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Af Sinnet Ellehauge Haag
Redaktør af HattingBladet

En landsby som vores er a� ængig 
af, at mange engagerer sig og yder en 
indsats for fællesskabet. 

Hvis ikke vi gør det, risikerer vi, at 
byen dør ud. Så bliver Ha� ing bare til 
en samling huse med en samling men-
nesker, der går rundt bag 
hver sin hæk og passer sig 
selv.

Heldigvis er det sådan, at 
alle mennesker har noget at 
bidrage med. 

Nogen kan bage en kage. 
Nogen kan rejse et telt. No-
gen kan skrive og fotografere. 
Nogen kan lære børn at hoppe i trampo-
lin. Nogen kan læse højt og nogen kan 
arrangere en sognea� en.

Alle kan et eller andet. Men der er 
noget, de fl este af os kan blive bedre til, 
og det er at sørge for at inddrage alle de, 
der ikke rigtig er kommet med i fælles-
skabet i første omgang.

Vi taler så tit om Tordenskjolds sol-
dater. De, der taler mest om dem, er 
soldaterne selv.

Men mon Tordenskjolds soldater 
nogensinde tænker på, hvor sammen-

tømret og skræmmende en sådan hær 
kan virke på en udenforstående?

Hvis man er ny i byen – eller måske 
bare er lidt genert og tilbageholdende 
eller ikke har ret meget selvtillid – så 
er det ikke så let at være den, der tager 
initiativet.

De fl este af os kender sikkert nogen, 
som ufrivilligt må tilbringe for megen 

tid alene i deres eget selskab. 
Tænk hvis vi turde sige: ”Jeg 
har hørt, du bager sådan no-
gen gode boller, og jeg ved, at 
spejderne skal på lejr i næste 
weekend. Har du ikke lyst til 
bage lidt til dem?”. 

Eller: "Jeg har set, at du tit er 
i gang med at hamre og save. 

Du må være fi ks på fi ngrene. Vil du ikke 
være med til at bygge en skate-board 
rampe til de unge i byen?

Det kunne jo være, at vi slet ikke var 
til ulejlighed eller besvær med sådanne 
spørgsmål.

Det kunne tværtimod være, at vi 
var med til at bryde et medmenneskes 
ensomhed og isolation og skabe glæde 
og forventning og en følelse af at kunne 
bruges til noget.

En følelse som bogstaveligt talt er livs-
vigtig for alle mennesker.

Bred armene 
ud Tordenskjold

Næste nummer 

HattingBladet udkommer næste 
gang i slutningen af april. Deadline 
for indlevering af stof til næste 
nummer er søndag 30. marts.

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 26.

Får du HattingBladet?

HattingBladet udkommer i hele Hatting HattingBladet udkommer i hele Hatting 
Sogn. Det er Hatting Y'mens Club, der 
sørger for omdelingen af bladet.
Hvis du ikke modtager bladet, så 
kontakt  distribution@hattingbladet.dkdistribution@hattingbladet.dk. 

Hatting Bladet kan desuden afhen-
tes i Super Brugsen, i cafeteriaet i 
Hattinghallen og i Hatting Kirke.
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Et par sprængfarlige fyre
Af Sinnet Ellehauge Haag

redaktør

De fl este børn ved godt, at de ikke må 
gå med fremmede hjem eller tage mod 
slik eller gaver fra nogen, de ikke ken-
der.

Men måske er der behov for at repe-
tere, at det heller ikke er klogt, at tage 
vådt nytårskrudt, udetonerede håndgra-
nater eller lignende med i skoletasken.

Nogle dage e� er nytårsa� en fandt 
to drenge fra 5. klasse på Ha� ingskolen 
– Jacob og Rasmus – ”noget underligt 
noget”, der lå og rodede ved fl agstangen 
i skolegården.

- Den lignede faktisk sådan en sort 
tegneserie-bombe fra Anders And, for-
tæller Sisse Liisborg Christiansen, som 
er mor til Jacob.

Drengene lagde tingesten i skoleta-
sken og gik hjem, hvor de stolt viste de-
res fund til Sisse Liisborg Christiansen..

- Jeg blev chokeret, og skyndte mig 
at lægge den uden for døren, fortæller 
hun. 

– Jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg skul-
le gøre, så jeg ringede til politiet, som tog 
det meget alvorligt.

Skive Kaserne
Et kvarter senere ankom tre politifolk 

i en patruljevogn. 
De mente, der var tale om en krysan-

temumbombe, og de fi k den forsigtigt 
bugseret ind i børnenes legeskur i ha-
ven, hvore� er de kontaktede bomberyd-
derne fra Skive Kasserne.

Og det kan nok være, at drengene 
gjorde store øjne. Det er trods alt ikke 
hver dag militæret rykker ind på Kler-
kevænget.

Rullemarie kom dog ikke i brug.
Bomberydderne pakkede den uaff y-

rede raketdel ind i et brandtæppe og bar 
den forsigtigt ud i bilen.

Vicepolitikommissær Klaus Arboe 
har udtalt sig til Horsens Folkeblad i 
forbindelse med drengenes fund.

Han fortæller, at en krysantemum-
bombe består af kemikalier og lidt sort 
krudt. Derfor er den meget ustabil og 
påvirkelig af mange ting; fugt, varme, 
stød, slag... 

Så det klogeste er ganske enkelt at 

holde sig helt fra bomberne og skulle 
man ved et uheld støde på en, så skal 
man lade professionelle om at � erne 
dem

Selvom drengene var temmelig rystede over, at der pludselig 
holdt bomberyddere fra Skive Kaserne på Klerkevænget, så havde de 
åndsnærværelse til at snuppe et par billeder med deres mobiltelefoner.

Selvom drengene var temmelig rystede over, at der pludselig 

Af Sinnet Ellehauge Haag
redaktør

”Velkommen til Salling.”
Sådan stod der på fl ere af de hvide 

skjorter, som mine tre yngste poder 
– Jonathan, Anne og Emma - fandt i 
grø� ekanten ud for vores ejendom på 
Korningvej 23.

Det var dagen før nytårsa� en, og 
skjorterne var sammen med en masse 
andet personaletøj fra varehuset Salling i 
Århus proppet i gennemsigtige plastik-
sække.

Det var tydeligt, at sækkene ikke var 
tabt tilfældigt.

De var vippet ud over en skråning 
lige på det sted, hvor Korningvej skiller 
Horsens og Hedensted kommuner.

- Vi troede først, det var fodboldtrøjer, 
vi havde fundet, fortæller ni-årige Anne 
Elisabeth.

Hun var sammen med sine søskende 
ved at samle alt det skrald op, som af 
uransagelige grunde ender i grø� ekan-
terne igen og igen.

Da vi trak noget af tøjet ud af sæk-
kene, kunne vi godt se, at det ikke var 
sportstøj, fortsæ� er Anne Elisabeth.

Personaletøj
Ud over de hvide skjorter, lå der bl.a. 

nogle sorte t-shirts med påskri� en «Ri-
vegilde” i sækkene, ligesom der var sort 
og hvidternede bukser, røde slips, sorte 
t-shirts med den guldtrykt tekst osv.

 - Jeg synes, det er noget svineri, at 
folk kan fi nde på at smide sådan noget 
i naturen, erklærede 12-årige Emma. 
- Vi fi nder i det hele taget mange ulækre 
ting i grø� en. Der er især mange tomme 
cigaretpakker, dåser fra øl og sodavand 
og aff ald fra Mac Donalds.

Det viste sig, at tøjet i de syv aff alds-

sække var stjålet fra Røde Kors’ lager i 
Horsens.

Det oplyste centerleder Jan Olesen til 
Horsens Folkeblad få dage e� er nytår.

- Vi blev først opmærksomme på 
tyveriet, da vi læste om sagen i avisen, 
fortæller han.

- Ud fra beskrivelsen af tøjet kunne vi 
regne ud, at det må� e være noget af det 
tøj, vi havde været i Århus for at hente 
kort før jul. 

Tøj-tyvene har givetvis fundet ud af, 
at de nok ikke rigtig kunne bruge tøjet 
fra Salling til noget, når det var så let at 
genkende.

Derfor har de smidt det fra sig i grøf-
ten.

Jan Olesen ærgrer sig over tyveriet af 
personaletøjet fra Salling, som er så øde-
lagt af opholdet i den våde grø� , at det 
ikke længere er anvendeligt, og derfor 
bliver kørt til destruktion.

Fandt 
stjålet tøj 
i grøften

Da politiet ankom til Klerkevænget, bugserede de forsigtigt "bomben" ind i Da politiet ankom til Klerkevænget, bugserede de forsigtigt "bomben" ind i 
et legehus. Her blev den hentet af bomberydderne fra Skive Kaserne.                

- Det er noget svineri, at folk kan fi nde på at smide affaldssække - Det er noget svineri, at folk kan fi nde på at smide affaldssække 
fra sig i naturen, mener Anne, Jonathan og Emma.
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Af Sinnet Ellehauge Haag
redaktør

”Nej, desværre. Vi har ikke tid.”
Den besked har Peder Riishøj fra 

Ejendomsmæglerfi rmaet Riishøj været 
nødt til at levere mange gange i årenes 
løb, når en sælger har villet af med sit 
parcelhus.

    Men nu er der håb forude, hvis du 
gerne vil have fi rmaet Riishøj til at sælge 
dine 142 pæne og velholdte kvadratme-
ter bag ligusterhækken i det børneven-
lige kvarter tæt på skole og indkøb.

    Peder Riishøj har nemlig valgt at 
udvide sin medarbejderstab med en 
parcelhuse- og ejerlejlighedsekspert.

I en tid, hvor der sker en afmatning 
i mægler-branchen, går den 43-årige 
”Ha� ing-dreng” direkte mod strøm-
men.

- Jeg har altid ment, at det er det sjo-
veste, lyder et grinende fra den lokale 
mægler.

Og det selvsikre, gavtyveglimt i øjet 
vidner om, at det helt sikkert passer.

Peder Riishøj er ikke til nemme, kede-
lige løsninger.

    - Jeg er overbevist om, at det er en 
rigtig god idé at udvide, siger han. - El-
lers gjorde jeg det jo ikke.

Stjernefrø
Det er den 26-årige Martin Vinther fra 
Uldum, som fra 1. marts skal sørge for, 
at parre købere og sælgere af parcelhuse 
i Ha� ing og opland.

Martin Vinther kommer fra en stilling 

hos Home i Skanderborg, hvor han for-
mået at skabe nogle imponerende resul-
tater i sin korte karriere som mægler.

    - Jeg havde fornøjelsen af at sti� e 
bekendtskab med Martin Vinther, da 
han for fem år siden var i gang med sin 
uddannelse som fi nansøkonom, fortæl-
ler Peder Riishøj.

    - Dengang arbejdede han i en perio-
de her i virksomheden som trainee-elev, 
og jeg blev hurtigt klar over, at han er et 
naturtalent i branchen.

Selvom Peder Riishøj allerede den-
gang vidste, at han havde fi ngrene i 
et stjernefrø, stod han ikke og vi� ede 

med en ansæ� elseskontrakt, da Martin 
Vinthers elevtid udløb.

    - Dengang var Martin og jeg enige 
om, at han skulle ud og opleve noget 
andet og prøve noget mere i mægler-
branchen, fortæller Peder Riishøj.

- Men nu er tiden inde til at genop-
tage samarbejdet.

Fra Uldum
Martin Vinther stammer fra Uldum, 
så han har et indgående kendskab til 
egnen.

- Jeg har en tvillingebror, som også 
bor i Uldum, fortæller den smilende 

Nu vil han også 
sælge huse

Nu vil han også 
sælge huse

Nu vil han også 

Anden generation
Ejendomsmæglerfi rmaet Riishøj i Hat-
ting blev stiftet af Arne Riishøj i 1962.
Arne Riishøj drev selv en landbrugsejendom 
på egnen, og det var derfor nærliggende 
at specialisere sig i salg af den slags.
I midten af 80’erne blev Arne Ri-
ishøj syg i en periode.
Hans dengang blot 20-årige søn Peder 
Riishøj, måtte træde til og fi k dermed 
en nogen hovedkuls entré udi tilvæ-
relsen som landbrugs-mægler.
- Jeg havde lige været inde som 
soldat, fortæller han.
- Og jeg gik og ventede på at fylde 21 år, 
så jeg kunne søge ind på politiskolen,
Men Peder Riishøj blev aldrig betjent.
Det ene år tog det andet - og nu kan 
den garvede landbrugsmægler snart 
fejre sølvbryllup i branchen.
I 1999 rykkede Ejendomsmægler-
fi rmaet Riishøj ind i de nuværende 
lokaler på Storegade i Hatting.
Firmaet er en del af agriteam.dk, 
som er seks selvstændige landbrugs-
mæglere i Jylland og på Fyn. 
Læs mere på www.agriteam.dk el-
ler på www.riishoej.com 

unge mægler, der vist bedst kan ka-
rakteriseres som ”enhver svigermors 
drøm”. 

- Og vi har altid været meget ud-
advendte, så der er mange i byen, der 
kender os. Jeg er sikker på, at min store 
kontaktfl ade sammen med mit lokal-
kendskab, vil give os et godt afsæt på de 
kanter.

Det er ikke nogen hemmelighed, at 
Ejendomsmæglerfi rmaet Riishøj gerne 

vil udvide fi rmaet ved at søge mod vest 
Foreløbig kigger Peder Riishøj e� er 
udstillingslokaler i Uldum eller Rask 
Mølle, men på sigt vil han gerne have en 
decideret butik i en af de to byer.

Der kan dog let gå et par år, før den 
vision bliver realiseret.

- Det er helt afgørende for mig, at 
fi nde de helt rigtige lokaler og de helt 
rigtige personer, siger han.

    

Afmatning i mægler-branchen afskrækker ikke Peder Riishøj

Martin Vinther var for nogle år siden traniee-elev hos Peder RisshøjMartin Vinther var for nogle år siden traniee-elev hos Peder Risshøj

Peder Riishøj vil på længere sigt udvide med endnu en butik. Det skal være i Uldum. Peder Riishøj vil på længere sigt udvide med endnu en butik. Det skal være i Uldum. 
Men det har ingen hast. Han skal først fi nde de rigtige lokaler og de rigtige mennesker.

Den 26-årige Martin Vinther stammer fra Uldum og er et kendt ansigt på de kanter.Den 26-årige Martin Vinther stammer fra Uldum og er et kendt ansigt på de kanter.
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               Af Peter Thyssen
Formand for Borgerforeningen

I sidste udgave af Ha� ingbladet(dec. 
2007) bliver Ha� ing Borgerforening/For-
samlingshus omtalt i nogle artikler vedr. 
forhøjelse af lejen i Forsamlingshuset. Vi 
håber at følgende oplysninger kan med-
virke til forståelse. 

Igennem mange år har Horsens kom-
mune betalt en stor del af den daglige 
dri�  for Ha� ing Forsamlingshus, men 
over de senere år er disse udgi� er blevet 
pålagt Forsamlingshuset, således at der i 
regnskabsåret 2006 var faste udgi� er for 
ca. 125.000,00 kr. 

I de� e beløb er der f.eks ikke afsat 
penge til nyt inventar/udstyr i køkkenet 
- nyt tæppe i den lille sal – nyt gulv ved 
indgangsbaren – nye gardiner i hele 
huset – nye elinstallationer – nyt gulv i 
den store sal m.v. 

Bestyrelsen har i e� eråret 2006 drøf-
tet, hvordan fremtiden for Forsamlings-
huset vil udvikle sig. Samtidig meddelte 
Horsens kommune, at det garanterede 
årlige tilskud ville blive nedsat fra ca. 
42000 kr. til 15000 kr med virkning fra 1. 
januar 2007.  Der var til sidst kun en ting 
at gøre, hvis Forsamlingshuset skulle 
”overleve”: lejen må� e sæ� es op. 

Udlejning 
Det er ca udlejet 45 weekender pr. år., 
pensionisterne mandag e� ermiddag, 
folkedanserne  mandag a� en, danse-
skolen har hidtil ha�  tirsdag stoppet i 
2006, dagplejen onsdag formiddag, med 

andre ord kan Forsamlingshuset stor set 
ikke udlejes mere.

Betaling for brug 
Ved leje af forsamlingshuset i en week-
end (fra fredag kl.12 til søndag kl.12 skal 
der betales 2.600 kr.  

Pensionisterne ingen betaling, folke-
danserne gl.pris 4.500 kr. ny pris 6.000 
kr. pr.år., danseskolen indkøringspris 
3.500 kr.pr. år, dagplejen 11.500 kr. pr. år. 
Diverse generalforsamlinger 1.600 kr. 
Juletræsfest gl. pris 1550 ny pris 1.600 kr.

Bestyrelsen har valgt kun at udleje 
huset en gang i weekenden, udfra føl-
gende hensyn/overvejelser:

Vi mener at lejerne bør have  god tid 
til at dække bord m.v. og af hensyn til 
rengøringen, som hidtil har været udført 
af unge mennesker, hvis forældre har 
siddet i bestyrelsen, som så samtidig har 
været garant for kvaliteten.

Vi har ha�  forespørgsler ved autori-
serede rengøringsfi rmaer, hvad prisen 
ville være – det ville betyde en fordob-
ling af udgi� en til rengøring med ca. 
25.000 kr. pr. år. 

Forkert telefonnummer

I tidligere numre af HattingBladet har 
sekretær Kirsten Laursens mobiltelefon-
nummer været angivet forkert. Det rigtige 
nummer er 28 50 60 63

PODER
C Y K L E R  &  K N A L L E R T E R
Al légade 7, 8700 Horsens ,  T :  7562 5305 www.poder -cyk ler .dk  

CYKELCENTER

Nu kan du få lavet din cykel eller scooter på et 5-stjernet 
værksted. Det betyder selvsagt for kunderne, at der er 
garanti for et fagligt korrekt stykke arbejde.

Det er Danske Cykelhandlere, der har taget initiativ til en 
yderligere stramning af de regler, der allerede længe har 
eksisteret for medlemmerne af foreningen. 

Cykelhandler Peter Tykjær Pedersen, er naturligvis glad 
for de 5 stjerner. "Konkurrencen er blevet hårdere og vi er 
nødt til at bevise, at vi har styr på tingene.

5-stjernet værksted

Professionel service, råd og vejledning
ÅR

Cykler gennem

A4 Annonce

Ønsker borgerne i Hatting 
at beholde Forsamlinghuset?

Generalforsamling i Borgerforeningen

Hatting Borgerforening holder 
generalforsamling onsdag 5. marts 
kl. 19 i forsamlingshuset.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning ved Peter Thys-
sen
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
 a) Hatting Borgerforening
 b) Hatting Forsamlingshus
4.  Indkomne forslag: 
5.  Valg af bestyrelse:

På  valg: 
Kirsten Laursen
Heidi Jensen
Carsten Bonde
Valg af to suppleanter

6.  Valg af revisorer:
På  valg: 

Carsten Mejer
Lars Schou

7. Valg af revisorsuppleant
8. Eventuelt

Byrådet har nedsat det årlige tilskud til forsamlingshuse over hele Byrådet har nedsat det årlige tilskud til forsamlingshuse over hele 
kommunen. Derfor er lejen blevet sat op i Hatting Forsamlingshus.
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Mødeaftener Mødeaftener Mødeaftener 
Alle møder holdes 
i Spejderbyen 
Overholm 13, Hatting
Bævere (0. og 1. kl):Bævere (0. og 1. kl):
hver onsdag kl. 17.15-18.45
Ulve (2. og 3. kl.):Ulve (2. og 3. kl.):
hver mandag kl. 16.00-17.30       
Junior (4. og 5. kl.):Junior (4. og 5. kl.):
hver tirsdag kl. 19.00-20.30 
Troppen (6. kl.):Troppen (6. kl.):
hver tirsdag kl. 17.00-18.30
Seniortrop (7. kl. og op):Seniortrop (7. kl. og op):
hver onsdag kl. 18.30-20.00

KontaktpersonerKontaktpersonerKontaktpersonerKontaktpersoner
Formand for grupperådet: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:Troppen:
Aase Lauridsen - 75 61 79 54
Seniortrop:Seniortrop:
Anja Ipsen - 75 65 37 10

KFUM-Spejderne

VINDUER - DØRE
Annasmindevej 4 • Eriknauer • 8700 Horsens

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

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

�����������������

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

spar penge

i strøm

• Gas
• Fjernvarme
• Oliefyr

• Træ & Stoker anlæg
• Solvarme
• Ventilation

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

Skift
til en

A-pumpe nu!

     Af Hans Appel
Grupperådsformand

2007 har været et ganske sær-
ligt spejderår i hele verden. 
Det var 100 år siden Sir Baden-
Powell grundlagde spejder-
bevægelsen. Verdens første 
spejderlejr blev a� oldt i august 
1907 på en lille ø, Brownsea 
Island, i Den engelske kanal ud 
for byen Pool. 

De� e jubilæum har også 
præget KFUM spejderne i Hat-
ting. I Kr. Himmelfartsferien 
var der en tur til Møgelø (ved 
Himmelbjerget) for hele grup-
pen. Øen blev i anledning af ju-
bilæet ”omdøbt” til Brownsea 
Island og aktiviteterne var over 
samme tema. 

Et særligt spejderår

Regnen stod ned i stænger, da KFUM spejderne i 
Hatting var på tur til Norge i sommer.
Regnen stod ned i stænger, da KFUM spejderne i 

Den store tur i år var turen til Norge 
– en uge først i sommerferien. Turen var 
delt op med kanosejlads og udfl ugter i 
Oslo. På trods af MEGET store mæng-
der regn, er det mit indtryk, at turen var 
en god oplevelse for de, der var med.

Vi havde ved udgangen af 2007 i alt 
65 spejdere i gruppen i Ha� ing. Det er 
samme niveau som ved begyndelsen af 
2007. 

Vi er i den særlige situation, at 
drengene er i overtal hos vores yngste 
spejdere – faktisk består bæverne kun 
af drenge. Det er noget nyt, for pigerne 
er o� est i overtal. Det giver vores ledere 
nye udfordringer, for det betyder nye 
aktiviteter. Men det er lederne som altid 
klar på. 

Jeg er imponeret over det engage-
ment, som lederne lægger for dagen, 
når spejderne skal have nye opgaver 
og oplevelser. Et meget håndgribeligt 
resultat af ledernes arbejde er, at Ha� ing 
gruppen for 5. år i træk vandt MUS lø-

bet i 2007. Her er patruljernes gode sam-
arbejde og gode humør sammen med 
gode spejderfærdigheder afgørende for 
resultaterne. Naturligvis er vores børn 
fantastiske, men lederne har en meget 
stor del af æren for resultatet. 

Desværre er der noget, der tyder på, 
at vi e� er sommerferien kommer til at 
mangle ledere til et par af vores enheder. 
Det vil vi her i foråret arbejde på at få 
løst. Hvis I har forslag til leder-emner, 
hører vi meget gerne fra jer.

I 2007 har vi ha�  et par store investe-
ringer. Vi har købt 2 PC’ere og etableret 
internet-adgang fra spejderbyen. Det 
giver ekstra muligheder til spejdermø-
derne – bl.a. med aktiviteter mellem 
grupper rundt om i Danmark og i hele 
verden. Desuden har vi købt syv nye 
letvægtstelte og tre shelters, så udstyret 
er i orden til kommende lejrture. Det 
er herligt at ski� e de 17 år gamle telte 
ud med nyt og moderne udstyr, der er 
sponsoreret af Tuborgfonden, Familien 

Hede Nielsens Fond og Idéer for livet-
fonden.

Ha� ings Y’s Men’s Club er fortsat en 
stor hjælp for KFUM spejderne i Hat-
ting. De er en afgørende faktor for, at vi 
kan holde spejderbyen i den stand, som 
den er i. Som sædvanligt var der stort 
fremmøde til den årlige arbejdsa� en. 

Den store begivenhed i 2008 bliver 
distriktslejren i uge 28. Der vil komme 
meget mere information om denne.

Formandsberetning 
for KFUM spejderne 

i Hatting 2007

Distriktslejren

I kan følge med i forberedelserne  
til distriktslejren i 2008 på 
www.spejdernet.dk/lovring/
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Af Steen Lauridsen
Formand for Hatting IF

Indledningsvis vil jeg gerne 
ønske alle et godt og lykke-
bringende nytår!

Rent sportsligt er der også 
denne gang noget at glæde 
sig over:

Ha� ing / Torsted Fodbold-

ungdoms Lilleput-
piger er nemlig 
blevet landsmestre 
i DGI-fodbold, 
ligesom junior-
drengene er blevet 
jydsk mester i 
JBU-regi.

Derfor også et stort til-
lykke herfra til begge hold og 

deres trænere.
Jeg vil gerne 

henlede alles 
opmærksomhed 
på to – for mig 
– væsentlige be-
givenheder i den 
nærmeste fremtid: 

Den ordinære generalforsam-
ling i HIF, samt opstillings-

Hatting Idrætsforening

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

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

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

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

BadmintonBadmintonBadminton
Ulla Lauridsen
75 65 36 85 - ullasteen@stofanet.dk

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

Fodbold (ungdom)Fodbold (ungdom)Fodbold (ungdom)Fodbold (ungdom)
Drengeformand:
Flemming Jensen 75 64 49 73
Pigeformand:
Kurt Skov 75 64 21 19

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

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

HåndboldHåndboldHåndbold
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 

������������
����������������������������

��������������������������������

Derfor også et stort til- Den ordinære generalforsam-

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

Nyt fra formanden

HATTING 
IDRÆTSFORENING

holder
ORDINÆR GENERALFORSAMLING

26. februar 2008 kl. 19.00 i klubhuset

Dagsorden ifl g. vedtægterne.
Evt. forslag skal være bestyrelsen 
i hænde senest 19. februar 2008

HOVEDBESTYRELSEN/HIF

PS: 
Efter generalforsamlingen 

serveres et par stykker 
smørrebrød samt en øl, vand eller kaffe.

Hatting IF's Hatting IF's Hatting IF's 
Tennisafdeling

har
OPST ILLINGSMØDE

14. februar 2008 kl. 19.30 i klubhuset

Vi håber på stor opbakning, så 
afdelingen kan komme i gang

HOVEDBESTYRELSEN/HIFHOVEDBESTYRELSEN/HIF

mødet vedr. tennisafdelingen. Se venligst annoncerne her på 
siden.

Det siger sig selv, at generalforsamlingen er den vigtigste 
begivenhed og bør samle mange af de mennesker, som bruger 
deres tid på den ene eller anden måde i idrætsforeningen. 
Men det er bestemt også vigtigt, at der møder personer frem 
ved ”tennisopstillingsmødet”, så vi kan få gang i den nye af-
deling. 

Det er både synd og skam, at der står et perfekt anlæg til 
rådighed, som ikke bliver brugt! 

Lad os nu få gang i den afdeling – til glæde for mange men-
nesker i Ha� ing! 

Vedr. byfesten i juni måned kan jeg oplyse, at rigtig mange 
ting nu er på plads (musik, spisning i hallen, præmier til et 
dyrskue m.m. ) Vi planlægger en masse aktiviteter for alle 
Ha� ing-borgere, så begynd allerede nu, at lave a� aler om fæl-
les deltagelse i denne fest. 

Jo fl ere deltagere jo sjovere bli’r det!
Det er synd og skam, at der står et perfekt tennis-anlæg til rådighed, som ikke Det er synd og skam, at der står et perfekt tennis-anlæg til rådighed, som ikke 
bliver brugt, mener formanden for Hatting IF, Steen Lauridsen.
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Rådgivning/projektering

Nybyg/ombyg

Vinduer/døre/udestuer

Fritidshuse for den kræsne
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SKOVA/S
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Af Gudrun Mikkelsen
Sekretær

Juleferien er slut for snart længe siden, 
og vi danser igen på livet løs om man-
dagen. I julemåneden var vi inviteret en 
tur på Ha� ing Centret, hvor vi dansede 
ved beboernes julefest. Det blev en rig-
tig hyggelig a� en, hvor nogle beboere 
endda ønskede overdans. (Redaktionen 
kan oplyse, at ”overdans” er, når man 
danser længere end til det a� alte tids-
punkt.)

Der er en rigtig god stemning, når 

Ha� ings mange folkedansere mødes 
– og vi er glade for at opleve, at der hele 
tiden kommer fl ere dansere til. 

Vi er begyndt at øve til den store 
folkedanser-festival Europeaden, som i 
år bliver afviklet i Martigny i Schweiz. 
Sidste år blev den, som nogen måske 
husker, holdt i Horsens, hvor gaderne i 
fi re-fem dage vrimlede med glade dan-
sere og musikere i festlige folkedragter.

Turen til Schweiz er for længst over-
tegnet, og nogen står endda på vente-
liste. 

Til gengæld er der masser af plads, 

når vi i år holder vi sommerudfl ugt til 
Hjarnø 31. maj.

Alle deltagere skal medbringe en ret 
til et stort tag selv bord.

Vi holder afslutningsfest 29. marts, 
og allerede to dage senere – nemlig 31. 
marts – begynder vi vanen tro at gå 
stavgang.

Alle er velkomne til at deltage.

Nyt fra 
badminton
Nyt fra 
badminton
Nyt fra 

    Af Ulla Lauridsen
Formand for badminton

Julestævnet blev afviklet på behørig vis. Den store 
fæle terning lavede om på verdensordnen, så ”de 
gode græd – og de onde lo”.Alle gik dog hjem 
med både ”i pose og sæk”.

De heldige vindere af stævnet blev:
1. Henrik T. Nielsen – Steen Lauridsen
2. Gert Løvlund – Henning Rasmussen
3. Flemming Thyssen –  single på doublebanen! 
Sæsonens sidste arrangement er klubmesterska-

bet, som fi nder sted torsdag 6. marts og torsdag 
13. marts  kl. 19 – 22.

De� e betyder, at alle baner er forbeholdt delta-
gere i mesterskabet de to a� ener.

Sidste spilledag er 24. april.

Nyt fra folkedans

Sæsonen for stavgang kommer stille og roligt nærmere. Folkedanserne klapper Sæsonen for stavgang kommer stille og roligt nærmere. Folkedanserne klapper 
vandrestavene ud to dage efter afslutningsfesten - nemlig 31. marts.
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                      Af Line Juul
  Formand for gymnastikafdelingen  Formand for gymnastikafdelingen

Gymnastikforeningen ønsker alle godt 
nytår og håber, I er klar til et aktivt 2008. 
Juletræsfesten var en stor succes igen 
i år, selv om den levende musik var ” 
skåret væk ”. 

Fantastisk dejligt, at så mange foræl-
dre og gymnaster prioriterer juletræsfe-
sten højt. Alle var med til at gøre a� enen 
stemningsfuld med juleklip, sang, dans 
om juletræet og med besøg af juleman-
den, der havde sækken fuld af godte-
poser. 

Pladserne ved juleklip-bordene var 
lidt trængte, indtil børnene tog plads 
omkring juletræet, men alle tog det med 
godt humør. Næste år prøver vi at for-
stærke musikken til juleklipperiet, for 
der er jo ikke noget så hyggeligt, som at 
klippe et julehjerte til lyden af bjælde-
klang.

Lene og Me� es skønne sangstem-
mer trængte heldigvis godt igennem 
julestemningen, og vi håber at kunne 
genhøre og se dem næste år.

Kommende aktiviteter
Vi er allerede i fuld gang med forbere-
delserne til aktiviteterne i 2008.

DGI afviklede igen i år både drenge-
træf og pigetræf i slutningen af januar. 
Det er to super dage fyldt med sjove 
gymnastiklege, rytme og mange spring-
baner. Et godt tilbud uden for den lokale 
gymnastiksal.

Forårsopvisningen er i år søndag 9. 
marts kl. 14 i Ha� inghallen.

Alle hold træner fl i� igt på deres 
opvisningsprogram, der er igen i år 
arrangeret ekstratræning for alle op-
visningshold i Ha� inghallen søndag 
2. marts. ( nærmere information hos 
instruktørerne.)

Vi glæder os meget til opvisningen og 
håber at se rigtig mange på dagen.

Kom til  foforårsopvisning rsopvisning rsopvisnin i Hatting

 Søndag 9. marts 2008 kl. 14.00

Hatting IdrætsforeningHatting Idrætsforening senderHatting Idrætsforening senderHatting Idrætsforening otte hold på  hold på 

gulvet ved den årlige gymnastikopvisning i gulvet ved den årlige gymnastikopvisning i Hattinghallen.

Vi har også et spændende gæstehold på programmet:Vi har også et spændende gæstehold på programmet:

PowerholdetPowerholdet

Alle er velkomneAlle er velkomne

  Entré:  ørn (7-10 år) 10 kr.ørn (7-10 år) 10 kr.

Vi har i gymnastikudvalget gennem 
lang tid søgt mange fondsmidler. Og vi 
har været heldige at få bevilget penge 
til en redskabsbane, Team-track, en 
junior-trampolin, nyt betræk til en ned-
faldsmå� e og nyt sikkerhedsbetræk til 
børnetrampolinen. 

Vi er lykkelige for bevillingerne og glæ-
der os meget til at få gang i redskaberne, 
som står klar i redskabsrummet. 
Vi håber, at alle instruktører og gymna-
ster får glæde af de nyindkøbte redska-
ber, og at alle vil behandle dem godt.

Nyt fra gymnastik Idet vi i år har investeret i redskaber, 
vil vi gerne prøve at holde den store ud-
gi�  på dragtleje til gymnastikopvisnin-
gen nede. Så som noget nyt, har vi i år 
fået tre lokale sponsorer til at fi nansiere 
opvisningsbluser til de fl este af vores 
opvisningshold.

Det er vi meget taknemmelige for. 
Det er altid godt med lokal opbakning 
fra det lokale erhvervsliv. Det vil på 
sigt give mere frihed til indkøb af små 
og store redskaber og ikke mindst gøre 
gymnastikken sjovere og mere sikker for 
den enkelte gymnast.

Instruktører
I gymnastikbestyrelsen skal vi allerede 
nu tænke på den nye sæson 2008/09. 
Vi håber selvfølgelig, at vores dygtige 
instruktører og hjælpeinstruktører fort-
sæ� er. Men skulle der være andre, der 
er interesseret i et instruktør eller hjælpe-
instruktørjob, hører vi gerne fra jer.

Et rigtigt godt forår til alle.

Selvom den levende musik var sparet væk Selvom den levende musik var sparet væk 
i år, blev der danset lystigt om træet ved 
årets juletræsfest. Her er Lærke parat 
til at putte nogen "i den sorte gryde" 
under en omgang Bro bro brille.

Det var en tilfreds formand for 
gymnastikudvalget, Line Juul, der 

kunne konstatere, at juletræsfesten 
endnu engang trak alle mand af huse.

Gymnastikudvalget har søgt et hav af fonde og har fået bevilliget penge til Gymnastikudvalget har søgt et hav af fonde og har fået bevilliget penge til 
en række nye redskaber, som nu står klar til at blive taget i brug.

Nye redskaber
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Nyt fra 
seniorfodbold

   Af Leif Bach Larsen
Formand for seniorfodbold

Seniorafdeling i Ha� ing/Torsted`s fod-
boldafdeling ønsker alle aktive, træner, 
ledere og sponsorer et rigtigt godt nytår 
med håb om et fortsat godt samarbejde 
i år 2008.

Vi ser, rent fodboldmæssig frem til en 
spændende sæson med vores 1. hold i 
serie 1 og 2. holdet i serie 4. Forhåbentlig 
får vi også et hold i serie 6.

Vi ønsker naturligvis også vores old 
girls og old boys, samt de unge damer 
under ”Svennes” kommando, en god 
sæson.

Vi har i bestyrelsen svært ved at få 
nye medlemmer.

Vores sekretær og kasserer, samt et 
bestyrelsesmedlem har trukket sig, og vi 
kan ikke lige her og nu fi nde erstatning 
for dem.

Bent Erik Larsen har lovet at træde 
ind i bestyrelsen, men de to andre poster 

mangler vi folk til.
Skulle der være nogen blandt Hat-

tingBladets læsere, der kunne have in-
teresse i at deltage i bestyrelsesarbejdet, 
må I meget gerne kontakte fodboldafde-
lingen.

Igen i år skal vi dele fodboldbanerne 
og klubhuset i Ha� ing med AC Hor-

sens.
Det skulle ifølge kommunen kun 

være her i foråret, men det betyder, at vi 
kommer til at spille en del i Torsted.

Alle de kampe, som kan lægges i 
Ha� ing, vil selvfølgelig blive spillet på 
Ha� ing stadion.

                        Af Kurt Skov
Hatting Torsted Fodboldungdom

Der skal endnu engang lyde en tak til 
Erik Andersen og Inge Christensen for 
det store arbejde de har lagt i Ha� ing 
Torsted fodboldungdom igennem man-
ge år.  Jeg vil også gerne ønske tillykke 
til de hold, der har vundet et mesterskab 
i 2007, dvs. Junior JBU kredsmestre 2007 
og Piger Landsmester i indendørs 2006-
2007.

Ha� ing Torsted er ved at bygge en ny 
organisation op med beskrivelser på de 
forskellige funktioner/ udvalg, som man 
gerne ser i klubben i fremtiden.

Til at igangsæ� e de� e er der blevet 
holdt et kursus i ”klubbens dri�  og 
udvikling”. Her fi k man lavet en plan 
for, hvornår og hvordan klubben skal 
arbejde fremover.

I det nye år skal klubbens trænere 
e� eruddannes. De� e sker ved, at klub-
ben har skrevet en kontrakt med JBU 
omkring en ansæ� else af en børne- og 
ungdomskonsulent i to år.

Nærmere oplysninger følger.
I 2007 har der bl.a. været afviklet føl-

gende aktiviteter:
DGI fodboldskole i uge 27
Pigerake� en 

Nykredit-cup
2008 byder bl.a på:

DGI fodboldskole i uge 27
DBU fodboldskole uge 32, klubben 
kan forhåndsreservere 60 bille� er.
Pigerake� en Søndag uge 35 

Nykredit-cup 2007
For nylig blev der afviklet Nykredit-cup 
med stor succes. Der deltog i alt 172 
hold fordelt på alle ungdomsrækker.

De� e stævne har altid fungeret godt 
og de� e år blev ingen undtagelse. 

Klubben vil beny� e lejligheden til at 
sige tak til sponsorer og hjælpere, uden 
dem ville stævnet ikke have været af-
viklet.

Der har været kritik af, at ikke alle 
vores egne hold var tilmeldt. De� e må 
vi desværre beklage og sørge for, at in-
formationen bliver bedre til næste gang.

Selvom Nykredit blev afviklet uden 
nogle større problemer, er der fortsat 
brug for lidt hjælp til at passe dom-
merbordet og dommergerningen. Det 

er sådan, at i de små rækker skal de for-
skellige årgange selv sørge for, at disse 
job er besat. Det piner fodboldudvalget 
at se forældre stå ved sidelinjen, mens 
trænere og deres koner skal passe dom-
merbord og dommergerningen imellem 
deres egne kampe. 

Så VÅGN OP forældre og deltag i 
de� e arbejde! Ellers kan vi ikke afvikle 
stævnet, uden at det er de samme perso-
ner, der trækker læsset. Jo fl ere frivillige 
færre timer skal hver person bruge. 

Træningstider udendørs
Ynglinge Årgang 90-91 er allerede be-
gyndt.  De træner om fredagen fra kl. 
18.30- 20.30 på jordbanen i Ha� ing

Øvrige udendørs træningstider følger 
senere.

Forretningsudvalget

Så er endnu et år gået. I Hat-
ting Torsted fodboldungdom har 
der været udskiftning ommøb-
lering i forretningsudvalget.
Forretningsudvalget består i 
dag af følgende personer.
Formand:
Næstformand: Jens Høeg Petersen
Drengeformand: Flemming Jensen
Pigeformand: Kurt Skov
Sekretær: Preben Matz
Kasserer: Bent Svendsen
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Igen i år skal Hattings fodboldbaner benyttes af AC Horsens. Det kunne Igen i år skal Hattings fodboldbaner benyttes af AC Horsens. Det kunne 
give en ny lejlighed til at få en enkelt autograf eller to.

Nyt fra 
fodbold-
ungdom

Træningstider for pigeafdelingen 
Torsted Hatting Hatting

Træningstid
Mandag 

(ulige uger)
Onsdag

(alle uger)
Fredag 

(lige uger)

15.00-16.30 00-99-98

16.30-18.00 97-96-95

15.00-16.15 00-99

16.15-17.30 97-98

17.30-19.00 96-95

15.00-16.00 94-93

Træningstider for drengeafdeling
Torsted Hatting Hatting Hatting

Træningstid
Mandag 

(ulige uger)
Onsdag

(alle uger)
Fredag

(ulige uger)
Fredag
(lige uger)

15.00-16.45 99

16.00-16.45 99

16.45-17.30 01 01

16.00-17.00 98 96-97

18.00-19.00 98 98 98

17.30-18.15 00 00

15.00-16.00 96-97 96-97

Fodboldsamarbejdet mellem Hatting og Torsted gennemgår for øjeblikket en forandringens Fodboldsamarbejdet mellem Hatting og Torsted gennemgår for øjeblikket en forandringens 
tid. Der er bl.a. blevet lavet en plan for, hvornår og hvordan klubben skal arbejde fremover.



• 20 •HattingBladet Februar 2008 • nr. 1  Februar 2008 • nr. 1  • 21 • HattingBladet

Vil du synge gospel?
Søndag 6. april kl. 10-16 & 18-20 er der musikalsk workshop 
for alle, fra 7. kl. og op e� er, som har lyst til at opleve glæden 
ved gospel. 
Dagen vil indeholde masser af gospel sang og: 
- arbejde med grundlæggende gospel-sangteknik, så stemmen 
holder hele dagen. 
- arbejde med at fi nde den autentiske ”gospelsound”. 
- arbejde med kroppen som redskab til bedre sang og rytmisk 

fornemmelse. 
Det er Rune Funch, der leder work-

shoppen.
Rune Funch er uddannet ved Nord-

jysk Musikkonservatorium i 2003, 
med diplomeksamen i rytmisk sang 
og korledelse. 

I 2001 tog Rune et semester på 
Berklee College af Music i Boston, 
USA, hvor han sang gospel under le-
delse af Dennis Montgomery III. Siden 

har han arbejdet med en række gospelkor/ensembles i bl.a. 
København, Århus, Odense og Aalborg som korleder, solist og 
sangteknisk vejleder samt a� oldt workshops i både Danmark 
og Schweiz. 

I dag er Rune korleder for gospelkorene Voicings og Living 
Gospel i Århus. 

Workshoppen fi nder sted i Ha� ing Kirke og præstegård. 
Workshoppen bliver afslu� et med en gospelgudstjeneste i 

Ha� ing Kirke kl. 19.00.  Det koster 50 kr. at deltage. 
Tilmelding til Anna Sofi e Orheim Andersen, senest den 28. 

marts på e-mail: asa@km.dk med fulde navn, adresse og alder. 

Børne- og voksenkor
Børnekoret medvirker ved gudstjene-
sten den 2. marts, den 30. marts og den 
18. april. 

Voksenkoret medvirker ved gudstje-
nesten den 24. februar. 

Konfi rmandforældreaften
Torsdag 28. februar kl. 19.00 indbydes 
alle konfi rmandforældre til en a� en om 
årets konfi rmation. Vi mødes i konfi r-
mandstuen i præstegården. 

Galathea 3
Torsdag 21. februar kl. 19.00 fortæller 
Ole Baltazar Andersen om nogle af sine 
oplevelser i forbindelse med Galathea 3 
ekspeditionen. 

Hvad lavede rumforskerne på Ga-
lathea ekspeditionen?

Ændrer vores klima sig – og hvor 
meget – og hvad kan rumforskerne se, 
når de ser på vores jord udefra?

Hvor forekommer der jordskælv og 
tsunamier, og hvorfor er store dele af 
oceanet ikke målt op endnu ?

Om bord på Galathea var der kaska-
der af søfolk, et hav af biologer og en 
pæn dosis biokemikere – men der var 
kun én rumforsker. Han var udstyret 
med kostbart udstyr, som var udlånt af 
bl.a. det amerikansk militær, samt nøj-
agtigt geodætisk GPS. 

Formålet var blandt andet at komme 
nærmere på svarene på ovenstående 
spørgsmål. 

Ole Baltazar Andersens foredrag 
indeholder billeder fra Galathea ekspe-
ditionen mellem Galapagos øerne i Stil-
lehavet og Dansk Vestindien med royal 
deltagelse. 

En ekspedition der på mange måder 
var en ”livsrejse” for foredragsholderen.

Det er menighedsrådet og Y’s mens 
klubben, der står bag arrangementet, 
som foregår i konfi rmandstuen i Ha� ing 
Præstegård torsdag 21. februar kl. 19.

Skærtorsdagsspisning
Så nærmer tiden sig nok engang for den 
årlige Skærtorsdagsspisning, som i år 
falder 20. marts. Vi mødes som altid til 
hyggeligt samvær og fællesspisning i 
konfi rmandstuen kl. 17.00, hvore� er vi 
følges op i kirken til gudstjeneste.

Alle er hjerteligt velkomne.
Selvom alting (måske bortset fra ejer-

boligerne) stiger i pris, så er prisen for at 
deltage i Skærtorsdagsspisning stadig 
den samme, som den har været i fl ere 
år, nemlig kr. 50 kr. for voksne og 25 for 
børn.

Prisen omfa� er en to-re� ers menu og 
drikkevarer.

Tilmelding senest 16. marts til Grethe 
Laursen på tlf.: 75 65 32 10 eller mail: 
wlaursen@stofanet.dk 

Sommer i april
Torsdag 24. april kl. 19.00 er det lykke-
des at hente komponisten Erik Sommer 
til Ha� ing, hvor han vil spille og fortælle 
om nogle af sine egne kompositioner og 
om, hvordan de er blevet til.  

Erik Sommer har bl.a skrevet ”Du 
som har tændt millioner af stjerner” og ” 
Nu går solen sin vej”, samt mange fl ere 
af vores nyere gode danske sange.

Erik Sommer er forstander på Senior-
højskolen i Nørre Nissum. Derudover 
er han en meget dygtig og erfaren kor-
leder, foredragsholder og komponist, så 
mon ikke der også vil blive prøvet kræf-
ter med nogle af hans egne korsatser 

denne a� en?
Vi håber, der er rigtig mange, der har 

lyst til at komme og synge med. Det 
kræver ingen forudsætninger at deltage, 
og det er gratis.

A� enen begynder kl. 19.00 i Præste-
gården og varer et par timer. 

Årets konfi rmander
Navnene på årets konfi rmander of-
fentliggøres i begyndelsen af april på 
Ha� ingbladets hjemmeside www.
ha� ingbladet.dk

Kirkegang i Hatting 2007
Knap så mange fandt vej til Ha� ing 
Kirke i 2007.

Til gengæld fandt fl ere kirkegængere 
vej til alteret ved altergang.

De præcise tal – opgjort af graver Gert 
Løvlund Pedersen – ser du her. Børne/
skolegudstjenester bliver ikke talt op, og 
de er derfor ikke med i statistikken.

Kirken Kort & Godt
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

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

MartsMartsMarts
Søndag 2. kl. 9.30Søndag 2. kl. 9.30
Midfaste. Børnekor. 
Tirsdag 4. kl. 13.30Tirsdag 4. kl. 13.30
Hatting Centret
Søndag 9. kl. 11.00Søndag 9. kl. 11.00
Mariæ bebudelsesdag 
v. Dorte Isaksen
Torsdag 13. kl. 10.00Torsdag 13. kl. 10.00
Påskegudstjeneste 
for før-skolebørn
Søndag 16. kl. 9.30Søndag 16. kl. 9.30
Palmesøndag. Kirkekaffe
Torsdag 20. kl. 19.00Torsdag 20. kl. 19.00
Skærtorsdag
Fredag 21. kl. 9.30Fredag 21. kl. 9.30
Langfredag. Liturgisk
Søndag 23. kl. 9.30Søndag 23. kl. 9.30
Påskedag
Søndag 30. kl. 19.00Søndag 30. kl. 19.00
1. s. e. påske. Børnekor1. s. e. påske. Børnekor

April April April April 
Søndag 6. kl. 19.00Søndag 6. kl. 19.00
Gospelgudstjeneste
Tirsdag 8. kl. 13.30Tirsdag 8. kl. 13.30
Hatting Centret
Søndag 13. kl. 11.00Søndag 13. kl. 11.00
3. s. e. påske v. 
Dorte Isaksen
Fredag 18. kl. 9.30Fredag 18. kl. 9.30
Bededag. Kor. Kirkekaffe
Søndag 20. kl. 11.00Søndag 20. kl. 11.00
v. Dorte Isaksenv. Dorte Isaksen
Søndag 27. kl. 19.00Søndag 27. kl. 19.00Søndag 27. kl. 19.00Søndag 27. kl. 19.00Søndag 27. kl. 19.00Søndag 27. kl. 19.00
v. Dorte Isaksen

Maj Maj Maj Maj 
Torsdag 1. kl. 10.00Torsdag 1. kl. 10.00
Konfi rmation
Søndag 4. kl. 10.00Søndag 4. kl. 10.00
Konfi rmation
Søndag 11. kl. 9.30Søndag 11. kl. 9.30
Pinsedag
Mandag 12. kl. 10.00Mandag 12. kl. 10.00
Fælles provstigudstjeneste 
i Lunden
Tirsdag 13. kl. 13.30Tirsdag 13. kl. 13.30
Hatting Centret
Søndag 18. kl. 9.30Søndag 18. kl. 9.30
Trinitatis søndagTrinitatis søndag
Søndag 25. kl. 19.00Søndag 25. kl. 19.00Søndag 25. kl. 19.00Søndag 25. kl. 19.00Søndag 25. kl. 19.00Søndag 25. kl. 19.00
1. s. e. trin. 

Menighedsrådet

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

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

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

KontaktpersonKontaktpersonKontaktpersonKontaktperson
Inga Bie
Tlf. 75 65 35 64
E-mail: bie@post11.tele.dk

KirkeværgeKirkeværgeKirkeværgeKirkeværge
Tove Schack-Nielsen
Tlf. 75 67 48 00
E-mail: schack-nielsen@dlgtele.dk 

Øvrige medlemmerØvrige medlemmerØvrige medlemmerØvrige 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

Hatting Kirkes personale

SognepræstSognepræstSognepræstSognepræst
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 fridageFerie og fridageFerie og fridageFerie 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

GraverGraverGraver
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

GravermedhjælperGravermedhjælperGravermedhjælperGravermedhjælper
Birgitte Boisen
Tlf. 76 26 95 57
Email: bibi@profi bermail.dk

KirkesangereKirkesangereKirkesangereKirkesangere
Ulla Andreasen
Tlf. 86 53 13 81

Ulla Møller
Tlf. 75 64 43 18

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

Gudstjenesteliste 

Kirkegangen i Hatting

 2006 2007 2006 2007
Antal kirkegængere  . . . . . . . . . . . . . 3636 3528
Antal gudstjenster  . . . . . . . . . . . . . . . . 60 60
Gennemsnit pr. tjeneste . . . . . . . . . . . 60,60 58,80
Antal altergæster  . . . . . . . . . . . . . . . . 912 1089
Tjenester med altergang  . . . . . . . . . . . . 41 42
Gennemsnit pr. tjeneste . . . . . . . . . . . 22,24 25,92
Kirkegangsprocent ved 2000 indbyggere .3,03 2,94

fornemmelse. 

shoppen.

jysk Musikkonservatorium i 2003, 
med diplomeksamen i rytmisk sang 
og korledelse. 

Berklee College af Music i Boston, 
USA, hvor han sang gospel under le-
delse af Dennis Montgomery III. Siden 

3528 personer deltog i gudstjenesterne i 3528 personer deltog i gudstjenesterne i 
Hatting Kirke i 2007. Det giver et gennemsnit 
på næsten 59 kirkegængere pr. gudstjeneste.
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Af Sinnet Ellehauge Haag
Rdaktør af HattingBladet

Mandag 31. december genlød forsam-
lingshuset endnu engang af glade stem-
mer, der skålede og råbte godt nytår om 
e� ermiddagen.

Det er blevet en fast tradition for 

mange af borgerne i Ha� ing, at man lige 
kigger indenfor til en sild og en snaps og 
hilser på hinanden før den store a� en.

Mere end 120 deltagere sørgede på 
tærsklen til 2008 for både god stemning 
og et overskud på 7100 kr., som er blevet 
overbragt til den økonomisk trængte Bor-
gerforening.

Det pæne resultat skyldes frem for alt 
en velvillig indstilling fra SuperBrugsen 
og Bager Vang i Ha� ing, samt et tombola 
med gevinster fra lokale håndværkere og 
virksomheder.

Det er Ha� ing Y’s mens Club, der står 
bag arrangementet.

Af Sinnet Ellehauge Haag 
Redaktør af HattingBladet

Kære faste leverandører af stof til 
Ha� ingBladet. Mange af jer har gjort det 
umulige muligt. I har bevist, at det kan 
lade sig gøre at overholde en deadline.
I er blevet rigtig gode til at huske at 
fremsende materiale – og at gøre det til 
tiden.

FLOT.
At det altid sker på selve dagen, hvor 

fristen udløber – i tidsrummet mellem 
kl. 22.00 og 00.00 skal I ikke høre noget 
for.

Stoff et kommer – og det er det vig-
tigste.

Der er dog lige nogle gyldne regler, 
som vist aldrig er blevet meldt ud.

Alt hvad der skrives, skal afl everes 
i et helt almindeligt word-dokument. 
Ikke noget med publisher-fi ler eller 
anden smart opsætning. Det er kun til 
besvær.

Undgå at bruge diverse rammer, 
word-art illustrationer, indsætning af 
billeder osv. Brug krudtet på at give os 
så mange informationer som muligt, så 
skal vi nok sørge for opsætningen.

Billeder skal mailes eller brændes på 
en CD i en opløsning på mindst 300 dpi 
og have en bredde på mindst 20 cm.

Ikke noget med frimærke-små bille-
der – de duer ikke til trykning.

Stof til HattingBladet - Sådan!

Artikler skal helst afl everes i et helt 
almindeligt word-dokument. Undgå 
at bruge diverse rammer, word-art 
illustrationer, indsætning af billeder osv. 
Brug krudtet på at give os så mange 
informationer som muligt, så skal 
vi nok sørge for opsætningen.

Billeder skal mailes eller brændes på 
en CD i en opløsning på mindst 300 
dpi og have en bredde på mindst 20 
cm. Som tommelfi ngerregel skal et 
billede mindst fylde 400-500 Kb. Små 
billeder, der duer til en skærm, er 
simpelthen ikke gode nok til trykning.





Oensvej 31

8700 Horsens
Tlf. 75 65 31 81
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�Godt nytårGodt nytår

Ros fra redaktionen

Mere end 120 feststemte Hatting-borgere fandt Mere end 120 feststemte Hatting-borgere fandt 
i år vej til forsamlingshuset, hvor de nød en 
sildemad og  ønskede hinanden godt nytår.
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Hver onsdag tilbyder vi håndarbejde, værksted 
og edb og internet.
Den sidste torsdag i hver måned kl. 9.30 er der 
strikning til Mother Teresa

Februar Februar Februar 
Temadage:
Maling på lærred v/Børge Nørtoft. Hver onsdag kl.10.00
Mandag 4. kl. 10.00Mandag 4. kl. 10.00
Fastelavnsfest med Børnehaven Solstrålen 
Tirsdag 5. kl. 13.30Tirsdag 5. kl. 13.30
Gudstjeneste v/ sognepræst Anna Sofi e Andersen
Onsdag 6. kl. 13.30Onsdag 6. kl. 13.30
Fernisering af månedens udstilling 
Torsdag 7. kl. 13.00Torsdag 7. kl. 13.00
”Blå tur” med Centerrådet til Boller Slot. 
Rundvisning af Anders Severinsen
Tirsdag 12. kl. 19.00Tirsdag 12. kl. 19.00
Bankospil
Onsdag 13. kl. 19.00Onsdag 13. kl. 19.00
Generalforsamling i Hatting Sogns Lokalhistorisk Arkiv
Torsdag 14. kl. 13.30Torsdag 14. kl. 13.30
Elsebeth Dyekjær KRUSE synger og Edith Eriksen 
ved klaveret (25 kr. inkl. kaffe & kage)
Onsdag 20. kl. 18.00Onsdag 20. kl. 18.00
Centerrådet inviterer beboere og familie til hyggeaften 
Torsdag 21. kl. 13.30Torsdag 21. kl. 13.30
Spillefi lm på stort lærred: (Se opslag på Hatting Centret)
Torsdag 21. kl. 19.00Torsdag 21. kl. 19.00
Skakaften i Hatting Skakklub. Alle er hjertelig velkommen 
Onsdag 27. kl. 18.00Onsdag 27. kl. 18.00
Generalforsamling i Centerrådet. Der serveres 
gratis aspargessuppe inden generalforsamlingen 
Torsdag 28. kl.9.30Torsdag 28. kl.9.30
Vi strikker på livet løs til Mother Teresa
Torsdag 28. kl. 13.30Torsdag 28. kl. 13.30
20 kroner̀ s pakkebanko

MartsMartsMarts
Temadage:
Maling på lærred v/Børge Nørtoft. Hver onsdag kl.10.00
Tirsdag 4. kl. 13.30Tirsdag 4. kl. 13.30
Gudstjeneste v/ sognepræst Anna Sofi e Andersen
Onsdag 5. kl. 13.30Onsdag 5. kl. 13.30
Det nye Centerråd inviterer alle på gratis kaffe m. brød
Torsdag 6. kl. 13.30Torsdag 6. kl. 13.30

Koret”Unoderne” fra Præsthøjgården 
underholder (25 kr. inkl. kaffe & kage)
Onsdag 13. kl. 10.00Onsdag 13. kl. 10.00
Hatting Centret inviterer alle til at lave 
deres egne påskedekorationer m.m.
Tirsdag 11. kl. 19.00Tirsdag 11. kl. 19.00
Bankospil
Onsdag 12. kl. 11.30Onsdag 12. kl. 11.30
Påskefrokost, Tilmelding senest 7. marts
Tirsdag 18. kl. 13.00Tirsdag 18. kl. 13.00
Med Centerrådet ”Ud i det blå” til et spændende sted
Torsdag 20. kl. 13.30Torsdag 20. kl. 13.30
20 kroner̀ s pakkebanko 
Torsdag 27. kl.9.30Torsdag 27. kl.9.30
Vi strikker på livet løs til Mother Teresa 
Torsdag 27. kl. 13.30Torsdag 27. kl. 13.30
Spillefi lm på stort lærred: (Se opslag på Hatting Centret)
Torsdag 27. kl. 19.00Torsdag 27. kl. 19.00
 Skakaften i Hatting Skakklub. Alle 
er hjertelig velkommen

 April  April  April  April 
Torsdag 3. kl. 13.30Torsdag 3. kl. 13.30
Modeopvisning fra AH Collection med lokale modeller
Tirsdag 8. kl. 13.30Tirsdag 8. kl. 13.30
Gudstjeneste v/sognepræst Anna Sofi e Andersen
Tirsdag 8. kl. 19.00Tirsdag 8. kl. 19.00
Bankospil
Torsdag 10. kl. 13.30Torsdag 10. kl. 13.30
Musikalsk eftermiddag
Torsdag 17. kl. 13.30Torsdag 17. kl. 13.30
20 kroner̀ s pakkebanko 
Tirsdag 22. kl. 13.00Tirsdag 22. kl. 13.00
Med Centerrådet ”Ud i det blå” 
Torsdag 24. kl.9.30Torsdag 24. kl.9.30
Vi strikker på livet løs til Mother Teresa
Torsdag 24. kl. 13.30Torsdag 24. kl. 13.30
Spillefi lm på stort lærred: (Se opslag på Hatting Centret)
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Hver mandag Hver mandag Hver mandag Hver mandag 
Kl. 10.30
Gymnastik og sang i caféen 
v/ Pelle og Edith. Den sidste mandag i måneden 
tager vi en svingom til Karnas harmonika.
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
Styrketræning 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  Hver tirsdag  Hver tirsdag  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 Maria Holt Andersen 
Kl. 19.00
Knipling v/Edith Eriksen 
Kl. 19.00
Lokal Historisk Arkiv v/Hans Kvorning 
(Åben første tirsdag i hver måned)

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

Hver torsdagHver torsdagHver torsdagHver torsdag
Kl.10.30
Motionstræning for ældre med Pelle

Hver fredagHver fredagHver fredagHver 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 i foråret 2008

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.

Generalforsamling 
i husholdnings-
foreningen  
Onsdag 12. marts er der generalforsam-
ling i Ha� ing Husholdningsforening.

Arrangementet begynder kl. 19.00 i 
fællesrummet på Ha� ingskolen,

E� er den mere formelle del af gene-
ralforsamlingen vil Knud Nielsen for-
tælle om sine orchideer. 

Der bliver mulighed for at købe plan-
ter. 

Foreningen er vært ved kaff e og 
hjemmebagte boller.

Tilmelding skal ske senest 7. marts til 
Birgit på tlf. 75 65 41 21

Af Sinnet Ellehauge Haag
Redaktør af HattingBladet

Det er snart mange år siden, at Ha� ing 
Centret holdt sin første nytårskur.

Daværende borgmester i Horsens, 
Vagn Ry, var inviteret som taler, og han 
blev – ifølge aktivitetsleder Pelle Nils-
son – så inspireret, at han e� erfølgende 
indførte nytårskur i Horsens. En tradi-
tion, som hans e� erfølger Jan Trøjborg 
i øvrigt har taget til sig. 

Torsdag 10. januar var det igen ble-
vet tid til at gå på kur i centret.

50 veloplagte pensionister og e� er-
lønnere trodsede det våde og blæsende 
januarvejr og fandt vej til centeret.

Her hørte de Ha� ingBladets redak-
tør Sinnet Ellehauge Haag fortælle 
historien om bladets tilblivelse og be-

tydning for lokalsamfundet.
- Jeg er glad for, at vi valgte dig, for 

du gjorde det rigtig godt, erklærede 
Pelle Nielsson med et bredt smil til 
redaktøren. 

– Jeg synes, det var godt, at du roste 
den stor vilje der fi ndes I Ha� ing, til at 
gøre et stykke arbejde til glæde for sine 
medmennesker. Og det må du værsgo’ 
godt skrive i bladet!

Javel hr. kaptajn. Det være sig her-
med gjort.

Da aktivitetslederen og redaktøren 
havde ophøjet deres røster og alle 
havde motioneret stemmebåndene 
med et par sange, var der pølse- og 
ostebuff et med rødvin. Og endnu mere 
fællessang. 

Nytårskur i højt humør

Der blev budt på både pølse, ost og et godt glas vin, da HattingCentret holdt nytårskur. Og en kop kaffe blev der også plads til.Der blev budt på både pølse, ost og et godt glas vin, da HattingCentret holdt nytårskur. Og en kop kaffe blev der også plads til.
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ADVODAN er Danmarks største advokatkæde med mere end 50 kontorer. ADVODAN.dk 
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8700  Horsens
Telefon 75 62 16 44
www.advodan.dk
horsens@advodan.dk

Rædersgade 3, 2.
ADVODAN Horsens 

Advovov kat Børgrgr e Jørgrgr ensen, Medlem af Danske BOLIGadvovov kater
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Tømrer og murerarbejde udføres
Stationsvej 75, Hatting

8700 Horsens
Tlf. 7565 3085 / 2087 0004

WWW.toemrerstuen.dk



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

AAAA/A/A/A/A//S/S/S/S//S/S/S/S/S////S/S/


	Hverdagens helte
	Helene er her, der og alle vegne
	Heidi og Tina maler byen rød
	Mindeord for skoleinspektørHans Jørgen Skibsted
	Lokalhistorisk forening planlægger bustur
	Web og læserundersøgelse
	15 år med Y’s Men i Hatting                 
	Fire stjerner for en dag
	Udfordringer til de ældste
	Sct. Georgs Dag
	Nyt fra gymnastik
	Nyt fra folkedans
	Europeade i Horsens
	Nyt fra håndbold
	Herrehåndbold i højt humør
	Forrygende tur til Flensborg
	Vil du med på tur?
	Det ny orgel blev indviet
	Sved for en sag
	Kirken Kort & Godt
	Farvel og tak
	Hverdagens helte
	Helene er her, der og alle vegne
	Heidi og Tina maler byen rød
	Mindeord for skoleinspektørHans Jørgen Skibsted
	Lokalhistorisk forening planlægger bustur
	Web og læserundersøgelse
	15 år med Y’s Men i Hatting                 
	Fire stjerner for en dag
	Udfordringer til de ældste
	Sct. Georgs Dag
	Nyt fra gymnastik
	Nyt fra folkedans
	Europeade i Horsens
	Nyt fra håndbold
	Herrehåndbold i højt humør
	Forrygende tur til Flensborg
	Vil du med på tur?
	Det ny orgel blev indviet
	Sved for en sag
	Kirken Kort & Godt
	Farvel og tak

