøgerne ”Kortlægningen af 
Danmark” og ”Bebyggelser og 
stednavnetyper”.

Foredraget handlede om de 
gamle danske landsbynavne, 
deres oprindelse og betydning. 
Det var nørderi på højt plan, 
men det er altid interessant at 

lære nyt. Og jeg må sige, der ”gik 
en prås op for mig”.

Tænk sig; man kan læse ud 
af landsbyens navn, hvordan 
lokalitetens landskab eller 
kultur har været på navngiv-
ningstidspunktet! Det synes jeg 
er interessant.

Dette her er ikke en viden-
skabelig redegørelse. Men et 
forsøg på at dele en interessant 
vinkel, forklaret i hverdagssprog 
og med en folkelig tilgang.

Hvis man kan læse ud af et 
bynavn, hvordan landskabet er, 
hvad betyder så de bynavne lige 
omkring os?

Vi har både et -bjerg, et -skov, 
et -ved, et -ing, et -um og et par 

-strupper.
Helt generelt deles land-

bynavne op i sammensatte og 
usammensatte stednavne.

Når man ser på de sammen-
satte stednavne, består de 
af et hovedled, der beskriver 
lokalitetens art og et forled, der 
karakteriserer lokaliteten.

F.eks. Birkerød; her 
karakteriserer forleddet Birke 
lokaliteten – altså mange 
birketræer, og hovedleddet 

-rød betyder rydning. Altså 
Birkerød betyder en rydning i 
birkeskoven.

De usammensatte stednavne 
beskriver lokalitetens karak-
teristika, f.eks. Dalum (dativ 
pluralis af dal), der betyder 
noget al a ”ved dalene”.

Udfordringen er, at næsten 
alle stednavne er dannet før vi 
har kilder. Derfor tolker man 
også på sammenhænge med 
arkæologiske fund og senere 
kilder, som kortmateriale og 
hartkorn-opgørelser. Men der er 
altså også tale om en tolkning 
på, hvad hovedleddet i de sam-
mensatte stednavne beskriver; 
er det noget konkret, symbolsk, 
religiøst – eller måske ironisk?

En tommelfingerregel siger, 
at de ældre bebyggelser hedder 
noget med -lev, -løse, -hem 
eller -ing.

F.eks. dateres bynavne med 
endelsen -lev til omkring år 
200-800, altså yngre jernalder 
til starten af vikingetiden.

De kan i langt de fleste 
tilfælde relateres til fund fra 
vikingetiden og 57% af byerne 
er kirkebyer.

Derimod er endelser som 
-torp, -toft og -hus langt yngre, 
idet hovedparten af dem 
stammer fra 900- til 1200-tallet, 
altså fra slutningen af vikingeti-
den til starten af middelalderen. 
De forbindes sjældent til fund 
fra vikingetiden og kun 11 % af 
dem er kirkebyer.

Ordet torp betød i middel-
alderen ”udflytterbebyggelse”. 
I Jyske Lov fra 1241 bruges den 
betegnelse om gårde, der flytter 
ud fra de lidt større landsbyer.

Sprogligt har torp-endelsen i 
dag ændret sig til -rup, -drup og 

-strup. De er med sine 29% den 
mest almindelige endelse på et 
landsbynavn i Danmark.

Tænker man i den forbin-
delse på de herliggende Tåstrup 
og Astrup og deres kendetegn, 
synes jeg, det giver meget god 
mening.
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Her er nogle andre eksempler:

-lev -hem -sted -ing(e) -bjerg

beslægtet med 
”levn” eller ”arve-
gods” i betydning 
af at efterlade 
eller overlade 
noget

”hjem” ”bebyggelsessted” en afledning, der 
udvider brugen af 
f.eks. et adjektiv 
eller et substan-
tiv til at beskrive 
et sted 

”større forhøj-
ning i jordens 
overflade”

Haderslev blev 
i 1231 skrevet 
Hathærslef, og 
kan betyde 

”arvegodset efter 
Hathar” og ”arve-
gods overladt til 
Harthar”

Mårum (nordsjæl-
land) stavedes 
i 1200-tallet: 
Martheme.
Marth betyder 
skov, altså noget 
al a ”hjemmet i 
skoven”

Ølsted – her 
lavede man måske 
særligt god øl?

Tørring er dannet 
af tør + -ing(e) i 
betydningen ”det 
tørre sted”

Findes over-
vejende i det 
vestjyske, så 
selv en lille 
bakken kan være 
baggrund for 
stednavnet

Og så er der selvfølgelig alle 
de andre; -toft, -ung, -hus, -sø, 

-løse, -holt, -by, -balle, -bølle 
og mange flere. Men dem må 
du selv læse videre om, f.eks. 
i Peder Dams ”Bebyggelser 
og stednavnetyper”, som er 
tilgængelig online på: www.mtp.
dk/cgibin/PDFmedopenaccess/
Bebyggelser_og_
sted_44_0_9788763546447.
pdf

Således oplyst tilbage til sag-
net om de stumme prinsesser.

Jeg har spurgt Peder Dam, 
hvad han kan fortælle om de 
tre bynavne Haldum, Voldum 
og Ødum. Er der hold i sagnets 
påstande om prinsesser og 
kirker?

Han skriver at hovedledet, 
eller ”endelsen” er -um, da d’et 
i alle tre tilfælde hører til før-
steleddene i stednavnene. Han 
sætter endelsen i citationstegn, 
da det reelt er to meget forskel-
lige endelser:

1) henholdsvis -hēm i betyd-
ningen bebyggelseshjem samt

2) dativ pluralis, dvs. en 
bøjningsform der angiver, at det 
er tæt ved det, som beskrives i 
forleddet.

I begge tilfælde skrives de to 
endelser i dag næsten altid som 

-um. Den første doktorafhand-
ling inden for navneforskning 
omhandlede netop dette 
emne: Kristian Hald ”De danske 
stednavne paa -um” fra 1942. 
Det fortæller os også, at det 
her emne, ikke er det letteste at 
tolke på.

Ved bynavnet Ødum er det 
sandsynligvis -hēm, ved Haldum 
er det sandsynligvis dativ plura-
lis-bøjningen, mens det ikke kan 
afgøres ved Voldum.

Forleddet ved Voldum 
er det samme ord som i det 
moderne ord (jord)vold. Hvis 
det er -hēm, som er efterleddet, 
bliver den samlede betydning 

”Bebyggelsen ved jordvoldene” 
og ellers betyder det ”Ved 
jordvoldene”.

Ser man på kort over Voldum 
med højdekurver, må man sige, 
at teorien ikke modsiges.

Forleddet ved Haldum er 
sandsynligvis det gamle danske 
ord hall i betydningen ”skrå-
ning”/”skrænt”. Den samlede 
betydning af navnet bliver 
dermed ”På skrænterne” eller 

”Ved skrænterne”. Det forstår 
man jo også godt, når man 
kender Haldum.

Forleddet i Ødum kan være 
enten øth (gammeldansk ord 
for rig) eller øde. Den samlede 
betydning af navnet bliver 
dermed ”Den rige bebyggelse” 
eller ”Den øde bebyggelse”.

Tager man kirkens størrelse 
i betragtning, har jeg lyst til at 
gætte på, at betydningen her er 
den første mulighed.

I de tre stednavne er der 
med andre ord, ikke noget, der 
indikerer hverken kvindenavne, 
prinsesser eller jomfruer. 
Desværre, fristes man til at sige, 
da det er en god historie!

Trænerkursus 
internt i HØST IF Ungdom

Mandag den 9. maj blev der 
afholdt et trænerkursus for 
nogle af vores ungdomstræ-
nere i HØST IF. Instruktør var 
Thomas Fangaard, en af vores 
tidligere trænere for U14/U15 
DR, som har en del trænererfa-
ring og en del trænerkurser på 
sit CV. Vores U12 DR-spillere 

agerede medier i de træ-
ningsøvelser, som Thomas 
gennemgik – til stor inspiration 
for vores ungdomstrænere og 
drengene fik også fem kvarters 
intensiv træning. Efter træ-
ningen var træner og kursister 
samlet i klublokalet til let 
spisning og snak om gode ideer 

og andet ved trænergerningen. 
tak til Thomas Fangaard for et 
godt inspirerende trænerkursus 
og tak til U12-drengene for at 
medvirke som medier til dette 
kursus.

Lars Olsen 
HØST IF

TILBAGEBLIK

http://www.mtp.dk/cgibin/PDFmedopenaccess/Bebyggelser_og_sted_44_0_9788763546447.pdf
http://www.mtp.dk/cgibin/PDFmedopenaccess/Bebyggelser_og_sted_44_0_9788763546447.pdf
http://www.mtp.dk/cgibin/PDFmedopenaccess/Bebyggelser_og_sted_44_0_9788763546447.pdf
http://www.mtp.dk/cgibin/PDFmedopenaccess/Bebyggelser_og_sted_44_0_9788763546447.pdf
http://www.mtp.dk/cgibin/PDFmedopenaccess/Bebyggelser_og_sted_44_0_9788763546447.pdf
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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
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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 for 2022

KP ERHVERVSBILER APS
www.kp-e.dk 

MURERMESTER 
KRISTIAN S. HARDAM
www.mksh.dk 

KE EL
www.ke-el.dk 

MTB SERVICE APS
www.mtbservice.dk 

EDC HUSET 
HADSTEN & HINNERUP
www.edc.dk/
ejendomsmaegler/hadsten 

FLEMMING SØRENSEN 
VVS
www.flemming-vvs.dk 

RAABY & ROSENDAL
www.raaby-rosendal.dk 

2M-AUTO APS
www.2m-auto.dk 

HADBJERG 
TØMRERFIRMA 
MIKKELSEN OG SØN A/S
hadbjergtomrerfirma.dk

Og der er flere på vej…

OK giver en del af 
brændstofprisen 
til HØST IF
Vi har netop fået at vide, at årets sponsorcheck fra 
OK vil lyde på rekordstore kr. 44.516,88.

Tiden under og efter corona har 
været svær for alle foreninger, 
så OK har været så venlige at 
lægge 30 % oveni det indtjente 
beløb. Så tak for det til OK og 
tak til Søren og Steffen, OK 
Ødum, for god opbakning 
og støtte til vores lokale 
foreningsliv.

Tak til alle, der enten har 
hjulpet ved at være på tanken 
ved arrangementer, eller alle 
jer der benytter et OK kort, der 
støtter HØST IF. HØST IF er 
meget taknemmelige for jeres 
støtte!

Når vi modtager checken, får 
vi taget nogle billeder.

Kommende sponsorarrangementer 
på OK i Ødum
Fredag d. 10. juni og fredag d. 15. juli – begge dage 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 


Side 38 | HØST HØST | Side 39

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

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 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://oedum-by.dk

mailto:solviklundholm%40gmail.com?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
http://www.hadbjergborgerforening.dk
mailto:hadbjergborgerforening%40gmail.com?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
mailto:Mtahhan%40gmail.com?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
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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