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HØST på Sommerens ø
Sol står højt, kornet grønt og
fuglen samler føde til sine unger.
Børnenes skoleferie er i gang –
ja selv Fodboldskolen er snart
vel overstået. Det er sommer i
Danmark.
Vi får tid til at føle med alle
sanser; solens varme, vindens
kølige brise, børnenes latter i
haven og vinglassets smukke
kondens.
Piet Hein beskriver smukt
om denne sansefyldte sommertid i Sommerens Ø – her fra
1. vers:

Tegning: Per Tjørnild

Hvergang en sommer igen
kommer dragende,
dvælende, farende hen,
er det som kom man i dybet
af dagene
hjem til sin hjemegn igen.
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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.
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September
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HØST i gode hænder

Velkommen til HØST’s nye redaktør!

Bettina Bøje har sagt ja til at
overtage opgaven som redaktør
for HØST.
Bettina er ikke alene om
arbejdet. Hun har nogle flittige
frivillige, der giver en hånd med
undervejs.
HØST-redaktionen bakker
op om Bettina og de flittige
frivillige ved fortsat at levere
læseværdigt materiale til
bladet.
Niels Bjarne har stadig
ansvaret for layout, og Irma har
styr på pengesagerne.
Per Tjørnild leverer skønne
tegninger, og Martin Møller skriver utrætteligt til Det Historiske
Hjørne.
HØST bliver altså ved med
at ligne sig selv – men lur mig,
om ikke den nye redaktør og
de flittige frivillige med tiden
får sat et flot fingeraftryk på
bladets udvikling.
Tillykke til Bettina og de
flittige frivillige med den spændende opgave.
Tillykke til hele HØSTområdet med jeres nye redaktør.
Rikke Møller Antvorskov

Redaktør-stafetten er sendt videre

FREMOVER SKAL MATERIALE TIL HØST
SENDES TIL: GODHOEST@GMAIL.COM
Du kan altid se deadline til næste blad
i den højre spalte på side 3.

Vi er en lille gruppe, der har
overtaget redaktør-stafetten
efter Rikke, og vi vil gøre vores
bedste for at holde kadencen
og komme godt i mål med
hvert nyt blad. Vi håber, vi kan
være med til at koordinere og
repræsentere alle de gode tiltag
og initiativer, der er i HØSTområdet. Alle er velkomne til at
skrive indlæg og komme med
forslag til indhold i bladet.
Min rolle er at være tovholder for redaktørgruppen, og
jeg glæder mig til samarbejdet
både med HØST-redaktionen
og de forskellige foreninger.
Privat er jeg gift med Claus,
og sammen har vi Emil på 12
og Frida på 14. Vi har boet i
Hadbjerg siden 2005 og har
gennem alle årene nydt godt
af såvel idrætsforening, som
arrangementer afholdt af fx borgerforening eller menighedsråd.
Jeg vil gerne medvirke til, at
HØST også fremover fungerer
som knudepunkt for aktiviteter
og emner, der er vigtige for
lokalområdet.
De bedste hilsener fra
redaktørgruppen
Bettina Bøje
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DET SKER I HØST-OMR ÅDET

Mette Krappe

Lise Thorbøll Melchiorsen

Anne Martiny Kaas-Hansen

Marie Hedegaard Thomsen

René Høeg

Gudstjenesteliste
Juni		
Ødum
Hadbjerg
Andre kirker
Søndag d. 26.
2. søndag efter trinitatis
kl. 9.30 MK		
Juli		
Ødum
Hadbjerg
Andre kirker
Søndag d. 3.
3. søndag efter trinitatis		
kl. 9.30 MK m. Kadet Cordelia Johnston
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
August		
Ødum
Hadbjerg
Andre kirker
Søndag d. 7.
8. søndag efter trinitatis 		
kl. 9.30 AMKH
Søndag d. 14.
9. søndag efter trinitatis
kl. 9.30 AMKH		
Torsdag d. 18.
Plejehjemsgudstjeneste			
kl. 15.00 Møllegården
Søndag d. 21.
10. søndag efter trinitatis 		
kl. 11.00 LTM
Søndag d. 28.
11. søndag efter trinitatis
kl. 9.30 AMKH		
September		
Ødum
Hadbjerg
Andre kirker
Søndag d. 4.
12. søndag efter trinitatis 		
kl. 9.30 MK
Onsdag d. 7.
Tænkepausegudstjeneste
kl. 19.30 MK		
Søndag d. 11.
13. søndag efter trinitatis 			
kl. 11.00 Sct. Pauls Kirke LTM
Torsdag d. 15.
Plejehjemsgudstjeneste			
kl. 15.00 Møllegården
Søndag d. 18.
14. søndag efter trinitatis
kl. 11.00 MK		
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PRÆSTER I PASTORATET
MK
Mette Krabbe
AMKH
Anne Martiny Kaas-Hansen
LTM
Lise Thorbøll Melchiorsen
MHT
Marie Hedegaard Thomsen
RH
René Høeg
GUDSTJENESTER
Gudstjenesterne i de enkelte
kirker kan også ses på
www.hadstenstorpastorat.dk,
sogn.dk eller ved hjælp af
appen Kirkekalenderen – her
vil du også altid kunne se,
hvis der skulle ske ændringer.
Eller snup et eksemplar af
”KiRKEN – kirkebladet for kirkerne i og omkring Hadsten”,
som ligger i våbenhuset.
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Invitation

KOMMENDE MÅNEDER

Velkommen til
Danmarks største Tupperware party
Onsdag den 17. august kl. 19.00, Selling Forsamlingshus Tåstrupvej 25, 8370 Hadsten

VI BYDER PÅ:
•
•
•

•

•
•
•
•
•

På glædeligt gensyn

Lene Bilde Knudsen
Tupperware-konsulent
Tlf. 40 80 26 99
Gitte Schmidt
Tupperware Teamleder
Tlf. 28 51 98 07
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Goodiebag til alle gæster
Der vil være ekstra gave til
alle som bestiller varer
Man vil kunne se næsten
alle produkter fra vores
sortiment
Vi vil lave lidt nemt i nogle
af produkterne, for at
inspirere dig.
Præsentation af aktuelle
nyheder og tilbud
Information om jobbet
som konsulent
Servering af kaffe med
brød
Mulighed for at vinde/få
ekstra gaver
Har du minimum 7 gæster,
er du værtinde og får
gaverne for det.

Tænkepause-gudstjeneste
Onsdag den 7. september kl. 19.30 i Ødum Kirke
Med vores dygtige kirkemusikere Anders Dohn og
Cecilie Høyer-Nielsen
Tema ”Tillid”
Mere information kommer i september-nummeret af HØST

Har du fået fat
i din billet?
STÆRK START PÅ BILLETSALGET TIL
COMEDY NIGHT I HØST-HALLEN
1. juni startede billetsalget til Comedy Night
i HØST-Hallen, hvor vi får besøg af Thomas
Hartmann, Simon Tang og Niels Nielsen. Og der er
på de første 14 dage solgt over 200 billetter af de
i alt 350 stk.
Comedy Night finder sted fredag d. 9.
september kl. 19-21 i HØST-Hallen, hvor
de 3 kendte
komikere vil
skabe en aften
med smil, grin
og latter for op til
350 gæster.
Billetprisen er kun
100 kr., hvilket er utroligt billigt, og da ELRO
Fonden og 2M Auto har
bakket stærkt op om eventet,
skabes der overskud til HØST
IF fra først solgte billet – tak til
dem for det.
Du kan stadig nå at
få en af billetterne via
www.ticketcase.dk/site/hoest-if/

Vinsmagning
Sæt et stort kryds i kalenderen d. 30. september
2022 til Vinsmagning i Hadbjerg Forsamlingshus
Læs meget mere i næste HØST,
Hadbjerg Borgerforening
Line og Birgitte

Musik-i-kirken-festival
2022/2023
Hadsten Storpastorat
og Folkekirken i Voldum Rud

Kirkeliv er musikliv; de to ting hører uløseligt
sammen. Hvert år afholdes der rundt i vores kirker
en mangfoldighed af gudstjenester og koncerter,
og fordi vi hos os er udstyret med så mange
forskellige kirkerum, giver det os netop mulighed
for at indbyde til mange forskellige genrer af
musik i kirken.
Vi samler en række koncerter/gudstjenester,
der løber over det næste års tid, og giver det navnet ”Musik-i-kirken-festival”. Vi håber, du har lyst
at følge programmet rundt og gå på opdagelse i al
den musik, der bliver brugt i vores kirkeliv. Ja, man
kan endda tage sine børn, børnebørn eller naboens børn med til en dag med børnemusik næste
forår/sommer, for selvfølgelig skal musikken for
de mindste også have en plads.
Sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen til:
Torsdag d. 27. oktober
En rejse gennem Europas kirkemusik og
folketoner med Nevesta’s Voice
Nærmere info i næste HØST.
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AKTUELT

SKAL DU KONFIRMERES I 2023?
HUSK tilmelding til konfirmandundervisning.
www.hadstenstorpastorat.dk/livets-begivenheder/konfirmation

BØRNEKOR – hurra!
Menighedsrådets travle forår
Menighedsrådet for ØdumHadbjerg sogne har møde en
gang om måneden og referatet
kan læses på hjemmesiden
hadstenstorpastorat.dk.
Gennem samarbejde med
sognene fra Hadsten, Vissing,
Lyngå, Lerbjerg og Skjød
forsøger vi at effektivisere
drift af kirke og kirkegårde og
opgaverne derved.
Det nye HØST-Huset ved
hallen er et af de faste punkter
på mødet. Lykkes det at holde
planen, er det klar til brug midt
i oktober?
Vi understøtter børnekor for
0.-3. klasse, der øver i Hadbjerg
Kirke torsdage kl. 14-15, samt
Side 10 |
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HØST Gospelkor, der øver i
Ødum Kirke tirsdage kl. 17-18.30.
Vi støtter også alkoholfri
fester for unge i Hadsten Hallen
(den seneste blev afholdt
påsken 2022).
Fornyelse af kirkegårdene
er under udarbejdelse og kan
vi finde pengene, begynder
arbejdet med mere farverige og
haveagtige kirkegårde senest i
foråret 2023.
Byvandring med udgangspunkt fra gravsteder på de to
kirkegårde arbejder vi på at
prøve i foråret 2023, når vi har
fundet en eller flere, der kender
byen og dens familier. Er du den,
der kan og vil fortælle om byen

og fortiden, så kontakt mig; Inge
Sørensen eller Mette Krabbe.
St. Jørgen og dragen i
våbenhuset i Ødum Kirke er
også et fast punkt på møderne.
Han er truet af rødalger (svamp).
Vi håber Nationalmuseet vil
hjælpe og finde en løsning inden
rødalgerne får overtaget.
De sidste måneder har vi haft
ekstra møde og fundet en ny
provst, da Anders Bonde, provst
gennem 13 år, er gået på pension.
Den ny provst indsættes ved
gudstjeneste i Sct. Pauls Kirke i
Hadsten d. 17. august 2022.
Inge Sørensen
Formand

Efter sommerferien starter
børnekorene op med fuld styrke
igen efter en lang pause!
Fra slutningen af august/
starten af september vil det
være muligt at tilmelde sig tre
forskellige kor for børn og unge.
Vi udvider nemlig med et helt
nyt kor for børn fra 7. klasse.
Dette kor vil være for de ældste
og mere ambitiøse sangere. Der
vil være krav om at øve hjemme
(med lydfiler), og der vil være en
stemmeprøve inden optagelse i
koret. Koret har allerede været
prøvet lidt af inden sommerferien med tidligere medlemmer
fra børnekorene. Det tegner
rigtig godt!
DE 3 KOR
Hadsten Storpastorats
Spirekor for børn i 0.-3. klasse
øver i Hadbjerg Kirke torsdage

kl. 14.00-15.00. Cecilie henter
børnene ved Hadbjerg Skole
kl. 14, og så følges vi sammen til
kirken og øver til kl. 15. Efter kor
kan børnene hentes ved kirken
eller blive fulgt over vejen, så de
selv kan komme tilbage i SFO’en.
Hadsten Storpastorats
Børnekor for børn i 3.-6. klasse
øver i Hadsten Sognegård
torsdage kl. 15.30-16.30. Her vil
der være en lille stemmeprøve
og der vil også være krav om at
øve sig derhjemme.
Hadsten Storpastorats
Kantori for piger fra 7. klasse
og op øver i Hadsten Sognegård
tirsdage kl. 16.00-17.00. Koret er
for de mere ambitiøse sangere.
Idet repertoiret vil være flerstemmigt, der vil være krav om
at øve hjemme, og der vil være
en stemmeprøve for at blive
optaget i koret.

Alle tre kor deltager i flere
koncerter rundt om i Hadsten
Storpastorat, og vi synger
spændende og sjove ting til
arrangementer med dygtige
musikere.
Korene er et trygt og venskabeligt miljø at være i, hvor det
vægtes højt at have det rart og
sjovt sammen, mens vi bliver
dygtige til at synge og dyrker
musikglæden.
Der er i skrivende stund
plads i alle tre kor, da vi endelig
kan starte helt op igen, så
tøv ikke med at blive tilmeldt
eller kontakt korleder Cecilie
Marie Høyer-Nielsen på
ceciliemariehoyer@gmail.com
eller tlf. 40 83 92 30, hvis du vil
vide mere om korene eller har
andre spørgsmål.
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Vision om bestyrelsens arbejde
og HØST-samarbejdet

B

estyrelsen i Hadbjerg
Borgerforening er en
forholdsvis ny bestyrelse med store visioner
for Hadbjerg. Vi er professionelt
tænkende, hårdtarbejdende og
resultatorienterede. Vi ønsker
at sikre et overblik for borgere
og gennem frivillig hjælp,
uddelegering og optimering af
processer at skabe den største
værdi for byen.
Vi holder møde hver måned,
og der er rigeligt at tage fat på.
Bestyrelsen har store
ambitioner om både at
fortsætte den gode udvikling af
byen og at igangsætte stærke
events, der kan være med til
at skabe sammenhold og gode
oplevelser igen nu, hvor COVID19-restriktionerne er ophævet.
Vi sparer løbende omkring
udviklingen af borgerforeningen
med vores frivillige, landsbyrådet, andre lokale foreninger
samt Frivilligcenter Favrskov.
Vi har stor fokus på at få mest
muligt med færrest mulige
udgifter for borgerforeningen
ved at søge fonde i videst muligt
omfang. Vi har allerede opnået
bevilling til nyt tag på forsamlingshuset, og er i færd med
at søge bevilling til indvendig
istandsættelse, hvortil vi har
fået tilsagn om de første 90.000
kr. Vi forventer også at søge
fonde til etablering af fjernvarme i efteråret. Derudover har
vi fået bevilling til en bro i søen
og multtoilet, som blot afventer
kommunen.
Med i udviklingen er også
en nytænkning af nuværende
processer, herunder udlejning af

Side 12

| HØST

forsamlingshuset. Vi har ændret
lejeprisen til en “all inclusive”, er
i færd med at lave online booking og vil opsætte nøgleboks
med henblik på at lette opgaven
for udlejer.

Vi har på samme måde
nytænkt sponsorstøtte, sådan
at sponsorerne kan vælge mellem tre forskellige sponsorater
med tre forskellige priser for
på den måde at skabe mere
værdi for dem. Med vores nye
logo håber vi også at kunne
synliggøre os på en anden måde
end tidligere over for både
medlemmer og sponsorer.
Bestyrelsen er begyndt at
nedsætte et udvalg for hver
event med en beskrivelse af
eventet og tilhørende opgaver,
sådan at de frivillige ikke bliver
overvældet. Man kan derfor
også være med til at arrangere
lige netop det event, som
interesserer en og komme med
forslag til nye events.
Vi giver ret frie rammer til
eventet, dog med udgangspunktet, at events i forsamlingshuset
gerne som minimum skal
indbringe omkring 1.000 kr. svarende til udgiften til rengøring
og forbrug.

Vi kan ikke forestille os

HØST-området uden vores

fælles kommunikationsplatform HØST. Men også denne
platform kan man måske
udvikle og gentænke.
Ud over at annoncere vores
spændende arrangementer,
inviterer vi på kryds og tværs
af bygrænserne. Det er helt
naturligt, at lokale arrangementer henvender sig mest til de
lokale beboere, men vi kan med
fordel målrette arrangementer
til en bestemt aldersgruppe
eller interessefællesskab, frem
for landsbyens beboere. Sådan
har vi senest set Selling gøre
det med HØST-byfesten og
Ødum med deres fredagsøl og
naturligvis HØST IF med grundlovsløbet. Man kan overveje at
reklamere for arrangementerne
ved at opsætte en reklamesøjle
på Bavnehøjvej ved Sellingvej
eller tilsvarende.
Måske det også kan have
alles interesse at læse om
seneste nyt fra foreningerne
og vores tanker frem for blot
at læse om de forskellige
arrangementer. Men det kræver
naturligvis også, at vi hver især
giver input til bladet og måske
endda kan finde temaer til de
enkelte blade. Det kræver et
godt samarbejde mellem de
involverede foreninger, hvilket
vi heldigvis i forvejen har.
Med en ny redaktørgruppe og nye medlemmer i
HØST-redaktionen bliver det
spændende at følge og bidrage
til det videre arbejde.
Med venlig hilsen
Hadbjerg Borgerforening

Verdens bedste Jonas Bager
Tidligere i juni havde fodboldformand Lars Olsen prominent
besøg i HØST-Hallen. Her
kom “vores egen” Jonas Bager
nemlig forbi, da han er hjemme
i Danmark på ferie hos sine
forældre i Langskov.
Jonas har netop vundet
sølvmedalje i den belgiske liga
med sin klub Royal Union SaintGilloise, der, som oprykkerhold
og med ligaens næstmindste
budget, var tæt på at skabe
sensationen ved næsten at
vinde mesterskabet foran de
store belgiske storklubber Club
Brugge og Anderlecht.
Jonas kontaktede selv Lars,
fordi han gerne ville skænke

en “match worn” spilletrøje
til klublokalet i sin barndomsklub, hvor han startede sin
fodboldkarriere.
I forvejen hænger hans
debuttrøje fra Randers FC i
klublokalet. Så den suppleres
nu af denne trøje fra belgiske
Royal Union Saint-Gilloise.
Hvor eventyret fortsætter
er uvist, da Jonas har kontraktudløb, så der pågår aktiviteter
omkring hans fortsatte professionelle fodboldkarriere. Held og
lykke med det, Jonas.
Vi er vildt stolte over at have
været en lille del af Jonas’ fodboldeventyr og meget glade for,
at han husker sin barndomsklub

ØHG (nu HØST IF), også imens
han erobrer fodboldeuropa.

Trøjen fra Randers FC, der allerede hænger i klublokalet.
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Pensionisthjælpere
Så er det sommertid, og vi har
derfor haft gang i de udendørs
aktiviteter.
Almindelig vedligeholdelse
af baner, skift af målnet, hjul
etc. er det, vi har lavet den
seneste måned. Arbejdet med
reparation af mål og hjul til
målene pågår, så vi efterhånden
når hele vejen rundt.
Der er skiftet net på nogle
mål, som trængte til det og
ellers anden vedligeholdelse.

FALD I VAND MASKINEN ER
AFLIVET
Mange her fra Hadbjerg har
sikkert haft en tilknytning til
den berømte ØHG ”Fald i vand
maskine”. Den, hvor man møjsommeligt kravler op og sætter
sig og så tålmodigt venter på at
en eller anden rammer skiven
med en bold – så man ryger
ned i det iskolde vand. Har selv
prøvet for ”mange år siden” at
sidde deroppe – og få en dukkert.
”Fald i vandmaskinen” var fast

inventar mange år ved de
tidligere ØHG Sportsfester. De
senere år har den været benyttet af skolen til sidste skoledag
og den har også været brugt
enkelte gange af fodboldskolen.
Men nu er det slut – siderne
var så medtaget, og stativer og
andet til maskinen lever ikke
helt op til de sikkerhedskrav, der
er nu om dage, så vi i pensionistgruppen besluttede, at nu
skulle den aflives. For at kunne
transportere den til lossepladsen var en ”udskæring” med
vinkelsliber nødvendig – det
klarede Henning og Bent, mens
vi andre overvågede, at alt gik
korrekt til med ”aflivningen”
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 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

HØST-Huset
UPDATE MEDIO JUNI
Arbejdet med HØST-Huset
skrider lige så stille og roligt
fremad. Snart bliver der
lukket, og så kan det indvendige
arbejde begynde. Her er vi i gang
med at udvælge fliser, vandhaner, lamper og andet udstyr. Så

tingene går, som de skal, og der
arbejdes efter tidsplanen, der
siger, at HØST-Huset er klar
medio oktober.
Arbejdet med fondsansøgninger til inventar fortsætter,
så vi kan supplere de tilsagn,
vi allerede har fra ELRO

Fonden, Norlys Fonden samt
Sparekassen Kronjylland.
Lars Olsen
Kontaktperson i projektgruppen
Tlf. 23 81 01 21
lars.knud@godmail.dk

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

Gymnastik
sæson 2022-2023
HØST IF Gymnastik

Leg & bevægelse piger/drenge 0-2 år med far/mor



Torsdag kl. 16.45-17.45
Instruktør: Gunvor Bakkegaard



Mandag kl. 17.00-18.00
Instruktører: Blia Solgaard m.fl.



Mandag kl. 17.00-18.00
Instruktør: Henning Espersen m.fl.



Onsdag kl. 17.00 – 18.15
Instruktør: Steffen Espersen & Henning Espersen



Torsdag kl. 17.00-18.30
Instruktør: Steffen Espersen & Henning Espersen m.fl.



Onsdag kl. 18.30-20.00
Instruktør: Steffen Espersen m.fl.



Mandag kl. 18.00-18.45
Instruktør: Louise Rasmussen



Mandag kl. 18.45-20.00 og torsdag kl. 19.00-20.00
Instruktør: Louise Rasmussen



Tirsdag kl. 20.15-21.30
Instruktør: Thejs Jakobsen



Onsdag kl. 20.00-21.00
Instruktør: Daria Struzik



Tirsdag kl. 19.15-20.45
Instruktør: Gunvor Bakkegaard & Benedicte S. Larsen



Mandag kl. 15.00-17.00
Instruktør: Gunvor Bakkegaard

Spillopperne piger og drenge 5 år-0. klasse

Micro springere piger/drenge 1.-2. klasse
Mini springere piger/drenge 3.-4. klasse
Stor springer piger/drenge fra 5 klasse

Teenzumba 13-15 år
Zumba m/k 16+
Crossgym m/k 16+
Step m/k 16+

Rytmekrukker 18+

Friske bedster & older 60+

Vel mødt.
OBS! Der kan forekomme ændringer på de enkelte hold!
Der åbnes for tilmelding på HØST IF’s hjemmeside ca. 1. august 2022
Side 16 |
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Vi har oplevet forholdsvis stort fravær på
torsdage aftener. Derfor har vi besluttet
at lave en prøveperiode, hvor vi går lørdag formiddag, også her i sommertiden.
BEMÆRK at indtil videre er der start
lørdag kl. 9.30 fra HØST-Hallen.
Vi går 4-5 km, og slutter med kaffe og
hygge.
Vagn Salling Poulsen
vsphadbjerg@gmail.com
Tlf. 23 25 19 89

FØLGENDE HOLD STARTER I HØST-HALLEN

Krudtuglerne piger/drenge 3-4 år med far/mor

HØST IF Motion
Stavgang

Krolftræning
HAR DU SET DET NYE

HØST-HUSET?

Med de nye krolfbaner kommer du hele
vejen rundt, og kan bese herlighederne
fra alle sider, hvis du ellers kan løsrive
dig fra det spændende spil og de muntre
bemærkninger.
Det er stadig mandag og fredag kl. 13
med efterfølgende kaffe og hygge.
Kom gerne og check dine talenter, det
koster ikke noget at prøve et par gange.
Kontaktpersoner
Vagn Salling Poulsen, tlf. 23 25 19 89
Alice Madsen, tlf. 28 52 34 68

Ju Jitsu
Vi holder sommerferie og starter igen i
august.
Yderligere information og kontakt
www.facebook.com/hadbjergjujitsu
Thomas Langton
Ansvarlig for HØST IF Ju Jitsu

Floorball
Faste træningstider er mandage kl.
20.00-22.00 i HØST-Hallen
Vi er gået på sommerpause fra uge 26.
Opstart igen efter sommerferien
annonceres i facebookgruppen HØST
Floorball.
Jesper Provstgaard Kristiansen
Kontaktperson
Tlf. 60 69 89 89

Bordtennis
Vi er gået på sommerferie, når HØST
juli udkommer.
Opstart og træningstider efter
sommerferien annonceres i facebookgruppen og i septembernummeret af
HØST.
Peter Thybo Christensen
Tlf. 50 74 73 15
ptc@aabnet.dk

Badminton
HØST IF er klar med en ny badmintonsæson med start fra 1. september 2022.
Pris pr. bane/sæson: 1.200 kr.
Der er banetildeling mandag 15.
august kl. 19.00 i HØST-Hallen.
BANER I HØST-HALLEN
SÆSON 2022 – 2023
Dag
Mandag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Torsdag

Periode
Antal ledige baner
18.00-19.00
3
19.00-20.00
3
16.00-17.00
5
18.15-19.15
2
21.00-22.00
3
16.00-17.00
5
17.00-18.00
1
18.00-19.00
1
20.00-21.00
3
16.00-17.00
3

Dorte S. Kjeldgaard
HØST IF
Tlf. 40 36 58 22
dorte.s.kjeldgaard@hotmail.com
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NVUI/HØST IF seniorklubsamarbejde

Fodbold

Børne- & Ungdomshold HØST IF

VH Fodbold

FORÅRSSÆSON ER SLUT
Så nåede vi i mål med en forårssæson
helt som normalt uden restriktioner.
Der har været gang i den på banerne
de seneste uger for at nå alle kampe i
de forskellige årgange og samtidig at
vedligeholde træningen. God intensitet
og højt humør har præget både kampe
og træning.
Alle hold børne- & ungdomshold
er tilmeldt DBU turnering til efteråret.
Alle årgange rykker en række op her i
sommerpausen. U8 bliver U9, U9 bliver
U10 etc.
Sidste træning var i uge 25 lige før
skoleferien, medmindre andet er aftalt
på de enkelte hold.
Opstart efter sommerferien
informeres på de enkelte årgange.
Træningstiderne efter sommerferien i
august er uændrede.
God sommer til alle.
Lars Olsen
Fodboldformand HØST IF
Tlf. 23 81 01 21

U13 DR IGEN VINDER AF PULJE
(UBESEJRET)
U13 DR har efterhånden spillet både en
efterårssæson og nu en forårssæson
som ubesejret. Godt gået af holdet. Til
efteråret rykker de en tak op i niveau – så
bliver modstanderne også lidt bedre.
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.
Lars Olsen
Tlf. 23 81 01 21
lars.knud@godmail.dk
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Status d. 14. juni

U13 DR har ikke tabt en turneringskamp i efterårs- og forårssæsonen.

FODBOLDSKOLE 2022 I HØST IF
UGE 26, 27. JUNI- 1. JULI
Den årlige fodboldskole i Hadbjerg er i år
27. juni til 1. juli.
Den officielle tilmelding sluttede 13.
juni.
Der var 14. juni tilmeldt 83 deltagere,
som indtager banerne ved HØSTHallen i uge 26 sammen med 14 officials
(skoleledere, trænere og trænerføl).
Som nævnt på side 36 her i bladet er
Hadbjerg Tømrerfirma hovedsponsor
for årets fodboldskole. Desuden har
DanBolig Hadsten meldt, at de kommer
forbi med vandposer til deltagerne
i det forhåbentlig gode vejr, når
Fodboldskolen gennemføres.
Fodboldformand Lars Olsen
HØST IF Fodbold
Tlf. 23 81 01 21
lars.knud@godmail.dk

OB 40 – HØST IF
Turneringen er godt i gang for OB 40-holdet. Siden sidst har de spillet fire kampe
– en vundet og tre tabte kampe.
14. juni resterer tre kampe inden
sommerpausen.
Spørgsmål eller andet vedrørende
OB 40-holdet kan stiles til
Jozsef Verba
Holdleder
tlf. 86 22 60 99
mobil 60 80 67 29
verbi007@hotmail.com

SERIE 4
13 kampe spillet – 23 points (7 vundne – 2
uafgjort – 4 tabte)
Men det er en tæt pulje, så faktisk kan
vi inden sidste runde stadig nå en andenplads i puljen og dermed få playoffkamp
mod Serie 3 hold. Det kræver dog en sejr,
og at HOG og Værum spiller uafgjort i
deres topopgør.
Men ellers er toppen af Serie 4 nok
VH Fodbolds niveau – så selv om vi gerne
vil rykke op – kan vi sagtens leve med
toppen af Serie 4.

SERIE 5
Oprykningspillet mangler lige sidste
runde. Den er meget tæt, masser af
uafgjorte kampe, VH Fodbold har spillet
tre uafgjort – VH Fodbold spiller i sidste
runde mod Kristrup, som skal vinde for
at rykke op.
Så efter den kommende weekend
18.-19. juni er forårssæsonen slut. En
OK forårssæson med flest opture og et
par enkelte nedture, som skulle have
givet lidt flere points. Men uanset så
er det en OK forårssæson med en fin
træningsindsats.

God sommer til alle – vi ses på banerne i
Voldum og Hadbjerg til efteråret.
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
Serie 5:Kristrup B, Ørsted IF, Mørke samt VH Fodbold
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QUICKGUIDE

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

		

til aktiviteter og kontaktpersoner i HØST-området

VH Fodbold

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

Gospelkoret HØST

Ødum Kirke

Korleder

Maria Norby Gjødsbøl, tlf. 40 83 92 30, ceciliemariehoyer@gmail.com

Gymnastik

HØST-Hallen

Formand

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

tirsdag kl. 17.00-18.30
HØST IF

Leg & bevægelse – piger/drenge 0-2 år med far/mor

Torsdag kl. 16.45-17.45

		

Instruktør: Gunvor Bakkegaard

Krudtuglerne – piger/drenge 3-4 år med far/mor

Mandag kl. 17.00-18.00

		

Instruktører: Blia Solgaard m.fl.

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

Spillopperne – piger og drenge 5 år-0. klasse

Mandag kl. 17.00-18.00

Begynder/let øvede

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

		

Instruktør: Henning Espersen m.fl.

Øvede

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

Micro springere – piger/drenge 1.-2. klasse

Onsdag kl. 17.00 – 18.15

Børnekor

Hadbjerg Kirke / Hadsten Sognegård

		

Instruktør: Steffen Espersen & Henning Espersen

Korleder

Cecilie Marie Høyer-Nielsen, tlf. 40 83 92 30, ceciliemariehoyer@gmail.com

Mini springere – piger/drenge 3.-4. klasse

Torsdag kl. 17.00-18.30

Badminton

HØST-Hallen

HØST IF

Kontaktperson

Dorte Schmidt Kjeldgaard, tlf. 40 36 58 22, dorte.s.kjeldgaard@hotmail.com

Bordtennis

HØST-Hallen

Kontaktperson

HØST IF

Hadsten Storpastorats Spirekor for børn i 0.-3. klasse

torsdag kl. 14.00-15.00, Hadbjerg Kirke

		

Instruktør: Steffen Espersen & Henning Espersen m.fl.

Hadsten Storpastorats Børnekor for børn i 3.-6. klasse

torsdag kl. 15.30-16.30, Hadsten Sognegård

Stor springer – piger/drenge fra 5 klasse

Onsdag kl. 18.30-20.00

Hadsten Storpastorats Kantori for piger fra 7. klasse og op

tirsdag kl. 16.00-17.00, Hadsten Sognegård

		

Instruktør: Steffen Espersen m.fl.

Teenzumba – 13-15 år		

Mandag kl. 18.00-18.45

		

Instruktør: Louise Rasmussen

Zumba – m/k 16+		

Mandag kl. 18.45-20.00 og torsdag kl. 19.00-20.00

Floorball

HØST-Hallen

HØST IF

Kontaktperson

Jesper Provstgaard Kristiansen, tlf. 60 69 89 89

Fodbold

Ved HØST-Hallen

Fodboldformand

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

		

Instruktør: Louise Rasmussen

Hjælper

Bent Engdal Nielsen, tlf. 22 25 01 74

Crossgym – m/k 16+		

Tirsdag kl. 20.15-21.30

Ungdomskoordinator

Rasmus Knage Thomsen, tlf. 21 84 16 41

		

Instruktør: Thejs Jakobsen

HØST IF

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

Træner Cecilie Devantie, tlf. 40 63 57 37

Step – m/k 16+ 		

Onsdag kl. 20.00-21.00

		

Træner Tilde Dvinge Verba, tlf. 50 43 47 58

		

Instruktør: Daria Struzik

		

Holdleder Helle Oxholm, tlf. 21 66 06 36

Rytmekrukker – 18+ 		

Tirsdag kl. 19.15-20.45

U8 piger/drenge

Træner Thomas Lund, tlf. 27 51 88 70

		

Instruktør: Gunvor Bakkegaard & Benedicte S. Larsen

		

Træner Ida Søndermark Vinther, tlf. 26 31 80 04

Friske bedster & older – 60+

Mandag kl. 15.00-17.00

		

Træner Frida Bøje Glavind, tlf. 71 78 90 15

		

Instruktør: Gunvor Bakkegaard

		

Holdleder Zennie Lyager, tlf. 40 33 15 53

Kirke i Børnehøjde

Hadbjerg Kirke

U9 piger/drenge

Træner Nikolaj Hald, tlf. 20 63 74 95

Sognepræst

Mette Krabbe, sms 40 88 96 00 , mekr@km.dk

udendørs torsdag kl. 16.45-17.45

udendørs torsdag kl. 16.30-17.30

		

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

Ju jitsu

HØST-Hallen

udendørs onsdag kl. 17.00-18.15

Træner Emil Stougaard, tlf. 51 86 50 20

Kontaktperson

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

udendørs mandag kl. 17.00-18.00

Træner Søren Kop Fogsgaard, tlf. 26 87 52 40

Børn (skolealder)		

Tirsdag kl. 17.00-17.45

udendørs onsdag kl. 17.00-18.15

Holdleder Bonnie Kristensen, tlf. 22 27 83 31

Ungdom og voksne		

Tirsdag kl. 18.00-19.00 og torsdag kl. 20.00-21.15

udendørs tirsdag kl. 17.00-18.15

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

Krolf

Ved HØST-Hallen

udendørs torsdag kl. 17.00-18.15

Marc Steensgaard, tlf. 29 24 77 31

Kontaktperson

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

		

Holdleder Claus Glavind, tlf. 71 78 02 30

		

		

Holdlederhjælper Maria Damgaard Larsen, tlf. 61 36 76 58

Løb

Start fra HØST-Hallen

U14/U15 piger

udendørs tirsdag kl. 17.45-19.00

Træner Sune Lauritsen, tlf. 41 29 92 99

Kontaktperson

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

udendørs torsdag kl. 17.45-19.00

U12 piger
U13 drenge

tirsdag kl. 17.30 ca. en gang om måneden
HØST IF

HØST IF
Mandag kl. 13.00 og fredag kl. 13.00
HØST IF

Træner Thomas Jørgensen, tlf. 40 63 57 37

		

		

Holdleder Trine G. Lauritsen, tlf. 40 62 10 05

Stavgang

Start fra HØST-Hallen

Lørdag kl. 9.00

U14/U15 drenge

udendørs tirsdag kl. 16.30-18.30

Træner Søren Søndergaard, tlf. 27 21 31 97

Kontaktperson

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

udendørs torsdag kl. 16.30-18.30

HØST IF

Træner Marc Steensgaard, tlf. 29 24 77 31

		

		

Holdleder Christina K. Dose, tlf. 41 89 30 16

Volleyball

HØST-Hallen

		

Holdleder Rikke Juul Særmark, tlf. 51 22 09 73

Kontaktperson

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

Oldboys +40

Holdleder Jozsef Verba, tlf. 86 22 60 99

Voksne mixhold		
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Spiller kampe onsdag kl. 19.00

Torsdag kl. 19.00
HØST IF
Torsdage kl. 20.00-22.00
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DET HISTORISKE HJØRNE

Smedjen på Baunehøjvej
Af Martin Møller

Smedjen på Bavnehøjvej er
opført i 1780. Det har ikke været
mig muligt at finde frem til,
hvem der byggede den, og hvem
der var smedemester dengang. I

de offentliggjorte folketællinger
fra 1787 og langt op i 1800-tallets håndskrevne lister, ja der
rækker mine evner simpelthen
ikke til at tyde hieroglyfferne.

Herunder ser vi det første billede af smedjen på Bavnehøjvej,
venligst udlånt af Lokalarkivet.

Lokalarkivet oplyser, at det er Smed Anton Pedersen, født den 12. marts
1880 og hustru Karen Marie, født 1. august 1881 i Nr. Galten, med børnene Ane Marie, født den 12. november 1906 og Johanne, født den 13.
oktober 1908, på armen. Familien kom til Hadbjerg i 1905. Det er smedelærling Ejner Jensen, født 30. marts 1895, og de er i gang med at sko
hesten. Billedet er givet til Lokalarkivet af lærerinde Marta Christensen,
som skulle have været lærerinde i Hadbjerg fra 1930 til 1950.

Billedet her er samme bygning, her taget i 1915. Her er

I folketællingen fra 1921 er Anton Pedersen stadig smedeme-

der ikke sat navn på personerne, men mon ikke det skul-

ster i Hadbjerg sammen sin hustru, og nu med 4 børn.

le være smedemester Anton Pedersen, tænker jeg.
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Af de helt gamle billeder er
også et ”Gadeparti i Hadbjerg”,
som Gårdejer Hans Grosen har
beskrevet for Lokalarkivet i
1970.

Smedjen i dag.
De sidste mange år smedjen var i drift, var det Smedemester Poul
Pedersen, der var smeden i byen, der beskæftigede sig med alt
inden for faget, vvs og smedearbejde, indtil han gik på pension.
Det er i Pouls tid som smedemester, at smedjen har udviklet sig til de bygninger vi kender i dag, da der er blevet
udvidet og bygget om i 60-erne, 80-erne og 90-erne.

Fotoet er af indkørslen til Hadbjerg fra øst ad
Baunehøjvej, fortæller Hans Grosen.
Første hus t.h. er udbygningen til Carl Pedersens gård, og første hus
t.v. er tidl. Hadbjerg Central, senere barbersalon, Bavnehøjvej 138.
Smedjen, Bavnehøjvej 136, ses ikke her på billedet, men på samme side ses sprøjtehuset, også beskrevet som Brandstationen,
og bagved er det smedens hus, der er nyopført, da billedet er blevet taget. (Bavnehøjvej 134 er iflg. BBR opført i 1902,
så billedet må så ca. være taget på det tidspunkt)
Helt i baggrunden til venstre ses Hans Grosens gård.

Her et udsnit af et af Det Kgl. Biblioteks billeder fra 1961
hvor vi ser smedjen bagfra, og vi kan se, at blandt andet en grønthøster venter på reparation.
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Før Poul overtog firmaet, var
det Pouls far Søren Pedersen,
der var smeden i byen, og
jeg husker, at dengang smed
Skovbo solgte smedjen i Ødum
til Gunnar Sørensen, måtte
bønderne trække hestene til
Hadbjerg for at få dem skoet.

Poul Pedersens far, Søren
Pedersen står i folketællingen
1940 som smedemester, og gift
med Anna. Helt præcist hvornår
Søren Pedersen overtog forretningen efter sin far, ved jeg ikke.

I 1950 så forretningen stadig
ud som dengang, den blev
opført.
Søren Pedersen døde i 1973
kun 63 år gammel, og Anna
døde som 82-årig i 1999.

Kaffen er druk-

TILBAGEBLIK

ket og kagen
spist. Nu er Den
Hundesvære Quiz
i gang. Vinderne
havde 42 rigtige svar
ud af 45 mulige.

Billedet er fra Det Kgl. Biblioteks luftfotoarkiv 1950.
Mon det lille hus i øverste højre hjørne er sprøjtehuset? Ved nogen det?

Før den tid var det også familien, der drev smedje i Hadbjerg.
Det var Anton Pedersen, som
var gift med Karen Marie, der var
smeden, og i folketællingen fra
1916 står han også opført som
smed, så forretningen har været
på familiens hænder i mange år.
Karen Marie døde i 1959 og
Anton Pedersen i 1960.
I huset, hvor lastbilen kører
forbi, var der før i tiden central,
og her (tror jeg) boede smeden
også, for i folketællingerne
fra 1916 og 1921 står ud over
Side 26
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Fototekst 8

centralbestyrer Christiane
Møller, også Anton Pedersen,
hustru og børn opført.
I folketællingen dengang
havde smedjen matr. 50 og
centralen matr. 50a.
Christiane Møller var udover
centralbestyrer for Hadbjerg
Central også syerske, og hvor
længe Hadbjerg havde egen
central, og hvornår der kom
telefon til Hadbjerg, ved jeg ikke.
Centralen, Bavnehøjvej 138
blev opført i 1810, nok ikke som
central, vil jeg tro.

De første telefoner kom til
Danmark i 1880 og kostede
en halv årsløn. I 1900 var der
20.000 husstande, der havde
telefon, og i 1950 var tallet
oppe på 60.000 telefoner. Først
langt op i 50-erne begyndte
centraldamerne at forsvinde, og
nylig i 70-erne var centralerne
automatiserede.
I mange år herefter var der
frisørsalon i huset Bavnehøjvej
138, her var det Hagbard Jensen,
der var frisørmester.

Grundlovsdag
i Hadbjerg

Det var den dejligste sommerdag, man kan tænke sig. Solen
skinnede fra en skyfri himmel,
og der var dejligt læ i udskolingsgården på Hadbjerg Skole.
En sluttet flok var mødt frem
for at høre den traditionsrige
grundlovstale, som Simon Buus
Olsen stod for i år.
Tusind tak, Simon, for en vedkommende tale, som udfordrer
og giver stof til eftertanke.

Vi har fået lov at bringe
Simons tale her i bladet, så du
også får chancen for at være
med i snakken ude i byen.
Kagen var uovertruffen,
kaffen varm og øllene kolde.
Quizzen var svær – igen i år, og
der var lækre præmier til de
heldige vindere.
Grundlovsløbet blev fløjtet
i gang til tiden, og de ihærdige

løbere fik gode tider og behørige
klapsalver.
Tusind tak til alle jer, der var
med til at gøre dagen hyggelig.
Grundlovsdag er en god dag
for demokratiet og en god dag
for fællesskabet i HØST.
På HØST-redaktionens vegne
Rikke Møller Antvorskov
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Resultater fra HØST Grundlovsløbet
Både løbet og Grundlovsdagarrangement i HØST, var
desværre noget ramt af det
gode vejr og at det også var
pinseferie. Dette betød kun
12 løbsdeltagere til dette års
hyggelig familieløb i HØST.
I skal dog ikke snydes for
resultater og billeder fra en
skøn og aktiv dag.
Hele resultatlisten kan
findes på høstif.dk

2,5 KM BØRNE- OG FAMILIE-LØB
Pige
Dreng

5 KILOMETER
Kvinde

HØST

Placering
1.

10 KILOMETER
Mand
Kvinde
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Placering
1.
2.
1.
2.

Placering
1.
1.
2.

Navn
Ella Jakobsen
Smilla Kristensen
Noah Jakobsen
Storm Kristensen

Tid
22:36
23:45
18:37
18:46

Navn
Line Storgaard

Tid
27:27

Navn
Per Dreyer
Christina Mikkelsen
Cathrine Dreyer

Tid
1:00:32
53:38
1:00:31

Grundlovstalen 2022
v. Simon Buus Olsen

Tak for ordet og tak fordi jeg
måtte komme her i dag.
At få lov at stå her i dag er et
privilegie for mig. Hvis nogen
havde sagt til mig for 10 år siden
at jeg skulle være grundlovstaler om 10 år, havde jeg nok grint
og smilet. Da jeg blev spurgt,
fik jeg at vide at jeg havde op til
20-25 minutter, og jeg styrede
selv emnet, ingen afbrydelser og
”ordet er frit”.
Bliver det meget bedre for en
politiker?
Jeg kunne snakke om mange
ting, som var direkte målrettet
Grundloven. Hen over de sidste
4-5 år har der været pres på
vores Grundlov, pres på vores
retsstat, pres på de idealer
vores samfund er bygget op på.
Jeg nævner i flæng:
- Rigsretsag mod Støjberg
- Corona-krisen
- Forsamlingsforbud, tvangsvaccination, med meget andet i
Corona-tiden.
- Minkskandalen
- FE-sagen, og at Regeringen
har villet stille Claus Hjort foran
en dommer for ”landsforræderi”
Men jeg tænkte, at jeg ikke vil
være en ”spreder” til et grundlovsmøde i Hadbjerg, men i

stedet forsøge at ”samle”, motivere, inspirere og forhåbentligt
få jer til at gå hjem med en tanke
om, hvad vi kan gøre bedre i dag,
som vi ikke gjorde i går.
Hvordan gør man så det?
Lad mig fortælle en historie
fra min dagligdag.
Jeg er i min fritid håndboldtræner. Det er jeg ikke
nødvendigvis god til, da jeg
nærmere er fodboldmand, men
ved en ”fejl” kom jeg ind til et
infomøde for et U17 pigehold
i Hadsten, og de manglede en
træner, og så sad jeg jo lige der,
og vupti så blev jeg træner for
en flok 15-16-årige piger.
Og hold op det er anderledes, end alt jeg har prøvet før i
fodboldverdenen som træner.
Jeg har altid gået og sagt, at jeg
har ”trænet” velsagtens alle
aldersgrupper i mine mange
år som træner. Startende med
3-6-årige drenge, da jeg var 14
år, der ikke lyttede overhovedet,
og løb rundt og gjorde nærmest
det modsatte af, hvad jeg sagde
til dem. U8-U10-U12-U14, et af
Danmarks bedste pigehold i U13
for nogle år siden, Herresenior.
Men at træne 15-16-årige
piger, midt i puberteten og med

alle de ting, der sker i deres liv –
WAUW siger jeg bare. Det er en
opgave, en stor opgave – men
i øvrigt en sindssygt sjov og
livsbekræftende opgave.
Mindst en gang om ugen,
kommer en af de her piger til
mig, brødebetynget og lettere
opgivende og siger: ”Simon... Jeg
har ik’ styr på mit liv”, og slår ud
med armene.
Mit svar er næsten altid: ”Det
er der da ingen, der har som
15-16-årig – jeg havde ikke styr
på mit liv, da jeg var 25 år. Nyd
da i stedet, at du har friheden,
ingen forpligtelser, kan gøre lige
hvad du vil. For om 10-15 år så
hedder det kreditforeningslån,
billån, to børn, hus, villa og
vovse. Nyd da, at du ikke ved,
hvad morgendagen bringer og
så slap af i det.”
Og hertil svarer flere af dem,
at jamen Simon, vi skal jo have
de og de karakterer, hvis jeg skal
blive en god advokat eller blive
læge, eller hvad deres drømme
nu måtte være.
Eller at de ikke lykkes med
drengene, de har det svært
socialt, de har problemer på
hjemmefronten synes de, eller
at de enten er for tykke eller
HØST | Side 29

for tynde... Og ja, når man er
træner for 15-16-årige piger, er
min største opgave som træner
faktisk at være deres fortrolige
i mange sammenhænge. De
mangler simpelthen fortrolige
i deres liv ellers, der både kan
hjælpe og fortælle dem, at tingene nok skal gå. Rigtig meget
er facade, de ellers har, for man
skal jo helst ikke bryde ud af
samfundsnormerne.
Jeg fortalte en af dem om,
hvordan mine ungdomsår blev
brugt...
6 år som ansat på diskotek,
fester hver torsdag-fredag-lørdag, alt for meget alkohol, rigtig
mange fede fester, oplevelser.
Men også at jeg havde HHX’s
højeste fravær på årgangen, jeg
dumpede matematik, jeg dumpede mit speciale i første hug på
videregående uddannelse, jeg
har gået arbejdsløs...
Men også at miste min
bedste ven da jeg var 13 år, da
han blev kørt ned i Ødum.
Også at jeg selv året efter
kørte galt (upåvirket) med
to unge piger i bilen grundet
akvaplaning, hvoraf den ene lå
8-10 dage i koma og svævede
mellem liv og død. At jeg er
blevet hentet af ambulance,
hvor jeg var på vippen, fordi jeg
havde lagt mig til at sove i en
skov i november måned. At jeg
i mange år og velsagtens først
for 4 år siden, fandt min plads,
og min vej i livet. Men også at
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jeg den dag i dag stadig forsøger
at lære at finde min plads, hvor
jeg kan hvile i mig selv og bare
være mig selv – uden omtanke
for hvad omverdenen tænker
om mig.
Et af vores dogmer i vores
samfund er, at vi ikke må bryde
normerne, vi må helst ikke fortælle, at vi ikke er perfekte, at vi
ikke lykkes, eller at vi faktisk har
det dårligt.
For første gang i mit liv den
anden dag, da jeg løber ind i en
kammerat, der spørger, hvordan
det går, svarede jeg: ”Det går
faktisk ad h… til – jeg har det
ikke særligt godt”.
Hvor tit siger vi andet end,
at ”det går godt”, og så fortæller
vi om de gode ting, der sker i
vores liv?
Via mit hverv som U17 træner
har jeg pludselig fået en større
forståelse for, at ja, vi har en
generation ramt af stress – vi
har en ungdomsgeneration
ramt af stress.
Jeg forstår godt, de er
stresset.
De skal som 16-årige vælge
deres livsvej allerede der (føler
de),
de skal have gode karakterer,
de skal have mange venner,
de skal være gode med det
modsatte køn,
de skal have en god familie,
de skal lykkes med deres
fritidsaktiviteter,

de skal have fritidsjob,
de skal være med i byen,
de skal lave mærkelige
ting, når de er fulde, så de har
historier at fortælle,
de skal kysse med de
”forkerte” og forhåbentligt også
de rigtige,
og meget, meget andet, der
fylder deres hoveder. Så jeg
forstår godt, at de her unge
piger, jeg har haft fornøjelsen af
at træne i år, er stresset, og føler
at det er voldsomt, hvad der
kræves af dem.
Men vi er alt for hurtige til at
konkludere i øst og vest, hvad
fejlene er, og hvad vi strukturelt
burde gøre.
Skrot folkeskolereformen,
sænk karaktergennemsnit, gør
dit og gør dat.
Jeg er ikke fan af folkeskolereformen, det kommer
jeg tilbage til... Men lige her,
handler det for mig ikke om
strukturelle ting vedtaget eller
afskaffet i Folketinget – her
handler det om alle os, der skal
gøre en indsats.
Alle, der har børn, skal gøre
en indsats. Alle vi voksne skal
gøre en indsats.
SAMFUNDSREGULERINGER
Vi bryster os af at leve i et af de
mest frie, liberale demokratier i
verdenen.
Alligevel er vores love og
regler overfor borgere og

virksomheder i Danmark 3-doblet på 30 år?
Vi regulerer og regulerer.
Vi har regler for, hvor meget
luft der må være i isen.
Vi har en regel, der tilsiger,
”cutie” ikke må bruges om en
cigaret.
Vi har en regel, der tilsiger, at
det er ulovligt at synkronisere
vores tid på vores smartphone
til dansk tid.
Det er forbudt at tilbyde
rutekørsel privat mellem
København og Ringsted, men
det er okay mellem København
og Slagelse,
Det er forbudt at oprette et
apotek over 76 km væk fra ens
hoveddomicil.
Det er forbudt at klippe
græsset, så det staver ens

virksomhedsnavn – på ens egen
virksomhedsgrund.
Og mange, mange andre, helt
mærkværdige reguleringer.
I Favrskov har vi senest
politisk diskuteret tilskud til
hjemmepasning af egne børn.
Det var før 1. april i år ikke
muligt at få tilskud til at passe
sine egne børn, men bedsteforældre og sågar helt fremmede
kunne man få tilskud til som
forældre – men ikke hvis man
selv var forælder til barnet?
Det er da forunderligt, hvor
reguleret vi er også her.
Vi har verdensrekord i at
udlicitere vores børn til andre
end os selv.
Og jeg forstår det stadig ikke
i en tid, hvor minimumsnormeringer har været et hot tema i
mange år:

”Findes der bedre normeringer for vores børn end en voksen
til et barn, og så er den voksne
sågar far eller mor?”
Minimumsnormeringer er en
anden forunderlig ting.
Jeg er slet ikke modstander af
gode normeringer, men via lov
og regulering?
Hvis I nu tænker over det
som forælder – vil I så helst have
jeres barn blive passet af en god
pædagog, som kan håndtere 9
børn, eller af en dårlig pædagog,
der skal håndtere 6 børn, men
nærmere kun burde håndtere
3 børn?
Der regulerer vi, så vi kan
sige, at vi har prøvet at gøre
noget, hvis nu tingene går galt.
I Favrskov har vi enorm mangel på dagplejere – alligevel har
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vi selv fundet på en regel om, at
dagplejere ikke må holde hund.
Fordi 1 hund 1 gang i tidens
løb har bidt et af børnene, der
var hos dagplejeren.
Det er forfærdeligt, at det er
sket – men fejl sker altså! Det er
mennesker, vi har med at gøre.
Men en ting er vores regulering
fra statens side – noget andet er
de ”uskrevne regler”.
Vi kender vel alle Janteloven,
men der er så mange uskrevne
normer og ”regler”, vi som mennesker higer efter at opfylde.
Jeg husker sidste år i
valgkampen til KV21, var jeg til
et oplæg på DjH, hvor en ung gut
stiller sig op og fortæller, at da
han havde fortalt sin mor, at han
ville gå der – havde hun sagt:
”Du er da alt for god til at blive
håndværker”? What...
Men det er blevet normen,
at man skal på gymnasie,
handelsskole og så videre på Uni
eller Handelshøjskolen. Gerne
statskundskaber, det er et hit.
Men vi står overfor at mangle
100.000 håndværkere om 10 år.
Og 40.000 SOSU’er om 10 år.
Den her samfundsnorm
om, at universiteterne er det
”ultimative” og skal være målet
for alle vores børn, det forstår
jeg ikke.
Men det gælder også i
mange andre aspekter – vi har
”uskrevne regler” om, at man
skal stile efter familie, børn og
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en stor bil. Hvorfor egentligt?
Hvis man lever fint i sig selv og
har et godt liv, hvorfor skal man
så påduttes en ”uskreven regel”
om, at så er ens liv ikke ”rigtigt”
bare fordi man er alene?
Der er ”uskrevne” regler
for, hvordan man har et godt
parforhold, hvordan man skal
være som gifte. Hvorfor?
Prøv at tænke jer til, at en
i jeres vennekreds er manden
eller konen utro. Men at modparten tilgiver, og man kommer
videre. Der ligger man implicit
en mistro til den person, om
hvorfor i alverden har du tilgivet
det, hvordan kan du bo sammen
med den anden og alt sådan?
Det er ”tabu” at tilgive.
Og så er det ”tabu” at vise
sårbarhed. Som da jeg sprængte
en grænse for mig personligt,
og fortalte min kammerat den
anden dag, at jeg havde det
dårligt.
For jeg er selv et produkt af
perfekthedskulturen. Det er
vigtigt, at folk tror, alt er godt,
jeg kan det hele, og der er styr
på det. At vise sårbarhed, er
svært og ”tabubelagt”.
Men vi er alle sårbare, vi
mangler trygheden til at turde
at vise den – og den tryghed har
de 15-16-årige piger, jeg træner
i håndbold, fundet ved mig og
min co-træner. De har fået et
frirum i at gå til håndbold, hvor
de oveni kan få lov at have det
sjovt, grine og være en del af

et fællesskab, men også vise
sårbarhed overfor mig, der selv
er utrolig dårlig til netop den
disciplin, men deraf også forstår
dem.
Men de er belagt med
samfundsnormer, som de selv
sætter over sig – men som vi
også pådutter dem, som f.eks.
moderen til sønnen på DjH.
FRIHED TIL FORSKELLIGHED
Jeg er liberal, fordi jeg tror
på friheden til forskellighed.
Mennesker er ikke ens, mennesker er ikke maskiner – vi er
af kød og blod og hver enkelt
har sine egne gode og dårlige
egenskaber.
Alligevel har vi f.eks. med
folkeskolereformen formået at
skabe noget, hvor vi vil ensrette
alle børn.
Alle skal være lige, og have
samme viden og egenskaber.
Det er et problem – for børn
er altså ikke ens og responderer
ikke ens.
Jeg er ikke folkeskolelærer
eller pædagog, så måske taler
jeg ud over min egen basale
viden. Men jeg tror på, at vi ikke
kan ensrette en skole i Hjørring
med en skole i indre København
– det kan vi heller ikke fra
Ulstrup til Søften i Favrskov.
Fordi den gruppe børn, man
står med, er forskellige, skal
vi også have forskelligartede
tilbud til disse børn.

Nogle lærer bedst med
tavleundervisning, nogle lærer
bedst ved at gå en tur i naturen,
andre ved at være aktive, nogle
ved at bygge med LEGO og så
videre og så videre.
Nogle kan håndtere gruppearbejde, andre kan bedst lide at
arbejde alene. Nogle kan lide at
have lektier for, andre vil have
bedst af, at de er lavet i skoletiden. Nogle kan kapere lange
skoledage, andre kan ikke.
Men med folkeskolereformen, plejer jeg at fortælle det
således:
Forestil jer et maleri, og så
rammen omkring maleriet.
Rammen er vores overordnede
målsætninger/vejledninger.
Og så kan en given folkeskole
placere sig i rammen, hvor de
mener det passer bedst for dem,
ud fra faktorer som geografi,
socioøkonomi, lærernes kompetencer, og vigtigst – børnene.
Hvor passer den gruppe børn,
man står med, bedst ind.
Med folkeskolereformen har
vi gjort rammen så lille, at vi
har skabt en kasse, hvor alt for
få børn kan passe ind i, uanset
hvad skolerne og lederne ellers
prøver på.
I stedet skal vi skrotte
folkeskolereformen, gøre
rammen større og så stole på
vores dygtigere lærere, ledere
og pædagoger – som vi altså
har brugt MASSER penge på at
uddanne. Og så vise dem tillid.

INGEN, går på arbejde for at
lave fejl – ingen...
Man vælger at blive folkeskolelærer, fordi man vil børnene
det absolut bedste – og så er
nogen bedre end andre ja, til
den del, men vi må simpelthen
lære at stole på at vores lærere,
ledere og pædagoger altså ikke
går på arbejde, for at lave fejl og
være dårlige, de går på arbejde
fordi de vil vores børn det
absolut bedste.
Nogle gange sammenligner
jeg det at være træner for et
ungdomshold i fodbold med at
være lærer for en klasse – eller
sammenligning er det næppe.
Vi kan udfordre og være efter
lærerne i skolen. Men når vores
børn så skal til fodbold, så sender vi gladeligt børnene afsted,
kører hjem og henter dem igen
bagefter, uden spørgsmålstegn?
Forskellen er bare at lærerne
er uddannet til at tage vare på
vores børn ud fra pædagogiske
tankegange – det er jeg altså
ikke.
Jeg synes blot det er lidt
morsomt og mærkværdigt at i
den ene del er vi HELT OPPE og
opmærksomme og i den anden,
der er vi helt loose med det, så
længe børnene kommer glade
hjem.
Vores børn er forskellige, vi
mennesker er forskellige.
Derfor skal vi lære at hylde
friheden til forskellighed.

Vi skal hylde at vores unge
mennesker vil noget forskelligt,
eller faktisk ikke ved som 15-16årige, hvad de skal bruge deres
liv på.
Og så skal vi lære dem, at
det er okay at fejle – det har vi
allesammen gjort.
Vi skal bare lære af de fejl vi
laver.
Jeg tror vi alle vil være stolte
af vores børn, uanset hvilken vej
de vælger og hvordan deres liv
løber af stablen. Men jeg tror vi
glemmer at fortælle dem, at det
er helt okay at være forskellige
fra deres venner. Det er altså
ikke så vigtigt om du får 4, 7
eller 10 i 9. klasse i dansk. Det
betyder ikke at du ikke kan blive
advokat eller få adgang til den
og den uddannelse.
Vi skal fortælle vores unge
mennesker, at det er okay ikke
at være vigtig og afgørende i alle
kampe de spiller i fodbold og
håndbold f.eks.
At det er okay, man bare vil
gå til sin idræt for at hygge sig og
være sammen med vennerne.
Og så skal vi give plads til at
vores unge ikke altid ved hvad
de vil endnu. At det er okay at de
husker at nyde friheden, at de
ikke har så mange forpligtelser
og at de skal finde en ro i sig
selv, før de kører på med resten
af livet.
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PR AKTISKE INFORMATIONER

Den Blå Café

Ferie

DET HANDLER OM
RELATIONER
Rigtig meget handler for
mig, om relationer. At tro et
godt liv, partout skal være i
overhalingsbanen, i en perfekt
udadtil verden, hvor alt virker
forunderligt – det er der 1.000
eksempler på ikke er korrekt.
Senest fulgte jeg let med i
sagen om Johnny Depp. En som
mange kvinder mener er blandt
verden lækreste, en med mange
penge, en som hele verdenen
kender, der er med hvor alle
stjernerne er.
Alligevel viste sagen at han
tager stoffer, har alkoholproblemer og meget andet.
Når vi skal skabe en generation af ikke-stressramte, så
handler det for mig om, at vi skal
droppe perfekthedskulturen og
i stedet hylde relationerne.
Det er fedt at være på forsiden og blive hyldet i 15 minutter
– men hvem husker det egentligt
om 14 dage?
Det handler om at finde ens
egen måde at leve et godt og
lykkeligt liv på. Hvor du har
gode relationer, der hjælper
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dig på rette vej, når tingene går
skævt. For tingene vil gå skævt
en gang imellem, det gør det
for os alle – vi tror det bare ikke
altid.
Og når det går skævt, skal
vi turde vise, at vi er der for
hinanden. Ligesom vi skal turde
at vise sårbarheden, så folk kan
være der for en.
At være der for ens familie, at
være der for ens venner, at være
der for dem, der har brug for
hjælpen i en periode – det skal vi
fremelske igen.
Vi får ikke bedre relationer ved 100 likes på et fedt
Instagram-foto. Men vi skal
bruge tiden til at lytte, spørge og
turde at være ærlige, når vi ikke
har det godt og lige har brug for
lidt hjælp.
På den måde tror jeg på, at vi
også kan hjælpe rigtig mange af
de problemer, vi som samfund
har nu og i fremtiden, på vej. Ved
at turde at være ærlige, turde
at fortælle at det er okay man
ikke lykkes med alting, turde at
være uperfekt. Turde at være
sig selv og trives i den man er,

og omgives med dem man har
lyst til.
Og så håber jeg, at de unge
piger, jeg har trænet i år, lykkes
med lige det de ønsker i livet,
også selvom de ikke ved det
lige nu.
Men jeg håber også, at de
finder relationerne, som altid er
der – når livet går skævt.
At nå hele vejen til toppen,
kan være en del af at skabe
et godt liv for nogen, men i
min læringsproces i livet, ved
jeg, at selvom jeg er ”ham der
Simon, der står for cykelløb,
familiemesse, comedy night,
foredrag m. Daniel Rye og nu er
byrådspolitiker”, og jeg sikkert
også skal en del af de ting i mit
videre liv – så er det relationerne der er vigtigst. Det er dem
som hjælper dig i livets gang, og
dem der betyder noget.
Så husk at dyrke jeres relationer og hjælp de unge mennesker
med det også, så når de møder
bump på vejen i livets uransalige gang, så har de nogen tæt
på dem til at hjælpe sig.
Tak for ordet og god
grundlovsdag!

Jeg holder sommerferie
i august måned. I denne
perioder henviser jeg til
kirkekontoret i Hadsten på
telefon 86 98 04 25 eller til
mine kolleger i Hadsten på
telefon 86 98 08 09.
Mette Krabbe

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

Den Blå Café holder åbent den
første fredag i hver måned
kl. 15.00-17.00 i Hadsten
Sognegård. Den Blå Café er et
gratis tilbud til alle i Favrskov,
der har mistet, og som har lyst
til at mødes med andre, der
ved, hvad det vil sige at miste
et betydningsfuldt menneske
i sit liv. Den Blå Cafe er et
supplement til sorggrupperne
i “Folkekirken Favrskov” og er
både for dig, der har været med
i en sorggruppe, for dig, som
overvejer at begynde eller for
dig, som ønsker at mødes med
andre i samme situation. Bag
Den Blå Café står “Folkekirken
Favrskov”. Vært er sognepræst
Mette Krabbe.

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

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

Sponsorer for 2022

Årets sponsorcheck
kr. 44.516,88

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

OK Plus Ødum er convenience-butikken for lokale og folk
på farten og tilbyder et varieret
sortiment af food to go, kioskvarer og services.

HØST IF takker OK og den
lokale OK Ødum for godt samarbejde og støtte til det frivillige
lokale idrætsliv i HØST IF.

Hadbjerg Tømrerfirma
bliver hovedsponsor for
Fodboldskolen i Hadbjerg
Hadbjerg Tømrerfirma er
en inkarneret del af Hadbjerg,
HØST-området og af HØST IF,
hvor Claus, Christina og resten
af familien altid engagerer
sig i de ting, der sker rundt
omkring i området, f.eks. til
Grundlovsløbet, hvor Christina
blev nummer 1 på 10 km ruten
endda.
Hen over årene har de
haft alle børnene med på
Fodboldskolen i Uge 27(26)
i Hadbjerg over de sidste
mange år, og nu bakker de
stærkt op om afholdelsen i år,
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nemlig som hovedsponsor for
Fodboldskolen.
Dette er en del af det
store sponsorat, vi tidligere
har fortalt om her i HØST,
hvor Hadbjerg Tømrerfirma
har hævet engagementet i
idræts- og foreningslivet i
HØST-området.
Det er noget vi i HØST IF og
arrangørerne af fodboldskolen
er rigtig glade for, da det kommer til at skabe en grobund for
endnu en dejlig fodboldskole for
100 børn fra området, der hen
over en uge får smil, grin, sjov,
læring, udvikling og fællesskab
ind under huden i det forhåbentligt gode vejr.

Simon Buus Olsen
HØST IF Sponsorudvalg
SimonBuusOlsen@gmail.com

EDC HUSET
HADSTEN & HINNERUP
www.edc.dk/
ejendomsmaegler/hadsten
FLEMMING SØRENSEN
VVS
www.flemming-vvs.dk

Hadbjerg Tømrerfirma
sponsor for
Fodboldskolen i uge 26

Sponsorudvalget
HØST IF har til stadighed
brug for praktisk og økonomisk hjælp. Derfor er det
dejligt når virksomheder og
private giver tilsagn om at
give en hånd.
Hører I om nogen der kan
være potentielle sponsorer,
vil vi godt lige have ”et vink”
så vi kan få fulgt op på dette i
sponsorudvalget.

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…

Tak for opbakningen Claus
og Christina – vi ser frem til en
dejlig uge i samarbejde med
Hadbjerg Tømrerfirma.
KOMMENDE
SPONSORARRANGEMENT
Fredag d. 15. juli kl. 12.00-16.00.
Kig forbi og få tegnet et OK kort
og få en gave med.

Fri Vask – hele dagen
Nu kan du vælge Fri Vaskabonnement afhængig af
hvornår på dagen det passer
dig bedst.
Fri Vask Formiddag
kr. 149
Fri og ubegrænset bilvask for
den tilmeldte bil i alle OK’s
vaskehaller fra åbningstid
indtil kl. 12.00
Fri Vask Aften
kr. 149
Fri og ubegrænset bilvask for
den tilmeldte bil i alle OK’s
vaskehaller fra kl. 18.00 og
indtil lukketid.
Fri Vask Hele dagen
kr. 229
Fri og ubegrænset bilvask
for den tilmeldte bil i alle
OK’s vaskehaller i hele
åbningstiden.

OK Ødum er vores lokale indkøbsbutik i HØST-området,
hvor vi kan få det vi lige står
og mangler. Fx kan vi hente
morgenbrød både hverdage
og weekender, og der er flere
muligheder for at få stillet
sulten med varme menuer, når
vi ikke selv vil stå ved kødgryderne. OK Plus i Ødum er godt
lokalt sted at handle og en
rigtig god samarbejdspartner
for HØST IF!
OK aftaler
Brændstof:Du støtter
ungdomsarbejdet i HØST IF
med 5 øre pr. liter, hver gang
du tanker, når du har et OK
benzinkort eller OK-app, der er
tilknyttet HØST IF.
Elektricitet:Bestil elektricitet via OK, så får HØST IF
dobbelt op, altså 10 øre i tilskud pr. tanket liter brændstof.
Mobilabonnement:For hvert
abonnement tegnet ved OK
får HØST IF yderligere 5 øre pr.
liter tanket brændstof.
Tilmelding:Er du interesseret
i dette gode OK tilbud med

Mit OK
OK’s tilskud når jeg tanker:
OK Benzinkort
OK El
OK Mobil Lars
OK Mobil Bente
I alt pr. liter

5 øre
5 øre
5 øre
5 øre
20 øre

De aftaler jeg har på el og
mobil er gode aftaler på
rimelige vilkår. For mig er det
vigtigste, at jeg kan bidrage
med 20 øre pr. liter til HØST IF.

støtte til HØST IF, så download
OK appen til iOS eller Android,
eller bestil et OK-kort på HØST
IF’s hjemmeside eller kontakt
undertegnede.
I klublokalet i HØSTHallen er der brochurer etc.
og det vil også kunne ses på
hjemmesiden,
Støt lokalsporten i HØST
IF. Sidst fik ungdomsarbejdet
i HØST IF over 38.000 kr. i
sponsorstøtte af OK.
OK app
Det er nu muligt at downloade
en app til Android og iOS, så
man ikke skal bruge kort
til betaling på tanken, men
betale via OK-app.
Det er vigtigt under opsætningen at angive den forening
man vil støtte – så husk at
tilvælge HØST IF! Så vil HØST
IF stadig få 5 øre, 10 øre eller
mere pr. liter når I tanker. Man
kan også vælge MobilePay,
men så er der ingen støttekroner til HØST IF!
Hvis man bruger betalingskort i automaten, er der ingen
ændringer.
Kortholdere, der også har
app, kan anvende begge dele.

Hvad kan din støtte til
HØST IF’s ungdomsarbejde
blive?
Ring til OK, tlf. 70 10 20 33,
og få din aftale opdateret med
de tjenester du har behov for.
Husk at sige at HØST IFsponsoraftale 558 640 skal
tilknyttes. Så støtter du
HØST IF yderligere.
Lars Olsen
OK sponsorudvalg
Lars.knud@godmail.dk
Tlf. 23 81 01 21
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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

sellingborgerforening@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
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

graver@hadbjergkirke.dk
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
hanspeterkrogh.dk
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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ONSDAG

TORSDAG

30

FREDAG
Fodboldskole
Den Blå Café,
kl. 14.00

1

Sep.

LØRDAG

12

19

26

11

18

25

14. Gudstjeneste, kl. 9.30

6

27

20

13

1. Der åbnes for
tilmelding til årets gymnastikhold
5. Den Blå Café, kl. 14.00
7. Gudstjeneste, kl. 9.30
13. Deadline til HØST september

5

17.
18.
21.
28.
29.

Tupperware party, kl. 19.00
Plejehjemsgudstjeneste, kl. 15.00
Gudstjeneste, kl. 11.00
Gudstjeneste, kl. 9.30
HØST september udkommer

28

21

14

7

29

22

15

8

d
o
G
r
e
m
m
o
s

Fodboldskole
Fodboldskole
General
forsamling
Selling Borger- og
Grundejer forening,
kl. 18.00
28
29

4

27

Aug.

juli-august
udkommer

HØST

TIRSDAG

Fodboldskole

MANDAG

Fodboldskole

30

23

16

9

2

SØNDAG

31 

24

17

10

3

9. Comedy
Night
21. Sogneudflugt

Gudstjeneste,
kl. 11.00

Gudstjeneste,
kl. 11.00

Gudstjeneste,
kl. 11.00

Gudstjeneste,
kl. 11.00

Gudstjeneste,
kl. 9.30

Juli

