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Historie: Juletræsfesten skal bare være der - også uden levende musik
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Af Sinnet Ellehauge Haag
Redaktør af HattingBladet

Hjemme hos os holdt vi fest på valg-
dagen. Vi havde nogle gode venner på 
besøg og spiste landgangsbrød, som i 
dagens anledning var smukt dekoreret 
med farvestrålende A'er, B'er, Y'er  osv. 
Bogstaverne var malet med kreativ 
hånd af husets ni-årige, som godt kun-
ne forstå, at der var grund til at feste.

Det er værd at fejre, at vi 
lever i et land, hvor vi kan 
ytre os frit. Hvor vi gen-
nem frie demokratiske valg 
er med til at bestemme, af 
hvem og hvordan riget skal 
regeres. Det er der menne-
sker, der rundt om i verden 
kæmper for med livet som indsats.

Det er VIGTIGT  at vælge. 
Det gælder ikke kun, når du som 

stemmebere� iget i Danmark får lov til at 
sæ� e kryds på stemmesedlen.

Det gælder også, når du skal vælge, 
hvordan det fælles liv i Ha� ing skal 
forme sig for os, der bor her.

Du vælger at bidrage til fællesskabet, 

når du tilslu� er dig den skare af beun-
dringsværdige frivillige, som yder en 
kæmpe indsats i idrætsforeningens for-
skellige afdelinger.

Du bidrager, når du gider bøje dig 
e� er et stykke aff ald, der ligger og fl yder 
på gaden og i naturen omkring byen, og 
smide det i en skraldespand.

Du bidrager, når du griber aktivt ind i 
forhold til hærværk og chikanerier.

Du bidrager, når du lader dig vælge 
ind i borgerforeningen, me-
nighedsrådet, Centerrådet, 
Lokalhistorisk Forening eller 
brugsforeningen.

Du bidrager, når du bager en 
kage til spejderne eller tager en 
tjans i hallens kiosk.

Du bidrager kort sagt så 
snart, du rejser dig fra sofaen, træder ud 
i det pulserende landsbyliv og gør det, 
du er bedst til - med tanke på andre.

For vi har alle noget at bidrage med.
Men du kan også vælge at blive sid-

dende i sofaen for nedrullede gardiner 
med � ernbetjeningen og a� enkaff en 
indenfor rækkevidde.

Valget er dit.

Valget er dit

Næste nummer 

HattingBladet udkommer næste 
gang i starten af februar. Deadline 
for indlevering af stof til næste 
nummer er søndag 6. januar.

Find vore annoncører

Hvis du hurtigt skal bruge et telefon-
nummer på en af byens erhervsdriven-
de, så kan du fi nde en alfabetisk oversigt 
over vore annoncører på side 22.

Får du HattingBladet?

HattingBladet udkommer i hele Hatting 
Sogn. Det er HA Grafi sk Reklame, der 
deler bladet ud. Det sker oftest om 
onsdagen sammen med bl.a. Horsens-
Posten og diverse reklamer.  

Hvis du ikke modtager bladet, så kontakt  
distribution@hattingbladet.dk. 
Hatting Bladet kan desuden afhentes 
i Super Brugsen, i cafeteriaet i 
Hattinghallen og i Hatting Kirke.
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almindeligt word-dokument. Undgå at 
bruge diverse rammer, word-art illustra-
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Sparekniven slagter 
juletræsfestens musikere

Af Sinnet Ellehauge Haag
Redaktør af HattingBladet

Når Ha� ing IFs gymnastikafdeling i 
morgen a� en - torsdag 29. november kl. 
18 - slår forsamlingshusets døre op til 
endnu en traditionsrig juletræsfest, må 
gæsterne undvære den levende musik.

Trommeslageren og keyboard-bokse-
ren, som i årevis har trukket os rundt i den 
julemusikalske manege, er sparet væk.

- Vi har må� et skære ned på arran-
gementet i år, fordi det er blevet meget 
dyrere at leje forsamlingshuset, fortæller 
Line Juul, som er formand for gymna-
stikafdelingen. 

- Og det er altså gået ud over musi-
kerne.

Ikke Peters skyld
Det er Borgerforeningen, der står for 

udlejningen af forsamlingshuset – og 
dermed fastsæ� elsen af huslejen.

Men inden nogen nu får den tanke at 
gribe til selvtægt ved at klynge Borger-
foreningens formand Peter Thyssen op 
i en af de lygtepæle, der langt om længe 
er blevet befriet for Henrik Dam Kristen-
sens, Anders Samuelsens, Ulrik Kraghs, 

Per Løkkens og alle de andre folketings-
kandidaters indsmigrende portræ� er, så 
lad det være sagt med det samme: 

Det er ikke Thyssens eller Borger-
foreningens skyld, at vi må undvære 
musikken i morgen a� en.

Det er den store stygge kommune-
sammenlægning, der indirekte har taget 
livet af juletræsfestens el-klaver-bokser 
og hans trommende makker.

For da Horsens Kommune ved års-
ski� et blev slået sammen med nabo-
kommunerne Brædstrup og Gedved, 
var det nødvendigt at harmonisere 
reglerne for tilskud til områdets mange 
forsamlingshuse.

Og den harmonisering har medført 
en markant forringelse af Ha� ing For-
samlingshus’ økonomi.

Derfor den store huslejestigning, som 
i øvrigt også har ramt Ha� ing Ifs folke-
dansere hårdt.

Underskud
Nu kunne man få den frygtelige tanke, 
at sparemordet på juletræs-musikken 
blot er første etape af et langsomt snig-
mord på hele juletræsfesten e� er den 
velkendte og frygtede salami-metode.

En tanke der kunne hente næring i 
det faktum, at juletræsfesten under alle 
omstændigheder – levende musik eller 
ej – er en underskudsforretning for gym-
nastikafdelingen.

Men den frygt er ubegrundet, forsik-
rer formand Line Juul.

- Gymnastikafdelingen prøvede for 
nogle år siden at lade være med at ar-
rangere juletræsfest, fortæller hun. 

- I stedet opfordrede man til ekstra 
julehygge i den sidste gymnastiktime 
inden julepausen. Men vi blev kimet 
ned af forældre, som savnede det store 
juletræ i forsamlingshuset og den gan-
ske særlige stemning, det giver, når vi i 
fællesskab pynter det kæmpestore træ 
og synger de mange velkendte sange, 
mens vi går i rundkreds om træet.

Så juletræsfesten er fredet.

Årest juletræsfest

Det koster 30 kr. pr. barn at deltage i jule-
træsfesten, som i år fi nder sted torsdag 29. 
november kl. 18-20. 
I prisen er inkluderet to pølsehorn, en 
godte- og frugtpose og en sodavand.
Husk at medbringe: Saks, lim, blyanter, 
tape og hæftemaskine.

Af Sinnet Ellehauge Haag
Redaktør af HattingBladet

Det har ikke været muligt for redaktio-
nen at fi nde ud af nøjagtigt hvornår, den 
første juletræsfest blev holdt i Ha� ing.

Men en borger født i 1926 fortæller, at 
bestyrelsen for forsamlingshuset i hans 
barndom holdt stor juletræsfest � erde 
juledag.

Og da Pastor Jessen kom til Ha� ing 
i 1930’erne, introducerede han ”ung-
doms-juletræsfest”. Det er uvist, hvor 
mange år det lykkedes at holde den 
tradition i hævd – men den gled i hvert 
fald ud i sandet.

Det gjorde den traditionelle juletræsfest 
til gengæld ikke – selvom den holdt en 
pause under Anden Verdenskrig, hvor 
forsamlingshuset var besat af tyskerne.

Den fi ne kjole
I dag er det Ha� ing Ifs gymnastik-
afdeling, der står for afviklingen af 

juletræsfesten, som ikke længere fi nder 
sted mellem jul og nytår – men i stedet i 
slutningen af november.

Formand for gymnastikafdelingen, 
Line Juul, har selv trådt sine barne-dan-
se-sko ved juletræsfesten i forsamlings-
huset, dengang den blev holdt � erde 
juledag.

Det var en a� en, som Line Juul og de 
mange andre børn i Ha� ing så frem til 
i lang tid. Iført deres fi neste tøj dansede 

de rundt om det store juletræ, der nåede 
helt til lo� et med glimmer og lys.

Lines mor, Bodil Juul, husker især et 
år, hvor lille Line hev og sled i sin far, 
fordi han skulle ud og danse. 

Det var farmand nu ikke meget for. 
Det viste sig nemlig, at han i skyndingen 
havde fået en brun og en sort sko på.

Samme procedure
Dengang blev der uddelt godteposer 
med appelsin, æble, pebernødder fra 
Ha� ing Bageri og slik i. Og mens god-
terne blev guff et, blev der læst en julehi-
storie.

Dengang kunne de voksne købe kaff e 
og kage (det mens der stadig var en vært 
på i forsamlingshuset).

Også dengang blev der danset "så går 
vi rundt om en enebærbusk” og ”bro, 
bro brille”.

Og også dengang var der en jule-
mand, der delte godte-poserne ud.

En stolt gammel tradition

Ved du noget?

Hvis du kan huske mere om, hvordan 
tidligere tiders juletræsfester i Hatting 
blev fejret – eller hvis du ligger inde med 
fotografi er fra dengang og i dag – så hører 
vi meget gerne fra dig på HattingBladets 
redaktion.
Send en email til: 
redaktion@hattingbladet.dk

Eller et brev til: 
Redaktør Sinnet Ellehauge Haag, 
Korningvej 23, Hatting, 8700 Horsens.

Hatting Autoservice
v/Niels Nielsen
Præstemarksvej 1 
Hatting, 8700 Horsens
Tlf. 75 65 38 30

Alle former for reparation 
Klargøring til syn

En af traditionerne ved den årlige juletræsfest i forsamlingshuset er, 
at de mange gæster er fl ittige med papir og saks og pynter træet i fællesskab.
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rende fra Vitus Bering.
En klasse har været i Skagen og har 

lært en masse om Skagensmalerne.
En årgang har været på Bornholm og 

har lært både om geografi ske forhold og 
om historien. 

I Naturugen (uge 35) beny� ede man-
ge sig af de muligheder, kommunen 

tilbyder.
Det blev bl.a. til et besøg hos en bi-

avler og til en krible-krable-tur ved Hus-
odde strand. 

Flere nåede at besøge den arkæologi-
ske udgravning på Stationsvej, hvor man 
kunne fornemme historiens vingesus.

Og der var også mange, der nåede at 
gå en tur i majslabyrinten ved Bygholm 
landbrugsskole.

Når først man har hørt landmanden 

fortælle om majs og majsens anvendelse, 
motiveres man uden tvivl i højere grad 
til at stille spørgsmål. Og mon ikke man 
husker mere af, hvad man hører, end 
hvis man sidder i klassen og hører lære-
ren fortælle om majs?

           Af Margit Winther
Skoleinspektør på Hattingskolen

Det har været en stor glæde, som ny inspektør på Ha� ingsko-
len, at erfare, at der her er tradition for at udny� e de mange 
muligheder, der er for at komme ud af huset. 

Det gælder både i nærområdet og i kommunen som sådan.
Når undervisningen rykker ud af skolen, er det ikke for at 

”slippe” for at gå i skole. Det er for at lære endnu mere, end vi 
kan tilbyde inde i skolens rum.

Undervisning udenfor skolen forudsæ� er, at lærerne og 
pædagogerne på skolen er opmærksomme på de tilbud, der 
kommer, ligesom den kræver, at de udviser stort engagement 
og vilje til at arrangere og tage del i mulighederne. 

Alt det gør lærerne og pædagogerne på Ha� ingskolen!

Mange oplevelser
I første kvartal af de� e skoleår har lærerne og pædagogerne 
taget en række initiativer, der har betydet, at mange elever på 
skolen har fået oplevelser, der motiverer til læring. 

Det er der grund til at være stolte af.
Der har været klasser på Horsens havn, hvor Galathea var 

på besøg. Der har været elever på Industrimuseet, hvor de 
lavede forsøg om og med vand i samarbejde med htx-stude-

Når undervisningen fl ytter ud

Om motivation

Motivation er en vigtig faktor, når det 
gælder læring. 
Et gammelt kinesisk ordsprog siger 
"Det jeg hører, glemmer jeg!"
"Det jeg ser, husker jeg!"
"Det jeg gør, forstår jeg"

Er der mon noget i nettet? En krible-krable-tur 
til Husodde er populær blandt eleverne.

Workshop i 
præstegården

         Af John Petersen 
og Lene Jørgensen

Ledere af børnekoret

Søndag 28. oktober holdt kirkekoret og 
orkesteret workshop dag i præstegår-
den. Vi havde fået Mads og Kirsten til 
at komme og arbejde med koret, og de 
fi k en dejlig stemning frem i os alle sam-
men.

Vi fi k arbejdet med nogle hele nye 
numre, som man kan høre til julekoncer-
ten 19. december i kirken, hvor Mads og 
Kirsten også kommer og spiller med.

Der blev både klappet i takt og sunget ved kirkekorets workshop. 
Det blev en god dag, der sluttede med, at alle fi k pizza.

Frisk fjordluft i ansigtet og et nærstudie af plante- og dyreliv er klart at foretrække fremfor den indelukkede lugt af leverpostej i klasselokalet.

Når sådan en lille fyr får fl aske 
smelter ethvert barnehjerte.

Fundet! En femtakket søstjerne kom 
i nettet ved Husodde Strand.

Sammen med studerende fra VItus 
Bering htx lavede Hatting-eleverne 
forsøg med vand på Industrimuseet.
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Aut. VVS-installatør
Torben Lyngsø Rasmussen

fax 7561 3766 • CVR 2961 1777 • torbenlr@hotmail.com • lyngsøvvs.dk

Stationsvej 36 • 8700 Horsens

7561 3766 • 2081 3766

RING - Vi er altid friske med en pris...

• Gas
• Fjernvarme
• Oliefyr

• Træ & Stoker anlæg
• Solvarme
• Ventilation

Super seje og sociale spillere
Er du træt af hæsblæsende elitesport med doping, 

svinestreger på banen og vold blandt tilskuerne?

Af Sinnet Ellehauge Haag
Redaktør af HattingBladet

Så skulle du unde dig selv den fornø-
jelse at tage med til et amatør-håndbold-
stævne for de alleryngste micro-spillere.

Ha� ing IFs håndboldafdeling stillede 
med tre hold, da der for nylig blev af-
holdt microstævne i Egebjerghallen.

Og lad det være sagt med det samme:
Jeg aner ikke om holdene tabte eller 

vandt, selvom jeg skam overværede fi re 
ud af seks kampe.

Og det var der fl ere af spillerne, der 
heller ikke gjorde.

For det er slet ikke det, der er vigtigt 
sådan en dag.

Det vigtige er at være med.

Banalt
Det lyder så banalt og Morten Korch-ag-
tigt, at man skulle tro det var løgn.

Men det er ganske vist.
Uvæsnet med råbende og over-am-

bitiøse forældre og asociale spillere, 
der råber grimme ting til både med- og 
modspillere holder først sit indtog, når 
børnene bliver ældre.

- Det er derfor, det er så fantastisk at 
være træner for denne aldersgruppe, 
lyder det fra Helene Nygaard.

- Godt nok er jeg på hele tiden i løbet 
af sådan en formiddag. Men når jeg ser 
børnenes begejstring og mærker, hvor-
dan det summer af liv og glæde i hallen, 
så får jeg helt ondt i kinderne af at smile. 
Jeg kan simpelthen ikke lade være.

En to tre
For de, der ikke har overværet en kamp 
mellem micro-spillere, skal jeg kort for-
søge at forklare, hvordan det foregår.

Det er muligt, at de� e ikke er de for-
melle regler.

Nogle af reglerne er givetvis uskrev-
ne. Men de bliver ikke desto mindre 
e� erlevet.

Blandt de yngste håndboldspillere 
og deres trænere er fair play ikke noget, 
man taler om. Det er noget, man prak-
tiserer.

Hvert hold består af fem spillere, som 
på demokratisk vis ski� es til at vogte 
målet.

Holdene spiller på tværs af banen 
– ikke på langs, som i en normal hånd-
boldkamp.

Ingen dommer
Der er ikke nogen dommer i en micro-
håndbold-kamp. Slagets gang ledes på 
fredeligste vis af de to holds trænere.

Der dømmes ikke – der guides. Hver 
træner guider sit eget hold. Der bliver 
primært fokuseret på håndboldspillets 
grundpræmis nummer ét: 

MAN MÅ IKKE TAGE MERE END 
TRE SKRIDT, NÅR MAN HAR BOL-
DEN.

Men det kan være svært at huske, 
når man er helt befi ppet over, pludselig 
at være den, der står med den runde 
læderkugle i hænderne - og man også 
lige skal holde øje med, om mor og far 
nu kigger, og pille sig lidt i næsen, og se 
hvad der sker i den anden ende af hallen 
og drømme en enkelt dagdrøm.

Og helst på én gang….
Så er det godt, man har en træner, der 

kan tælle højt og tydeligt til tre.
For det kan godt være, at spilleren 

med bolden når at tage både fem, seks 
og syv skridt. Men så snart træneren har 
sagt ”tre”, stivner boldholderen som en 
saltstø� e og afl everer uden at kny til den 
nærmeste holdkammerat.

På skift
Ryger bolden ud over sidelinien – og det 
gør den tit, for det kan knibe med kaste-
og-gribe teknikken, når man kun er fem-
seks år gammel - så er der ikke indkast 
til modstanderne, som i ”almindelig” 
håndbold.

Man henter bare bolden og fortsæ� er 
angrebet.

Og er det en modstander, der henter 
bolden, bliver den uden brok afl everet 
til det hold, der var ved at angribe. 

Alle angreb fører til en afslutning, og 
alle får lov til at skyde på mål.

Når bolden har været spillet rundt 
mellem de fi re angribende spillere nogle 
gange, er der som regel én, der vender 
sig om mod træneren og spørger: Må jeg 
godt skyde nu?

Så står alle – modstandere som hold-
kammerater – tålmodigt og venter på, 
om der bliver sagt ja eller nej.

Kom igen
Millimeter-demokratiet fungerer ud fra 
benhård selvjustits hos de yngste spil-
lere.

Det kan godt være, at Cecilie står helt 
fri for mål. Men hvis det også var hende, 
der afslu� ede sidste eller forrige angreb, 

så må hun pænt spille bolden videre. 
For nu er det Frejas tur!

Og Freja forsøger at skyde over de 
o� e stri� ende modstander-arme i for-
svaret og er glad, hvis bare bolden når 
helt ind til målet.

De andre råber godt forsøgt Freja og 
kom igen Freja, hvis bolden ikke ryger 
i mål.

Og jubler himmelhenrykt, hvis det 
lykkes for Freja at overliste modstande-
rens målmand.

E� er 15 minu� er bliver der bå� et i 
hornet, og så er kampen forbi.

Tak for kampen
Nu oprinder det eneste tidspunkt på 
formiddagen, hvor scenen kunne minde 
om noget fra ”virkelighedens håndbold-

verden”.
De to hold stiller sig op på række 

foran hinanden.
Hver spiller lø� er en hånd i vejret, 

og så går rækkerne forbi hinanden i 
hver sin retning, mens spillerne giver 
hinanden et klask i håndfl aden – en 
såkaldt ”high fi ve” – der betyder tak for 
kampen.

Og det siger jeg også.
Tak for kampen drenge og piger.
Det kan godt være, I er micro i hånd-

boldsammenhæng.
Men hvor var I nogle MAKRO gode 

kammerater med den helt re� e sports-
ånd.

Jer var der mange, der kunne lære 
noget af.

Hatting Motorservice

Salg og reparation af: 
Motorsave, plæneklippere m.m. 
Nye sværd, kæder og andre 
reservedele på lager
Slibning af motorsavskæder

v/Egon Bech, Stationsvej 90 
Hatting, 8700 Horsens
tlf. 75 65 30 40 
mobil 21 40 74 28

Udlejning af:
Havefræsere
plænetraktor
plæneklipper
buskrydder
pælebor 
motorsav 
flishuggere

brændekløvere 
mejselhammer 
blandemaskine
rullestillads 
minigraver 
flere trailere
plænelufter/mosfjerner

Jonathan og Arthon varmer op inden kampene i Egebjerghallen.

Fem friske microspillere fra Hatting 
IFs håndboldafdeling som kan være 
stolte af deres positive indstilling og 
kammeratlige opførsel på banen. 

Efter kampen stiller microspillerne naturligvis op på række og siger tak for kam-
pen ved at daske hinanden i håndfl aderne, sådan som de professionelle gør.
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Mødeaftener 
Alle møder holdes 
i Spejderbyen 
Overholm 13, Hatting
Bævere (0. og 1. kl):
hver onsdag kl. 17.15-18.45
Ulve (2. og 3. kl.):
hver mandag kl. 16.00-17.30       
Junior (4. og 5. kl.):
hver tirsdag kl. 19.00-20.30 
Troppen (6. kl.):
hver tirsdag kl. 17.00-18.30
Seniortrop (7. kl. og op):
hver onsdag kl. 18.30-20.00

Kontaktpersoner
Formand for grupperådet:
Hans Appel - 75 65 30 28
Bævere:
Lene Jørgensen - 24 28 38 25
Ulve:
Randi Henriksen - 75 65 37 77
Junior:
Gitte Larsen - 75 61 19 58
Troppen:
Aase Lauridsen - 75 61 79 54
Seniortrop:
Anja Ipsen - 75 65 37 10

KFUM-Spejderne

    Af Lisbeth, Trine,
Melissa og Christian

Spejderledere

Små og store ulve havde snøret 
de gode travesko, da de i be-
gyndelsen af oktober var på en 
længere travetur.

De ældste ulve skulle tage 
deres 20 km mærke, og de 
blev i første omgang kørt ud til 
restaurant Kystens Perle ved 
Bygholm Sø.

Her tilbagelagde de turen 
rundt om søen og endte ved 
Bryrupbanen ved Vestre Kirke, 
og så var de første 10 km tilba-
gelagt.

Ved Bryrupbanen stødte de 
yngste ulve til gruppen.

Det var også her, at Marcus’ 
og Kaspers mødre stod parat 
med franske hotdogs til alle.

Uhmmmmmmm…..
Fra samlingsstedet ved 

Vestre Kirke gik turen i samlet 
fl ok ad Bryrupbanen helt til 
Lundum.

I en skov ved Lund fandt vi 
mange frøer, og vi mødte en 
dame med en ualmindelig me-
get lille hundehvalp.

I Lundum stod Trine og 
Christian parat med bål, ba-
gage og a� ensmad.

Der stod spaghe� i og kød-
sovs over bål på menuen - og 
Emma Sofi es mors boller.

E� er maden var der lejrbål 
med instrukser til natløbet, 
som var planlagt af de unge 
ledere.

Vi fandt lommelygter frem 
og gik ud i mørket.

Natløbet var over temaet 
Robin Hood. 

Ulvene smuglede hellige 
skri� er gennem Sherwoodsko-
vens ABSOLUTTE og TOTALE 
mørke, og de skulle undgå 
sheriff ens onde mænd – alias 
spejderlederne. 

Dere� er var der kage ved 
bålet, og godnat til de træ� e og 
udma� ede ulve.

Vi sov i sheltere og blev 
vækket af solen ved syv-tiden.

Endnu engang var der hjem-
mebagte boller til de sultne 
maver – frembragt af Andreas 
mor.

En kage bagt af Henriks mor 
blev det også til.

Vi pakkede sammen og kl. 
10 blev alle ulve hentet.

Og der var garanteret ikke 
nogen, der havde problemer 
med at falde i søvn om a� enen.

Ulvetur til 
Lundum

VINDUER - DØRE
Annasmindevej 4 • Eriknauer • 8700 Horsens

Telefon 75 65 36 00 • Fax: 75 65 33 37
www.etvinduer.dk

48xxx Annonce_131x88mm  11/11/03  14:24  Side 1 mh Prepress HD:E:ET Vinduer-Døre 3314:Annoncer:
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Kom til årets 
store forårsfest 

Lørdag den 1. Marts kl. 18.00 i                    
Hatting forsamlingshus.  

Jan Piet leve-
rer maden og 
Jesper Bjar-
nesen under-
holder samt 
spiller op til 
dans. Vi star-
ter med en 
velkomstdrinks 

      Pris: 
300 kr./person 

Hilsen Borger-
foreningen 

        Billetsalg 
Super Brugsen Hatting 
d.12/1 08 kl. 10-12. 
Evt. restsalg på tfl.nr. 
75653505 

Vi holder åbent 1. søndag 

i advent kl. 12-16. Vi juler 

om kunderne – nissepigen 

deler godter ud. Der bliver 

serveret gløgg og spillet 

julemusik – alt i alt en dag 

man bare ikke må gå glip af.

Vi har også ting og sager 

på tilbud – 50 procent.

Få inspiration til 
adventskransen eller 
juledekorationen
hos Hatting El.

Søndag
2. december
kl. 12-16.

Gode juletilbud 

på ting og sager 

50 %
Hatting El, Storegade 2, Hatting, 8700 Horsens, tlf. 75 65 31 07

Jule-hygge hos Hatting El

Overrasket 
jubilar

Af Mette Hansen
 Hatting Ungdomslub

1. oktober begyndte en ny sæson i Hat-
ting Ungdomsklub.

Samme dag var det 20 år siden, at 
ungdomsklubbens leder, Brian Lundby, 
blev ansat. Så der var ekstra meget at 
fejre på åbningsdagen, hvor der bl.a. var 
inviteret tidligere ansa� e og medlem-
mer af klubben.

Brian blev mildt sagt overrasket over 
pludselig at være i centrum.

Han troede nemlig først, det var næ-
ste år, han havde jubilæum.

Som det sig hør og bør ved den slags 
lejligheder, blev der naturligvis holdt en 

tale for jubilaren. En tale, der slog fast, at 
Brian er en god leder med gang i, men 
at han også godt kan være lidt glemsom 
engang imellem.

Selv mener han ikke, der er tale om 

glemsomhed.
- Det er fordi, jeg har så meget at hu-

ske på, mener han.
E� er tale, hurraråb og lykønskninger 

var der sodavand og snacks til alle.

Bian Lundby, leder af Hatting Ungdomsklub, fi k sig 
et surpriseparty, da klubben startede sæsonen 1. oktober.

Selvom ulvene skulle tilbagelægge ti og tyve kilometer til 
fods, var der tid til at stoppe op og undersøge naturen under-
vejs. I en skov ved Lund fandt Ulvene en helt masse frøer.
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Rådgivning/projektering

Nybyg/ombyg

Vinduer/døre/udestuer

Fritidshuse for den kræsne
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   Af Verner Vinum
Lokalhistorisk Forening

Huset på billedet var beliggende 
der, hvor Østerhåbsvej munder 
ud i Kirkebakken.

De to veje ses også på foto-
grafi et – det er Kirkebakken 
”øverst”. 

Bindingsværkshuset lå der, 
hvor Kirkebakken nr. 8 ligger i 
dag.

Huset blev revet ned i 1954 
og ersta� et af det nuværende.

Af Bent Gantzhorn

Det er blevet populært at 
svinge gol� øllen.

Også blandt borgerne i 
Ha� ing, som har afviklet 
”by-mesterskaber”. 

Den lokale turnering 
Ha� ing Cup, som blev 
introduceret sidste år, blev 
a� er afviklet på Horsens 
Gol� lubs baner.

E� er strabadserne var der 
fælles frokost, hvor vinderne 
blev hyldet.

Bindingsværk 
på Kirkebakken

Generalforsamling 2008

Vi minder om, at tiden for den årlige generalforsamling nærmer sig. 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved datoen 13. februar 2008 kl 
19.30. Generalforsamlingen er som altid henlagt til Hattingcenteret, 
og har dagsorden bestemt af vedtægterne.

Vil du 
med til 
jule-
frokost?
Torsdag 6. decem-
ber kl. 18.00 holder 
Ha� ing Hushold-
ningsforening 
julefrokost på 
Årupgård.  Prisen 
er 125 kr. excl. 
drikkevarer.

Vil du med, så 
ring til Birgit på 
tlf. 75 65 41 21.  
Sidste frist for til-
melding er 
30. november.

Adressen Kirkebakken 8, som det så ud fra 
luften, inden det idylliske bindingsværkshus 
blev revet ned i 1954.

Gang i golfen

På 18 huls banen løb 
John Pedersen (tv) 
med sejren. Oda Pe-
dersen blev nummer 
tre og Bent Gantz-
horn nummer to. Rikke Skov 

vandt på par 
tre banen.

Ejendomsmægler Peder Riishøj har 
skænket en vandrepokal til Hatting 
Cup’en. Den blev i år vundet af 
John Pedersen.

Ejendomsmægler Peder Riishøj har 

På 18 huls banen løb 

Rikke Skov 
vandt på par 
tre banen.
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Hatting Idrætsforening

Hovedformand
Steen Lauridsen
75 65 36 85
ullasteen@stofanet.dk

Næstformand
Mette Hansen
75 65 37 72
alboge@mail.dk

Kasserer
Dorthe Christensen
30 59 04 05
stampemolle@mail.dk

Sekretær
Finn Nabe-Nielsen
23 69 27 05
fnabe@mail.tele.dk

Badminton
Ulla Lauridsen
75 65 36 85
ullasteen@stofanet.dk

Fodbold (senior)
Thomas Nyland
23 28 92 58
thomas.nyland.@kriminalforsorgen.dk

Fodbold (ungdom)
Martin Laursen
75 64 04 15

Folkedans
Alice Mikkelsen
75 69 10 69
aamikkelsen@hotmail.com 

Gymnastik
Line Juul
75 65 35 54
lijuul@stofanet.dk

Håndbold
Gitte Nielsen
75 65 32 24
n.h.n@mail.tele.dk

olsen &
 olsen

Olsen & Olsen Plant
Oensvej 69 - Hatting
DK-8700 Horsens
T: 75 65 39 53 • F: 75 65 39 69
E-mail: olsen.olsen@mail.tele.dk
www.olsenplant.dk

Malerfirmaet 
Feldt & Lerager

60640560                   27100205 

Heidi                         Tina 

E-mail: feldtlerager@mail.dk 
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MOSQUITO

               Af Steen Lauridsen
Formand for Hatting Idrætsforening

Der er fl ere gode nyheder fra idrætsfor-
eningen denne gang.

HIF er i samarbejde med byens øvrige 
foreninger i fuld gang med genoplivnin-
gen af en byfest i Ha� ing.

Arrangementet bliver 
afviklet torsdag, fredag, 
lørdag og søndag i uge 25 
2008.

Sæt derfor allerede nu 
et stort kryds i kalenderen 
i den pågældende uge.

Det tegner til at blive 
en rigtig god oplevelse for 
hele familien.

En anden god nyhed kommer fra 
Ha� ing/Torsteds seniorafdeling i fod-
bold. Her er herrernes førstehold rykket 
op i serie et.

Herfra skal lyde et stort tillykke til 

trænere og spillere for den fl o� e præsta-
tion.

Grundet en misforståelse blev der i 
sidste nr. af Ha� ing Bladet kun bragt et 
billede fra årets Open Air koncert. En 
mere uddybende tekst skulle have været 
i bladet også.

HIF var naturligvis igen 
med til at afvikle koncer-
ten – og endnu engang var 
vi ved at drukne i regn og 
mudder. 

Men det kunne ikke 
tage humøret fra hjæl-
perne, og der er al mulig 
grund til at re� e en stor 
tak til dem alle for den 
store indsats, de leverede i 

Ha� ing IF’s Sportsbar/café.
En særlig tak til Me� e og Gi� e, som i 

år stod med det store ansvar, da vi ikke 
var hjemme på koncer� idspunktet.

Det dårlige vejr betyder desværre, at 

det økonomiske udby� e ”kun” bliver på 
de lovede 15.000 kr.

Men jeg vælger alligevel at være po-
sitiv og forventer da også, at vi er med 
igen næste år.

Rygepolitik
Rygepolitikken er nu indført i hele 
landet, og dermed er vi blot én blandt 
mange foreninger, som også er omfa� et 
af den. 

Vi har ha�  en rygepolitik i en længere 
periode nu, og i store træk virker den. 

Der har dog været nogle tilfælde, 
hvor reglerne er blevet overtrådt.

Der skal derfor fra min side henstil-
les til, at alle fremover re� er sig e� er de 
eksisterende regler i hele klubhuset. 

Fortsat overtrædelse kan/vil medføre 
total udelukkelse fra klubhuset. 

Det siger sig selv, at så vidt forventer 
jeg ikke, vi kommer i HIF!

Af Leif Bach-Larsen 
Formand for fodbold

Der har været brug for at lægge ansigtet i 
forskellige folder i denne sæson. Smilet har 
været fremme mange gange, når serie to her-
rerne er gået på banen.

De sparkede sig direkte til en sejr i deres 
række og fi k adgang til at spille om det jyske 
mesterskab, hvor de desværre røg ud i semi-
fi nalen.

Men der har også været panderynken i og 
omkring grønsværen i Ha� ing og Torsted.

Sæsonen har generelt været præget af for 
få aktive spillere. Det medførte, at vi må� e 
trække serie fem holdet fra turneringen.

Desuden må herreseniorernes andet hold 
en tur ned i serie fi re i næste sæson.

Det er ikke kun Ha� ing/Torsteds fodbold-
afdeling, der slås med den udfordring, der 
hedder ”for få spillere”.

Det er en tendens på landsplan.
Men afdelingen kører på med al den 

energi, vi kan mobilisere, for at det igen skal 
gå fremad.

Der er pt. ansat træner og holdleder til 2-3 
hold i den kommende sæson, så vi er klar til 
kamp igen i begyndelsen af det nye år.

Spillet skal dog også holdes i gang udenfor 
banen.

Så giv os en melding, hvis du har et par 
ledige timer engang imellem. Vi fi nder nok 
noget fornu� igt at bruge dem til.

Du behøver ikke at være medlem i klubben 
for at deltage i foreningsarbejdet, det kan du 
altid blive e� erfølgende.

Bestyrelsen takker fodboldafdelingens 
sponsorer og Torsted og Ha� ing Idræts-
forening for samarbejdet i 2007.

Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og et 
godt nytår.

Smilet kom frem mange gange

Vi genopliver byfesten

Hatting/Torsteds førstehold i herrefodbold sluttede sæsonen med en oprykning til serie et.
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              Af Carsten Zeberg
Næstformand for folkedanserene

Ha�ing folkedansere indledte sæsonen 
10. september med stor usikkerhed.

Vi vidste, at de nye kommunale reg-
ler om tilskud til forsamlingshuset, kun-
ne få betydning for brugerne af huset.

Vi havde en klar a�ale med borger-
foreningens bestyrelse om, at vi senest 1. 
juli ville få en a�laring af de økonomi-
ske forhold. Ikke desto mindre må�e vi 
rykke for svar flere gange – og fik først 
besked midt i september. En chokerende 
besked. Lejen er nemlig blevet sat be-
tragteligt op.

Heldigvis har Ha�ing IFs Folkedan-
sere oplevet stor medlemsfremgang 
i denne sæson. Derfor er det trods 
huslejestigningen lykkedes at sikre øko-
nomi til, at vi fortsat kan beny�e forsam-
lingshuset som samlingssted. 

Men vi savner en bedre dialog med 
borgerforeningens bestyrelse, samt en 
orientering om deres planer, og visioner 

for husets fremtid. 
Ha�ing IFs folkedansere deltog aktivt 

i årets Ha�ing by Night i slutningen af 
august.

Rigtig mange lokale kiggede forbi, 
og mange fik sig en svingom midt på 
Strøget i Ha�ing – det er måske byens 
første/største asfaltbal. En god oplevelse 
– ikke mindst for folkedanserne.

Det samme var den traditionsrige og 
velbesøgte legestue i Ha�ing forsam-
lingshus 2. november.

Næste års europæiske folkedanser-
festival - Europeaden 2008 - bliver afvik-
let i byen Martigny i Schweiz.

                   Af Gitte Nielsen
Formand for håndboldafdelingen

Turneringen er nu godt begyndt, og alle har glædet sig til at 
komme i gang med at spille kampe. 

Vi har i år micro/mini hold, lilleputpiger, puslingepiger, 
piger, lilleputdrenge, puslingedrenge, drenge, serie 3 damer, 

old girls og serie 3 herrer. 
Vi spiller kampe i JHF 

og DGI turneringen, så 
vi er godt dækket ind på 
mange hold. 

Håndbold-afdelingen 
er vokset rigtig meget de seneste tre år. Vi har ca.135 aktive 
medlemmer, hvilket kræver en del frivillige hjælpekræ�er. 

To af de nuværende bestyrelsesmedlemmer har valgt at 
stoppe, og vi skal derfor bruge to nye. 

Så det er nu, du skal få fingrene ud af vanterne, hvis der 
fortsat skal spilles håndbold i Ha�ing.

Nyt fra håndbold

Opstillingsmøde

Håndboldafdelingen holder 
opstillingsmøde i hallen  
tirsdag 4. december kl. 20.00.

Nyt fra Folkedans

Tilmelding til folkedanserbal

Formand Alice Mikkelsen tlf. 75 69 10 69 
eller e-mail: aamikkelsen@hotmail.com
Næstformand Carsten Zeberg  
tlf. 75 64 58 58 eller e-mail: 
zeberg@stofanet.dk
Kasserer Willy Sewerin tlf. 7565 36 92  
eller e-mail: willysewerin@profibermail.dk

Turen er allerede overtegnet, men inte-
resserede kan komme på venteliste.

Vi holder juleafslutning mandag 10. 
december med bl.a. bortlodning af jule-
gaver og fælles kaffebord med æbleski-
ver og julegløgg og byder op til dans igen 
mandag 7. januar 2008 kl. 19.00 til 21.45 i 
Ha�ing forsamlingshus.

Forrygende flot folkedanserfest
Fredag 1. februar 2008 kl. 19.30 - 23.30, 
har vi lejet Ha�ing Hallen til årets største 
folkedansebal. Ballet er foreningens stør-
ste sats til dato. 

Musikken til arrangementet bliver 
leveret af Revl & Krat, som består af en 
gruppe på 11 -12 konservatorieuddan-
nede musikere, der spiller folkemusik på 
højt niveau.

Læs mere på www.revlogkrat.dk
Tag dine naboer, venner eller kolleger 

under armen, og kom med i hallen denne 
a�en til en stor musikalsk oplevelse med 
masser af god folkemusik. Der vil være 
opstillet borde og stole i hallen, så du kan 
sidde og nyde musikken eller danse med, 
du bestemmer selv. 

Øl/vand/vin kan købes til fornu�ige 
priser. Hele arrangementet inklusiv kaffe 
med lagkage får du for kun 100 kr. 
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                          Af Line Juul
Formand for gymnastikafdelingen

Så er sæsonen rigtig godt i gang, og vi er glade for den store 
aktivitet på alle hold. Vi kan se, at der er blevet taget godt 
imod alle nye instruktører på holdene og det er dejligt at se de 
mange nye gymnastik-ansigter.

Gymnastikudvalget ønsker alle instruktører, hjælpeinstruk-
tører og gymnaster en glædelig jul og et godt nytår

Intet udvalg 
– ingen gymnastik
Der a� oldes opstillingsmøde til gymnastikafdelingen onsdag 
16. januar 2008 kl. 19.30 i klubhuset.

Mød op og hør hvad arbejdet i afdelingen går ud på og 
hvilke ideer vi har til fremtiden. 

Mener du det er vigtigt, at gymnastikken fortsæ� er i Hat-
ting og i gode rammer? Så vil vi gerne opfordre dig til at 

deltage i gymnastikudvalgets 
arbejde som bestyrelsesmed-
lem.

Vi får også brug for nye 
instruktører på fl ere hold til 
næste sæson. Vi hører gerne 

fra dig, hvis det er noget, du kunne tænke dig. Vi stø� er natur-
ligvis med kursus og deslige.

For yderligere oplysninger kontakt Line Juul, 
formand for gymnastikafdelingen. 
Tlf. 75 65 35 54, e-mail: lĳ uul@stofanet.dk

    Af Sinnet Ellehauge Haag 
 og Line Juul

Formand for gymnastikafdelingen

Børn har godt af at bevæge sig. Det er 
personalet på Ha� ingskolen og besty-
relsen i Ha� ing IFs gymnastikafdeling 
rørende enige om.

Og derfor gik de i begyndelsen af ok-
tober sammen om et storstilet arrange-
ment, hvor målet var at aktivere skolens 
elever med sunde og sjove aktiviteter 
og synliggøre, at gymnastik er medvir-
kende til en sundere livsstil. 

Arrangementet løb af stablen torsdag 
11. oktober.

Den dag fi k Ha� ingskolens elever 
besøg af DGIs gymnastik-karavane.

Gymnastikkaravanen er et landsdæk-
kende tilbud til børn og unge om spring, 
rytme og lege med højt fysisk aktivitets-
niveau. 

Karavanen ankommer med en lastbil, 
som er fyldt til randen med moderne 
gymnastikredskaber og dygtige og vel-
uddannede instruktører, der kan moti-
vere og inspirere.

Hvis der nu sidder en enkelt gnaven 
ska� eyder og tænker: Sikke dog noget 
pjat at bruge ressourcer på, så kan det til 
almindelig beroligelse oplyses, at besø-
get var en bevilling fra Vingstedcentrets 
Fond. Den ansøgte Ha� ing IFs gym-
nastikafdeling nemlig allerede i foråret 
om besøg af Gymnastikkaravanen – og 
ansøgningen blev imødekommet.

Til stor fryd og fornøjelse for skolens 
elever, som havde en herlig dag fyldt 
med leg, rytme, dans, kommandolege, 
faldskærmslege, baywatch, piratlege og 
små serie sammensætninger. 

Nogle forældre har sikkert hørt om 
”nørd-serien.”

I spring og redskabs-aktiviteterne var 
der mulighed for at begå sig på Gymna-

stikkaravanens mange skumredskaber, 
og fl ere team-tracks. 

Der blev fokuseret meget på børnenes 
grundmotorik. Der blev hoppet, rullet, 
trillet, rutsjet, snurret og sprunget – det 
hele via leg og på elevernes niveau. 
Den store springudfordring var Men-
neskebjerget, som bestod i at kunne 
samarbejde og turde tage en springud-
fordring, hvilket alle elever på modulet 
gjorde med et stort smil, hos nogle dog 
lidt stivnet!

E� ermiddagens undervisning af 
de voksne tog udgangspunkt i dagens 
moduler. Vi fi k formidlet teori, teknik, 
kursusmateriale, a� laret spørgsmål og 
ikke mindst prøvet os selv af på red-
skabsbanerne. 

Gymnastikforeningens evaluering af 
dagen er, at det var en fantastisk dag. 

Karavanens instruktør Karsten Vit-
ting Petersen formåede at fange alle 
elevers interesse og opmærksomhed 
- fra små til store! 

Et rigtig godt samarbejde med skolen 
og elever med masser af ” gå på mod”, 
gjorde dagen fantastisk inspirerende.

Fysisk aktive børn er gladere, sundere 
og trives bare bedre…..

December
Temadage: 
Julehygge med nisser, engle mm.
Lørdag 1. kl. 10.00-15:00 
Hatting Centrets julemarked
Tirsdag 4. kl. 14.00
Adventsmøde i præstegården 
v/ Anne Sofi e Andersen
Onsdag 5. kl. 11.30
Julefrokost. Tilmelding 
senest 30. november 
Torsdag 6. kl. 13.30
20 kroners  jule-pakkebanko
Tirsdag 11. kl. 19.00
Julebanko 
Onsdag 12. kl. 10.00
Vi ”tryller” med juledekorationer 
sammen med Centerrådet
Torsdag 13. kl. 10.00
Vi fortsætter med ”trylleriet”
Torsdag 13. kl. 19.00
Juleskak i Hatting Skakklub. Alle 
er hjertelig velkommen
Tirsdag 18. kl. 13.30
Julefi lm på stort lærred: 
Se venligst opslag på Hatting Centret
Mandag 24. kl. 10.00
Julegudstjeneste v/ sognepræst 
Anne Sofi e Andersen
Mandag 24. kl. 12.00
Fælles julemiddag i Cafeen. 
Husk tilmelding
Mandag 31. kl. 19.00
Fælles nytårs-smørrebrød i Cafeen. 
Husk bestilling i køkkenet 

Hver mandag 
Kl. 10.30
Gymnastik og sang i caféen 
v/ Pelle og Edith. Den sidste mandag 
i måneden tager vi en svingom.
Kl. 12.30 – 15.00
Håndarbejde med patchwork 
og kort v/Else Larsen
Kl. 12.45 - 13.30
Styrketræning 1 
v/fysioterapeut Kristina Oksfeldt
Kl. 13.30 - 14.15
Styrketræn ng 2 
v/fysioterapeut Kristina Oksfeldt
Kl. 14.00 
Keramik v/Oda Petersen  
Kl. 14.30
Slankeklubben “let igen” v/Inge 
Jensen (kun i ulige uger)
Kl. 18.30 
Syning og hygge med Edith P. og Inge E.

 Hver tirsdag 
Kl. 10.00
Fælles sang v/ Karen Egeberg
Kl. 13.00-15.00
Billard v/Hans Aage Pedersen 
Kl. 13.30 - 14.15
”Frisk motion”  v/fysioterapeut 
Kristina Oksfeldt 
Kl. 19.00
Knipling v/ Edith Eriksen 
Kl. 19.00
Lokal Historisk Arkiv v/Hans Kvorning 
(Åben første tirsdag i hver måned)

Hver onsdag  
Kl. 10.00
Håndarbejde v/Centerrådet  
PC- værksted v/Verner Vinum,
Træværksted v/Bent Pedersen

Hver torsdag
Kl.10.30
Motionstræning for ældre med Pelle

Hver fredag
Kl. 10.30
Historie oplæsning 
v/Elin Engstrøm og Elly Madsen
Kl. 13.00
En go’ snak og portvin med Pelle 
Kl. 13.00
Styrketræning v/fælles hjælp

Hatting Centret – aktiviteter frem til nytår

Ændringer og afl ysninger
Se venligst den ugentlige 
menu- og aktivitetsplan 
for evt. ændringer og 

afl ysninger eller ring til 
Aktiviteten på tlf. 76 29 46 86 

eller 76 29 46 87.

Nyt fra Gymnastik

HUSK

Opstillingsmøde I gymnastik-
afdelingen onsdag 16. januar 
kl. 19.30 i klubhuset.

DGI kom 
forbi 

Gymnatikkaravanen

Visionen med DGIs Gymnastikkaravane er at 
styrke arbejdet med børns fysiske aktivitet 
og med fokus på motorik og sundhed.
Hensigten er at udbrede kendskabet til 
gymnastik med afsæt i udfordring, sundhed 
og fællesskab.
Der ud over vil DGI gerne være med til at 
sikre skolebørn mulighed for at blive en del 
af Danmarks foreningsidræt.

Skolen og gynmastikafdelingen var fælles om at invitere Gymnastikkaravanen på besøg.

Gymnastik kan godt være anstrengende, men det er sundt for både børn og voksne.
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Anna Sofi e Orheim 
Andersen har 

tjenesten, hvor 
intet andet er 

anført. Kirkebil til 
alle gudstjenester. 

Ring til 
Aages Taxa, 

tlf. 75 89 08 22 
inden lørdag kl. 16

Adventsgudstjeneste 
Søndag 2. december er det 1. søndag i 
advent. 

Ved gudstjenesten tændes det første 
lys i adventskransen og voksenkoret 
synger for på de kendte adventssalmer. 

E� er gudstjenesten er der gløgg og 
æbleskiver til alle i konfi rmandstuen. 

 
Adventsmøde i præstegården

Tirsdag 4. december kl. 14.00.
Vi begynder med en kort gudstjene-

ste i konfi rmandstuen. Dere� er drikker 
vi kaff e og synger julen ind. 

Alle er velkomne. Der er mulighed 
for at blive a� entet på bopælen, hvis 
man ringer til Anna Sofi e Orheim 
 Andersen på tlf. 75 65 31 05, senest 
 mandag 3. december. 

Besøg fra Tanzania
Søndag 20. januar får Ha� ing Sogn be-
søg af Sophia A. Karwihula.

Sophia kommer fra Kyaitoke i Nord-
veststi� et i Tanzania. Hun har lige 
afslu� et sin skolegang fra en af kirkens 
Secondary Schools. Sophia er 21 år. 

Søndag den 20. januar er hun med 
ved gudstjenesten i Ha� ing Kirke kl. 
9.30, hvor hun står for prædiken, det 
kommer til at foregår på engelsk, men 
Sofi a har en tolk med som oversæ� er. 

Årets konfi rmander er også med 
- både i planlægning og afvikling af 
denne gudstjeneste. 

Ved en tanzaniansk gudstjeneste er 
der tit tre eller fi re kor, som synger, og 
der bliver spillet på trommer til salmer-
ne. Nogle gange tager gudstjenesten tre 
til fi re timer!  

Så grundigt gør vi det ikke i Ha� ing, 
men kirkens band har lovet at komme 
og slå på tromme til i hvert fald en af de 
salmer vi skal synge, og koret medvirker 
også!  

E� er gudstjenesten går vi i konfi r-
mandstuen, hvor Sophia fortæller om 
sit liv i Tanzania og konfi rmanderne står 
for en Café, som sælger bl.a. franske hot 
dogs. 

Nyt kirkeår - nye tidspunkter!
Når vinteren og det nye kirkeår begyn-
der, ændrer menighedsrådet det faste 
gudstjenestetidspunkt i Ha� ing Kirke til 
kl. 9.30. (Undtaget er stadig den sidste 
søndag i hver måned, som fortsat afvik-
les som a� engudstjeneste kl. 19.00).

 Ændringen sker i forbindelse med 
den gensidige afl øsning, som er etable-
ret mellem Ha� ing og Tamdrup, og den 
sker med henblik på ikke at skulle fl y� e 
så mange gudstjeneste tidspunkter til kl. 
11.00, som det har været nødvendigt i 
e� eråret.

Vi kan dog ikke komme uden om 
også fortsat at skulle fl y� e en mindre del 
(ca. 6 - 8 tjenester pr. år.)

Så klip gudstjenestelisten i bladet ud   
- hæng den op på køleskabet - og tjek 
tidspunktet hver søndag, inden du går 
i kirke!

Konfi rmation 2009 
Der er konfi rmation i Ha� ing Kirke, 

søndag 3. maj 2009 kl. 10.00.
BEMÆRK ÅRSTALLET!

Fantastisk start or voksenkoret 
35 glade syngende mænd og kvinder - 
gengangere og nye – tog for nylig hul på 
en ny sæson i Ha� ing Kirkes Voksenkor.

Det er korets anden sæson – og det er 
endnu engang Inge Burchardt, som sid-
der ved klaveret.

I Voksenkoret synger hver fugl med 
sit næb.

Der er ingen optagelsesprøve -  sang-
glæden er i højsædet.

Voksenkoret synger i præstegårdens 
konfi rmandstue hver onsdag fra kl. 19-
21. 

BEMÆRK! 
Onsdag 12. dec. fl y� er koret lokalitet 

og synger i globen på Vejle Idræts E� er-
skole. 

Mødetid denne a� en: kl. 18.30 ved 
præstegården. 

Folkekirken er også på sygehuset
 Selv om man er indlagt på Horsens 
Sygehus, behøver man ikke undvære 
den ugentlige gudstjeneste.

Hver onsdag kl. 14 holdes gudstjene-
ste i sygehusets kapel. Gudstjenesterne 
varetages på ski�  af præsterne i Horsens 
og omegn.

Alle er velkomne til disse gudstjene-
ster - patienter, pårørende, personale. 
Sengeliggende patienter kan bede om at 
blive kørt ned i kapellet. 

En lille folder med salmer og op-
lysninger om dagens prædikant deles 
rundt på sygehusets afdelinger op til 
gudstjenesten.

Patienter, som ønsker at tale med en 
præst, kan bede om at få deres sogne-
præst tilkaldt, eller der kan via persona-
let re� es henvendelse til sygehuspræst 
Sisse Landert.

Sisse Landert kan desuden kontak-
tes på tlf. 75 65 83 80 eller via e-mail: 
sila@km.dk

Også pårørende er velkomne til at 
kontakte sognepræsten/sygehuspræ-
sten.

I en række situationer handler op-
holdet på sygehuset i bogstaveligste 
forstand om liv eller død. 

I sådanne situationer kan en samtale 
med en præst måske give svar på nogle 
af de eksistentielle spørgsmål, der træn-
ger sig på, ligesom det kan være godt at 
vende sine tanker med en præst. Også 
her står folkekirken parat, og man skal 
derfor ikke tøve med at henvende sig.

     
Musikgudstjeneste

Igennem fl ere år har vi gjort lidt ekstra 
ud af musikken ved den gudstjeneste vi 
holder 3. søndag i advent. 

Det gør vi også i år, hvor Peter Emil 
Ryom, organist ved Ha� ing Kirke, og 
Rune Funch som er sanger og basist 
sammen vil stå for det musikalske islæt. 

Hatting Kirkes personale

Sognepræst
Anna Sofi e Orheim Andersen  
Præstegården, 
Oensvej 1, Hatting, 8700 Horsens  
Tlf. 75 65 31 05  
Email: asa@km.dk  
Træffes bedst:
Tirsdage fra 10-11, torsdage fra 17-18

Ferie og fridage
Anna Sofi e Orheim Ander-
sen holder ferie i uge 7. 
Embedet passes i den periode 
af sognepræst i Tamdrup, Dorte 
Stenberg Isaksen. Tlf: 75 65 45 22

Graver
Gert Løvlund Pedersen
Østerhåbsvej 72, Hatting
8700 Horsens
Privat tlf. 75 65 34 19
Email: gert.birthe@mail.dk
Graverkontoret 
Tlf. 76 26 58 84
hattingkirkegaard@mail.dk

Gravermedhjælper
Birgitte Boisen
Tlf. 76 26 95 57
Email: bobi@stofanet.dk

Kirkesangere
Ulla Andreasen
Tlf. 86 53 13 81

Ulla Møller
Tlf. 75 64 43 18

Organist
Peter Emil Ryom
E-mail: peterryom@ofi r.dk

December
Søndag 2. kl. 19.00 
1. s. i advent. Voksenkoret
Tirsdag 4. kl. 14.00 
Adventsmøde i præstegården 
Søndag 9. kl. 11.00 
2. s. i advent v. Dorte Isaksen
Torsdag 13. kl. 10.00 
Julegudstjeneste for før-skolebørn
Søndag 16. kl. 9.30 
3. s. i advent Musikgudstjeneste
Fredag 21. kl. 9.00 
Julegudstjeneste for Hattingskolen
Søndag 23.
Ingen gudstjeneste
Mandag 24. Juleaften kl. 10.00
Gudstjeneste på Hatting Centret 
Mandag 24. Juleaften kl. 15.00
Gudstjeneste
Mandag 24. Juleaften kl. 16.30
Gudstjeneste 
Tirsdag 25. kl. 9.30
Juledag 
Onsdag 26. kl. 19.00
Anden juledag 
v. Erik Orheim Andersen. 
Søndag 30. kl. 19.00
Julesøndag  

Januar
Tirsdag 1. kl. 16.00 
Nytårsdag
Søndag 6. kl. 11.00 
Helligtrekongers søndag v. Dorte Isaksen
Tirsdag 8. kl. 13.30 
Gudstjenste på Hatting Centret 
Søndag 13. kl. 9.30 
Sidste s.e.h.3 k. 
Søndag 20. kl. 9.30 
Besøg fra Tanzania.
Søndag 27. kl. 16.00 
Kyndelmisse gudstjeneste

Februar
Søndag 3. kl. 9.30 
Fastelavn
Søndag 10. kl. 9.30 
1. s. i fasten. Kirkekaffe.
Søndag 17. kl. 9.30 
2. s. i fasten v. Dorte Isaksen
Søndag 24. kl. 19.00 
3. s. i fasten 

Søndag 17. kl. 9.30 Søndag 17. kl. 9.30 
2. s. i fasten v. Dorte Isaksen
Søndag 24. kl. 19.00 Søndag 24. kl. 19.00 
3. s. i fasten 

Søndag 17. kl. 9.30 

Menighedsrådet

Menighedsrådets møder er åbne 
for alle. De afholdes i konfi rmand-
lokalet kl. 19.00. 

Formand
Erhardt Nielsen
Gedhøjen 53, Hatting, 8700 Horsens
E-mail: en@steelproducts.dk 
Tlf. 75 65 37 65

 Kasserer
Gunnar Fogh
Overholm 18B, Hatting, 8700 Horsens
E-mail: gunnarfogh@stofanet.dk 
Tlf. 75 65 32 97

Kontaktperson
Jens Jørgen Andersen
Eriknaurvej 29, Hatting, 8700 Horsens
E-mail:  jetteogjens@mail1.stofanet.dk   
Tlf. 75 65 35 84       
Jens Jørgen Andersen fungerer 
tillige som kirkeværge

Øvrige medlemmer
Verner Lund-Jensen
Tlf. 76 26 53 00
E-mail: vernerlund-jensen@stofanet.dk
Bodil Juul
Tlf. 75 65 31 79
E-mail: b-o12@stofanet.dk
Grethe Laursen
Tlf. 75 65 32 10
E-mail: wlaursen@stofanet.dk
Inga Bie
Tlf. 75 65 35 64
E-mail: bie@post11.tele.dk
Tove Schack-Nielsen
Tlf. 75 67 48 00
E-mail: schack-nielsen@dlgtele.dk

Kirken Kort & Godt Gudstjenesteliste 





Oensvej 31

8700 Horsens
Tlf. 75 65 31 81
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Tømrer og murerarbejde udføres
Stationsvej 75, Hatting

8700 Horsens
Tlf. 7565 3085 / 2087 0004

WWW.toemrerstuen.dk
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Ønsker De at sælge eller købe.

KONTAKT
Ejendomsmæglerfirmaet Riishøj, der
har 20 års erfaring ved salg af gårde,
lystejendomme og villaer.

Se mere på www.agriteam.dk

E J E N D O M S M Æ G L E R F I R M A E T  R I I S H Ø J

Storegade 4, Hatting, 8700 Horsens, Tlf. 7565 3289, www.agriteam.dk

SPECIALE:
• Gårde
• Lystejendomme

• OMBYGNING
• ISTANDSÆTTELSE
• T ILBYGNING
• TAGARBEJDE
• NYE  V INDUER &  DØRE
• NYT  KØKKEN
• NYE  GULVE  OG LOFTER

• NYE  TERMORUDER
• REPARAT IONSARBEJDE
• SERVICEARBEJDE  FOR

VIRKSOMHEDER &
BOL IGFORENINGER

• FORS IKR INGSSKADER
• INDBRUDSSKADER UDBEDRES

T Ø M R E R M E S T E R

Hans Andersen 
horsens-tomrerforretning@mail.dk • www.horsens-tomrerforretning.dk

Administration & kontor:
Stationsvej 86, 8700 Horsens
Fax. 75 65 39 97 

Værksted:
Overholm 38, 8700 Horsens

A/S
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