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Gør HØST
bedre
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Skriv om noget, du
brænder for.

Helga Holger og Island
Niels Holger Hansen fattede kærlighed til
både Helga og Island. Hør Helga og Holger
fortælle om det fantastiske land af "ild og is".


12

HØST
begynder næste år med
emnet “Vand” i februar-bladet.
Deadline for tekster til dette
nummer er d. 14. januar, og
alle typer indlæg vedr. vand er
velkomne.
HVILKEN HISTORIE GEMMER DU PÅ?
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Bettina Bøje
godhoest@gmail.com
tlf. 30 60 44 14

Året har 16 måneder: November
december, januar, februar, marts, april
maj, juni, juli, august, september
oktober, november, november, november, november.

Har du lyst til at lave en lille
portrætartikel eller et interview
med en person fra området, skal
du heller ikke holde dig tilbage.
Bladet er åbent for alle, så
hvis du har noget på hjerte, du
gerne vil dele, eller en idé til et
kommende tema, er du mere
end velkommen til at sende en
mail til redaktørerne.
Vi tjekker ikke mail hver dag,
men du skal nok få svar på din
henvendelse.

KASSERER
Irma Katholm
irmakatholm@gmail.com
tlf. 26 29 46 09
TEGNINGER
Per Tjørnild
ptjorn@gmail.com
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Hadbjerg Ødum Selling Tidende

foreninger, menighedsråd og

I en af sine digtsamlinger
kredser digteren Henrik
Nordbrandt om november
måned og skriver bl.a.:

Foto: Darius Bashar, Unsplash

Ud over at repræsentere områdets institutioner og foreninger
kan HØST også bruges på
et mere individuelt niveau og
være en mulighed for fx at dele
en personlig beretning, en
familieoplevelse eller en særlig
interesse.

HØST
Udgives af et samvirke bestående af

Vores fælles blad –
fornyelse og invitation til input
Tanken bag HØST er, at det
skal binde vores lokalområde
sammen og invitere til et fællesskab omkring begivenheder,
aktiviteter og arrangementer i
området.
På seneste redaktionsmøde
med kirke, skole og foreninger
blev det som noget nyt besluttet, at indføre temanumre i
løbet af året, hvor relevante
emner tages op og præsenteres
fra forskellige perspektiver. I
det nye år vil skolen desuden
byde ind med forskellige indlæg,
bl.a. i form af elevproduceret indhold. Temanumrene

Redaktørens klumme

Måneden mellem oktobers
farverige løvfald og decembers
julehygge kan måske virke ekstra lang og mørk, men den kan
også være afsæt for at skrue op
for hyggen indenfor og glæde
sig over de arrangementer
og aktiviteter, der tilbydes
indendørs.
Her i området vil der i den
kommende tid bl.a. være
mulighed for fællesspisning i
Selling, koncert i Ødum Kirke
og kvinde-hygge i Hadbjerg
Forsamlingshus. Og nok skal
vi nu spare på strøm og varme,

men i år kan vi være sammen
uden at bekymre os alt for
meget om smittespredning og
nedlukning.
I bladets historiske hjørne
kan du læse om tidligere
energikriser og få et indblik i
udviklingen inden for energiforsyning her i lokalområdet.
Nyd november, hvad enten
det er hjemme i stuen under
et varmt tæppe eller ude
rundtomkring til områdets
forskellige tilbud.
De bedste hilsener
Redaktørgruppen

GRAFISK DESIGN
Niels Bjarne Larsen
NielsBjarneLarsen@gmail.com
tlf. 30 16 36 88
TRYK
Ecograf
kontakt@ecograf.dk
tlf. 70 25 77 88

HØST udkommer hver
måned ekskl. januar og august.
Omdeles lørdag før den første
i måneden og tre dage frem.
Deadline 3. sidste
lørdag i måneden.
November
December

DEADLINEUDKOMMER
15.10.2022
12.11.2022

28.10.-31.10.2022
25.11.-28.11.2022

Materiale til HØST indleveres
til GodHoest@gmail.com
ER HØST IKKE KOMMET?
Kontakt Lilian Svenningsen
jcmoebler@hotmail.com
tlf. 20 88 95 33
FIND OGSÅ HØST HER
8370.dk
Klik på Links | HØST bladet
www.hadstenstorpastorat.dk
/kirkeblade/
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DET SKER I HØST-OMR ÅDET

Præster i pastoratet
MK
Mette Krabbe
AMKH
Anne Martiny Kaas-Hansen
LTM
Lise Thorbøll Melchiorsen

Gudstjenester
November
Tirsdag d. 1.
Søndag d. 6.
Onsdag d. 9.
Søndag d. 13.
Torsdag d. 17.
Søndag d. 20.
Lørdag d. 26.
Søndag d. 27.
Tirsdag d. 29.
December
Søndag d. 4.
Tirsdag d. 6.
Søndag d. 11.
Søndag d. 18.
Fredag d. 23.
Lørdag d. 24.
Søndag d. 25.
Mandag d. 26.

Kirke i børnehøjde
Allehelgen
Koncert
22.søndag efter trinitatis
Plejehjemsgudstjeneste
Sidste søndag i kirkeåret
Lørdagsdåb
1. søndag i advent
Kirke i børnehøjde
2. søndag i advent
Kirke i Børneh. – juleteater for børn
3. søndag i advent
4. søndag i advent
Lille juleaften
Juleaften
1.juledag
2.juledag

MHT
Marie Hedegaard Thomsen
Ødum
kl. 11.00 MK
kl. 19.30 Den danske Salmeduo

kl. 9.30 AMKH
kl. 11.00 MK
kl. 14.00 MK Familiegudstjeneste
Ødum
kl. 17.00 Ødum Forsamlingshus
kl. 9.30 MHT

kl. 15.00 MK
kl. 11.00 MK

Hadbjerg
kl. 17.30 MK

kl. 9.30 LTM

HØST

kl. 15.00 LTM Møllegården

kl. 17.30 MK
Hadbjerg
Andre kirker
kl. 11.00 MK med indvielse af den nye alterdug

kl. 16.00 med korsang og De Ni Læsninger
kl. 16.00 MK Julegudstjeneste
kl. 13.00 MK
kl. 14.00 MK Kollerup

Lørdag d. 31.
Nytårsaftensdag
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Andre kirker

kl. 11.00 MHT Skt. Pauls
kl. 13.30 MHT Skt. Pauls
kl. 15.00 MHT Lyngå

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.
Kirkebil
Har man behov for taxa til
kirke eller arrangementer i
præstegården og sognegården, ringer man til Byens Taxi,
tlf. 86 98 27 11.
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Til forældre med børn i 3.B
på Hadbjerg Skole

Tilmelding til
minikonfirmand

KÆRE FORÆLDRE
Jeres barn inviteres hermed til at være
”minikonfirmand”
Undervisningen foregår i HØST-Huset kl. 13.3015.00 følgende torsdage:
3. november, 10. november, 17. november,
24. november og 1. december
Første gang henter vi børnene på skolen, derefter
kan de selv finde vej til HØST-Huset, hvor undervisningen finder sted. Vi slutter kl. 15.00. Har I
ikke mulighed for at hente jeres barn, finder vi en
løsning. Bus 2 går fra skolen kl. 15.24. børnene er
velkommen til at være i HØST-Huset indtil da.
Tilmelding senest den 1. november på e-mail
eller på tilmeldingsblanketten overfor. Har I
spørgsmål, er I velkomne til at kontakte mig på
tlf. 40 88 96 00.

Barnets fulde navn: _________________________________________

Søndag den 27. november holder vi familiegudstjeneste i Ødum Kirke kl. 14.00
Minikonfirmanderne skal gå lucia (dem, der har
lyst) og konfirmanderne hjælper til ved gudstjenesten. Vi får også besøg af vores lokale børnekor.
Efter gudstjenesten kører vi til Selling forsamlingshus, hvor der vil være juletræstænding med
æbleskiver, julemand og godteposer. Inviter gerne
bedsteforældre, søskende og hvem, der ellers har
lyst til at være med, til at begynde julemåneden
med en festlig gudstjeneste.

Forældrenes navne: _________________________________________
_________________________________________

Tlf. nr.: ____________________

Mail: _______________________________________________________
al kommunikation foregår via mail

Med venlig hilsen
Rasmus Hyldgaard Simonsen
Kirke og kulturmedarbejder
Mette Krabbe
Sognepræst i Ødum og Hadbjerg

Minikonfirmander for 3.B
Kære elev i 3.B på Hadbjerg Skole
Her er en invitation til dig. Du går nu i 3. klasse
og kan derfor komme til at gå til minikonfirmand
hver torsdag i HØST-Huset fra kl. 13.30-15.00.
Til minikonfirmand skal vi
9 Høre historier fra bibelen
9 Gå op opdagelse i Kirken
9 Synge salmer og lære ”Fadervor”
9 Lege
9 Spise boller
9 Ha’ det sjovt!
Hvis det er noget for dig, så kom og vær med.
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Formålet med minikonfirmandundervisningen er at
gøre børnene fortrolige med
den kristne børnelærdom og
Folkekirkens gudstjeneste.
Undervisningen er ment som
supplement til skolernes
kristendomsundervisning, og
der vil blive lagt vægt på en
oplevelses- og erfaringsorienteret undervisning.
Det er gratis, og man skal
ikke være døbt for at kunne
deltage.

Bliver hentet kl. 15.00:...................................................... Nej



Ja



Skal med bus 2 kl. 15.24:.................................................... Nej



Ja



Går selv hjem:....................................................................... Nej



Ja



Må køre i privatbil, om nødvendigt:............................... Nej



Ja



Må få billede offentliggjort i HØST: ............................ Nej



Ja



Kommer til juletræstænding i Selling Forsamlingshus
søndag den 27. november:................................................ Nej



Ja



Hvis ja: Antal:_________

Forældres underskrift:_______________________________________

Blanketten lægges i postkassen ved Ødum Præstegård, Ødumvej 32
eller oplysningerne sendes på mail til mekr@km.dk
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Fælles allehelgensgudstjeneste
i Ødum Kirke
Foto: Helle Brandstrup Larsen

Søndag d. 6. november i Ødum Kirke kl. 11.00

Gudstjeneste med levende musik og lystænding
Denne dag vil vi ved navneoplæsning i fællesskab mindes
dem, vi har mistet i Hadbjerg og
Ødum sogne i året, der er gået.
Gudstjenesten er for alle, og
der gives rum for, at vi hver for

sig kan mindes dem, vi gennem
årene har måttet sige farvel til. I
våbenhuset vil der være gravlys,
som man efterfølgende kan
sætte på Hadbjerg Kirkegård
eller Ødum Kirkegård.

Vi holder en liturgisk
gudstjeneste med lystænding
og korsang, og undervejs vil
professionelle sangere synge
4-stemmige motetter, koraler
og andet godt, som er nøje
udvalgt til lejligheden.
Anders Dohn og Mette Krabbe

Hospitals- og sognepræst Joan Molbo

Temaaften om sorg
Hospitals- og sognepræst
Joan Molbo fortæller om sit
arbejde og særligt mødet med
de pårørende. Hun er tilknyttet
Regionshospitalet Randers og
Hospice Randers. Aftenen finder
sted her tæt på Allehelgensdag,
hvor vi netop markerer livet
med dem og det, vi måske har
mistet. Sorg er ikke en tunnel, vi
skal igennem for så at komme
ud på den anden side, men mere
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et nyt landskab, vi skal lære at
leve i, siger Joan Molbo.
Alle er hjerteligt velkomne
til foredraget, om man selv
er pårørende til en døende,
allerede har mistet, eller blot
kunne tænke sig at høre om
Joans arbejde og tanker.
Arrangeret i samarbejde med
Hadsten Storpastorat.
Mette Krabbe

Foto: Nikola Johnny Mirkovic, Unsplash

Torsdag den 3. november i Hadsten Sognegård kl. 19.30
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Aftenkoncert i Ødum Kirke
Onsdag den 9. november i Ødum Kirke Kl. 19.30

Den Danske Salmeduo
“Instrumentalt kammerspil af fineste karat”
En koncert med Den Danske
Salmeduo er en medrivende
rejse gennem århundreders
kirkemusik. Duoen laver
stemningsfulde nyfortolkninger
af danske salmer, i et frugtbart
møde mellem den nordiske folketones enkelhed, den klassiske
musiktraditions nænsomhed og
den amerikanske jazztraditions
legende improvisationer.
Den Danske Salmeduo
er Hans Esbjerg på klaver og

Christian Vuust på saxofon
og klarinet. Duoen har siden
1996 givet over 500 koncerter i
kirker og på spillesteder, og har
syv anmelderroste cd’er bag
sig. Den røde tråd er de utrolig
smukke og livskraftige salmer,
som den danske musiktradition
er beriget med – med melodier
og harmonier enhver moderne
komponist kan misunde. Mange
af disse salmer har været en
del af almindelige danskeres

hverdag i hundreder af år. Med
andre ord er salmerne danske
klassikere, sange der bliver
stående. Den Danske Salmeduo
har lavet en række spændende
nye bud på hvordan disse sange
kan spilles – med respekt for det
musikalske udgangspunkt og
fornemmelse for den tekstlige
baggrund.
Christian Vuust (f. 1964)
er saxofonist, klarinettist og
komponist. Docent ved Det
Jyske Musikkonservatorium.
Modtog i 2017 Gaffelprisen
(Danmarks ældste jazzpris).

DMA-nomineret i 2014 for sit
album Urban Hymn. Har også
spillet med Aaron Parks, Peter
Laugesen, Pauseland, m.fl.
Hans Esbjerg (f. 1967)
er pianist og organist ved
Christianskirken i Fredericia.
Har i eget navn lavet cd’en
Pop’n’Jazz og har sammen med
bassisten Jens Jefsen udgivet
cd’en Nice Noise Sweet Silence.
Uddannet ved konservatorierne
i Esbjerg og Aarhus
Kulturudvalget

Foto: Martin Dam Kristensen

Ladies Night
Den 18. november kl. 18.30-23.00 i Hadbjerg Forsamlingshus

Ingen mænd – Ingen børn – Ingen opvask... Masser af snak!
Kom med til en hyggelig og sjov aften sammen med kvinderne i nærområdet.
Der serveres velkomstdrinks og ost/pølsebord.
Aftenen bliver krydret med underholdning og konkurrencer.
Vi glæder os til at se jer.

Dato: 18. november kl. 18.30-23.00
Sted: Hadbjerg Forsamlingshus
Tilmelding senest: 5. november
Betaling: 200 kr. til MobilePay: 1632NZ
Husk navn i kommentarfeltet
Medbring: Drikkevarer til maden og til aftenen

Birgitte og Line
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Fællesspisning
i Selling Forsamlingshus
Den 30. november kl. 18.00 i Selling Forsamlingshus

Formiddagsmøde i HØST-Huset

med Helga, Holger og Island

Tirsdag den 22. november i HØST-Huset kl. 10.00
Tænk på Island og der dukker en række velkendte
associationer op; tjekkede
Reykjavík, musik-eksporten
Björk eller måske den smukke,
helbredende The Blue Lagoon.
Dette land med sine kogende
mudderpøle, spruttende gejsere,
gletsjere og vandfald er dog
meget mere end det. Det skal vi
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høre om en tirsdag formiddag i
selskab med Helga og Holger fra
Hadbjerg. Helga Gisladóttir er
født og vokset op på Island.
Niels Holger Hansen fattede
kærlighed til både Helga og
Island. Mange ferier har de
været på sammen til det fantastiske land af ”is og ild” med
verdens ældste folkeforsamling.

Alt det og mere til vil de fortælle
om i HØST-Huset den 22.
november.
Vel mødt til dejlig formiddag!
Vi begynder kl. 10.00 med
kaffe og boller.
Kaffen koster 20 kr.
Mette Krabbe

Som skrevet i HØST i
september, så er der fortsat
fællesspisning i Selling
Forsamlingshus, og menuen
her i efteråret er traditionel
dansk mad som karbonader
med grønærter (28. september,
er afholdt), koteletter i fad (26.
oktober, er afholdt) og ikke
mindst stegt and og risalamande (30. november).
Husk at konceptet for børnefamilier er ”spis og gå hjem”.
Det betyder, at der ikke er
krav om at bage kage eller være
med til at rydde op og vaske
op. Man må bare gå hjem og
putte sine børn, når man som
børnefamilie spiser med.
Desuden betaler man kun
fuld pris for voksne (50 kroner)
og 1 krone pr. barn (0-12 år). De
større børn betaler fuld pris.
Alt dette er besluttet, fordi
vi gerne vil se børn lege på
forsamlingshuset gulv og høre
deres latter til vores fællesspisninger. Så kom, ”spis og gå hjem”,
og få en aften uden oprydning
og opvask. Og når I ikke med til
efteråret, så kommer der nye
datoer i det nye år
Vi glæder os til at se jer.
Bestyrelsen for
Selling Forsamlingshus

Foto: Lone Abdene
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Juleklippedag og juletræsfest
i Hadbjerg Forsamlingshus
Du er inviteret til juletræsfest i Hadbjerg Forsamlingshus søndag den 4. december kl. 13.00
Klip julepynt til adventsfesten søndag den 27. november i Hadbjerg Forsamlingshus kl. 13-16

Vi har lokket julemanden til at komme
med godteposer til alle børn. Derfor er
tilmelding af børn nødvendig via mail
hadbjergborgerforening@gmail.com eller via
Hadbjerg Borgerforenings facebookside senest
fredag d. 2. december.
I vil kunne købe æbleskiver, kaffe, sodavand og
saftevand, så vi kan hygge os hele eftermiddagen.
Det er også muligt at hjælpe med at lave julepynt til vores juletræsfest. Det sker søndag den 27.
november kl. 13-16 i forsamlingshuset.
De bedste hilsener
Hadbjerg Borgerforening
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Hvem har stjålet Nissekraften?
Tirsdag d. 6. december kl. 17.00 i Ødum Forsamlingshus
Nissen med det mærkelige
navn, som de andre nisser griner
af, mister det allervigtigste, og
pludselig er julens trylleri borte.
Hvem har dog gjort sig til tyv af
noget så betydningsfuldt? Og
hvorfor? Svarene på de spørgsmål skal ikke gives her.
Dem giver forestillingen i en
vidunderlig fortælling om jul,
venskab og kærlighed.
Pakket ind i poetisk julegavepapir med små overraskelser,
(næsten) ægte magi og en lille
smule uhygge i børnehøjde. Og
mon ikke det endnu engang
lykkes at redde juleglæden?
Regn trygt med, at julens magi
breder sig til både børn og
voksne blandt publikum.
Det århusianske børneteater
HonningBanden præsenterer
en følsom, spændende, sjov
og varm juleforestilling for
publikum i alderen op til 10 år
og deres voksne. Med plads til
publikums indfald før, under og
efter forestillingen.
Manuskriptet er skrevet af
den århusianske børneteatermager Poul Lokjær.
I hovedrollerne ses Asger
Rasmussen og Maja Muhlack.
Kulturudvalget og menighedsrådet inviterer publikum
i alderen op til 10 år og deres
voksne.
Kom i Ødum Forsamlingshus
og oplev denne forestilling.
Tirsdag d. 6. december kl. 17.00.

Der afsluttes med pizza, og vi
synger et par julesange for til slut
at ønske hinanden glædelig jul.
Vi ses efter nytåret til flere
”Kirke i børnehøjde”!

Tilmelding på sms
22 87 05 22 senest den 1.
december – arrangementet er
gratis.
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AKTUELT

HØST’s redaktionsgruppe

søger ny kasserer
Har du lyst til at blive en del
af HØST ’s redaktionsgruppe
og være den, der har styr på
økonomien? Så er posten
som bladets kasserer måske
noget for dig. Posten bliver
ledig næste år, og arbejdsbyrden er ikke overvældende
stor.
Du er meget velkommen til
at kontakte bladets nuværende kasserer, Irma Katholm,
for at høre mere om, hvad
posten indebærer.
Kontaktinfo:

Efterårsfarver
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Foto: Karolina Grabowska, Pexels

Tegning: Per Tjørnild

irmakatholm@gmail.com
Tlf. 26 29 46 09

HØST | Side 17

Fjernvarme i Hadbjerg
Som vi nævnte i sidste
blad, havde Hadsten Varme
udsendt kontrakter til borgere
i Hadbjerg og ønskede, at der
skulle være mindst 101 tilslutninger inden for 10 dage.

Der var ifølge Hadsten
Varme stor tilmelding, og flere
dage inden fristen kunne de
meddele, at de havde tilstrækkeligt med tilmeldte.

Fjernvarmen bliver derfor en
realitet.
Mange venlige hilsener
Hadbjerg Borgerforening

Foto: he gong, Unsplash

Foto: engin akyurt, Unsplash

Information fra Ødum Vandværk

Vand i hanen?
Myndighederne har de seneste
måneder omtalt risikoen for,
at der i vinter kan blive lukket
for strømmen pga. den usikre
situation i Europa. Risikoen
lader til at blive større, hvis vi
får en meget kold vinter.
I tilfælde af knaphed vil der
kunne opstå situationer, hvor
strømmen afbrydes i maksimalt
to timer – en såkaldt brownout. Den metode anvendes for
at forhindre et ukontrolleret
black-out.
Myndighederne forventer at
kunne give et varsel på maks. 15
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minutter før et brown-out.
Vandværker ser desværre
ikke ud til at være undtaget fra
nedlukning af el.
Hvis strømmen afbrydes, kan
Ødum Vandværk ikke levere
vand.
Pga. den meget korte varsling kan vi desværre ikke love, at
vi kan nå at give besked, hvis der
ikke kan leveres vand i en kort
periode.
Der vil sandsynligvis være
massiv omtale i medierne, hvis
der bliver behov for at lave
brown-out. Så hører du om

aktuelle brown-outs, kan det
være en rigtig god idé at sætte
et par flasker vand i køleskabet.
Når strømmen kommer
tilbage efter et brown-out, og
vi igen kan levere vand, vil
du kunne opleve brunt vand
i hanen. Det er ikke farligt og
skyldes, at okker har løsnet sig
i rørene.
Lad vandet løbe lidt, og når
vandet har normal farve igen, er
okkeren skyllet ud.
På bestyrelsens vegne
Rikke Møller Antvorskov

Nyt tag på og fjernvarme til
forsamlingshuset i Hadbjerg
Når dette blad lander i jeres
postkasse, har vi fået/er i
færd med at få nyt tag på
forsamlingshuset.
Vi har i bestyrelsen mange
visioner om at udvikle forsamlingshuset i en grønnere retning
ved bl.a. at efterisolere loftet
i forbindelse med tagudskiftningen, men efter Hadsten
Varme har offentliggjort deres
planer om at føre fjernvarme til
Hadbjerg, har vi nu fået endnu
større grønne drømme for
forsamlingshuset.
Regeringen og Folketinget
har sat et mål om 70 %
lavere CO2-udledning i 2030
sammenlignet med 1990 og
fuld klimaneutralitet i 2050.
Omstillingen af Danmark til et
bæredygtigt grønt samfund
vil kræve omfattende beslutninger i alle dele af det danske

samfund, og der skal tages
nogle klare og langsigtede valg
hurtigt.
Vi ønsker så vidt muligt
at bidrage til den grønne
omstilling ved at konvertere
varmetilførslen til forsamlingshuset fra gas til fjernvarme,
og vi har derfor tilmeldt os
fjernvarmen. I den forbindelse
skal vores nyere gaskomfur
konverteres til flaskegas.
Vi håber på, at vi via
fondsansøgninger kan opnå
tilslutningen uden de store
udgifter for borgerforeningen.
INDVENDIG ISTANDSÆTTELSE AF
FORSAMLINGSHUSET
Ud over etableringen af
fjernvarme til og nyt tag på forsamlingshuset arbejder vi også
på at søge fondsbevillinger hjem

til en indvendig istandsættelse
af forsamlingshuset med bl.a.
maling af paneler, døre, vægge
og lofter, nye lamper, nye borde
og stole m.v.
Vi har pt. modtaget tilsagn
på 40.000 kr. fra Nordeafonden og 86.742,55 kr. fra
Favrskov Kommunes LAG-pulje.
Vi har derudover søgt ELRO
Fonden, der dog først vil forholde sig til vores ansøgning, når
der er sket udbetaling af vores
bevilling til nyt tag på forsamlingshuset, ligesom vi har søgt
Landsbyrådet, der tager stilling
til ansøgningen på deres møde
ultimo november.
Vi er spændte og håber
på stor fondsopbakning til
projektet.
De bedste hilsener
Hadbjerg Borgerforening
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Pensionisthjælpere

HØST-Huset
Så fik vi indviet vores HØSTHuset den 14. oktober. En
milepæl er nået efter nogle
års hårdt arbejde. Men hvilket
resultat. Flot og indbydende
og klar til masser af aktivitet
inden for kultur og idræt.
Projektgruppen er ikke uden
grund ganske begejstrede for
resultatet.
Der resterer nu ”lidt” oprydningsarbejde og evaluering i
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projektgruppen, inden vi kan
sætte endelig punktum for
projektet.
Dette månedlige indlæg fra
projektstart til projektslut er
det sidste.
Herfra skal også lyde en stor
tak for et fantastisk samarbejde
med alle involverede parter i
dette projekt. Tak til alle i projektgruppen – Mette, John, Vagn,
Claus og Ole for et samarbejde

udover det sædvanlige. Hvad
skal vi nu lave om tirsdagen,
som Ole ganske rigtigt spurgte
om til indvielsen. Tillykke til
HØST-området med det nye
HØST-Huset.
Lars Olsen
Kontaktperson i projektgruppen
Tlf. 23 81 01 21
lars.knud@godmail.dk

I forbindelse med klargøring
til indvielse af HØST-Huset
den 14. oktober havde Gunvor
Bakkegård, som har stået
for køb af køkkeninventar til
HØST-Husets køkken, bedt
pensionistgruppen om hjælp
til at ”samle” alt køkkengrej,
rulleborde, rullehylder samt
klargøre frysere, køleskabe,
opvaskemaskine, komfurer etc.
Det var et større arbejde – det
tog faktisk 9 timer dagen før
indvielsen – men vi nåede det.
Når man så ved, at man samtidig, ved selv at stå for dette
”projekt” med køkkenetablering
af inventaret, har sparet ”flere
tusinde kroner” – ja så føler
man virkelig at pensionistgruppens arbejde også her giver stor
værdi. Godt arbejde.
UDSKIFTNING I GRUPPEN
Desværre må vi sige farvel til
tre af de stort bærende kræfter
i gruppen. Henning Sandfeldt

Hansen flytter til Hedensted
”lige om lidt”, og samtidig har
Bent Engdal Nielsen og Doris
Nielsen besluttet at sige farvel
til pensionistgruppens arbejde.
Der skal herfra lyde en kæmpestor tak til jer alle for alt det, I
har gjort for HØST IF og HØSTHallen. Held og lykke med jeres
fortsatte pensionisttilværelse.
Samtidig har vi så fået
et nyt ”gammelt” medlem i
vores pensionistgruppe. Det er
Mogens Wethlesen, Ødum, som
tidligere i mange år har været
tilknyttet ØHG i bestyrelse og
Fodboldafdelingen. Mogens
kan nu igen afse tid til at støtte
op om HØST IF og pensionistgruppens arbejde. Velkommen
tilbage til Mogens.
Pensionistgruppen består
herefter af Vagn Salling Poulsen,
Mogens Wethlesen og Lars
Olsen, og der er plads til flere.
Vi får stadig tid til snak og en
kop kaffe i klublokalet, så det

er nogle ganske hyggelige timer,
når vi ugentligt mødes her i
pensionistgruppen.

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

AKTIVITETER

Gud det’ for børn

Floorball

Tirsdag d. 1. nov. i Hadbjerg Kirke kl. 17.30

FASTE TRÆNINGSTIDER ER
MANDAGE KL. 20.15-22.00 I
HØST-HALLEN

Kirke i Børnehøjde

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…

1. november – Hadbjerg Kirke kl. 17.30
29. november – Hadbjerg Kirke kl. 17.30
6. december – Ødum Forsamlingshus. juleafslutning med teaterforestilling kl. 17.00

Så er vi godt i gang efter sommermånederne. Vi træner alle mandage kl. 20.15 i
HØST-Hallen
Så har du lyst til et par timers meget
intensiv træning med floorballspillet
som ingrediens, så kig forbi og prøv. Det
koster ikke noget at prøve nogle gange.
Vi har ekstra også stave, man 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.
NYE KONTAKTPERSONER
FLOORBALL
Anders Vesterø
Mobilnr. 41 39 30 81
Jesper Dalgaard
Mobilnr. 87 33 26 52

Fodbold

VH Fodbold

BØRNE- & UNGDOMSHOLD HØST IF

VH Fodbold Serie 4 er før de sidste to
kampe på en delt 1. plads med Hadsten
SK. Begge hold har 24 point, og begge
de indbyrdes opgør er endt uafgjort 0-0,
hvilket betyder, at hvis både Hadsten
SK og VH Fodbold vinder de sidste to
kampe mod andre modstandere i Serie
4, skal de ud i et ”drabeligt” lokalopgør
om oprykningen. Så det er en spændende
afslutning på et godt efterår for VH
Fodbolds førstehold.
VH Fodbold Serie 5 har efter ombrydningen spillet fem kampe og mangler
en kamp, før efterårsturneringen er
slut. Tre af de fem kampe er vundet. Så
uanset resultatet i den sidste kamp
mod Grundfør UI, så er efterårssæsonen
godkendt.

Det er tid til at rykke indendørs. HØST
IF Fodbold har tid om fredagen til vores
børne- & ungdomshold. Indendørstræningen startede i uge 43 efter
efterårsferien. Se træningstider og
trænere i quickguiden.
Nogle hold fortsætter udendørstræningen lidt endnu sideløbende med
indendørstræningen, mens nogle få hold
kører helt igennem hen over vinteren.
Bl.a. vores U16 DR Liga 5-hold og U14
DR-hold, som også begge deltager i DBU
Vinterturnering. Der er planlagt seks
kampe hen over vinteren for disse to
hold.
Kampprogram
U16 DR Liga 5
www.dbu.dk/resultater/
hold/493819_390898/kampprogram
U14 DR
www.dbu.dk/resultater/
hold/493820_391267/kampprogram
NB! Fra 1. november er det kun træningsbanen (lysbane), der må benyttes.
Lars Olsen
Fodboldformand HØST IF
Tlf. 23 81 01 21

OB 40 – HØST IF
Fribilletter til
Randers FC-hjemmekampe i Superligaen
HØST IF har gennem Randers FC Klubfællesskabet
adgang til 4 fribilletter til unummerede pladser nederst på SparKron tribunen til Randers
FC-superligahjemmekampe.
Er du interesseret i disse billetter, skal du ringe eller
skrive en mail til undertegnede, så vil jeg reservere dem,
hvis der er flere tilbage.
Lars Olsen
Tlf. 23 81 01 21
lars.knud@godmail.dk
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Turneringen i efteråret er afsluttet for
OB 40-holdet. Holdet har spillet seks
kampe – tre vundne og tre tabte kampe.
Turneringen fortsætter i samme pulje
primo april 2023.
Kampprogram
www.dbu.dk/resultater/
hold/188011_388629/kampprogram
Holdleder OB 40
Jozsef Verba
Tlf. 86 22 60 99 / 60 80 67 29
verbi007@hotmail.com

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.
Serie 4
 H2012 1, Alliancen, Sorring/Toustrup IF,
A
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
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QUICKGUIDE
til aktiviteter og kontaktpersoner i HØST-området

Gospelkoret HØST

Ødum Kirke

Korleder

Maria Norby Gjødsbøl

Gymnastik

HØST-Hallen

Formand

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

Badminton

HØST-Hallen

HØST IF

Kontaktperson

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

Bordtennis

HØST-Hallen

Kontaktperson

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

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

Torsdag kl. 16.45-17.45

Begynder/let øvede

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

		

Instruktør: Gunvor Bakkegaard

Øvede

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

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

Mandag kl. 17.00-18.00

Børnekor

Hadbjerg Kirke / Hadsten Sognegård

		

Instruktører: Blia Solgaard m.fl.

Korleder

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

Spillopperne – piger og drenge 5 år-0. klasse

Mandag kl. 17.00-18.00

Spirekor – 0.-3. klasse

torsdage kl. 14.00-15.00, Hadbjerg Kirke

		

Instruktør: Henning Espersen m.fl.

Børnekor – 3.-6. klasse

torsdage kl. 15.30-16.30, Hadsten Sognegård

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

HØST IF

Hadsten Storpastorat

Kantori – piger fra 7. kl. tirsdage kl. 16.00-17.00, Hadsten Sognegård

HØST IF

Floorball

HØST-Hallen

Kontaktperson

Jesper Provstgaard Kristiansen, tlf. 60 69 89 89

		

Instruktør: Steffen Espersen & Henning Espersen m.fl.

Træning

Mandage kl. 20.15-22.00

Stor springer – piger/drenge fra 5 klasse

Onsdag kl. 18.30-20.00

Fodbold

HØST-Hallen

		

Instruktør: Steffen Espersen m.fl.

Fodboldformand

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

Teenzumba – 13-15 år		

Mandag kl. 18.00-18.45

Ungdomskoordinator

Rasmus Knage Thomsen, tlf. 21 84 16 41

		

Instruktør: Louise Rasmussen

U7/U8 piger/drenge

indendørs fredage kl. 15.30-16.30

Træner Tilde Dvinge Verba, tlf. 50 43 47 58

Zumba – m/k 16+		

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

		

Træner Cecilie Devantie, tlf. 40 63 57 37

		

Instruktør: Louise Rasmussen

		

Træner Sanne Præst Hjortshøj, tlf. 27 59 38 76

Crossgym – m/k 16+		

Tirsdag kl. 20.15-21.30

		

Holdleder Helle Oxholm, tlf. 21 66 06 36

		

Instruktør: Thejs Jakobsen

U9 piger/drenge

Træner Thomas Lund, tlf. 27 51 88 70

Step – m/k 16+ 		

Onsdag kl. 20.00-21.00

		

Træner Zennie Lyager, tlf. 40 33 15 53

		

Instruktør: Daria Struzik

U10 piger/drenge

Træner Nikolaj Hald, tlf. 20 63 74 95

Rytmekrukker – 18+ 		

Tirsdag kl. 19.15-20.45

		

Træner Allan Hvidbjerg, tlf. 20 94 77 01

		

Instruktør: Gunvor Bakkegaard & Benedicte S. Larsen

U13 piger

udendørs mandage kl. 17.00-18.00

Træner Bonnie Kristensen, tlf. 22 27 83 31

Friske bedster & older – 60+

Mandag kl. 15.00-17.00

indendørs fredage kl. 18.30-19.30

Træner Søren Kop Fogsgaard, tlf. 26 87 52 40

		

Instruktør: Gunvor Bakkegaard

udendørs onsdage kl. 17.00-18.15

Træner Allan Nielsen, tlf. 23 31 01 33

Kirke i Børnehøjde

Hadbjerg Kirke

indendørs fredage kl. 19.30-20.30

Træner Emil Stougaard, tlf. 51 86 50 20

Sognepræst

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

U13 drenge

indendørs torsdage kl. 17.30-18.30
indendørs fredage kl. 16.30-17.30

HØST IF

Tirsdage kl. 17.00-18.30

HØST IF

		

Holdleder Søren Wandahl, tlf. 41 89 32 16

U14 drenge

udendørs tirsdage kl. 16.30-17.45

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

Ju jitsu

HØST-Hallen

indendørs fredage kl. 20.30-21.30

Træner Jesper Søndermark Jepsen, tlf. 25 18 75 17

Kontaktperson

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

		

Holdleder Claus Glavind, tlf. 71 78 02 30

Børn (skolealder)		

Tirsdag kl. 17.00-17.45

U15/U16 piger

udendørs tirsdage kl. 17.45-19.00

Træner Sune Grebdahl Lauritsen, tlf. 41 29 92 99

Ungdom og voksne		

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

indendørs fredage kl. 21.30-22.30

Træner Thomas Jørgensen, tlf. 40 63 57 37

Krolf

Ved HØST-Hallen

		

Holdleder Trine Grebdahl Lauritsen, tlf. 40 62 10 05

Kontaktperson

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

U15/U16 drenge

udendørs tirsdage kl. 17.00-18.30

Træner Søren Søndergaard, tlf. 27 21 31 97

		

indendørs lørdage kl. 12.00-14.00

Træner Tom Düring, tlf. 61 26 26 34

Løb

Start fra HØST-Hallen

		

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

Kontaktperson

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

		

Holdleder Rikke Juul Særmark, tlf. 51 22 09 73

		

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

HØST IF
Mandag kl. 13.00 og fredag kl. 13.00
HØST IF
Lørdag kl. 9.00

Stavgang

Start fra HØST-Hallen

Kontaktperson

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

HØST IF

Oldboys (futsal)

Spiller kampe onsdage kl. 21.00-22.30 Jozsef Verba, tlf. 60 80 67 29

Fodbold

Voldum Hallen

Formand

Rasmus Knage Thomsen, tlf. 21 84 16 41

		

Herre senior

indendørs fredage kl. 20.00-22.00

Træner Joen Loesner, tlf. 22 33 69 91

Volleyball

HØST-Hallen

		

Holdleder Serie 4 Kurt Svejstrup, tlf. 29 93 00 58

Kontaktperson

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

		

Holdleder Serie 5 Tim Pilegaard Johnsen, tlf. 27596071

Voksne mixhold		
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VH Fodbold

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

Nu skal
vi igen
spare!
Af Martin Møller

Her hejses en isoleringskerne ned i skorstenen, hvorefter der blev fyldt Leca ned omkring kernen.
Alt det bøvl, men hver gang der blev
gjort noget, sparede man lidt.
Lige nu hører vi kun om priser
på strøm, gas, olie og andre
brændselsarter, som ikke er til
at betale, og hvad der gøres for
at redde varmen til vinter.
Heldigvis har de fleste
husstande i HØSTs område i
dag moderne gaskedler, enkelte
endnu oliefyr og varmepumper,
og fjernvarme banker på.
En uge efter, at jeg var
kommet i lære som smed i 1964
ved smeden i Ødum, Gunnar
Sørensen, skulle vi ud at lave
varme i et nyt hus, som var ved
at blive bygget på torvet, Ødum
Torv 10, der blev det hus, som
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jeg så tilfældigvis købte i 1969
og boede der i mere end 40 år.
Huset blev fra starten udstyret med en 2.500 l olietank
i jorden og med en dengang
moderne støbejernskedel og et
moderne Esso Gilbarco oliefyr,
som stod på en fod foran kedlen.
På radiatorerne var der
monteret radiatorhaner. Vores
havde dog rundt greb, som var
blevet moderne dengang. Dem
kaldte vi ”enten – eller haner”,
for enten var radiatoren varm
eller kold - det var umuligt at
stille hanen, så radiatoren blev
bare lidt varm.

Når vi kom hjem efter
arbejde, tror jeg, der var min. 25
grader i huset, og alle vinduer
blev lukket op.
De første to år, vi boede i
huset, brugte vi over 5.000 l olie
om året, husker jeg, og huset var
dengang kun 110 kvadratmeter.
Den første gang, vi skulle
have fyldt olietanken, blev der
bestilt fyringsolie i Brugsen. Det
var Esso, der var leverandør, og
der kom 2.360 liter olie i tanken,
som kostede 550 kr., og som jeg
måtte hjem til mine forældre og
låne, for hvem havde lige 550 kr.

Efter et par år med det gamle
Esso oliefyr monterede vi et nyt,
moderne BP-højtryks-oliefyr
på kedlen og olieforbruget faldt
med 2.000 l.
I 1973 blev der ballade i
Mellemøsten, og der skulle
spares på olien, så alle radiatorhanerne blev udskiftet med
termostatventiler.
Det var også i 1973, at bilfrie
søndage blev indført, og første
bilfri søndag var 25. november,
og helt frem til 17. februar 1974,
måtte bilen blive i garagen om
søndagen, medmindre man var
læge eller lignende.

1978 var den gal igen, ballade
i Iran, den Iranske olieindustri kollapsede. Der skulle
yderligere spares på varmen, så
støbejernskedlen blev isoleret
med isoleringsplader, hvilket
ikke pyntede i baggangen, så der
måtte også en væg til at skjule
installationerne.
Inde i støbejernskedlen blev
monteret såkaldte røgvendeplader, som gjorde, at røgen
havde længere vej til skorstenen,
så røgen blev koldere og olien
bedre udnyttet, og så opstod
nye problemer, løbesod!
Så måtte skorstenen isoleres.
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Så kommer naturHer ses Gunnar

gassen til området

ved udstillingen i

1988, så nu er der

firmaets kælder.

mulighed for at
komme af med olien.

Her sælges varmepumper
på Lilleåmarkedet 1982.

Her ses Mitsubishi varmepumpen, som vi solgte i 1982.

Her er benzinpriserne mere moderate. Her er det fra venstre Brugsens
formand Arne Pedersen og uddeler Poul Henriksen, der i begyndelsen af
80’erne, stolt viser Brugsens nye benzinstandere og betalingsautomat frem.
Det blev en succes, benzinsalget steg så meget, at OK fik så meget interesse for Ødum, at de tilbød at opkøbe Brugsen. Brugsen
ophørte den 4. november 1984, efter 75 år, og blev til OK.

I begyndelsen af firserne begyndte vi i Ødum
Maskinfabrik at interessere os
for varmepumper, og der kunne
virkelig spares på energien
ved at udskifte den gamle
oliefyrskedel med en sådan, og
samtidig kom en del automatik
frem, som man kunne montere
på sit anlæg for at spare yderligere på varmen.
Hjemme hos os kom en
varmepumpe op, som lavede
varmt vand.
I smedjen fik vi sat en udstilling op om alt det moderne, og
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den første weekend kom der
over 200 interesserede.
Naturgassen fik sit gennembrud, og efterhånden blev der
monteret naturgaskedler i alle
huse, også hos os. De, der havde
muligheden for at få gas, fik det
installeret, så i dag er der vel
ikke mange i Hadbjerg, Ødum
og Selling, der ikke har gaskedel
i huset, og med de gaspriser, vi
læser og hører om i dag, kunne
man vel godt drømme om den
store gevinst i lotto.
Også benzinen er kørt på
himmelflugt. Jeg husker, da
jeg fik bil i 1966, snakkede man

om, at hvis benzinen kom over
2 kr. pr. liter, ville der ikke være
nogen, der kørte bil længere.
Det holdt ikke, der køres i bil
som aldrig før, og benzinprisen
er stukket helt af, så nu skal vi
have benzinbilerne skiftet ud
med el-biler, så her kunne man
vel også drømme om den store
gevinst i lotto.
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TALE LARS OLSEN
TIL INDVIELSE AF HØST-HUSET DEN 14. OKTOBER 2022

TILBAGEBLIK

Foto: Rikke Møller Antvorskov

Indvielse af HØST-Huset
TALE CLAUS GLAVIND, HØST IF
INDVIELSE AF HØST-HUSET
Endelig kom dagen, hvor vi
kan klippe snoren og byde
indenfor i vores nye kultur- og
idrætsmødested HØST-Huset.
Byggeriet er endnu et bevis på
det mangeårige samarbejde i
HØST-området, hvor kirken,
skolen, idrætten og frivillige
foreninger går sammen om et
fælles projekt i stedet for at
gå enegang og dermed opnå
begrænsede muligheder for
dets brug.
HØST-Huset skal netop
være et samlingssted, hvor
mennesker mødes - mødes for
at opleve – mødes for at fordybe
– mødes for at udfordres –
mødes for at udvikles – mødes
for at yde noget fysisk – mødes
for at mødes med andre
ligesindede.
Om det er i en sportslig,
kulturel eller kirkelig anledning
– livets forskellige faser byder
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bakker op omkring projektet.
Især skal nævnes Sparekassen
Kronjylland, ELRO Fonden og
på dem alle – HØST-Huset og
HØST-Hallen dækker dem alle. Norlys fonden. Poul Kreativ
I HØST IF er det altafgørende, Marketing for at tilbyde sin
hjælp med skiltning.
at vi er i konstant udvikling
Og ikke at forglemme
og ikke i en stilstand eller på
Claus Mikkelsen og Hadbjerg
vej ud i en afvikling. Og med
Tømrerfirma, som var hjælnye, kommende udstykninger
pende i de indledende faser
af boligbyggeri i Hadbjerg og
omkring udvidelse af aktivitetsdermed nye tilflyttere, er det
faciliteter til HØST IF. Men også
vigtigt forsat at kunne tilbyde
til alle vores sponsorer, som
et stigende udbud af idrætstilaltid står klar, når det er – tak.
bud, så vi sikrer at kommende
Sidst en stor tak til alle
HØST-borgere også bliver en
frivillige i og omkring HØST IF –
del af HØST-lokalsamfundet.
tak for den indsats, I yder i det
En stor tak skal lyde til
frivillige foreningsliv. Tak for at
Favrskov Kommune, hvor især
bidrage med jeres sparsomme
Hanne og Egil, Ulla og Hans
tid og give noget til fællesskabet
har gjort projektet muligt. Tak
– dag for dag – uge for uge.
for at være med os hele vejen
Jeg er sikker på, at der i de
og finde løsninger, når jura og
kommende år vil komme nye
regler har spændt ben for en
frivillige-kolleger til fællesskamulig løsning.
bet i og omkring HØST IF.
Også en stor tak til støtter
både i form af vores nuværende
Claus Glavind
sponsorer og søgte fonde, der

et konfirmandhus på menuen.
Nogle dage er det sjovere at
Et hus, som kirken skulle bygge
være frivillig end andre dage –
og dagen i dag er en af de sjovere bagved kirken, og som alle nok
vidste ikke ville blive brugt i
uden at sige noget dårligt om
større udstrækning. Efter en
andet frivilligt arbejde.
god snak mellem lokale ildsjæle
En milepæl er nået.
blev tanken om et fællesbygVi her i HØST-området
geri ved HØST-Hallen så sat
høster i dag frugterne af det
sammenhold og kit, der allerede i søen.
i 80’erne blev etableret af
Jeg husker tydeligt det første
mange ildsjæle og med Ole Juul i møde, vi havde med kommunen
spidsen. Kirke, Skole, Forening.
– Hans Vedell – Ulla Egebjerg – er
I nu sikre på, at I vil det her?
HØST-området har altid
Og kan man i det hele taget
bakket godt op om tingene
“bygge og bo sammen” – kirke og
– hvem husker ikke tilbage i
forening?
start 90’erne, hvor vores skole
Men det kunne vi sige klart
var under pres for at miste de
ja til, og efter en lang proces
øverste klassetrin. En totalt
og masser af møder omkring
fyldt gymnastiksal fik overbede juridiske regler og love blev
vist politikerne om, at de IKKE
projektet så søsat, og nu står vi
skulle røre vores skole.
så her i dag med det fantastiske
I stedet for at skære ned til 5.
klasse fik vi i stedet overbygning. resultat.
Et unikt HØST-Huset til kulDette samt en utidssvarende
gymnastiksal var også starttur og Idræt. Kirke og forening
skuddet til en kamp for en
har levet sammen i mange år,
hal i Hadbjerg – vi prøvede
men nu er vi så flyttet sammen
indtil mange gange – men uden
i samme hus. HØST-området
resultat.
har igen vist, at vi kan noget
I 2007 fik vi så sat en gruppe
sammen. Vi ved godt, det ikke
sammen, der via fantastisk lokal er gratis, og at vi skal arbejde for
opbakning fik 800.000 kr. samtingene – og det må man sige, er
let ind på 3 uger – så politikerne
gjort igen.
kunne “næsten” ikke komme
Midlerne er egne sammenuden om en hal i Hadbjerg.
holdt med et længe bevilget
Vi fik en skrabet hal til 10.5
kommunalt bidrag. Tak til
mio. kr. og vidste godt dengang,
ex-provst Anders Bonde for, at
at der skulle videreudvikles
du har taget kampene på både
med yderligere faciliteter de
vores og kirkens vegne, når der
kommende år. Og det blev der.
lige var noget, der skulle løses
Vi sparede nye midler op til
og noget, der skulle hænge
nye omklædningsrum samt en
sammen.
udvidelse af tilskuerområdet i
Jeg vil også gerne takke
den øvre del af hallen.
projektstyregruppen for et
Men allerede dengang var
fantastisk samarbejde – Mette,
vi i HØST IF i gang med en ny
John fra menighedsråd – Claus
indsamling til en ny udvidelse
og Vagn fra HØST IF og så dig
for egne midler sammenholdt
Ole, som ligesom jeg har været
med bevilling fra kommunen.
med i alle 3 halprojekter. Og
Faktisk var det projekt klar til
ellers de kommunale kræfter,
at gå i gang i 2018, da der kom
der har været med i processen.

Foto: Rikke Møller Antvorskov
Jeg tror vores projekt HØSTHuset kan være inspiration for
andre projekter her i Favrskov
Kommune. Fælles udnyttelse af
faciliteterne af flere forskellige,
og at man godt kan bo og leve
sammen i hverdagen.
Jo som jeg startede med at
sige – der er nogle dage, det
er sjovere at være frivillig
end andre dage – og det her er
en af dem.
Og så er der noget, jeg plejer
at sige ved disse indvielser – som
jeg har fået at vide, jeg ikke må
sige – så derfor vil jeg blot slutte
med at sige, at hvis man ikke
udvikler – så dør man – så mon
der er et nyt “projekt” på vej?
Stort tillykke til høst-området med HØST-Huset!
Lars Olsen
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SOGNEPRÆSTS METTE KRABBES TALE TIL INDVIELSEN AF

HØST-HUSET D. 14. OKTOBER 2022
for sådanne projekter tager
Kære HØST-borgere.
tid – lang tid, vidste hun, men
Tillykke med HØST-

Huset, vores nye samlingssted
for kultur og idræt, for skole
og dannelsen, for kirke og
menighedsliv og ja for Krop og
Ånd, hvis vi nu skal blive lidt højstemt. Og det må vi godt på en
dag som i dag, for det er en stor
glæde at stå her til indvielsen af
HØST-Huset. Det har kostet
om end ikke blod, så i hvert fald
sved og i dag måske også en
enkelt tåre og masser af penge.
Tænk, at vi nu endelig kan
klippe snoren over, slå dørene
op og byde skole og foreninger,
institutioner og Storpastoratet
inden for i vores nye HØST
Hus. Det har vi ventet på og
glædet os til. Og glæden er
ikke blevet mindre af, at det
har været en lang proces, en
årelang proces.
Det er over syv år siden,
i 2015, at menighedsrådet
begyndte at tale om udvidelse
af konfirmandstuen. Men det
var ikke en god ide, i stedet
skulle vi bygge nyt, sagde vores
gode ”gamle” provst Anders
Bonde.
En aften i foråret 2016 skrev
han et lille håndskrevet notat
på et menighedsrådsmøde med
en udregning på 3 millioner til
et hus på 290 m2, så kunne vi
bare gå i gang. Men sådan blev
det ikke, for den aften var der
én iblandt os, som såede et lille
bitte frø i vores sind – uden ham
intet HØST-Hus.
Det var John Langdahl, vores
lokale ildsjæl, en fællesskabets
mand, et gennemført ordentligt
menneske, der roligt og ydmygt
får tingene til at ske. Fra ham
lød det: måske vi skulle overveje
at bygge sammen med andre.
Det blev i første omgang skudt
til hjørne bl.a. af sognepræsten,
Side 32
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en tålmodig bonde lader sig
ikke skræmme af en utålmodig
sjæl. En dag kørte Anders og
John afsted i provstens famøse
firhjulstrækker for at se nærmere på lokationen på Mejsevej.
Kunne vi bygge sammen med
HØST IF?
Ideen tog form, og der
blev taget kontakt til lokale
politikere i byrådet, bl.a. Inge
Sørensen, der i dag er formand
for menighedsrådet. De var
positive, og langsomt gik processen i gang. Der blev tegnet
tegninger, mange tegninger;
der blev holdt møder, mange
møder, og der var mange mennesker inde over, i begyndelsen
også Niels Fensby, tidligere
skoleleder på Hadbjerg Skolen.
Siden blev der valgt en model,
hvor skolen af juridiske grunde
ikke kunne sidde med som først
tiltænkt, men I har aldrig været
langt væk, og vi glæder os til
naboskabet og fællesskabet
under samme tag.
Intet kommer af intet; og
den gode bonde ved, at skal
et frø bære frugt, må det sås i
frugtbar jord. På klippegrund og
blandt tidsler uddør det, som
der står i bibelen, men falder
det i den gode jord, giver det
udbytte både tredive, tres og
hundrede fold. Det gjorde det!
Frøet faldt i god jord. Det havde
generationerne før os sørget
for. I over 38 år har HØST,
vores lokale sogneblad, bundet
os sammen her på egnen og
gødet jorden for samarbejde
og fællesskab. juni 1984 udkom
det første HØST og på side 1
skrev Ole Juul om begrundelsen
for valget af navnet HØST.
Navnet ” HØST ” er udover at
være et velfunderet begreb i

vores område en sammensætning af forbogstaverne i bladets
undertitel, Hadbjerg – Ødum –
Selling Tidende. Som yderligere
begrundelse for navnet kan
nævnes, hvad vinderen af
konkurrencen skrev, ”at det
gerne skulle være et blad, der
gav et vist udbytte”. Det kom det
til! Som en klog mand engang
har sagt: Ordet skaber, hvad det
nævner. Det gælder vist også
i denne sammenhæng. Tak til
jer, der dengang tog initiativ til
HØST. Et initiativ der over tid
er vokset til højder, hvor end
ikke fantasien kunne følge med.
I dag går en drøm i opfyldelse. En drøm, som mange har
arbejdet på at gøre til virkelighed. Tirsdag efter tirsdag, år ud
og år ind har styregruppen holdt
møde i klublokalet herinde
ved siden af, og i dag bærer det
frugt. Men som I godt ved, når
en drøm går i opfyldelse, har
en ny det med at tage form, og
nej Lars, jeg taler ikke om udvidelsesdrømme. Men derimod
drømmen om, hvad dette hus
kommer til at betyde, hvad
dette hus kommer til at rumme
og danne ramme omkring. Det
har fra start været tanken, at
her skal mennesker mødes, her
er alle velkomne. Et kulturhus,
et sognehus, et idrættens hus,
et fællesskabets hus, hvor vi
på tværs af generationer og
interesser, af livsanskuelse og
politisk ståsted vil mødes til
opbyggelse af krop og sjæl og
fællesskab.
At vi står her i dag, skyldes
ikke alene John Langdahl og
Anders Bonde, selvom det
var dem, der satte processen
i gang i tæt dialog med vores
tidligere Borgmester Nils
Borring. I dag skal der lyde en
stor tak til alle, der har båret
med og støttet op om arbejdet gennem årene, tidligere

menighedsrådsmedlemmer
og HØST IF´s bestyrelse,
Provstiudvalg og centrale
medarbejdere i den kommunale
forvaltning.
En særlig tak skal selvfølgelig også lyde til vores
professionelle samarbejdspartnere, arkitekterne Thomas
Olsen og Flemming Trankjær
fra NB Tegnestuen i Ringkøbing,
Gert Madsen provstiets bygningssagkyndige og Hvorslev
Byggefirma, som er hovedentreprenør med en underskov
af underleverandør, som alle
har knoklet for at blive færdige
til indvielsen i dag. Tak for det
gode samarbejde og det fine
resultat.
En stor tak skal også lyde til
de mange lokale bidragydere,
som har været med undervejs,
til ”projekt p-pladser”, hvor
Morten Eriksen fra Hadbjerg
Mur og Beton har været
tovholder. Tak til de mange
frivillige, der har båret med og
i går knoklede fra morgen til
aften for at blive klar til i dag.
Tak til Favrskov kommune og de
nye politikere, der kom til i 2021,
tak for jeres opbakning og tilstedeværelse, og til Egil Madsen
fra ejendomscentret og Hanne
Honoré fra fritid og kultur, tak
for jeres indsats, for sparring og
kærlige spark fra Hannes side,
når tingene gik lidt for langsomt.
Tak til kirkekontoret for at stå
for regnskab og budgetter og
for hjælp til udarbejdelsen af
vedtægter og aftaler, og tak til
skolen for tålmodighed under
byggeprocessen.
For få dage siden kom der
navn på bygningen. HØSTHuset, kultur og idræt. Flot ser
det ud! Tak Poul ”kreativ” for
design og udførelse. Da navnet
kom op, blev det for alvor
vores hus. Til sidst skal der fra
menighedsrådets side lyde den

allerstørste tak til styregruppen,
til Claus Glavind og Lars Olsen,
Ole Juul og Vagn Salling. Tak
for samarbejdet og den store
indsats.
Jeg vil slutte med et lille
digt om begivenhedernes gang,
skrevet af menighedsrådets
huspoet Trine Kobberø.

Med disse ord hilser vi

HØST-Huset velkommen og

glæder os over, at det blev til en
realitet.
Mette Krabbe

Ret mange år er gået
siden de første ide-frø blev sået.
Året 2015, vi ønskede mere rum
så provsten kom forbi til et ”sum”.
Dog konfirmandstue udvides ej.
Ikke tidens trend, så Bonde sagde NEJ.
Anders sagde også, prøv at lyt
Vi kan bygge noget nyt.
I Hadbjerg egentlig jord vi har,
mulig byggegrund er klar.
Der opstår udvalg mange,
som mødes rigtig mange gange.
Hvem kan og vil huset bruge?
Vi mødes med de lokale, for det at gennemskue.
Hvis huset skal bag kirken ligge,
det til at bruge kommer HØST IF ikke.
Mette, John, Claus, Lars, Ole med flere
i byggeudvalget tangerer.
Kan det ved siden af hallen ligge?
Det må vi med kommunen ”flikke.”
Provsten grunden af kommunen køber
og arkitekt Gert en tegning af huset støber.
Hvorslev Byggefirma er udbuddets bedste stik
og 9. februar 2022 vi ta’r det første spadestik.
Ejerlejlighed-model bliver den endelige vej
og Hadbjerg Skole sættes på stand-by.
Nu HØST-Huset med navn på, står klar
til mange daglig gang forbi det ta’r.

HØST-Huset nu mod Hadbjerg Kirke skue
vi håber, alle de lokale vil det bruge.
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Sognetur til Gammel Estrup
En onsdag eftermiddag i
september kørte en fyldt bus
fra HØST-området med kurs
mod Gl. Estrup. Vejret var godt,
humøret højt og solen skinnede.
Vi begyndte med rundvisning i
hovedbygningen, derefter drak
vi kaffe i ”den gamle stald”, og
inden turen gik hjem, kunne
man gå rundt på egen hånd i den
flotte have og på ”Det grønne
museum”.
Tak for en dejlig tur. Vi glæder
os allerede til næste år.

Høstfest
med gudstjeneste i Ødum Kirke
og helstegt pattegris på Tulipangården
Årets høstfest blev holdt på
Tulipangården i Selling. Stor tak
til Else og Jens Torp for at åbne
deres hjem op og fortælle om
stedets historie og tulipanavl.
Det var både spændende og
lærerigt og glæde efter vinterens flotte tulipaner blev vagt.

Festlighederne begyndte
i Ødum Kirke med høstgudstjeneste i en fyldt Ødum Kirke,
hvor minkonfirmanderne bar
høstafgrøder ind i kirken og
hjalp til med læsning af ind- og
udgangsbøn. Tak til alle minikonfirmander. Det har været en
fornøjelse af lære jer at kende.
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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 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
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 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.

Præster i pastoratet

MK

MHT

AMKH

LTM

Mette
Krabbe

Marie
Hedegaard
Thomsen

Anne
Martiny
Kaas-Hansen

Lise
Thorbøll
Melchiorsen
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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.

OK aftaler

SPONSORHJØRNET

Nye træningstrøjer og -bukser
til vores U15/U16 PI-hold
Vores U15/U16 piger har fået
nye træningstrøjer og -bukser.
De er sponsoreret af Djurslands
Bank og Privat Sikring. HØST IF
siger tak for sponsorstøtten.

Kommende OK
arrangementer
Fredag 24. november
kl. 13.00-17.00
Fredag 16. december
kl. 13.00-17.00

Lars Olsen
HØST IF
Sponsorudvalg

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.
Simon Buus Olsen
HØST IF Sponsorudvalg

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

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:Download OK
appen til iOS eller Android,
eller bestil et OK-kort på
HØST IF’s hjemmeside eller
kom til arrangementer på OK
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 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.
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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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MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

2

14

8

15

21

22

23

Dec

29

5

4

10
Minikonfirmand,
HØST-Huset,
kl. 13.30-15.00
Plejehjems
gudstjeneste,
kl. 15.00

30

6. Juleteater for børn, kl. 17.00
11. Gudstjeneste, kl. 9.30
18. Gudstjeneste med De Ni Læsninger,
kl. 16.00

6
Gudstjeneste,
Hadbjerg Kirke,
kl. 9.30

12

11

17

19

18
Lørdagsdåb,
Ødum Kirke,
kl. 11.00

24

1
23. Gudstjeneste, kl. 16.00
24. Gudstjeneste,
kl. 13.00, kl. 14.00, kl. 15.00
25. Gudstjeneste, kl. 11.00
26. Gudstjeneste, kl. 11.00

13
Gudstjeneste,
Ødum Kirke,
kl. 9.30

Ladies Night,
Hadbjerg
Forsamlingshus,
kl. 18.30-23.00

25

2

20

Familie
gudstjeneste,
Ødum, kl. 14.00
Juleklip, Hadbjerg
Forsamlingshus,
kl. 13.00-16.00
26
27

Minikonfirmand,
HØST-Huset,
kl. 13.30-15.00

Kirke i børnehøjde, Fællesspisning,
Selling
Hadbjerg Kirke,
Forsamlingshus
kl. 17.30

28

3

Minikonfirmand,
HØST-Huset,
kl. 13.30-15.00

Formiddagsmøde
med Helga,
Holger og Island,
kl. 10.00

SØNDAG
Allehelgens
gudsjeneste,
Ødum Kirke,
kl. 11.00

Minikonfirmand,
HØST-Huset,
kl. 13.30-15.00

9

16

LØRDAG

Den Blå Café,
Hadsten
Sognegård,
kl. 14.00-16.00

3

Gudstjeneste,
Hadbj., kl. 11.00
Juletræsfest,
Hadbjerg
Forsamlingshus,
kl. 13.00

31. Gudstjeneste, kl. 13.30, kl. 15.00

4

November

Koncert med Den
Danske Salmeduo,
Ødum Kirke,
kl. 19.30
7

FREDAG

Minikonfirmand,
HØST-Huset,
kl. 13.30-15.00
Temaaften
om sorg, kl. 19.30

Valg til
Folketinget,
kl. 8.00-20.00
Kirke i børnehøjde,
Hadbjerg Kirke,
kl. 17.30
31
1

