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Vores team af montører og teknikere er erfarne og dyg-
tige folk, der er vant til at løse opgaverne. Som regel 
på stedet - med hurtighed, fi ngersnilde og kreativitet 
- og samtidig har de et stort hold i ryggen hjemme på 
fabrikken. Derfor har du altid 30 mands samlede eks-
pertise og erfaring til rådighed, når VP IndustriService 
rykker ud.

Dit hold i ryggen
75 65 33 99

IndustriService

Hotline · Partner · Agentur

Øget efterspørgsel på vores IndustriService

VP IndustriService
- dit hold i ryggen!

Værktøjs- og Maskinfabrik a/s

VAGN PEDERSEN

IndustriService
75 65 33 99

VP IndustriService spænder vidt og tilbyder alt fra service, 
vedligehold og reparation på maskiner og anlæg, til smede-
opgaver af enhver art. Situationen eller opgaven bestem-
mer, hvordan vi sammensætter det konkrete team, så du 
er sikret, at VP IndustriService løser opgaven optimalt.

Vil du vide mere om, hvad du kan forvente - og forlange - af 
VP IndustriService, så kontakt os på telefon 75 65 33 99. 
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Alt i tømrer- og 
snedkerarbejde

Få et godt tilbud

Maskin-
afslibning 
af gulve 
og trapper

Hatting Tømrer & Snedkerforretning Aps
v/tømrer & bygningskonstruktør Brian S. Jensen

Tlf: 75 65 35 99 – 40 89 41 79   Fax: 75 65 35 94

www.hattingtoemrerogsnedker.dk
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Det er næsten umuligt at åbne en 
ugeavis eller et måneds-magasin uden 
at støde på en af disse ”forvandlings-
serier”, der viser, hvordan ”han blev 
en ny type” eller ”hun fandt 
sin stil”.

Flere af dem hedder no-
get i retning af ”forandring 
fryder”.

I grunden er det noget 
underligt noget, at den slags 
læsestof er så populært, for 
de fleste mennesker har en 
medfødt uvilje mod forandringer.

Vanens magt er stærk.
Hvem kender ikke til at sætte sig på 

det samme sæde i bussen hver dag?
Købe de samme basisvarer til køle-

skabet hver eneste uge?
Lægge sig i den samme side af sen-

gen år efter år?
Skændes om de samme ting igen og 

igen?
Ifølge journalist og forfatter Ninka-

Bernadette Mauritson, som har skrevet 

bestselleren ”Kernesund familie – så-
dan!” har vi alle sammen en trygheds-
zone, som vi nødig forlader.

Vi bliver siddende i sofaen aften 
efter aften med fjernbetjeningen og en 
plade Marabou, selvom vi bliver mere 
og mere sure og triste og tykke.

For det er sådan, vi har 
vænnet os til at have det, og 
på en eller anden bagvendt 
måde, så giver det tryghed.

Tænk, hvis vi turde trykke 
på off-knappen og i stedet 
gå en lang tur med hunden, 
børnene eller manden. Eller 
måske bare med os selv!

I dette og de kommende numre 
af HattingBladet giver den lokale 
 ernærings-assistent, Christina Bech, 
dig et kærligt spark og muligheden for 
at forandre din hverdag og komme i 
gang med et sundere og gladere liv.

Men valget er dit – og det kan være 
et svært valg. For selvom forandring 
fryder, så kan den føles frygteligt væm-
meligt og skræmmende at træde ud af 
trygheds-zonen.

Forandring fryder

Næste nummer 

Hattingbladet udkommer næste 
gang i slutningen af august. Deadline 
for indlevering af stof til næste 
nummer er søndag 20. juli.

Find vore annoncører

Hvis du hurtigt skal bruge et telefon- 
nummer på en af byens erhvervs-
drivende, så kan du finde det på side 26.

Får du HattingBladet?

Hattingbladet udkommer i hele  
Hatting Sogn. Det er Hatting y'mens Club, 
der sørger for omdelingen af bladet.

Hvis du ikke modtager bladet, så kon-
takt  distribution@hattingbladet.dk. 
Hatting bladet kan desuden afhentes 
i Super brugsen, i cafeteriaet i Hat-
tinghallen og i Hatting Kirke.
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artikler skal helst afleveres 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 
tommelfingerregel skal et billede mindst 
fylde 400-500 Kb. Små billeder, der duer 
til en skærm, er simpelthen ikke gode 
nok til trykning.
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Alle former for reparation 
Klargøring til syn

af Steen Lauridsen,
Formand for HIF

Som lovet tidligere følger her nogle 
mere præcise oplysninger om Hatting 
Byfest 2008: Den vigtigste meddelelse er, 
at tidspunktet er ændret, idet det viste 
sig, at Horsens Open Air afviklede deres 
arrangement på samme tidspunkt, som 
vi havde planlagt byfesten. Den kamp 
turde vi ikke tage. Derfor flyttede vi 
festen til dagene 12-15. juni.

Der vil på et senere tidspunkt blive 
omdelt et byfestprogram med detalje-
rede beskrivelser af de enkelte arrange-
menter, men følgende ligger fast.

Torsdag 12. juni 
Familieorienteringsløb i Hatting

Fredag 13. juni
børnedisko i Forsamlingshuset ( 0. – 7. kl.)
marathonfilmaften i ungdomsklubben  
  ( 7. kl. - 18 år )
bankospil i Hallen

Lørdag 14.  juni  
Dyrskue
Kræmmermarked
Pionerarbejde
Fald-i-vand-maskine
gadekampe
Halbal m. indledende fællesspisning

Søndag 15. juni
 gudstjeneste i Hattinghallen 

Vi håber naturligvis på stor opbak-
ning fra hele Hatting, så vi kan få nogle 
gode dage sammen, som kan være et 
fælles samtaleemne længe efter.

Sæt derfor nu det store X ved dato-
erne, så du/I ikke glemmer dem!

Hatting Byfest – nu med ny dato

Hatting Byfest skulle gerne trække lige så 
mange mennesker af huse, som Hatting Open 
By Night har gjort det de seneste to år.

Arrangørerne

Følgende af Hattings foreninger og 
organisationer står bag byfesten:
borgerforeningen
Idrætsforeningen
menighedsrådet
Spejderne
y ś mens Club
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af Sinnet ellehauge Haag
redaktør af Hattingbladet

Nej – det skal Skyhouse nok ikke. Den 
bygning vælger Trøjborg & Co. nok at 
placere på havnen i Horsens, hvis de får 
lov.

Men hvordan skal Hatting så se ud 
om 10 år?

Skal vi ha’ en park? Et butikscenter? 
En biograf? En ny børnehave? En svøm-
mehal? En ny underføring af en cykel- 
og gangsti under jernbanen for enden 
af Smedebakken? En lysregulering? Et 
fitness-center? En omfartsvej? Et bingo-
center? En skateboard bane? En koncert-
sal? Et fælleshus? Et bibliotek?

Alt det har du chancen for at komme 
med ideer til, når der er borgermøde 
i forsamlingshuset onsdag 21. maj kl. 
19.30.

Overskriften for mødet er ganske vist 
mere abstrakt. Det handler om ”Mel-
lembyernes fremtidige roller”.

Politikerne i Horsens Kommune er i 

gang med at strikke en ny kommune-
plan sammen. De vil – siger de – gerne 
ha’ borgerne med på råd.

Det er planen, at der efter møderne 
med de forskellige mellem-byer bliver 
skrevet en kort rapport, som bliver of-
fentliggjort på kommunens hjemmeside, 
så borgernes forventninger og ønsker 
kan indgå i det videres kommuneplan-

arbejde.
Byrådet har tidligere besluttet, at 

der senere på året skal holdes et samlet 
temamøde om bysamfundenes roller. 
Et møde hvor politikerne også deltager. 
Datoen for mødet er endnu ikke fastlagt.

Det færdige forslag til en kommu-
neplan vil – når det er blevet vedtaget 
i byrådet – bliver lagt frem i offentlig 
høring i minimum to måneder i løbet af 
næste forår. 

Hatting Borgerforening vil på det 
kraftigste opfordre byens borgere til at 
møde op på mødet 21. maj og gøre deres 
indflydelse gældende. 

Det er NU ideerne skal på bordet. 
Når kommuneplanen først er vedta-

get og bliver fremlagt i høring, så taler 
historien sit tydelige sprog. Så fører ind-
vendinger og indsigelser sjældent til ret 
meget. Så ER toget kørt.

Skal Skyhouse ligge i Hatting?

Skal der være cykelsti på skolevejen 
til Lund? Det kunne man passende 
drøfte ved borgermødet 21. maj.

Det er nok ikke realistisk med et højhus i Hatting. Men hvad med et parkanlæg? En skateboardbane? Eller et fitness-center?

Hvor og hvorrnår

Der er borgermøde om fremtidens Hatting i 
Forsamlingshuset onsdag 21. maj kl. 19.30
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Bestyrelsen
 
Formand    
Peter Thyssen     
75 65 35 53
thyssen@email.dk     
Kasserer     
Anne Marie Madsen   
75 65 35 05    
am@elmelund.info   
medlem
Heidi Jensen
Udlejer af forsamlingshus
75 65 32 75      
gastong@profiber.dk       
medlem
Kirsten Skov
Nøgleudlevering til forsamlingshus   
75 65 31 32    
njkskov@stofanet.dk
Sekretær 
Kirsten Laursen 
Fremvisning af forsamlingshus   
75653154    
bispv@hotmail.com
medlem
Carsten Bonde
Teknisk ansvarlig for forsamlingshuset
75653469
kcbonde@vip.cibercity.dk   
medlem
Kim Morthorst
Teknisk ansvarlig for forsamlingshuset    
75653698
kv.morthorst@get2net

Hatting Vandværk

Hatting Vandværk har fået ny formand.
Han hedder Svend e. nielsen og kan 
træffes på tlf. 75 65 32 10 eller  
mobil 61 54 76 16.
Kassereren hedder stadig Svend erik 
Vestergaard. Det er ham, der har med 
målerregnskab at gøre. 
Han bor på Præstemarksvej 16 og kan 
træffes på tlf. 75 65 32 91.
Ved driftsforstyrrelser skal du ringe til 
Kjeld Olesen fra Hatting VVS.
Han har tlf. 75 65 36 22  
og mobil nr. 40 44 40 89

          Kirsten Laursen
Sekretær i borgerforeningen

Årets generalforsamling blev afviklet 5. 
marts.

Efter valg og godkendelse af dirigen-
ten, Carsten Bie, kunne dirigenten kon-
statere, at alle formalia var i orden. For-
mand Peter Thyssen kunne bl.a. berette, 
at medlemstallet er faldet en smule. Der 
er dog gode og sunde regnskaber for 
både Borgerforeningen og Forsamlings-
huset. 

Af begivenheder i årets løb kan næv-
nes den årlige forårsfest. Her var der 
mødt et pænt rundt tal op, nemlig 100 
personer. Aftenen forløb til stor glæde 
for alle. 

Desuden vil Borgerforeningen gerne 
takke Y-men´s Club for afholdelse af den 
gode nytårstradition, hvor vi  31. decem-
ber hæver glasset og ønsker hinanden 
”godt nytår". Særlig var vi glade for 
donationen af overskuddet på 7.500 kr., 
som vi gerne vil benytte lejligheden til at 
sige mange tak for. 

Ligeledes skal lyde en stor tak til de 
meget få – siger og skriver – to personer, 
der mødte op til et nyt tiltag, nemlig 
”Hovedrengøringsdag af Forsamlings-
huset.

Af kommende begivenheder deltager 
Borgerforeningen på lige fod med byens 
andre foreninger i Hatting Byfest, som 
løber af stablen i juni.

Borgerforeningens bestyrelse har, 
efter Poul Eriks farvel som forsamlings-
hus-a nsvarlig, fordelt opgaverne imel-
lem sig. Der måtte en hel bestyrelse til 
at varetage hans opgave. Faktisk er alt 
nu lagt i andre rammer. Vi synes, at det 
efterhånden er kørt ind og fungerer til 
alles tilfredshed. 

Vi er ligeledes gået i luften med on-
line booking. Der er ved specialisthjælp 
fundet et system, som virker. Man 
kan dog stadig booke via personlig 
kontakt. Forsamlingshuset er fortsat 
udlejet næsten hele året, på trods af den 
lejestigning, som blev vedtaget, da det 

kommunale tilskud blev mindre ved 
kommunalreformen. 

I årets løb er der endelig taget hul på 
udstykning af grunde i Hatting, helt 
præcis på Stationsvænget. 

Herefter kunne kasserer Anne-Marie 
Madsen fortælle, at Borgerforeningens 
regnskab for 2007 viste et pænt over-
skud på ca. 60.000 kr. Desuden har 
Borger foreningen en hel del indestående 
forskellige steder. 

Forsamlingshusets budget løber også 
rundt. Årets overskud blev på ca. 20.000 
kr. Det skyldes dog, at vi fik en ekstra 
bevilling fra kommunen. 

Både formandens og kassererens be-
retninger blev godkendt.

Alle, der var på valg, blev genvalgt.
Herefter var der en god diskussion 

om, hvad man kan gøre for at få et større 
kendskab og medvirken i Borgerfor-
eningen. 

Vi har i årets løb deltaget i ”Open by 
night” med røde trøjer og ditto brochu-
rer. Her var der mange interesserede, og 
det er bestyrelsens indtryk, at folk fik et 
positivt indtryk af borgerforeningens liv. 
Vi bestræber os desuden på at synlig-
gøre os i HattingBladet. Vi har brugt en 
hel aften i bestyrelsen til en brainstorm 
af ideer. Der findes altså en lang liste til 
nye tiltag. Alt kræver dog tid og energi. 
Der blev foreslået, at vi kunne gå i sam-
arbejde med andre, så opgaverne blev 
fordelt. 

Herefter var der rigelig med ost og 
rødvin til de fremmødte.

Hatting Borgerfoening Nyt fra borgerforeningen

Så skete der langt om længe noget omkring 
udstykningerne på Stationsvej. Nu venter vi 
bare på, at de første huse skyder op.
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af anne marie madsen
Kasserer i borgerforeningen

Igen i år var der stor tilslutning til årets 
forårsfest. Efter velkomstdrinken sang 
vi Borgerforeningens ”slagsang”, skre-
vet af Julius Knudsen og Alf Bie i 1948. 
Melodien var på: ”Åh Susanne”, og tek-
stens indhold var stadig aktuelt. 

Herefter fik vi en meget lækker menu 
fra ”Larsens diner”, og Jesper Bjarnesen 
sørgede med sin guitar for noget dejlig 

musik.
Stemningen var hurtigt ”i top”. Der 

blev snakket, grinet og pjattet, som det 
nu hører sig til, og der var heldigvis 
også godt gang i salget i baren. Vores 
indtryk var, at folk rigtig hyggede sig.

Undervejs var der amerikansk lotteri 
og utrolig mange havde sponsoreret 
gaver. Der blev udsolgt, og det var også 
med til, at arrangementet gav overskud.

I denne forbindelse vil vi gerne takke 
alle sponsorer for de flotte gaver. Vi 

kan nævne: Danske Bank, Jyske Bank, 
SuperBrugsen i Hatting, bager Vang, 
OK-kiosken, Inger Bie, Skovgaardens 
Blomster, Hatting EL, Pihl glas-design 
og Peder Risshøj.

Til dansen fik Jesper Bjarnesen for-
stærkning af yderligere to musikere, og 
så var der gang i dansen. Der blev rig 
lejlighed til for at få rørt kroppen.

Til slut var det dejligt at høre, at no-
gen allerede sagde: ”Vi kommer igen 
næste år”.

  

VINDUER - DØRE
Annasmindevej 4 • Eriknauer • 8700 Horsens

Telefon 75 65 36 00 • Fax: 75 65 33 37
www.etvinduer.dk
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Tlf.  75 65 31 32

Forårsfest i Hatting Forsamlinghus
Rigtig mange havde købt billet til årets forårsfest i forsamlingshuset. Og stemningen var helt i top.
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af Henning Thomsen
Folkepensionist

Hvordan holder man sig ung, når man 
er 81 år?

Sådan blev jeg spurgt af Inger Kors-
holm, og det er et svært spørgsmål. Jeg 
mener, man skal holde sig i gang med 
arbejde, traveture og deslige. Man skal 
spise og drikke varieret og se de lyse 
sider i alt.

Jeg blev født i 1927 på en lille land-
ejendom i Grædstrup som nr. to i en 
søskendeflok på fem. I 1930 flyttede vi 
til Tånum ved Randers.

Allerede da jeg var fem-seks år, måtte 
jeg med i stalden for at hjælpe med at 
fodre, malke og muge.

Da jeg var seks år, begyndte jeg i 
landsbyskolen, men jeg måtte stadig 
hjælpe i stalden både før og efter skole-
tid. Så var der mark-arbejdet og så aften-
arbejde i stalden igen. Lektierne måtte 
jeg læse om aftenen.

Jeg havde én kilometer til skole, men 
ingen cykel, så det foregik til fods.

Som 11-årig begyndte jeg på Randers 
kommunale mellem og realskole. Skolen 
lå syv kilometer hjemmefra, så jeg fik 
en brugt cykel. Jeg skulle stadig hjælpe 
derhjemme før og efter skoletid.

Efter endt skolegang ville jeg gerne 
have en læreplads som mekaniker, men 
det var besværligt under krigen, så jeg 
måtte have en plads som karl på en gård 
i 13 måneder, før jeg fandt en læreplads 
hos Vilh. Nelleman i Randers.

Vi var i mellemtiden flyttet til Bjergby 
nord for Randers. Også her havde jeg 
cirka syv kilometer til arbejde. Jeg måtte 
hjælpe derhjemme både før og efter 
arbejdstid mod at få kost og logi.

Dengang gik vi på teknisk skole i 

Randers om aftenen i vinterhalvåret, så 
det betød, at jeg måtte tage turen til og 
fra Randers en gang mere om dagen.

I 1948 flyttede vi til Vindblæs ved 
Hadsund. Det betød 28 km på arbejde 
– og det foregik stadig på cykel. Jeg 
måtte stadig hjælpe hjemme i fritiden 
mod kost og logi.

På dette tidspunkt havde vi fået 
varmt vand i baderummene på værkste-
det, så jeg kunne blive vasket og klædt 
om, inden jeg skulle på teknisk skole. 
Det betød, at jeg kunne ”nøjes” med en 
enkelt tur-retur til Randers – en cykeltur 
på 56 km om dagen.

Dengang havde vi seks dages ar-
bejdsuge – 48 timer om ugen.

Efter min læretid måtte jeg aftjene 
min værnepligt ved marinen i Arresø 
dallejren ved Frederiksværk. De sidste 
otte måneder ved marinens flyverskole 
på Avnø mellem Næstved og Vording-
borg. Efter hjemsendelsen tog jeg arbej-
de på et lille landværksted i Lundby på 
Sydsjælland. Dengang var mekaniker 
arbejde ikke i et lunt værksted! Jo, vi 
prøvede da at varme det op, men med 
porte i begge sider var det næsten umu-
ligt. Hvis en lastvogn kørte i stykker ude 
på landevejen eller i marken, reparerede 
vi den på stedet, når det var muligt 
– uanset om det var regn, frost eller sne.

Arbejdede i døgndrift
I roesæsonen fra 1. oktober til 3. januar 
arbejdede vi næsten i døgndrift. Om 
sommeren brugte jeg min fritid sammen 
med en kammerat ved Svinø, hvor vi 
badede og sejlede i kajak.

Vi boede hele sommeren i telt og cyk-
lede 12 km. til Lundby på arbejde. 

I 1952 lærte jeg min kone Asta at ken-
de. Hun tjente på en gård i gl. Lundby. 

Jeg boede det første år i Lundby på et 
værelse over værkstedet, senere på lof-
tet i en villa.

Da jeg lærte Asta at kende, begyndte 
vi at lede efter en lejlighed. Vi fandt også 
en udlejer, men måtte selv være med til 
at lave lejligheden i stand på 1. sal.

Asta og jeg blev gift 1. august 1953, 
hvorefter vi flyttede ind i vores ny-
istandsatte lejlighed.

Vi lejede også en kolonihave, hvor vi 
dyrkede kartofler og grøntsager.

I 1957 solgte vores vært sit hus, så vi 
måtte finde noget andet at bo i.

Vi fandt en lejlighed i en fodermester-
bolig i gl. Lundby. Lejligheden tilhørte 
Lundbygård. Denne lejlighed havde 
tidligere huset en hel fodermester-fa-
milie med 11 børn, så den var ret mis-
handlet. Men efter at have trukket flere 
kasser søm ud af vægge og paneler og 
fået malet og tapetseret, fik vi en dejlig 
lejlighed.

Så var der haven. Den kostede også 
noget arbejde. Vi samlede gamle cykler, 
komfurer, bageovne og gammelt legetøj 
– et helt læs på en fem ton lastvogn med 
høje sider. Det var en have på ca. 2000 
kvm, så da jeg havde gravet og kultive-

Et langt og virksomt liv
Derfor

I januar måned blev Hattingbladets redak-
tør Sinnet Haag inviteret til at tale ved årets 
nytårskur på Hatting Centret.
I den forbindelse spurgte én af de frem-
mødte - Inger Korsholm – om ikke, det 
ville være en idé at skrive lidt om Henning 
Thomsen. Den aktive og livsglade tusind-
kunstner fra årgang 1927 er kendt af mange 
i Hatting – og et slående eksempel på, at 
man godt kan være aktiv og ung af sind, 
selvom dåbsattesten siger 81 år.
 Og jo – det synes vi bestemt kunne være 
en god idé. Tak til Inger Korsholm fordi hun 
tog initiativ til at lade Henning Thomsen 
fortælle om et langt og virksomt liv. 
Og tak til Henning Thomsen selv for  den 
detaljerede beretning, der giver et godt 
indblik i, at tiderne så sandelig har foran-
dret sig.

Trods sine 81 år er der fuld gang i Henning Thomsen.  
Hans opskrift er enkel: Det vigtigste er at holde sig i gang...
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ret den, kunne vi avle grøntsager til flere 
familier. Haven var jo godt gødet – to 
voksne og 11 børn med et gammeldags 
das (wc). 

I de ti år jeg var i Lundby, hjalp jeg 
en kammerat på et maskinværksted i 
min fritid. Jeg kørte lidt drosche og lidt 
lastvogn – ja, en uge kørte jeg med mæl-
kevogn. En bytur med flasker og mælk 
i løst mål.

I 1959 rejste vi på en ferie hjemme i 
Jylland. Jeg besøgte min gamle arbejds-
giver Peter Søby. Han manglede folk og 
tilbød mig arbejde. Så vi flyttede til Ebel-
toft mølle, som mine forældre havde 
lavet om til beboelse.

De 63 km til arbejdspladsen i Randers 
blev tilbagelagt på knallert – morgen og 
aften. I en periode lejede vi et hus i Sdr. 
Borup ved Randers, men det var des-
værre så koldt og fugtigt – rigtig usundt 
– at vi valgte at flytte tilbage til Ebeltoft.

Der boede vi i tre måneder, indtil vi 
fandt en kælderlejlighed i Moselund ved 
Randers.

I 1961 købte vi en byggegrund på 
3400 kvm. i Assentoft. Jeg gravede 

grunden og kælderen ud i weekenderne 
– hjulpet af Asta og min far – og fik byg-
get et hus på 80 kvm med fuld kælder.

Jeg lavede selv varme, sanitet og klo-
akarbejde – det var septiktank.

Da kælderen var færdig, flyttede vi 
ind i den, så vi var ved huset, og så ta-
petserede og malede vi selv.

De 3400 kvm dyrkede vi som have 
med spade og havekultivator. Så også 
her var vi selvforsynende med kartofler, 
grøntsager og jordbær.

Skadede biler
Min lillebror og hans datter byggede 
også hus – henholdsvis i Feldballe og 
Ugelbølle. Der lavede jeg også varme 
og sanitet. Mine forældre købte et hus i 
Egsmark, der lavede jeg centralvarme. 
Dette hus solgte de og købte en brand-
tomt i Malling og byggede et hus. Der 
hjalp jeg også til med støbearbejdet, og 
senere lavede jeg vandværk, varme og 
sanitet. Mens jeg boede i Assentoft, køb-
te jeg tre skadede biler, som jeg rettede 
op. Jeg solgte de to og kørte selv i den 
tredje. Den var så ved at være lidt træt i 

Asta og Henning Thomsen kom til Hatting i begyndelsen af 70'erne. Og der sker ting og sager der, hvor de to aktive pensionister har deres gang.

1968, så jeg købte nok en skadet bil, som 
jeg rettede op til eget brug.

I seks et halvt år arbejdede jeg som 
lastvognsmekaniker hos Søby og Niel-
sen. I 1966 ophørte de med bilforhand-
ling, så jeg flyttede til Bosch i Randers.

I 1968 blev jeg værkfører hos Vilh. 
Nelleman i Randers.

I 1970 skiftede jeg til Austin i Horsens, 
hvor jeg blev værkfører. Vi solgte vores 
hus i Assentoft og flyttede til Horsens til 
et lejet hus i Torsted.

I 1971 købte vi en byggegrund i Hat-
ting, hvor vi byggede et medbyggerhus 
– et Rønbohus.

Asta og jeg lavede det hele, bortset fra 
ydermure og el-installation. Vi har se-
nere bygget vinterhave og carport til.

I 1972 skiftede jeg arbejde og blev tak-
sator for GF forsikring, et job jeg havde 
til jeg blev folkepensionist i 1994.

I 1981 installerede jeg en luft-vand 
varmepumpe, som vi igen udskiftede til 
jordvarme i 2006. Jeg gravede 150 meter 
slange ned i haven, så vi måtte jo også til 

... Fortsættes på side 10
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    af Inga bie
menighedsrådet

Opbakningen var stor, da menigheds-
rådet sidste år arrangerede ”Sved for en 
sag”. Derfor har vi besluttet at gentage 
succesen. 

Igen i år vil vi støtte et projekt i Cam-
bodja, hvor forhenværende præst i 
Hatting, Anne Mette Jürgensen, stadig 
er udsendt for Danmission. Menigheds-
rådet synes, det er en god idé at støtte et 
projekt, hvor vi har direkte kontakt til en 
person, der kan være med til at formidle 
pengene.

Anne Mette Jürgensen fortæller om 
projektet:

Jeg underviser på Phnom Pehn Bible 
College, som uddanner unge cambod-
janere til at arbejde i den kristne kirke 
som præster, lærere eller diakoner.

De unge som studerer her, kommer 
i mange tilfælde fra fattige risbondefa-
milier på landet, og uden økonomisk 
støtte udefra ville de aldrig have en 
chance for at få en uddannelse.

For øjeblikket støtter Danmission 4 
studerende på skolen, og èn af dem, Sa-
ryrn på 24 år, har jeg en særlig kontakt 
til,  fordi hun hver uge underviser mig i 

at lave haven om.
Jeg har også fornyet badeværelser, 

lavet nyt tag over garagen og carpor-
ten. 

Når der så er så megen varme i 
luften, at man kan holde ud at arbejde 
i garagen, har jeg et par gamle biler, 
jeg skal have renoveret. Børn og bør-
nebørn skal også have en hjælpende 
hånd med biler og huse, når der er 
behov for det. For at arbejde ikke 
skal sluge al min tid, har vi et godt 
nabosammenhold her på Kirkevæn-
get. Sankthans aften, nytårsaften og 
naboovervågning. Ved min pensione-
ring i 1993 kørte vi en tur til Nordkap 
og Harzen. Vi meldte os også ind i 
Dansk Vandrelaug, hvor vi vandrer 
hver onsdag året rundt og ca. hver 
anden weekend. Vi nyder naturen 
og sammenholdet der. Vi har været 
på bjergvandringer i Italien, Østrig, 
Tjekkiet, Polen, Slovakiet, Island og 
to gange på Madeira. På vandreture i 
Frankrig, Gran Canyon de Provance 
og til blomsterudstillinger i Holland 
to gange.

I 2004 måtte jeg have en ny hjer-
teklap og en tre-dobbelt by-pass 
operation. Det sagde lægen var nød-
vendigt, jeg havde ikke selv mærket 
noget – hverken før eller efter.

Så har jeg jo heldigvis Asta endnu, 
og hun finder altid på et eller andet.

Så jeg er simpelthen nødt til at 
holde mig ung mange år endnu.

Horsens Afdeling
Jessensgade 1
8700 Horsens
Telefon 45 12 20 50

Horsens Afdeling
Jessensgade 1
8700 Horsens
Telefon 45 12 20 50

... Fortsat fra side 9 Så sveder vi igen for en sag

Torsdag 1. maj  kl. 10.00 konfirmeres: 
Sebastian Alexander Brandstrup
Julie Kjeldgaard Christiansen
Lisette Fogh Henneberg
Henrik Dalsgaard Henriksen
Bertha Niemann Jacobsen
Daniel Jensen
Louise Jenner Jensen
Rasmus Mark Jensen
Rikke Juul Jensen
Mike Jessen
Maria Jørgensen
Frederik Juul Nielsen
Daniel Tykjær Pedersen
Louise Løvlund Pedersen

Søndag  4. maj  kl. 10.00 konfirmeres:
Amalie Mikka Andersen
Laurits Orheim Andersen
Maria Gjødvad
Luna Seliger Gregersen
Vanessa Lianne Hughes
Sofie Ipsen
Nadja Astrid Frost Jensen
Thomas Storgaard Jensen
Christian Jørgensen
Anne Sofie Møller 
Maria Overgaard Nielsen
Mads Ulrik Pedersen
Bertil Christian Pløen Sivertsson
Mads Søndergaard
Jacob Børregård Sørensen
David Hølle Taabbel

Årets konfirmander i Hatting Kirke
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anna Sofie 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

maj 
Torsdag 1. kl. 10.00
Konfirmation
Søndag 4. kl. 10.00
Konfirmation
Søndag 11. kl. 9.30
Pinsedag
mandag 12. kl. 10.00 
Fælles provstigudstjeneste 
i Lunden. Se omtale. 
Tirsdag 13. kl. 13.30 
Hatting Centret
Søndag 18. kl. 9.30 
Trinitatis søndag. 
Kirkekaffe
Søndag 25. kl. 19.00 
1. s. e. trin. v. Irma 
Køhler Ryom

juni
Søndag 1. kl. 9.30 
2. s. e. trin. 
Søndag 8. kl. 9.30 
3. s. e. trin. 
Tirsdag 10. kl. 13.30 
Hatting Centret
Søndag 15. 
Byfestgudstjeneste 
i Hatting Hallen
Søndag 22. kl. 11.00 
5. s. e. trin. v. Dorte 
Isaksen.  Kirkekaffe.
Søndag 29. kl. 19.00 
6. s. e. trin. 

juli
Søndag 6. kl. 9.30 
7. s. e. trin. 
Søndag 13. kl. 9.30 
8. s. e. trin. 
Søndag 20. kl. 9.30 
9. s. e. trin. 
Søndag 27. 
Ingen gudstjeneste 
i Hatting Kirke.
– gudstjeneste i 
Tamdrup Kirke kl. 9.30

august
Søndag 3. kl. 11.00 
11 s. e. trin. 
Søndag 10. 
Ingen gudstjeneste 
i Hatting Kirke 
– gudstjeneste i 
Tamdrup Kirke kl. 9.30
Tirsdag 12. kl. 13.30 
Hatting Centret
Søndag 17. kl. 9.30 
13. s. e. trin.  Kirkekaffe
Søndag 24. kl. 9.30 
14. s. e. trin. 
Søndag 31. kl. 19.00 
15. s. e. trin. 

Menighedsrådet

menighedsrådets møder er åbne 
for alle. De afholdes i konfirmand-
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
Inga bie
Tlf. 75 65 35 64
E-mail: bie@post11.tele.dk

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

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

Hatting Kirkes personale

Sognepræst
anna Sofie 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

Ferier og fridage
anna Sofie Orheim andersen hol-
der sommerferie i ugerne 30, 31 og 
32. (fra den 21. juli - 11. august).
embedet passes i denne 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: bibo@profibermail.dk

Kirkesangere
Ulla andreasen
Tlf. 86 53 13 81

Ulla møller
Tlf. 75 64 43 18

Organist
Peter emil ryom
E-mail: peterryom@ofir.dk

Gudstjenesteliste khmer, det lokale sprog.
Saryrn mistede sin far da 

hun var helt lille, og sin mor 
da hun var syv år gammel, 
på grund af sygdom og fat-
tigdom. En kristen skolelæ-
rerinde tog hende til sig, og i 
dag bor Saryrn på bibelsko-
len, hvor hun får kost og logi 
betalt.

Det er hendes drøm at 
uddanne sig til lærer i kirken, 
for at kunne forkynde for 
og hjælpe fattige børn – hun 
kender selv til den sårbare 
og udsatte situation et fattigt 
barn står i.

Udover at studere kristen-
dom og bibelfag lærer hun 
også om jordbrug og grønt-
sagsavl, så hun har mulighed 
for at give sin viden videre 
til sine søskende, der har en 
lille smule jord og en meget 

lav indtægt. Saryrn er en ung 
kvinde med et stort hjerte og 
en god fremtidsdrøm, og at 
støtte hendes uddannelse er 
bestemt at svede for en god 
sag.

Gå med i Lunden 2. pinsedag 
og oplev en fælles udendørs 
gudstjeneste for de 30 sogne 
i Horsens Provsti under de 

nyudsprungne bøgetræer i 
parken ved Horsens Kunst-
museum. Det foregår man-
dag 12. maj kl. 10.00. 

Gå med i Lunden

Sved for en sag

Dette års ”Svend for en sag” 
finder sted tirsdag 19. august 
kl. 19 – 21. 
Vi mødes i Præstegården på 
Oensvej 1 i Hatting.
I år vil der også være 5 forskel-
lige ruter: 
en gårute på 3,5 km
en gå/løberute på 6,6 km
en løberute på 12 km
en cykelrute på 12 km
en cykelrute på 17 km
Startgebyret er 50 kr. for 
voksne og 20 kr. for børn. 
gebyret går ubeskåret til 
projektet i Cambodja, som 
beskrevet i artiklen.
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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 marianne Præsius
Initiativtager

Det har flere gange været 
nævnt i dette blad, at Hatting 
Centret er hele byens center.

Det var vi fem kvinder, der 
fandt ud af, da vi en weekend 
sidst i oktober mødtes for at 
pudse talenter ved væven af.

Blandt de fem fremmødte, 
som var en blandet forsamling, 
var der en enkelt som i forvejen 
er rigtigt dygtig til at væve. En 
anden havde prøvet det nogle 
gange forinden, og så var der 
tre, der aldrig før havde rørt en 
væv.

Der blev sat fire væve op på 
centeret, og så blev der ellers 
undervist i, hvordan man laver 
en trend og hvordan man får 

trenden på væven. Der blev 
også undervist i de forskellige 
væveteknikker. 

Alle var flinke til at hjælpe 

hinanden alt efter hvor langt, 
den enkelte var nået. Det var en 
rigtig hyggelig weekend med 
masser at snak og kreativitet. 
På centret kunne der købes 
mad og kaffe, og vi fik en 
 meget fornem behandling.

Vi vil gerne takke centrets 
aktivitetsleder Pelle Nielsson, 
fordi vi måtte låne lokaler på 
centret, og også en tak til Anna 
Margrethe, der delte ud af sine 
erfaringer og viden inden for 
vævningens kunst.  

Det er jo ingen sag at lave 
weekend-kurser og være 
kreativ, når man kan benytte 
Hatting Centret. Det, der blev 
vævet i den weekend, var 
tørklæder af uldgarn, som ven-
ligst var i udlånt fra Karen Noe 
i Uldum.

Vi mangler garn

Vi er nogle piger 
på Hatting Centret, 
der strikker tæpper, 
trøjer, halstørklæder 
og sjaler til mother 
Teresas arbejde. 
Derfor kan vi bruge 
alle slags garnrester. 
Intet er for småt. Har 
du strikkearbejder, 
der er påbegyndt og 
ikke er blevet færdige, 
kan det også bruges 
Vi trævler det op og 
bruger det igen. 
garnet kan afleveres 
på Hatting Centret, 
eller du kan ringe 
til edith på  
tlf. 75653078 eller 
Lilly på tlf. 75653357

 Et fængslende liv
Onsdag 23. april kl. 19.00 hol-
der Uno Wolf sit foredrag ”et 
fængslende liv…..” Der er tale 
om beretninger fra rejser i de 
tidligere østlande, i tiden før 
murens fald.

Det foregår på Hattingsko-
len, og prisen er 30 kr. incl. 
kaffe med brød. Tilmelding 
senest 17. april til Helga Albøge 
på tlf. 61798062
 

 Tur til Skærbækværket
Tirsdag 20. maj besøger vi 
Skærbækværket ved Kolding 
Fjord. Her får vi indsigt i pro-
duktionen af el og fjernvarme. 
Vi kører i bus fra Hatting Brugs 
kl. 18.00. Prisen for transport, 
rundvisning samt kaffe og brød 
er 85 kr. Tilmelding senest 13. 
maj til Lone på  tlf. 75653040. 

Kalhave Brugskunst 
Onsdag 25. juni kl. 18.30 
 besøger vi Kalhave Brugskunst.

Vi begynder med at gå rundt 
i den meget særprægede butik, 
hvor der bl.a. sælges franske 
specialiteter, vin, keramik, 
duge m.v. 

Der vil også være smagsprø-
ver.

På vejen hjem smutter vi på 
kro i Uldum, hvor der vil blive 
serveret kaffe/te og 2 stk. smør-
rebrød.

Vi kører i egne biler med 
afgang fra Hatting Brugs kl. 
18.30. 

Samlet pris er 50 kr.
Tilmelding senest 18. juni til 

Helga Albøge på tlf. 61798062 

Sommertur
Torsdag 14. august besøger 
vi den italienske have og hus, 
som er kendt fra et af Søren 
Ryges programmer.

Vi kører fra Hatting Brugs 
kl. 11.15 i bus.

Når vi kommer frem, spiser 
vi lidt mad (drikkevarer for 
egen regning). Der kan nydes 
en kop kaffe m/ brød senere på 
dagen.

Samlet pris 150 kr.
Tilmelding senest 9. august 

til Birgit på tlf. 75654121. 

Det sker i Husholdningsforeningen

Vilde med at væve

Væveweekendens resultat var 
tørklæder af uldgarn.
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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 
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  
Kl. 10.00
Håndarbejde v/Centerrådet. PC- værksted og internet 
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 i foråret 2008

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.

 april 
Tirsdag 29. kl. 13.30
I anledning af ”Dansens dag” får vi 
besøg af Folkedanser fra Hatting
Onsdag 30. kl. 13.30
Salg af ting og sager fra Gobi Design v/Johs.Holtzmann

maj
Tirsdag  6. kl. 13.30 
20 kroner̀ s pakkebanko
Tirsdag 13. kl. 13.30 
Gudstjeneste v/sognepræst Anna Sofie Andersen
Tirsdag 13. kl. 19.00 
Forårets sidste bankospil
Tirsdag 20. kl. 13.00 
Med Centerrådet ”Ud i det blå” til et spændende sted
Torsdag 22. kl. 13.30 
Spillefilm på stort lærred (Se opslag på Hatting Centret) 
Onsdag 28. kl. 9.00 
Hatting Centrets sommerudflugt 
Torsdag 29. kl. 9.30 
Vi strikker på livet løs til Mother Teresa

juni  
Tirsdag 10. kl. 13.30 
Gudstjeneste v/sognepræst Anna Sofie Andersen
Tirsdag 10. kl. 13.00 
Med Centerrådet ”Ud i det blå” 
Tirsdag 10. kl. 19.00 
Bankospil
Torsdag 12. kl. 13.30 
Musikalsk eftermiddag 
Onsdag 18. kl. 19.00 
Midsommer-aften m. bål, tombola og båltale. Kaffe m. 
kage samt øl, vand & pølser m. brød til billige penge
Torsdag 26. kl. 13.30 
Spillefilm på stort lærred (Se opslag på Hatting Centret) 

Ændringer og aflysninger
Se venligst den ugentlige menu- og  

aktivitetsplan  for evt. ændringer og  
aflysninger eller ring til aktiviteten på 

tlf. 76 29 46 86 eller 76 29 46 87.

Der er ingen gudstjeneste på Hatting Centeret i juli måned. Sognepræst Anna Sofie Orheim 
Andersen er tilbage tirsdag 12. august klokken 13.30.
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            af Christina bech
Sundhedsguide i Hattingbladet

Hver eneste dag træffer du en hel masse 
valg.

Du kan vælge at blive liggende under 
din dyne til sidste sekund og så fare ud 
af sengen og stresse rundt.

Du kan også vælge slet ikke at stå ud 
af sengen.

Du kan vælge, at spise to skiver 
franskbrød med tandsmør, fed ost og 
marmelade til morgenmad.

Du kan også vælge at spise en portion 
müsli med frisk frugt.

Eller du kan vælge slet ikke at spise 
morgenmad.

Du kan vælge at overhøre, at bilen 
har fået en mærkelig lyd og håbe, at den 
ikke går i stå midt på landevejen, når du 
skal på arbejde.

Du kan også vælge at ringe til meka-
nikeren og aftale et service-eftersyn og 
snuppe cyklen i stedet. Eller bussen hvis 
der er langt.

Hver eneste dag træffer du en hel 
masse valg.

Nogen gange kan det virke som om, 
andre træffer valgene for dig. Eller at 
du lader være med at vælge, fordi du 
ikke ved, hvad du skal gøre. Men at lade 
andre bestemme eller at lade stå til er 
også et valg.

Lige nu kan du vælge at tænke: ”Åh, 
kan vi nu heller ikke blive fri for at læse 
om sundhed her i HattingBladet”.

Jo! Du kan sagtens blive fri. Du kan 
– lige i dette øjeblik – vælge, at gribe fat i 
papiret og bladre om på næste side.

Eller du kan vælge at læse videre og 
tage de ting til dig, som du synes, du har 
lyst til at bruge til noget.

Jeg hedder Christina Bech, er 33 år og 
bor sammen med min mand Thomas på 
Eriknaurvej i Hatting.

Jeg er født i Sønderborg, men kom til 
Horsens i 1997.

Året efter flyttede Thomas og jeg til 
Hatting.

Vi har tre børn - Nanna på et halvt år, 
Mathias på fem år og Lærke på ni år.

Og netop børn og sundhed er et 
emne, som ligger mig meget på sinde.

Jeg synes, vi skylder vores børn at 
give dem mulighed for at træffe sunde 
valg.

Nu tror du måske, at jeg er sådan 
én, der selv er fostret op på klidkiks og 
brune bønner.

Det er jeg ikke!
Men jeg er vokset op med en naturlig 

interesse for madlavning og fødevarer.

Jeg er enebarn, så min mor havde god 
tid til, at jeg kunne side på køkkenbordet 
og se på, mens der blev kokkereret. Er min 
mor så en mester i kogekunst? Nej!!

Jeg har, lige som alle andre børn, 
vrænget på næsen over mærkelige 
 gryderetter med rosiner og ildelugtende 
muslinge pizzaér. 

Min elskede mormor tog mig lige ledes 
med i køkkenet, (eller havde jeg bare 
for vane at kravle op på bordet, når der 
skulle laves mad?). Hjemme hos hende 
blev der lavet god gammeldaws mad.

Jeg blev forkælet med varm mad hver 
dag, når jeg kom fra skole og prikken 

Bliv sundere – det er sjovere

Christina Bech har på sin egen krop mærket, hvad det betyder at leve sundt. Nu brænder hun for at fortælle andre om, hvordan de kan få brudt de dårlige vaner og træffe nogle bedre og sundere valg. 
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Kom godt 
i gang
Noget af det første jeg ændrede ved min 
kost var min morgenmad.

Tidligere var jeg sulten igen kort tid 
efter et morgenmåltid.

Men på et kursus lærte jeg at begynde 
dagen med en ”shake” eller ”smoothie”, 
som nogen også kalder det.

Den ultrakorte beskrivelse er, at du 
putter forskellige gode sager – frugter, 
grøntsager, bær, olier – i en blender og 
trykker på start.

Brrrrrrrrrrruuuuummmmmmm – så 
har du et glas flydende sundhed med 
en virkning, der for mig rakte langt ud 
over det forventede. Det blev spist hver 
dag i lang tid efter kurset. Jeg blev helt 
afhængig af det. Eller også var det af den 
fantastiske følelse, jeg fik i kroppen.

Rigtig mange mennesker har en 
forfærdelig dårlig vane med at springe 
morgenmaden over.

De synes ikke rigtigt, de har tid.
Eller også er de ikke sultne.
Det samme gør sig – desværre – gæl-

dende for en del børn.
Men når du springer morgenmaden 

over, så snyder du dig selv for den vig-
tigste energi. Det vil give bagslag resten 
af dagen, fordi dit blodsukker går i klud-
der. Og et ustabilt blodsukker gør, at du 
konstant føler dig sulten og søger efter 
noget hurtig energi. Kender du følelsen 
af at være fuldkommen desperat efter en 
plade chokolade eller en sodavand?

Jeg vil anbefale, at du begynder med 
at lave en lækker frugtsmoothie om 
morgenen. Bland lidt ”Livets Olie” i 
(kan købes via nettet eller i helsekost-
butikker) Vælg nogle frugter som du 
ved, du godt kan lide og spis evt. en 
håndfuld mandler til.

Når du er fortrolig med at spise/
drikke smoothies, kan du våge dig ud 

over i’et var ”eftermad”, som det hedder 
der, hvor jeg kommer fra. Den kom også 
på bordet hver dag. For ikke at nævne 
de bunker af slik, der kom indenbords 
midt imellem.

Jeg voksede (heldigvis ikke i bredden 
men i højden) – og det samme gjorde 
min interesse for mad. Jeg havde store 
planer om at skulle være kok. 

Det blev så en lidt anden vej, jeg 
endte med at gå.

Jeg har siden 1992 beskæftiget mig 
med uddannelse og jobs inden for lev-
nedsmiddel området. Jeg er uddannet 
cater og ernæringsassistent.

Sideløbende har jeg de seneste fem 
år taget kurser i: Kinesiologi/irisanalyse, 
Sundhed og ernæring.

Jeg arbejder i dag som ernærings-
 assistent på OK’s hovedkontor i 
 personalekantinen.

Her i HattingBladet vil jeg fremover 
give dig mulighed for at læse om mange 
af de ting, som rører sig nu med hensyn 
til, hvad der er sundt og godt for dig og 
din familie. 

Jeg vil komme med ideer og forslag, 
som vil kunne gøre det nemmere, at 
træffe sunde valg.

God fornøjelse.

Bliv sundere – det er sjovere

... Fortsættes på side 17

Christina Bech har på sin egen krop mærket, hvad det betyder at leve sundt. Nu brænder hun for at fortælle andre om, hvordan de kan få brudt de dårlige vaner og træffe nogle bedre og sundere valg. 



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
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i mere, alternative varianter alt efter dine 
behov.

Nogle er måske slet ikke vant til, at få 
frugt om morgenen, så er det en god ide, 
at blande det sammen med et surmælks-
produkt og komme lidt mysli eller havre-
gryn på.

Det er også lige tiden til, at benytte sig 
af de kommende sommerfrugter og bær. 
Dem, der kan købes på frost, er lige så 
gode. Vælg meget gerne de økologiske, 
hvis din pengepung tillader det.

Smoothies
Opskrifter passer til ca. 2-3 personer.

Hovedingredienser:
1 dl friske jordbær
½ dl friske blåbær
Saften af 1 friskpresset appelsin
1 dl æblesaft
½ banan

Hovedingredienser:
½ båd vandmelon
100 g frosne jordbær
1 tsk. birkesød
Skal og saft af ½ lime
4 blade frisk basilikum

Hovedingredienser:
2 dl frosne brombær
3 dl yoghurt natural
2 dl letmælk
2 dl frosne hindbær
2 tsk birkesød eller agavesirup.

Shakes

morgenenergishake med a-38 og bær
1 dl a-38
1 dl mørke (evt. frosne) bær
(blåbær, brombær, solbær, jordbær, hindbær)
1 spsk. hørfrøolie, perfect balance/Udo’s choice
½ banan
½ æble eller pære
evt. melon

Larsen Dinér
God mad til enhver lejlighed

28 78 30 37 • www.larsendiner.dk

Det hele blendes sammen. en rest kan 
gemmes i køleskab et halvt døgn.
en rest af blandingen er rigtig god som 
 mellemmåltid, da det mætter godt i lang tid.
alternativt kan shaken suppleres med:
1 spsk. frø eller kerner (f.eks. hørfrø, 
s olsikkefrø, græskarkerner eller sesamfrø)
5 mandler (nødder og frø skal være 
 friskkværnet i en elektrisk kaffekværn)
¼ tsk. kanel
Havremælk, rismælk, sojamælk, 
cultura, yoggi-naturel
Hybenpulver
1-3 spsk. amino complex valle protein eller tofu
brottrunk, aloe Vera Ferox m.v.
er man til det mere traditionelle, så kan 
man nøjes med noget af opskriften og 
frugterne kan varieres efter smag.

Smoothies er rigtig godt, også som 
mellemmåltid, og egner sig godt til 
børn. Man får hurtigere mere frugt, 

end ved bare at gå i frugtskålen og kun 
vælge ét stykke.

Man får en meget større smags-
oplevelse og det giver god energi.

De mørke bær er fyldt med gode 
antioxidanter og vitaminer. Du kan 
blande næsten alt i en blender. For at få 
blandingen flydende, bruges der juice, 
friskpresset saft, vand, dansk vand, 
mælk, eller yoghurt.

På nettet finder du rigtig mange 
gode opskrifter. Du kan også bare 
 prøve dig frem. Men hvis du nu al-
ligevel er på nettet, så klik ind forbi 
HattingBladets hjemmeside og fortæl 
om dine sunde erfaringer på Hatting-
Debatten.

Med de bedste ønsker om et godt og 
sundt forår.

... kom godt i gang

... Fortsat fra side 15

- Jeg håber ikke, jeg kommer til at virke som en skolelærerinde med en løftet pegefinger, 
lyder det fra en storsmilende Christina Bech. Men omvendt er jeg ikke den, der lader mig 
kyse af, hvad andre evt. mener om det, jeg siger og gør.
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       af margit Winther
Skoleleder på Hattingskolen

Efter trekvart år som skoleleder på Hattingskolen står det mig 
meget klart, at ét af flere positive træk, der kendetegner sko-
len, er: Kunsten at løfte i flok!

I hverdagen oplever jeg det ofte, hvis f.eks. en ny med-
arbejder er i tvivl om, hvordan man lige griber en opgave an, 
og kollegerne straks er parat med råd, hjælp og vejledning. 

Eller når elever af én eller anden grund har brug for ekstra 
opmærksomhed, og der straks er lærere eller pædagoger, med 
særlige kompetencer på netop det område, som er parate til at 
hjælpe og støtte eleven. 

Ingen behøver føle sig alene her. Vi deler såvel succeser som 
bekymringer med hinanden, og jeg oplever et godt og stærkt 
fællesskab, hvor alle ønsker det bedste for skolen og dens 
børn. Når fællesskabet så også deles med forældrene, går det 
hele op i en højere enhed. 

Det oplevede vi ved årets skolefest, hvor vi som skole måtte 
erkende, at med de mange nye opgaver, bl.a. elevplanerne, 
som kommer til os, ville det blive meget vanskeligt også at 
afsætte for nøden tid til at skabe en skolefest. 

Her trådte forældrene til. Via skole bestyrelsen blev kon-
taktforældre- netværket aktiveret, så det var dem, der stod for 
alt det praktiske med opstilling af borde og boder, indkøb og 
salg i boderne, samt da festen var slut, også hurtigt ved fælles 
hjælp fik ryddet op. 

En på alle måder uvurderlig indsats og en dejlig aften, der 
nød stor opbakning fra alle elever med forældre. 

En succes vi gerne gentager og en kunst vi gerne udøver: 
Kunsten at løfte i flok.

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

Kunsten at løfte i flok
Begejstringen fra salen ville 
nærmest ingen ende tage, da 
6. klasses udgave af musicalen 
 "Grease" skød skolefesten igang.

Kontaktforældrene og børnene var i aktion og sørgede for, at det var 
muligt at handle i boderne. 
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AMALIELUND MAD

v/ Henrik og Pernille

Tlf.: 75 61 51 26

amalielund@amalielund.dk

www.amalielund.dk

AMALIELUND MAD

v/ Henrik og Pernille

Tlf.: 75 61 51 26

amalielund@amalielund.dk

www.amalielund.dk

AMALIELUND MAD

v/ Henrik og Pernille

Tlf.: 75 61 51 26

amalielund@amalielund.dk

www.amalielund.dk

1

2

Vi leverer løsninger for kloakering i det åbne land. 
Entreprenør og landbrugsarbejde udføres.

Niels Bie Maskinstation
aut. kloakmester

Telefon 75 65 30 32

Vi leverer løsninger for kloakering i det åbne land. 

Det rene vand 

- er miljøvenligt!
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Hatting Idrætsforening

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

næstformand
P.t. Ingen

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)
Bent Erik Larsen
75 65 30 90
bela@stofanet.dk

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

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

Tennis
Dan Erik Jensen
75 65 30 45
jensen_dan@mail.tele.dk

af Steen Lauridsen
Formand for HIF

Årets generalforsamling lignede til forveks-
ling den forrige – både hvad angår indhold 
og antal fremmødte.

Der er blevet skiftet lidt ud i hoved-
bestyrelsen, idet Mette Hansen efter flere års 
veludført arbejde for idrætsforeningen ikke 
ønskede at fortsætte som 
næstformand. En stor tak til 
Mette for indsatsen.

Desværre lykkedes det 
ikke på generalforsamlingen 
at finde en afløser for Mette, 
så lige nu står idrætsforenin-
gen uden næstformand. 

Jeg synes, vi har gjort, hvad 
vi kunne for at finde en afløser – ”Torden-
skjolds soldater har haft armene bredt ud” 
– men det har åbenbart ikke været godt nok. 
Derfor skal der herfra lyde en kraftig opfor-
dring til interesserede om at kontakte mig, 
såfremt man kunne tænke sig at yde en ind-
sats for Hatting Idrætsforening i en kortere 
eller længere periode. 

Det siger sig selv, at vi nødvendigvis må 
have en næstformand også.

Der skete ligeledes en udskiftning vedr. 
seniorfodbold, idet Thomas Nyland valgte at 
stoppe, og han bliver afløst af Bent Erik Lar-
sen, som deltager i hovedbestyrelsesmøderne. 
Også tak til Thomas for indsatsen i HIF.

Den helt store nyhed er, at nu får vi gang i 

tennissporten igen. Det er heldigvis lykkedes 
at finde en kreds af personer, som er villige til 
at ”smøge ærmerne op”. Jeg er sikker på, at 
det er en nyhed, der vil skabe glæde blandt 
mange mennesker. Læs mere om tilmeldings-
aftenen i annoncen på denne side. 

Som sædvanlig blev årets leder også ud-
peget ved generalforsamlingen. Også denne 
gang gik pokalen til en yderst ihærdig person, 

nemlig formanden for håndboldafde-
lingen Gitte Nielsen. Her en kort gengi-
velse af nogle udtryk fra indstillingen:

- en god formand
- går forrest
- har sine meningers mod
- en ildsjæl
- en flot ambassadør for HIF
- har et hjerte, der banker for såvel 

håndbold som idrætsforeningen
Jeg er naturligvis ikke uenig i disse kends-

gerninger, men kan blot tilføje udtryk som: 
loyal, vedholdende, stædig, stabil, kreativ og 
samarbejdsivrig.

Det er med andre ord ganske naturligt, at 
Gitte får pokalen denne gang. Et stort tillykke 
til Gitte!

Til slut vil jeg gerne gentage, hvad jeg 
sagde på generalforsamlingen:

Der ligger nogle opgaver foran os 
–  Byfesten og Horsens Open Air – som stiller 
store krav til os, og jeg håber og forventer, at 
alle i HIF vil yde en indsats for, at vi kan løse 
disse opgaver på sædvanlig god og effektiv 
måde.

Nyt fra formanden

Hatting IF's Tennisafdeling
TILMELDINGSAFTEN

Onsdag 7. maj 2008 kl. 19.00 i klubhuset

Kontingent: 200 kroner pr. person 500 kroner pr. hustand
 

På bESTyrELSENS vEGNE
Dan Erik Jensen (formand), Lars Dencker (kasserer), Helle Jenner (Sekretær)
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      af Leif bach Larsen
Formand for seniorafdelingen

Hatting/Torsted fodbold senior er nu 
klar til at tage fat på en ny turnering og 
vi ser med spænding frem til afviklingen 
af denne.

                af gitte nielsen
Formand for håndboldafdelingen

Traditionen tro skulle håndboldafde-
lingen have været en tur til Flensborg 
som afslutning på sæsonen. På grund 
af overbookning kom Hatting desværre 
ikke med. 

Vi slutter i stedet sæsonen af med et 
stævne i Give.

To medlemmer af håndboldudvalgets 
bestyrelse har valgt at stoppe. Herfra 
skal lyde en stor tak til Inge Jensen og 
Vibeke Jensen for jeres arbejde i hånd-
boldafdelingen. 

De nye medlemmer af bestyrelsen er: 
Jacob Højholdt, som er kasserer, samt 
Jonna Neve, Melly Sørensen og Sandra 
Jørgensen.

Hatting IFs håndboldafdeling tæller 
nu 165. Det kan vi kun være tilfredse 
med i bestyrelsen. Men de mange med-
lemmer giver mere bestyrelsesarbejde 
og en hjælpende hånd fra forældrene 
er nødvendig til løse både praktiske 
opgaver og de opgaver, hvor vi tjener de 
penge, som er en nødvendighed for, at 
det hele kan organiseres.

Lige nu er vi i gang med at planlægge 
den nye sæson. Vi skal have status 

over, hvilke hold vi har til næste år, 
hvilke hold vi mangler trænere til og for-
delingen af haltimer. Vi fortsætter vores 
holdsamarbejde med Lund til næste år 
på drenge siden.

Vi har i år solgt klubdragter – en 
stor tak til: Bygholm Landbrugsskole, 
Imerco – Søndergaard, Vagn Pedersen 
Værktøjs- og Maskinfabrik A/S, Free-
lance entreprenør Skipper, Gardin Nyt  
og Sparekassen Østjylland – Horsens, 
som har givet spilletøj til herreholdet.

Også en stor tak til vores øvrige spon-
sorer og samarbejdspartnere.

Nyt fra 
fodbold

Nyt fra 
håndbold

Microhåndbold kræver også koncentration og kampgejst. Her er det Hattings forsvar i skikkelse 
af Maja Appel, der testes under et stævne i Voel.

Der vil kun blive afviklet forårsturne-
ring med afslutning i juni 2008, hvor det 
bliver afgjort, hvem der rykker op og ned.

Hatting/Torsted er blandt favoritterne 
til direkte oprykning til Jyllands Serien. 
Vi har et rigtigt godt spillermateriale, og 
der er et stort fremmøde til træningen 
på den gamle bane i Hatting.

Vi har haft en fin tilgang af nye spil-
ler, vi byder dem alle velkommende i 
Hatting/Torsted og håber, de vil finde 
sig til rette i foreningen.

Da AC Horsens stadig skal bruge 
banerne i Hatting, vil vores serie 1 og 
serie 4 kampe blive spillet i Torsted her 
i foråret.

Samtlige Old Boys og damekampe 
spilles på Hatting Stadion og alle senior-
kampene i efteråret vil også blive spillet 
i Hatting.

Vi håber på stor opbakning til vores 
hjemmekampe her i foråret på Torsted 
Stadion og på Hatting Stadion i efter-
året, forhåbentlig i jyllandsserien.

Håndboldafdelingens Gitte Nielsen blev årets 
leder i HIF. Her overrækker HIF-formand 
Steen Lauridsen pokalen.
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Freelance entreprenør

SKIPPER
v/Egon Henneberg

• TV inspektion
• Kloak
• Rotteskader
• Beton, jord, 
 belægning, sokler m.m.

Ring og hør

40 98 32 74
Fax 75 65 35 83

Oensvej 7, Hatting, 8700 Horsens

          af gudrun mikkelsen
Sekretær i folkedanserafdelingen

1. februar holdt Hattings folkedansere 
”legestue” i Hatting Hallen. Det blev en 
aften helt ud over det sædvanlige. Vi 
havde en forhåndstilmelding på 220, så 
vi var klar over, at der skulle laves noget 
kaffe og bages noget brød. Det blev til 36 
lagkager og otte bradepander med kage. 

Alt gik så fint.  Vi var fire mand m/k, 
der mødtes dagen i forvejen for at begyn-
de. På selve dagen mødte en skare af frivil-
lige op kl. 16 for at stille borde og stole op, 

dække borde og lave kaffe, pynte lagkager 
m.m. Vi blev ca. 250 i det hele. 

Alle morede sig. Orkesteret Revl 
og Krat var fantastiske til at spille og 

underholde.  De kunne sågar selv lede 
dansene, men vores træner var der selv-
følgelig til at tage over. 

Jeg ved ikke, om nogen kan forestille 

Nyt fra 
folkedans

Stemningen var helt forrygende, da mere end 200 dansere, holdt folkedanser-legestue i hallen.
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Alt i tømrer- og 
snedkerarbejde

Rådgivning/projektering

Nybyg/ombyg

Vinduer/døre/udestuer

Fritidshuse for den kræsne
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v/Martin og Ole Skov
Smedebakken 10 • Hatting • 8700 Horsens
Tlf. 75 65 35 88
www.oleskov.dk

NY
TRAILER

så kig ud eller 
klik ind på:

www.trailercenter.dk

Nyt fra  
stavgang

sig, hvordan stemningen er, når over 
200 mennesker rejser sig  på samme 
tid og begynder at danse. Det er noget 
der rykker. Det blev en helt forrygende 
aften, som vi nok vil få svært ved at leve 
op til igen.

29. marts holdt vi aftenslutning for 
denne folkedanser-sæson med 72 del-
tagere.

Traditionen tro har vi i stedet fattet 
stavene og går stavgang hver mandag 
(se andet sted på siden). 

Vi byder op til folkedans igen 8. sep-
tember, og vi håber at se alle danserne 
igen. Nye dansere er selvfølgelig også 
mere end velkomne.

29. april deltager vi i Dansens dag. Vi 
danser på Hatting Centret kl. 13.30 og i 
Forsamlingshuset fra kl. 19.00 – 22.00.  

Det koster 30,- kr. at være med, og der 
kan købes øl og vand. 

Kaffekurv må man selv medbringe.

Stavgang - forår/sommer 2008

I denne sæson går turene til:
28. april: Boller Mølle, Klokkedal
5. maj: Nyt spor v/ Bygholm,   
 mødested v/ dyrskuepladsen 
12. maj: Vorbjerg, mødested  
 – Parkeringspladsen v. højene
19. maj: Vinten Kær, mødested  
 – Brønsholmsvej 44.
26. maj: Uldum Kær
2. juni: Porskær, mødested – Degnemosen 7.
9. juni: Egebjerg Vandværks Sø
16. juni: Boller Slot 
23. juni: Nørrestrand, Chr. M. Østergårds vej
30. juni: Hjarnø
4. august: Rask Hovedgård, Fruensvej 15.
11. august: Snaptun havn
18. august: Haldrup, d. gamle Odderbane
25. august: Palsgård
1. september: Daugård strand

          af gudrun mikkelsen
Sekretær i folkedanserafdelingen

Det er Hatting IFs folkedansere, der 
står for at arrangere stavgang.

Alle er velkommen til at deltage 
både med og uden stave.

Vi mødes alle mandage kl. 19.00 
– se kalenderen her ved siden af.

Turene er gratis, du skal bare med-
bringe kaffe og brød.

Efter ca. en times gåtur finder vi en 
egnet plads til aftenkaffen.
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                         af Line juul
Formand for gymnastikafdelingen

Så er gymnastiksæsonen 2007/08 slut, og 
vi ønsker alle et godt og spirende forår.

Det har været en god gymnastik-
sæson med flot tilslutning på både 
børne- og voksenhold. Alle børne - og 
springhold har nydt godt af vores ny-
indkøbte springbane og redskaber. Vi 
takker igen for de positive svar på vores 
fonds ansøgninger hos Fam. Hede Niel-
sen og Jyske Bank.

Vi har også i år sluttet sæsonen af med 
nogle meget flotte opvisninger ved børne-
stævnet på Flemming Efterskole og rigtig 
mange nød junior- og voksenstævnet i 

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!

Nyt fra 
gymnastik

Det er godt med et par trygge hænder til at gribe, når man skal lære sine første spring.
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Malerfirmaet 
Feldt & Lerager

60640560                   27100205 

Heidi                         Tina 

E-mail: feldtlerager@mail.dk 

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

Juniorspringinstruktør søges!

Har du lyst, eller kender du nogen som 
har lyst til dette instruktør job, så  håber 
vi at høre fra dig snarest muligt. Vi 
 hjælper gerne med kurser og lignende.

Forum på tilskuerpladserne.
Vores egen lokalopvisning var endnu 

en gang en stor succes med mange flotte 
hold på gulvet og rigtig mange tilsku-
ere. Dejligt med så stor opbakning fra 
for ældre, bedsteforældre, søskende og 
andre gymnastikinteresserede.

Opvisningen blev afsluttet med et 
gæstehold, DGI´s Powerhold. Ca. 90 
drenge og pigegymnaster fyldte gulvet 
og lavede en fantastisk flot opvisning. 
Ingen tvivl om, at de gav den hele ar-
men og sendte masser af inspiration ud 
til vores egne 10-14 årige gymnaster. 

Kravet for at du kan gå på Power-
holdet er, at man skal være medlem af 
en lokalforening, man skal have lyst til 
en ekstra gymnastikudfordring og der 
er mødepligt og mange opvisninger på 
holdet.

Vi vil gerne endnu engang sige en 
stor tak til alle vore instruktører, hjælpe-
instruktører og alle vore aktive gymna-
ster for en god sæson.

Gymnastikudvalget holder ikke fri 
endnu. Vi er i fuld gang med at planlæg-
ge næste sæson og arbejder på at kunne 
tilbyde et fortsat stort udbud af hold.

DGIs Powerhold afsluttede årets 
gymnastikopvisning i Hatting. De ca. 
90 gymnaster fyldte godt op i hallen. 
Desuden kunne tilskuerne glæde sig over 
en bred vifte af opvisninger - fra unge 
elegante piger med køller og sjippetove 
til ble-børn på scootere og før-skolebørn 
med krudt i rumpen og glade smil.
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ADVODAN er Danmarks største advokatkæde med mere end 50 kontorer. ADVODAN.dk 

“Cykelhandleren er 
specialist i cykler. 

Hvad tror du vi 
er specialister i?”

8700  Horsens
Telefon 75 62 16 44
www.advodan.dk
horsens@advodan.dk

Rædersgade 3, 2.
ADVODAN Horsens 

Advokat Børge Jørgensen,   Medlem af Danske BOLIGadvokater 

I  HATTING

STEDET HVOR VI NÆSTEN STÅR PÅ
HOVEDET FOR DIG HVER DAG !!!

DERUDOVER KAN VI TILBYDE:

APOTEKSSALG
TIPS & LOTTO

VARETURE / FREDAG
SAMT

BYEN’S BILLIGSTE BENZIN

STOREGADE 10 - HATTING - 8700 HORSENS
TLF. 75 65 30 06

ÅBNINGSTIDER:

Mandag - fredag  9.00 - 19.00
Lørdag   9.00 - 19.00 
Søndag   9.00 - 19.00

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
•  I STANDSÆTTELSE
•  T ILBYGNING
•  TAGARBEJDE
•  NYE  V INDUER &  DØRE
•  NYT  KØKKEN
•  NYE  GULVE  OG LOFTER

•  NYE  TERMORUDER
•  REPARAT IONSARBEJDE
•  SERV ICEARBEJDE  FOR

   V IRKSOMHEDER &
   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


