
HØST
H a d b j e r g   Ø d u m   S e l l i n g   T i d e n d e

Nu skal 
HØST-Huset 
indvies
Alle er indbudt fredag 
den 14. oktober 
kl. 10.00 8
Favrskov har fået ny provst
1. august tiltrådte René Høeg som provst i 
Favrskov Provsti. 
Han kommer fra en stilling som lokal sogne-
præst i Voldum-Rud og er derfor allerede et 
kendt ansigt i Favrskov.  16

Oktober 2022, 39. årgang
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Selvom vi i Danmark er 
verdenskendte for vores 
hygge, har vi alligevel 
taget den amerikanske 
halloweentradition med 
gys og uhygge til os i stor 
stil. Den giver os mulig-
hed for fællesskab med 
sjov og ballade midt i 
efterårsmørket. Vi kan 
klæde os ud, pynte hus 
og have med spindelvæv 
og edderkopper og lave 
flotte, udskårne græskar, 
der lyser op i den mørke 
tid. Det er en særlig 
aften, når børnene går 
rundt til “slik eller bal-
lade”, og der er chance 
(eller risiko) for et ekstra 
gys i nogle hjem. Også i 
år kan børnene i HØST-
området samles til en 
gyselig fest, når grumme 
gode kræfter inviterer til 
halloweenfest i Ødum.

En anden smuk 
tradition er folkekirkens 
århundredgamle marke-
ring af allehelgen, som 
finder sted den første 
søndag i november. 
Her skabes rum for at 
mindes kære, der er gået 
bort, og plads til sorgen i 
samvær med andre.

Nu kan kirke og 
idrætsforening i fæl-
lesskab snart indvie 
områdets nye kultur- og 
idrætshus og dermed 
skabe endnu mere plads 
til forskellige aktiviteter 
og arrangementer. Find 
invitationen i dette 
nummer, og læs meget 
mere om områdets 
arrangementer, tiltag og 
nye ansigter.

God oktober og god 
HØST.

De bedste hilsener 
Redaktørgruppen

Halloween
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mailto:jcmoebler%40hotmail.com?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
http://8370.dk
http://www.hadstenstorpastorat.dk
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DET SKER I HØST-OMR ÅDET

Præster

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.

Kirkebil
Har man behov for taxa til 
kirke eller arrangementer i 
præstegården og sognegår-
den, ringer man til Byens Taxi, 
tlf. 86 98 27 11.

Gudstjenesteliste
Oktober  Ødum Hadbjerg Andre kirker
Søndag d. 2. 16.søndag efter trinitatis kl. 11.00 Høstgudstjeneste 

Tirsdag d. 4. Ældregudstjeneste   kl. 10.00 kaffe i sognegården  
      kl. 11.00 Skt. Pauls AMKH
Søndag d. 9. 17.søndag efter trinitatis  kl.  9.30 MK med kadet kl. 11.00 Skt. Pauls MK med kadet
Søndag d. 16. 18.søndag efter trinitatis kl.  9.30 MHT 
Torsdag d. 20. Plejehjemsgudstjeneste   kl. 15.00 Møllegården MK
Søndag d. 23. 19.søndag efter trinitatis  kl. 11.00 MK
Søndag d. 30. 20.søndag efter trinitatis   kl. 11.00 Skt. Pauls RH med kadet
November  Ødum Hadbjerg Andre kirker
Tirsdag d. 1. Kirke i børnehøjde  kl. 17.30 MK
Søndag d. 2. Allehelgen kl. 11.00 MK 
Onsdag d. 9. Koncert kl. 19.30 Den danske Salmeduo 
Søndag d. 13. 22.søndag efter trinitatis  kl.  9.30 LTM
Torsdag d. 17. Plejehjemsgudstjeneste   kl. 15.00 Møllegården LTM
Søndag d. 20. Sidste søndag i kirkeåret kl.  9.30 MK kl. 11.00 MK
Søndag d. 27. 1. søndag i advent kl. 14.00 familiegudstjeneste 
Tirsdag d. 29. Kirke i børnehøjde  kl. 17.30 MK
December  Ødum Hadbjerg Andre kirker
Søndag d. 4. 2. søndag i advent  kl. 11.00 MK med indvielse af den nye alterdug
Tirsdag d. 6. Kirke i Børnehøjde kl. 17.00 Ødum Forsamlingshus – juleteater for børn 
Søndag d. 11. 3. søndag i advent kl.  9.30 MHT 
Søndag d. 18. 4. søndag i advent  kl. 16.00 med korsang og De Ni Læsninger
Fredag d. 23. Lillejuleaften  kl. 16.00 MK julegudstjeneste
Lørdag d. 24. Juleaften kl. 15.00 MK kl. 13.00 MK kl. 14.00 Kollerup MK
Søndag d. 25. 1. juledag kl. 11.00 MK 
Mandag d. 26. 2. juledag   kl. 11.00 Skt. Pauls MHT
Lørdag d. 31. Nytårsaftensdag   kl. 13.30 Skt. Pauls MHT

https://www.hadstenstorpastorat.dk
https://sogn.dk
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Gud det’ for børn

Kirke i Børnehøjde
Sæsonstart den 27. september kl. 17.30 i Hadbjerg Kirke

Tag børnene med i kirke 
tirsdag aften en gang 
om måneden. Sæt jer 
på kirkebænken og få et 

lille pusterum midt i en hektisk 
hverdag. Klokken ringer, orglet 
spiller, vi synger salmer og åbner 
den gamle fortællekasse for at 
se, hvilken historie vi skal høre i 
dag. Bagefter spiser vi sammen 
i våbenhuset, inden vi alle går 
glade hjem og finde vores seng.

Minigudstjenesten varer ca. 
20 minutter og menighedsrådet 
sørger for pizza, grøntsager, 
vand og kaffe.

Tilmelding til Mette Krabbe 
på mail mekr@km.dk eller sms 
40 88 96 00

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

Efteråret 2022
Tirsdag den 27. september 
Hadbjerg Kirke kl. 17.30
Tirsdag den 1. november 
Hadbjerg Kirke kl. 17.30 
Tirsdag den 29. november 
Hadbjerg Kirke kl. 17.30
Tirsdag den 6. december 
Ødum Forsamlingshus. 
Juleafslutning med tea-
terforestilling kl. 17.00

Høstgudstjeneste med 
minikonfirmander, gårdbesøg 
og helstegt pattegris

Søndag den 2. oktober kl. 11.00 i Ødum Kirke

Minikonfirmanderne deltager i høstgudstjenesten 
i Ødum Kirke.

Efter gudstjenesten er der traditionen tro 
frokost og leg for børn på en af sognets gårde. 

I år byder Else og Jens Torp velkommen på 
Tulipangården, Byvej 10, Selling. Her serverer 
menighedsrådet helstegt pattegris, vi skal høre 
om stedets historie og Else og Jens vil fortælle om 
Tulipangården i dag.

Arrangementet afholdes og planlægges i 
samarbejde med Ødum byforening. Der kan købes 
drikkevarer til maden og vi slutter dagen af med 
kaffe og kagebord.

Alle er velkomne.

Ødum-Hadbjerg Menighedsråd

Billeder fra høstgudstjenste i 2021 i 
Ødum Kirke og Ødum Forsamlingshus.
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INDVIELSE AF HØST-HUSET
På en grund ved siden af HØST-Hallen i hjertet af den østjyske muld har vi 
plantet et frø, der har vokset sig til et nyt samlingssted til glæde for borgerne i 
Hadbjerg, Ødum og Selling.

Et nyt kultur- og idrætshus, hvor der vil være liv og aktiviteter til glæde for 
det lokale sammenhold. Et sammenhold, som vi er stolte af.

Vi vil derfor gerne se dig til en festlig lejlighed, hvor vi ”klipper snoren over” 
til HØST-Huset.

fredag den 14. oktober kl. 10.00

Der vil blive serveret en forfriskning undervejs.

Med venlig hilsen 
Ødum-Hadbjerg Menighedsråd / HØST IF
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Åbent hus
Kanonen afd. Hadbjerg

Kære naboer
Længe har vi haft i støbeskeen at byde borgere 
fra byen ind til en hyggelig eftermiddag i afdeling 
Hadbjerg.

Lørdag den 15. oktober kl.13-16

er der varm kakao og lidt at spise i Kanonens 
afdeling i Hadbjerg, for de af byens borgere der 
måtte have lyst.

Adressen til os er Bavnehøjvej 139B, Hadbjerg
NB. Tag gerne godt med tøj på, hvis vi skal være 

i haven.
Vi glæder os til at tage godt imod jer!

Med venlig hilsen 
 Personalet og de unge i Kanonens afdeling Hadbjerg

Halloween 2022 
Invitation til børn i HØST-området mellem 6 og 12 år

Traditionen tro, fyrer vi af en 
”Uhyggelig halloweenfest” i Ødum Forsamlingshus! 
Og du er hermed inviteret til årets fest!
Lørdag d. 22. oktober kl. 17-20

Så skynd dig at sætte et stort x 
i kalenderen, sig det til dine for-
ældre, så de kan få dig tilmeldt 
gerne allerede nu til Mona 
Tahhan Lykkebo på Messenger. 
Skriv en privat besked senest d. 
18. oktober med dit barns fulde 
navn, så kommer det på listen. 
Vi har maksimalt plads til 75 
børn, så det er først til mølle.

Vi serverer noget rigtigt 
klamt og lækkert monstermad 
til aftens og skrækkelig, men 
skøn kage til dessert.

Vi spiser ca. kl. 18.
Vi har skrækkelige dejlige 

danse-toner, så eventyrlige 
væsener, vampyrer, hekse, spø-
gelser med flere, får mulighed 
for at få bevæget de skæve 
knogler, svinget med hårlok-
kerne og rørt lattermusklerne. 

Der bliver også en skræmmende 
overraskelses-oplevelse 
(selvfølgelig tilpasset børnenes 
forskellige aldre).

Så find dit indre monster 
eller eventyrlige fe frem og kom 
til årets fest!

Det koster 25 kr. Betaling 
sker på Mobilepay 69922 (Ødum 
byforening).

I skal huske en enkelt guld-
mønt eller to til sodavand (10 
kr.) og/eller juice (5 kr.).

Husk at tilmeldingsfristen 
er 18. oktober ved midnat… 
uuuhuuuh

Af hensyn til planlægningen, 
opfordrer vi til at denne dato 
overholdes.

Mange eventyrlige monsterhilsner 
Mona og Maria 
(og det store crew af frivillige!)

Kanonen, Bavnehøjvej 139 B

En hilsen til 
børnenes voksne
Stor tak skal på forhånd lyde 
til jer frivillige voksne, der 
hjælper os med at få det hele 
til at ske!

Vi ønsker hjælp af nogen 
forældre til madlavning, 
pyntning og oprydning.

Vi har en særlig gruppe 
på Facebook, som I kan blive 
inviteret ind i, såfremt I 
ønsker at deltage i planlæg-
ning, madlavning, pyntning 
af lokale, udskæring af græs-
kar etc. Gruppen hedder: 

”Halloweenfest 22. oktober 
2022 i Ødum”

Udklædte voksne er 
i øvrigt velkomne hele 
aftenen. Dog er der kun mad 
til jer, hvis der er rester.

Skrækkelige hilsener 
fra Mona og Maria
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VERDENS VIGTIGSTE BOG – 
KRISTIAN LETH OM BIBELEN

Torsdag den 26. oktober kl. 19.30 på Hadsten Højskole

I podcasten Bibelen Leth fortalt på P1 gennemgår 
Kristian Leth bibelen og dens betydning. I dette 
foredrag fortæller han, hvorfor bibelen er verdens 
vigtigste bog, og forklarer, hvordan den påvirker 
os alle sammen, vores dagligdag, vores omgivel-
ser og vores forståelse af os selv i verden.

Via nedslag i og genfortællinger af en række 
historier fra bibelen bliver alt fra missioneren og 
fundamentalisme til universalisme og – ja – selv 
ateisme forklaret som videreudviklinger af ten-
denser i kristendommen med rod i bibelen.

Samtidig trækkes der tråde tilbage til det, der 
kom før, sådan at vi forstår, hvor radikale vores 
almene, overleverede ideer i virkeligheden er. 
Hvordan forstår man bibelen og kristendommen 
i en større, menneskelig kontekst? Hvad er det for 
et øjeblik i menneskehedens historie, vi lever i? Og 
hvor er vi på vej hen efter, at bibelen måske ikke 
fylder lige så meget, som den har gjort før?

Foredraget er respektfuldt og udogmatisk, 
men udfordrer både troende og ateister til at 
revurdere deres egen forståelse af den cirka 2000 
år gamle samling tekster, der har lagt grundlaget 
for den kultur og det samfund, vi lever i i dag.

FAKTA OM KRISTIAN LETH
Kristian Leths talent peger i mange retninger, 
og man fristes til at tænke, om der overhovedet 
er noget denne Brooklyn-bosatte kulturelle 
altmuligmand ikke har prøvet. Men mest af alt 
er Kristian Leth musiker og forfatter, og han har 
udgivet 15 plader og 9 bøger! Derudover har han 
produceret et utal af radioprogrammer, podcasts, 
TV-programmer, skrevet operaer, artikler, produ-
ceret og komponeret sange for Oh Land, Søren 
Huss, Pernille Rosendahl, Coco O. og mange 
andre.

Kristian Leth har netop udgivet bogen ’En Vej 
Ud Af Tågen’ om hans barndom.

Derudover er Kristian Leth altid aktiv som 
foredragsholder, hvor han bl.a. holder oplæg 
med udgangspunkt i hans bog "Håb – et forsvar 
for fremtiden" og hans nye foredrag "Verdens 
vigtigste bog – Kristian Leth om Bibelen".

GRATIS ENTRÉ

Kræver tilmelding på 
www.hadstenstorpastorat.dk/leth

https://www.dr.dk/lyd/p1/bibelen-leth-fortalt
http://www.hadstenstorpastorat.dk/leth
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AKTUELT

Minikonfirmander i sensommeren 
for 3.B på Hadbjerg Skole

Torsdage uge 44 til 48 i Ødum Præstegård

Fra uge 44 og til og med uge 
48 tilbydes elever på Hadbjerg 
Skole minikonfirmandundervis-
ning hver torsdag eftermiddag 
efter skoletid.

Minikonfirmanderne bliver 
hentet på skolen, og vi tager 
bus nr. 2 kl. 13.30 til Ødum 
Præstegård.

Tilmeldingsblanketten og 
orientering om undervisningen 
er at finde i uge 41 i AULA på 
Hadbjerg Skole. Undervisningen 
foregår sammen med kirke- og 
kulturmedarbejder Rasmus 
Simonsen.

Vi glæder os til at møde jer!

Mette Krabbe

Gospelkoret HØST – nu en forening
Gospelkoret HØST har eksisteret siden vinteren 
2019, og er nu blevet en forening.

Vi holdt stiftende generalfor-
samling den 16. august 2022, 
så nu har vi både vedtæg-
ter, bestyrelse og en årlig 
generalforsamling.

Vi holder til i Ødum Kirke 
og synger hver tirsdag kl. 
17.00-18.30 under ledelse af 

sangerinde, glædesspreder og 
korleder Maria Nordby.

Vi er et kor med glade, dejlige 
mennesker, et godt fællesskab.

Man må gerne komme 
og dele den glæde vi har ved 
gospelsang.

Der er altid plads til flere – 
både mænd og kvinder i alle 

aldre – og der kræves ikke opta-
gelsesprøve for at komme med. 
Du kan få to gratis prøvegange.

Vi går altid glade hjem med 
musik i krop og hjerte.

Hvis du vil i kontakt 
med bestyrelsen, kan 
du bruge denne mail: 
gospelkorethost@gmail.com.

Med sang i hjertet, 
Gospelkoret HØST

KOMMENDE MÅNEDER
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FAVRSKOV HAR FÅET NY PROVST
Nyt ansigt i kirkedøren – 
og lidt på kirkegården

Lisanette kender vi. Hun har 
siden april arbejdet hårdt på at 
holde kirkegårdene pæne. Og 
når det ind imellem har knebet 
med at nå alting, har kirkegårds-
folkene fra Hadsten givet en 
hånd med. Men det kan være 
svært at nå både det grønne og 
samtidig stå i kirkedøren om 
søndagen.

Fra september vil man kunne 
møde et nyt venligt menneske 
i kirkedøren, idet vi har ansat 
Isidora Cale som kirketjener.

Isidora er 30 år og har erfa-
ringer fra andre servicestillinger.

Isidoras opgaver bliver 
udover at være kirketjener også 
at have styr på menighedsrå-
dets lokaler i HØST-Huset; 
rengøring, indkøb, stille af og 
rydde op.

Vi glæder os meget til at tage 
hul på samarbejdet, og sammen 
med Isidora få gode arbejdsva-
ner og aktiviteter sat i søen i 
HØST-Huset.

På kirkegårdene får 
Lisanette også brug for en lille 
smule ekstra hjælp til de grønne 
opgaver. Her vil man primært 
kunne møde Randi Angel, som 
er og har været ansat af Hadsten 
Menighedsråd i mange år.

Vi håber at have sat et stabilt 
hold for de næste mange år.

Vi glæder os meget til det 
fælles samarbejde. Og vi ved, at 
medarbejderne også glæder sig 
til at tage godt imod jer – både 
på kirkegården, i kirkedøren og i 
HØST-Huset.

Rikke Møller Antvorskov 
Daglig leder

”Jeg glæder mig til at bakke 
op om det gode arbejde ude 
i sognene. Folkekirkens 
nærdemokrati er en vigtig 

faktor i folkekirkens udfoldelse. 
De lokale menighedsrådsmed-
lemmer kender nærområdet og 
derfor ved de også bedst, hvor-
dan kirken skal virke på deres 
sted”, udtaler den nyudnævnte 
provst René Høeg.

”Jeg ser frem til at lære 
alle Favrskovs kirker og byer 
at kende, så jeg kan blive 
en god sparrings- og samar-
bejdspartner for præster og 
menighedsråd. På den måde 
kan vi sammen fortsat sikre 
fokus på trivsel og godt arbejds-
klima for både præster, ansatte 
og menighedsrådsmedlemmer.

Derudover glæder jeg mig 
til at fortsætte de stærke og 
betydningsfulde samarbejdsre-
lationer, som folkekirken har til 
det omkringliggende samfund 

– til kommunen, til frivillige 
organisationer m.fl.

Folkekirken er sit samfundsan-
svar bevidst – og det gælder også, 
når vi snakker klima. Favrskov 
provsti har et mål om at reducere 
CO2-aftrykket med 70 % inden 
2030, og det bliver spændende 
at stå i spidsen for at understøtte 
den proces, som allerede er godt i 
gang”, lyder det fra provsten.

Provstestillingen i Favrskov 
er en 75 % stilling, og er som 
hidtil tilknyttet Hadsten 
Storpastorat med 25 % stilling 
som sognepræst.

”Det har været en god 
ansættelsesproces og både 
menighedsråd, biskop og 
provstiudvalg har entydigt 
peget på René Høeg som ny 
provst. Det skaber et stærkt 
og godt fundament for det 
fremtidige arbejde”, fortæller 
Frank Iversen, der er formand 
for provstiudvalget.

Rene Høeg overtager stillin-
gen som provst i Favrskov efter 
den tidligere provst Anders 
Bonde, der gik på pension i 
januar 2022.

Menighedsrådet og sogne-
præsten i Ødum-Hadbjerg 
byder René velkommen i det 
nye job og vi vil glæder os til 
samarbejdet.

Mette Krabbe

1. august tiltrådte René Høeg som provst i 
Favrskov Provsti. 
Han kommer fra en stilling som lokal 
sognepræst i Voldum-Rud og er derfor 
allerede et kendt ansigt i Favrskov.
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BYFORENINGEN FOR ØDUM OG OMEGN 
FÅR STØTTE TIL VARMEPROJEKT 

AF NORLYS VÆKSTPULJE

Norlys Vækstpulje støtter Byforeningen for Ødum 
og Omegn med 75.000 kr. til skift fra gas, til ny luft 
til vand varmepumpe.

Byforeningen for Ødum og 
Omegn har netop modtaget 
75.000 kr. fra Norlys Vækstpulje. 
Med pengene kan Ødum 
Forsamlingshus få byttet gasfy-
ret ud, og i stedet installeret en 
luft til vand varmepumpe.

Vi er rigtig glade for bevillin-
gen fra Norlys Vækstpulje, som 
betyder, at vi kan bevare Ødum 
og omegns samlingspunkt.

BEGYNDELSEN PÅ EN 
TIÅRSPLAN
Vi er frivillige som arbejder og 
brænder for vores lokalsamfund, 
og Ødum Forsamlingshus hus 
er ikke bare for Ødums beboere, 
men også for Langskovs, Røveds 
og Astrups beboere. Formålet 
er at gøre Ødum og omegn til 
et endnu mere attraktivt sted 
at bosættes, et sted hvor man 
gerne vil flytte til på grund af et 
rigt fælles liv for alle i området. 
I en by og i et forsamlingshus 
hvor vi samles og mødes, fordi 
det spreder glæde og giver en 
tilhørighed.

Vi er frivillige i bestyrelsen 
både fra Danmark, Norge, 
Sverige og USA – og vi har idéer 
og ønsker til at opretholde og 
vækste vores dejlige samfund. 
Derfor er vi ved at udforme en 
langtidsplan over 10 år, som 
vil få vores lokalsamfund til at 

være et fællesskab for alle. For 
at denne plan skal kunne føres 
ud i livet, har vi først og frem-
mest brug for at bevare Ødum 
Forsamlingshus - og en luft til 
vand varmepumpe er første 
skridt til at bevare bygningen for 
fællesskabet for alle i Ødum og 
Omegn, som benyttes til marke-
der, halloweenfest for børnene, 
juletræsfest, fredagsbar – og 
meget andet. Vi ønsker at kunne 
bevare samlingspunktet for 
Ødum, som er forsamlingshuset.

NORLYS
Som andelsselskab ligger det 
i vores DNA at tage ansvar for 
mere end os selv. Det gør vi 
blandt andet gennem Norlys 
Vækstpulje, som uddeler op 
til 50 mio. kr. om året til gode 
initiativer, der gør en forskel 
for vores 750.000 andelsha-
vere og lokalområderne i det 
nord-, midt-, syd- og søn-
derjyske. Norlys Vækstpulje 
støtter innovative tiltag og 
aktiviteter, der bidrager til 
fællesskab og en grøn og digital 
samfundsudvikling.

”I år har Norlys Vækstpulje 
et særligt fokus på de grønne 
initiativer. Vi prioriterer særligt 
klimaforbedringer, energi-
renoveringer og bæredygtigt 
iværksætteri, fordi det er vigtigt 

for os at bidrage til den grønne 
omstilling”, siger Steen Gaarde 
Thomsen, der er vækstpuljean-
svarlig i Norlys.

Læs mere om Norlys 
Vækstpulje: norlys.dk/
om-norlys/vaekstpulje

Norlys er et resultat af 
fusionen mellem SE og Eniig 
i 2019 og er i dag Danmarks 
største energi- og telekoncern. 
Vi bringer mennesker sammen 
gennem grønne og digitale 
tjenester inden for energi, 
internet og tv.

LAG RANDERS-FAVRSKOV 
OG FAVRSKOV KOMMUNE
Videre har projektet 
modtaget støtte fra LAG 
Randers-Favrskov og Favrskov 
Kommune på hele 71.258 kr. til 
projektet. Det betyder at Ødum 
Forsamlingshus får monteret 
en luft til vand varmepumpe, 
som første led i udvikling og 
fornyelse af forsamlingshuset.

HVORNÅR SKER DET?
Foreløbig dato for installering af 
den nye pumpe, med udskiftning 
af gasfyr, er medio december. Vi 
krydser fingre for og håber, at 
det kan ske noget før.

Hurra vi er i gang!

Elisabeth Solvik Lundholm 
Formand 
solviklundholm@gmail.com

EN HILSEN 
FRA BESTYRELSEN 

I ØDUM BYFORENING

KÆRE ALLE I ØDUM, RØVED, 
LANGSKOV, ASTRUP OG 
HØST-OMRÅDET
Bestyrelsen i Ødum Byforening, 
håber I alle har haft en rigtig dej-
lig sommer, og vi vil gerne ønske 
jer alle et rigtig godt efterår.

Det er sket rigtig meget i år 
allerede, og vi er kun nået halv-
vejs. Vi har fået nyt tag på, vi har 
lige fået nye borde og stole, og vi 
har haver søgt fonde til en var-
mepumpe til forsamlingshuset. 
Vi har modtaget 75.000 kr. fra 
LAG Randers, og 75.000 kr. fra 
NORLYS Vækstpulje. Vi ønsker 
at blive grønnere, og at slippe af 
med de vilde gasregninger.

Årets gaspriser er som alle 
ved, tårnhøje, og vi har meget 
svært ved at hænge med som 
byforening med de vilde regnin-
ger. Derfor har vi taget initiativ 
til at starte nogle nye projekter, 
og vi har virkelig knoklet både 
med ansøgning til fonde, lavet 
fredagsbar, holdt marked, holdt 
en dejlig sankthansfest og så 
lejer vi forsamlingshuset ud så 
meget som vi nu kan.

Som en del af et samarbejde 
med by- og borgerforeningerne 
i HØST-området, har vi lavet 
et stort stykke arbejde sammen 
med Selling Borgerforening 
med Mona Tahaan Lykkebo 
i spidsen for HØST Byfest i 
Selling. Vi ønsker at takke Mona, 
Selling Borgerforening og de fri-
villige kræfter for et fantastisk 
samarbejde, og håber vi også 

fremover kan fortsætte de gode 
initiativer sammen.

Videre ønsker vi at Søndags 
Café, som vi har fortalt om for 
et par år siden, kan blive en 
realitet. Men vi i bestyrelsen 
har ikke kapacitet til hverken 
at starte eller facilitere den. Så 
hvis der er en villig sjæl, derude 
i Ødum, Langskov, Røved eller 
Astrup, som kunne tænke sig at 
stå for en lille café – bare to-tre 
timer en søndag i måneden, så 
skriv endelig til Elisabeth på 
solviklundholm@gmail.com.

Har I andre idéer til initiativer, 
som I kunne tænke jer selv at 
føre ud i livet, så kom endelig 
med dem. Hvis I ikke har gjort 
sådan noget før, vil jeg med 
glæde hjælpe i gang fra sidelin-
jen ved behov.

Vi skal til at vågne op af 
dvalen igen efter corona.

Vi ønsker jer alle i hele 
HØST-området et solrigt, 
fantastisk og dejligt efterår.

De varmeste hilsener fra 
Bestyrelsen i Byforeningen for 
Ødum og Omegn 
Elisabeth 
Formand

PS. Jeg vil også gerne sende 
den varmeste sommerhilsen 
til min meget dygtige og glade 
bestyrelse, som bakker op, og 
arbejder for, at vi har en byfor-
ening. Vi er et godt team, og I 
skal have et kæmpestort klap 
på skulderen og et stor knus 
med tusind tak!
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Ny udlejer af Ødum For sam lings hus
Vi har fra den 1. september 2022 fået ny udlejer af Ødum Forsamlingshus.

Det er den gode Tinna Østerlev, der bor i forsamlingshuset, som har overtaget udlejetelefonen på 
nummer 30 64 31 94 og mailadresse odumforsamlingshus@gmail.com.

Når I ringer eller sender mail til booking af huset, er det Tinna I møder. Hun sørger for jeres mulighed 
til at kigge inden udlejning, og hun sørger for at vise jer til rette i forsamlingshuset.

Så kontakt Tinna i dag for at leje Ødum Forsamlingshus.

Så nærmer vi os afslutningen 
af byggeriet. Håndværkerne 
arbejder på de sidste detaljer 
og finesser, så nu begynder det 
at ligne noget vi snart kan tage 
i brug.

Tidsplanen ser ud til at holde 
– så der er planlagt indvielse fre-
dag den 14. oktober. Sidste dag 
inden efterårsferien – så ele-
verne på skolen også kan være 
med i en indvielsesceremoni.

Invitation til indvielsen er på 
side 8 her i bladet.

Ellers har vi i projektgrup-
pen arbejdet på at få de sidste 
detaljer omkring inventar og 
andet på plads, så det er klar 
til indvielsen. Fondsmidlerne 
fra ELRO-Fonden, Norlys og 
Sparekassen Kronjylland kan 
således komme i spil.

Novembernummeret af 
HØST vil indeholde billeder 
og omtale af indvielsen den 14. 
oktober. Så hold øje med næste 
nummer af HØST.

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

HØST-Huset
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AKTIVITETER

HØST IF VOLLEY
Vi er ganske forskellige.
Vi er både mænd og kvinder.
Vi spænder aldersmæssigt fra 20'erne til 60'erne.
Vi kommer fra både Hadbjerg, Selling, Ødum, Voldum, Randers og Hadsten.
Nogle er øvede spillere, mens andre lige er startet med spillet.
Fælles for os alle er dog, at vi alle synes, det er smaddersjovt at spille volleyball.

Vi mødes torsdage klokken 20-22 samt søndage 
klokken 19-21 i HØST-Hallen og spiller så nogle 
både spændende og sjove kampe sammen.

Humøret og stemningen er altid i top, og vi 
har altid plads til nye spillere, der lige vil prøve at 
være med.

Har du prøvet at spille lidt volleyball før, og 
har du lyst til at være med en aften, skal du være 
meget velkommen til at møde op og spille med. 
Det er gratis og uforpligtende at være med nogle 
gange, indtil du finder ud af, om det er noget for 
dig.

Vi har lavet en gruppe på Facebook, hvor vi til- 
og framelder hver gang, så vi kan se hvor mange 
vi bliver.

Det er helt frit og uforpligtende at søge ind i 
gruppen – der er plads til alle – også dig, der ikke 
er helt sikker på, om det er noget for dig. Du kan så 
se lidt rundt derinde og så se, om du har lyst til at 
hoppe ud i det og være med en aften.

Facebookgruppe: HØST volleyball www.
facebook.com/groups/2439644913007955.

Har du yderligere spørgsmål,er du meget 
velkommen til at spørge mig via facebook/
messenger.

Kim Liholm 
Tlf. 22787770 
kim@liholm.dk

Pensionisthjælpere
I forbindelse med byggeriet 
af det nye HØST-Huset 
har vores klublokale og 
redskabsrum i HØST-Hallen 
været berørt i større omfang. 
Pensionistgruppen har løbende 
fjernet skabe og andet i klublo-
kalet, og i redskabsrummet er 
hylder og andet blevet afmon-
teret. Også i de afsluttende 
aktiviteter er pensionistgrup-
pen involveret.

Klargøring til Comedy Night 
var også en pensionistopgave.

Derudover er der stadig 
udendørsopgaver med at hånd-
tere bl.a. mål og net på banerne.

Vi får dog også stadig tid til 
snak og en kop kaffe i klublo-
kalet ind imellem. Så det er 
nogle ganske hyggelige timer 
når vi ugentlig mødes her i 
pensionistgruppen.

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.
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Floorball
Faste træningstider er mandage 
kl. 20.15 – 22.00 i HØST-Hallen
Så er vi startet igen efter sommerferien.

Så har du lyst til et par timers meget 
intensiv træning med floorballspillet 
som ingridiens, så kig forbi og prøv. Det 
koster ikke noget at prøve nogle gange. 
Vi har også ekstra stave du kan prøve 
med. Der er mulighed for omklædning og 
bad. Husk altid drikkedunk.

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

HØST Floorball.
NB! Vær opmærksom på at vi nu 

starter kl. 20.15

Jesper Provstgaard Kristiansen 
Kontaktperson 
Tlf. 60 69 89 89

Fodbold
BØRNE- & UNGDOMSHOLD HØST IF
Der er gang i turneringskampe og 
stævner samt stor aktivitet på trænings-
banerne i det fine sensommervejr.

Turnering og stævner kører frem til 
efterårsferien i uge 42, med enkelte 
kampe i uge 43. Herefter bliver der åbnet 
for indendørssæsonen om fredagen i 
HØST-Hallen.

Indendørs træningstider opdateres i 
næste nummer af HØST.

Nogle hold vil fortsætte med 
udendørstræningen sideløbende med 
indendørstræningen.

Lars Olsen 
Fodboldformand HØST IF 
Tlf. 23 81 01 21

OB 40 – HØST IF
Turneringen er godt i gang for OB 40-hol-
det. Holdet har spillet fire kamp – to 
vundne og to tabte kampe. Der resterer 
fire kampe i efterårssæsonen.

Kampprogram
www.dbu.dk/resultater/

hold/188011_388629/kampprogram
Spørgsmål og andre henvendelser kan 

ske til:

Jozsef Verba 
Holdleder 
Tlf. 86 22 60 99 / 60 80 67 29 
verbi007@hotmail.com

NVUI/HØST IF seniorklubsamarbejde

VH Fodbold
SERIE 4
Holdet har efter første halvdel af 
efterårsturneringen lagt sig på 1. pladsen 
i en meget tæt kamp mellem flere hold i 
toppen af rækken. Fire sejre, to uafgjorte 
og en tabt kamp er det blevet til i de 
syv kampe. Spændende at se om vores 
forholdsvis unge Serie 4-hold kan holde 
fast i toppen af rækken og spille med om 
oprykning.

SERIE 5
Der er spillet fire kampe inden ombryd-
ningen medio september. To vundne og 
to tabte kampe er desværre ikke nok til 
kampe i oprykningspillet. Der spilles 
seks kampe efter ombrydningen.

Man kan følge med i kommende 
kampe og resultater på nedenstående 
links.

NYE SPILLEDRAGTER
VH senior Serie 4 og Serie 5-holdene har 
fået nye spilledragter.

Spilledragterne er sponseret af 
Hadbjerg Tømrerfirma.

VH Fodbold Senior siger TAK for 
spilledrageten og sponsorstøtten.

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

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

VH Fodbold
VH Fodbold er et 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.

Serie 4
 AH2012 1, Alliancen, Sorring/Toustrup IF, 
HOG Hinnerup 1, Kristrup B, Langå IK, Værum IF og 
VH Fodbold
Kampprogram: www.dbu.dk/resultater/
hold/11665_382026/kampprogram

Serie 5
Kristrup B, Ørsted IF, Mørke samt VH Fodbold
Kampprogram: www.dbu.dk/resultater/
hold/203884_382111/kampprogram

Favrskov fritidspas

Når økonomien er for presset 
til et idræts kontingent
HØST IF har i dag allerede flere medlemmer, der 
gør brug af fritidspas – men vi tror, at mange ikke er 
opmærksomme på denne mulighed.

Favrskov Kommune ønsker, at alle børn og unge får 
mulighed for at deltage i et aktivt fritids- og foreningsliv. 
Med fritidspasset støtter kommunen de børn og unge, 
der af økonomiske eller sociale årsager er afskåret fra 
at deltage i en fritidsaktivitet. Et fritidspas dækker som 
udgangspunkt kontingent til én selvvalgt aktivitet i 
én af Favrskov Kommunes godkendte folkeoplysende 
foreninger, musik- eller billedskoler.

Fritidspas ordningen er et tilbud til børn og unge, der 
af økonomiske eller sociale årsager ikke deltager i en 
fritidsaktivitet, eller børn som er i risiko for at forlade et 
allerede aktivt fritidsliv.

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

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

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

Kontakt og hør mere.

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

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

https://www.dbu.dk/resultater/hold/11665_382026/kampprogram
https://www.dbu.dk/resultater/hold/11665_382026/kampprogram
https://www.dbu.dk/resultater/hold/203884_382111/kampprogram
https://www.dbu.dk/resultater/hold/203884_382111/kampprogram
http://favrskov.dk/borger/fritid-og-foreninger/foreninger/fritidspas
http://favrskov.dk/borger/fritid-og-foreninger/foreninger/fritidspas
mailto:formand%40hostif.dk?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20Favrskov%20Fritidspas
mailto:lars.knud%40godmail.dk?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
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QUICKGUIDE
til aktiviteter og kontaktpersoner i HØST-området

Badminton HØST-Hallen HØST IF
Kontaktperson Dorte Schmidt Kjeldgaard, tlf. 40 36 58 22, dorte.s.kjeldgaard@hotmail.com
Bordtennis HØST-Hallen HØST IF
Kontaktperson Peter Thybo Christensen, tlf. 50 74 73 15, ptc@aabnet.dk
Begynder/let øvede Tirsdage kl. 18.00-19.15 og torsdag kl. 18.00-19.00
Øvede Tirsdage kl. 19.00-20.15 og torsdag kl. 19.00-20.00
Børnekor Hadbjerg Kirke / Hadsten Sognegård Hadsten Storpastorat
Korleder Cecilie Marie Høyer-Nielsen, tlf. 40 83 92 30, ceciliemariehoyer@gmail.com
Spirekor – 0.-3. klasse torsdage kl. 14.00-15.00, Hadbjerg Kirke
Børnekor – 3.-6. klasse torsdage kl. 15.30-16.30, Hadsten Sognegård
Kantori – piger fra 7. kl. tirsdage kl. 16.00-17.00, Hadsten Sognegård
Floorball HØST-Hallen HØST IF
Kontaktperson Jesper Provstgaard Kristiansen, tlf. 60 69 89 89
Træning Mandage kl. 20.15-22.00
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
U6/U7/U8 piger/drenge udendørs torsdage kl. 16.30-17.30 Træner Cecilie Devantie, tlf. 40 63 57 37 
  Træner Tilde Dvinge Verba, tlf. 50 43 47 58 
  Træner Sanne Præst Hjortshøj, tlf. 27 59 38 76 
  Holdleder Helle Oxholm, tlf. 21 66 06 36
U9 piger/drenge udendørs torsdage 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
U10 piger/drenge udendørs tirsdage kl. 16.30-17.30 Træner Nikolaj Hald, tlf. 20 63 74 95 
 udendørs torsdage kl. 16.30-17.30 Træner Allan Hvidbjerg, tlf. 20 94 77 01
U12/U13 drenge udendørs mandage kl. 17.00-18.15 Træner Allan Nielsen, tlf. 23 31 01 33 
 udendørs onsdage kl. 17.00-18.15 Træner Emil Stougaard, tlf. 51 86 50 20 
  Holdleder Søren Wandahl, tlf. 41 89 32 16
U13 piger udendørs mandage kl. 17.00-18.00 Træner Søren Kop Fogsgaard, tlf. 26 87 52 40 
 udendørs onsdage kl. 17.00-18.15 Holdleder Bonnie Kristensen, tlf. 22 27 83 31
U14 drenge udendørs tirsdage kl. 17.00-18.15 Træner Juan Martin de Elizalde, tlf. 28 11 86 12 
 udendørs torsdage kl. 17.00-18.15 Træner Jesper Søndermark Jepsen, tlf. 25 18 75 17 
  Holdleder Claus Glavind, tlf. 71 78 02 30 
  Holdlederhjælper Maria Damgaard Larsen, tlf. 61 36 76 58
U15/U16 piger udendørs tirsdage kl. 17.45-19.00 Træner Sune Lauritsen, tlf. 41 29 92 99 
 udendørs torsdage kl. 17.45-19.00 Træner Thomas Jørgensen, tlf. 40 63 57 37 
  Holdleder Trine G. Lauritsen, tlf. 40 62 10 05
U15/U16 drenge udendørs tirsdage kl. 16.30-18.30 Træner Søren Søndergaard, tlf. 27 21 31 97 
 udendørs torsdage kl. 16.30-18.30 Træner Tom Düring 
  Holdleder Christina K. Dose, tlf. 41 89 30 16 
  Holdleder Rikke Juul Særmark, tlf. 51 22 09 73
Oldboys 40+ Spiller kampe onsdage kl. 19.00 Holdleder Jozsef Verba, tlf. 86 22 60 99

Fodbold Hadbjerg (lige uger), Voldum (ulige uger) VH Fodbold
Formand Rasmus Knage Thomsen, tlf. 21 84 16 41
Herre senior udendørs tirsdage kl. 19.00-21.00 Træner Joen Loesner, tlf. 22 33 69 91 
 udendørs torsdage 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
Gospelkoret HØST Ødum Kirke
Korleder Maria Norby Gjødsbøl
 Tirsdage kl. 17.00-18.30
Gymnastik HØST-Hallen HØST IF
Formand Gunvor Bakkegaard, tlf. 22 22 23 85, gunvor@oedumdamgaard.dk
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.
Spillopperne – piger og drenge 5 år-0. klasse Mandag kl. 17.00-18.00 
  Instruktør: Henning Espersen m.fl.
Micro springere – piger/drenge 1.-2. klasse  Onsdag kl. 17.00 – 18.15 
  Instruktør: Steffen Espersen & Henning Espersen
Mini springere – piger/drenge 3.-4. klasse Torsdag kl. 17.00-18.30 
  Instruktør: Steffen Espersen & Henning Espersen m.fl.
Stor springer – piger/drenge fra 5 klasse Onsdag kl. 18.30-20.00 
  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 
  Instruktør: Louise Rasmussen
Crossgym – m/k 16+  Tirsdag kl. 20.15-21.30 
  Instruktør: Thejs Jakobsen
Step – m/k 16+   Onsdag kl. 19.30-20.30  
  Instruktør: Daria Struzik
Rytmekrukker – 18+   Tirsdag kl. 19.15-20.45 
  Instruktør: Gunvor Bakkegaard & Benedicte S. Larsen
Friske bedster & older – 60+ Mandag kl. 15.00-17.00 
  Instruktør: Gunvor Bakkegaard
Kirke i Børnehøjde Hadbjerg Kirke 
Sognepræst Mette Krabbe, sms 40 88 96 00, mekr@km.dk
 tirsdag kl. 17.30 ca. en gang om måneden
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
  Søndag 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:dorte.s.kjeldgaard%40hotmail.com?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
mailto:ptc%40aabnet.dk?subject=
mailto:ceciliemariehoyer%40gmail.com?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
mailto:gunvor%40oedumdamgaard.dk?subject=H%C3%98ST%3A%20
mailto:mekr%40km.dk?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
mailto:hadbjerg.jujitsu%40gmail.com?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
http://jujitsu.langton.dk
mailto:claus%40glavind.net?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
mailto:vsphadbjerg%40gmail.com?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
mailto:emil_oedum_bjoern%40hotmail.com?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
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DET HISTORISKE HJØRNE

Mikkelsdag 
og høstfest

Af Martin Møller

eller påbegyndt.
Flere steder kan læses, at 

møget på møddingen skulle 
være kørt ud på markerne og 
vinterafgrøden også skulle være 
sået inden mikkelsdag.

Jeg husker i min barndom, 
i Tobæk Mølle, at høsten var 
noget alle så frem til, så afgrø-
derne kom i hus.

Høsten foregik med 

selvbinder, hvorefter negene 
blev samlet op og sat i sæt.

Tilbage til min bedstefars tid 
i Tobæk Mølle, var det ikke går-
dens heste, der var spændt for 
selvbinderen, for gårdens heste 
skulle ikke spændes for sådan et 
apparat, så han lejede heste til 
at trække ”apparatet”.

I høstens tid dengang, var 
familien, tjenestepige og karle 

alle i gang med arbejdet, negene 
skulle sættes i sæt og senere 
køres ind i laderne, som vi havde 
to af i Tobæk.

Vi har nok dengang sunget, 
”og nu går det hjemad med det 
allersidste læs – rev vi marken 
let – det er gammel ret – fuglen 
og den fattige skal også være 
mæt”.

Den 29. september er det 
mikkelsdag, det er der nok i 
dag ingen der bemærker, men 
tilbage i 17-1800-tallet var 
det en skelsættende dag i 
Danmark, og ude på landet var 
der ingen tvivl om, hvornår det 
var mikkelsdag og tid til at fejre 
høsten, både derhjemme og i 
kirken. Mikkelsdag var dengang 
i høstens tegn, og dagen man 

fejrede, at høsten var overstået, 
og det var også skiftedag, det 
var den dag gårdenes ansatte 
havde lov til at skifte arbejde 
og flytte til en anden gård, når 
sommerens og efterårets arbej-
der var overstået, man pyntede 
kirkerne med korn og frugter og 
holdt høstgudstjeneste, som vi 
også gør i dag.

Mikkelsdag var oprindelig en 

helligdag i den katolske kirke, 
og havde dog ikke nogen formel 
funktion knyttet til kirken, og 
blev derfor afskaffet som hel-
ligdag i 1770 sammen med flere 
helligdage fra dengang.

De gamle helligdage beholdt 
imidlertid funktionen som 
skæringsdage, hvor bestemte 
arbejdsopgaver eller begivenhe-
der helst skulle være overstået 

Her ser vi et høstbillede fra min mors album. 
Billedet må være fra begyndelsen af 50’erne.
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Og så kom vi til høstfesten.
Høstfester fra før husker 

jeg ikke, men der er vel ikke en 
Morten Kork film, hvor der ikke 
er en vældig høstfest i, og hvor 
alle får hinanden.

I dag, tror jeg, de store 

folkelige høstfester er forsvun-
det, men så må vi jo selv gå og 
synge, ”Marken er mejet og høet 
er høstet…”

Jeg husker ikke, at der i 
50’erne var høstfest, men i 
60’erne og 70’erne blev der 

holdt nogle store høstfester 
i forsamlingshuset, hvor alle 
gårdmændene og deres familie, 
deres karle og piger alle kom, og 
dengang kunne der være mange 
fra hver gård, og det var altid 
sjovt og festligt.

Alle medbragte selv mad, 
oftest smørrebrød fra Inga, og 
drikkevarerne kunne selvføl-
gelig købes i forsamlingshuset, 
og altid kun brændevin, øl og 
sodavand, som også blev solgt i 
rigelige mængder.

Når der blev dækket op i 
salen, var det lange borde på 
bukke og lange bænke uden 
rygstød, stole var ikke en del af 
forsamlingshusets inventar.

Smørrebrødet blev oftest 
købt ved Ingas Smørrebrød i 

Selling. Inga Olesen startede op 
med smørrebrød omkring 1960, 
på gården Ødumvej 6. Ingas 
Smørrebrød var populært, og 
forretningen var i gang i mange 
år. Dengang har vi nok også 
syntes, at smørrebrød var dyrt! .

Så er høsten slut. På vognen ser vi fra venstre, en af karlene, 
måske Mosberg, som vi havde en der hed, Renata, (tysk ferie-
barn) tjenestepigen, mig og til højre er det Michael Thuesen.

Her ses et udsnit af bestillingssedlen fra 1961. 
Smørrebrødssedlen findes på Lokalarkivet i Hadsten



Thomas Hartmann på 
scenen i HØST-Hallen.
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Når spisningen var forbi, blev 
der gjort klar til dans, bænkene 
kom ud langs væggene og 
bordene kom ud, og så gik det 
løs, når det lokale ”byorkester” 
tog fat.

Som der står i sangen, 
Marken er mejet, ”slutter høsten 
altid med et gilde og en dans.”

Både Julius, Niels og Gunnar 
er ikke mere. Vagn fortæller, at 

han ikke længere er aktiv ud i 
harmonikaspillet.

Oftest var det Niels Møller, 
Gunnar Poulsen og Julius 
Mortensen, der spillede op til 
dans. Vagn spillede med ved 
enkelte lejligheder. Billedet må 
være fra omkring 1970, og jeg 
ved ikke hvilken begivenhed, der 
her er spillet op til.

Ved høstfesterne skulle der 

også ske lidt andet end dans og 
musik, et år skulle de pæneste 
mandeben kåres, og tre mand, 
heriblandt Julius Mortensen 
skulle stå på hver sin stol og 
så rulle sine bukseben op over 
knæet, og kvinderne skulle så 
vælge, hvis ben var pænest. 
Julius vandt, hans ben var helt 
hvide, han havde lange under-
bukser på!

Tak for en sjov aften
Comedy Night i HØST-Hallen, fredag den 9. september 2022

250 fremmødte fik grin og latter fra de tre gode 
komikere Simon Tang, Thomas Hartmann og 
Niels Nielsen

Der var godt gang i baren og 
med den gode støtte fra ELRO 
Dage og 2M-AUTO, kigger vi 
henimod et rigtig flot overskud 
vi kan sætte ind i videreudviklin-
gen af HØST IF.

Vi vender gerne tilbage 
til ELRO Dage igen næste år, 

måske med Comedy Night, 
måske med noget andet, der 
kan samle os. Til den tid har vi 
også mulighed for at benytte 
vores nye lokaler i HØST-
Huset og tilbyde et udvidet 
arrangement fx med spisning og 
lounge hygge.

Der skal lyde en stor tak for 
hjælpen til Pensionistgruppen, 
VH Fodbold, U16 pigerne, m.fl. 
for den frivillige hjælp til at få 
dette til at lykkes.

HØST IF

TILBAGEBLIK

Her ser vi fra venstre, Vagn Thygesen fra Røved, som har leveret bille-
det, så er det Julius Mortensen fra Ødum, så er det min onkel, Niels Møller 
fra Ågård og Gunnar Poulsen, tidligere ringer og graver i Ødum.
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PR AKTISKE INFORMATIONER

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. 14.00-16.00 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 betyd-
ningsfuldt menneske i sit liv.

Den Blå Cafe er et sup-
plement 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

Præster i pastoratet

MØDE 
DEN 8. SEPTEMBER 2022 

OM FJERNVARME I HADBJERG

Hadsten Varme orienterede på 
mødet om status på fjernvarme 
i Hadbjerg. På baggrund af en 
udbudsrunde i sommeren, har 
Hadsten Varmes bestyrelse 
besluttet, at det vil være nød-
vendigt med en større betaling 
fra kunderne end den tidligere 
oplyste, hvis Hadbjerg skal 
kunne forsynes med fjernvarme.

Hadsten Varme vil derfor 
opkræve 10 kr. pr. m2 årligt 
ekstra i 20 år. Derudover vil det 
blive nødvendigt at gennemføre 
en prisstigning på forbrugs-
bidraget den 1. oktober 2022 på 

10 % og igen i begyndelsen af 
2023 på mellem 5-10 %.

Det nuværende prisblad kan 
man se på deres hjemmeside. 
Her ligger også et priseksempel 
fra tidligere, hvis man ikke var 
en af de første 101 tilmeldte 
og derfor kun modtager 5.000 
kr. i tilskud. De første 101, der 
tilmeldte sig i efteråret 2021, 
har stadig ret til tilskuddet, blot 
de underskriver og returnerer 
kontrakten inden for fristen.

Da der er en udløbsdato 
på de indkomne tilbud, skal 
Hadsten Varme modtage 

underskrevne kontrakter senest 
den 16. september 2022.

Hvis Hadsten Varme senest 
den 16. september 2022 har 
modtaget 101 tilmeldinger, bli-
ver arbejderne igangsat i foråret 
2023 med afslutning i foråret 
2024. Beboerne bliver løbende 
tilsluttet.

Ved udgivelsen af dette blad 
ved man derfor, om der kommer 
fjernvarme i Hadbjerg eller ej.

Spændingen stiger.

Hadbjerg Borgerforening
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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

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

Ny spilledragt til 
VH Fodbold Senior 
Serie 4 og Serie 5

Spilledragterne er sponseret af 
Hadbjerg Tømrerfirma v/ Claus 
Mikkelsen og Glaspudseriet v/ 
Jesper Søndermark Jepsen.

VH Fodbold Senior siger 
tak for spilledragter og 
sponsorstøtten.

Comedy Night 
sponsorater

Ifm. afholdelse af Comedy Night den 9. september 
har vi fået sponsorstøtte fra ELRO-Fonden samt 
2M-Auto så alt overskud fra entreindtægten går 
direkte til HØST IF. Vi siger tak for sponsoraterne.

Der er omtale af Comedy Night på side 33 her 
i HØST.

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 yder-
ligere 5 øre pr. liter tanket 
brændstof.
Tilmelding:  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 44.000 kr. i 
sponsorstøtte af OK.

OK app
Bruger man OK's app til 
Android eller iOS skal man 
ikke bruge kort til betaling på 
tanken, men betale i appen.

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.

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

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

Autoværksted
KP Erhvervsbiler ApS www.kp-e.dk 
AutoMester, service og skadescenter 21 71 15 77 
Byvej 8a, Selling kim.petersen@os.dk
Bach – Hadsten 40 20 47 09 
service-, skade-, undervognscenter 86 98 28 09 
Over Hadstenvej 22, Hadsten 
 www.bach-hadsten.dk  bachhadsten@privat.dk
Bank / sparekasse
Nordea, Hadsten 70 33 33 33 
Østergade 21, Hadsten www.nordea.dk
Sparekassen Kronjylland 86 98 28 11 
Søndergade 8, Hadsten hadsten@sparkron.dk 
 www.sparkron.dk
Bedemand
Kronjyllands Begravelsesforretning 86 98 39 00 
Gunnar Lauritsen kronjyllands.dk 
Søndergade 7, Hadsten gl@kronjyllands.dk
Unik Begravelse 70 23 53 03 
Mette-Marie Nikolajsen info@unikbegravelse.dk 
Vestergade 15, Hadsten www.UnikBegravelse.dk
Benzin- og servicestationer 
OK 86 98 92 66 
Landevejen 203, Ødum ok@ok.dk 
 www.ok.dk
Blikkenslager  Se vvs
By- / borgerforening
Byforeningen for Ødum & Omegn oedum-by.dk 
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

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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https://www.ok.dk
http://oedum-by.dk
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mailto:hadbjergborgerforening%40gmail.com?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
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https://hadbjergskole.aula.dk
mailto:hsk%40favrskov.dk?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
https://www.høstif.dk
mailto:claus%40glavind.net?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
https://ecograf.dk
mailto:kontakt%40ecograf.dk?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
mailto:info%40hadbjergtomrerfirma.dk?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
https://www.hadbjergtomrerfirma.dk
https://www.tkj.dk
mailto:kj%40kurtjensen.biz?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
https://hanspeterkrogh.dk
mailto:post%40hanspeterkrogh.dk?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A
https://hadbjergvand.dk
mailto:hadbjergvand%40hadbjergvand.dk?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
mailto:odumvandvaerk%40outlook.dk?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
https://www.vvs-byens.dk
mailto:info%40bovas.dk?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
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