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Skoleleder Margit Winther: Vi laver en bypark ved skolen!
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Bødkervej 4, Hatting, 8700 Horsens, Telefon 75 65 33 99

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

redaktion • redaktion@hattingbladet.dk

Hans Appel | Mejerivej 20 | Hatting | 75 65 30 28 
Brian Leth Sørensen | Eriknaurvej 15 | Hatting | 75 65 33 45 
Ansvarshavende redaktør:
Sinnet Ellehauge Haag | Korningvej 23 | Hatting | 75 65 38 58 

Annoncer • annoncer@hattingbladet.dk

Jørgen Madsen | Vesterhåbsvej 6 | Hatting | 75 65 35 05

Web-master • webmaster@hattingbladet.dk

Hans Appel | Mejerivej 20 | Hatting | 75 65 30 28

HattingBladet
- udgives af: Hatting IF, Meninghedsrådet 
for Hatting Sogn, Hatting Borgerforening,  
KFUM-Spejderne i Hatting

Tryk: Offset Hjørnet, Hornsyld

Oplag: 1300 styk
Kontakt: blad@hattingbladet.dk
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Af sinnet ellehauge Haag 
redaktør  af HattingBladet

Skolen vil anlægge en bypark. Brugsen 
udvider. Kirken har lige udvidet. Og 
skolen satser på at udvide. 

Erik Grip kommer til byen og hånd
boldpigerne bliver landsdelsmestre. 
Jamen HALLO! Vi vader jo i initiativ 
og succes herude i syvende 
kartoffelrække. 

Det kan godt være, at 
finanskrisen tynger. Nogen 
steder hårdere end andre. 
Men vi lader os ikke slå 
ud her i Hatting – det kan 
du roligt fortælle til både 
 venner, bekendte og arbejds
kollegaer. Fortæl dem, hvilket smørhul 
Hatting er. Fortæl dem om vores gode 
skole. Aktive fritidsliv. Gode sammen
hold. Så kan det nemlig være, at vi igen 
kan få gang i både hussalget og nybyg
gerier. Og med flere tilflyttere følger 
flere børn og med flere børn følger en 
overbygning, så fremtidens unge ikke 

behøver valfarte med bus til Lund eller 
Horsens for at gå i 7., 8. og 9. klasse.

Og når du nu er i gang med at for
tælle om, hvilket dejligt lokalsamfund 
Hatting sogn er, så husk lige at nævne, 
at vores gamle, dynamiske idræts
forening skal have ny formand. Steen 
Lauridsen har annonceret, at han træ
der tilbage ved generalforsamlingen 

først i det nye år. Så hvis du 
kender nogen, der går rundt 
med en formand i maven – 
eller hvis du selv bærer på 
 sådan én – så er det nu, du 
har chancen. Vi skulle nødig 
ende med endnu en gyser, 
hvor idrætsforeningens 
e ksistens er truet på livet og 

først bliver reddet i overtiden.
På gensyn i november. Husk at du 

indtil da altid kan følge med i de lokale 
nyheder på vores hjemmeside www.
hattingbladet.dk. Det er også her, du 
kan reservere forsamlingshuset online 
og meget, meget andet.

Lille by – stor aktivitet

Næste nummer 

HattingBladet udkommer næste 
gang i midten af november. deadline 
for indlevering af stof til næste 
nummer er søndag 18. oktober.

Får du HattingBladet?

HattingBladet udkommer 
i Hatting sogn. Hatting 
Y'mens Club, sørger for 
omdeling af bladet.
Du kan kontakte  
distribution@hattingbladet.dk, 
hvis du ikke får bladet. 
 Bladet kan desuden afhentes 
i super Brugsen, i cafeteriaet i 
Hattinghallen og i Hatting Kirke.
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Stof til HattingBladet - Sådan!

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.

Vil du være Hatting-journalist

Her på HattingBladet kan vi altid bruge flere 
journalister. Hvis du har lyst til at interviewe folk 
fra Hatting, fotografere, skrive og berette om alt 
det spændende, der sker i vores by, så er du mere 
end velkommen til at gøre det til HattingBladet. 
Intet er for småt og intet er for stort til at komme 
i bladet. giv os et prej på blad@hattingbladet.dk, 
hvis du vil være med og har stof at bidrage 
med. Vi venter spændt på at høre fra dig.
Venlig hilsen redaktionen
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Af sinnet ellehauge Haag
redaktør af HattingBladet

Det begyndte med et udekøkken, men 
nu laver vi en bypark. Altså, hvis I vil 
være med….

Sådan indleder skoleleder Margit 
Winther fra Hattingskolen sin fortæl
ling denne aften på lærerværelset, hvor 
en gruppe repræsentanter fra Hattings 
forenings– og institutionsliv er inviteret. 
Ved siden af hende sidder Britta Thom
sen, som er leder af SFO’en. Det var 
hende, der oprindeligt drømte om og 
søgte penge til et udekøkken på natur
grunden.

Birgit fra menighedsrådet, Mette fra 
ungdomsskolen, Sisse og Lotte fra dag
plejen, Hans fra spejderne og Y’mens 
klubben, Peter fra Borgerforeningen, 
Steen fra idrætsforeningen, Anne
lise fra Solstrålen og overtegnede fra 
HattingBladet rykker frem i stolene. Det 
lyder godt nok spændende, det her. Vi 
er vant til, at der sker ting og sager i Hat
ting, men ligefrem en bypark….

Steen Lauridsen og Peter Thyssen ser 
ikke helt så overraskede ud som os an
dre. De har nemlig været til et formøde, 
hvor tanken blev luftet første gang. 
Skolen ønskede at få en fornemmelse af, 
om der ville være opbakning til den idé, 
man havde fået. Og hvis der var tvivl 
efter det første lille møde (hvad der vist 
ikke var), så blev enhver tvivl fejet af 
bordet denne sommeraften i begyndel
sen af juni.

Pengemanden
Tilbage til drømmen om et udekøkken 
til SFO’en. Britta Thomsen fik de penge, 
hun havde søgt om og kontaktede an
lægsgartner og legepladskonsulent Jan 
West Møller, som hun kendte. Og han 
var ikke sen til at gribe bolden og slå ud 
med de store armbevægelser. Hvorfor 
i al verden nøjes med et udekøkken? 
Hvorfor ikke udnytte al den fantastisk 
dejlige plads omkring Hattingskolen til 

en bypark?
– Hvis man undlader at hegne en 

skolegård og legeplads ind, bliver den jo 
i princippet til et offentligt område, for
tæller Jan West Møller. Og i et samfund 
som Hatting ville det da være oplagt at 
lade hele byen og ikke bare skolebør
nene få glæde af en ny legeplads.

Jan West Møller er manden bag 
udearealerne omkring den nye prestige
fyldte Slotsskole i Horsens. Og det er det 
projekt, der har været med til for alvor 
at åbne øjnene for, hvor meget, der kan 
lade sig gøre, hvis der ellers er opbak
ning til det.

– Jeg kender en mand, der er fabel
agtig til at skaffe penge via fonde og 
deslige til netop projekter som dette, 
fortæller han. Ham vil det være oplagt 
at inddrage.

Jon Pugholm er manden, som Jan 
West Møller henviser til. En ildsjæl, der 
for nogle år siden var en af de bærende 
kræfter, da man opførte Klejtrup Musi
kefterskole. Klejtrup er et lille samfund, 
der på mange måder kan sammenlignes 
med Hatting. 

I januar måned tog man desuden det 

første spadestik til et friplejehjem i Klej
trup. Her har Jon Pugholm også været 
i gang med sine fantastiske evner som 
autodidakt pengerejsningsekspert.

– Når man laver en aftale med Jon 
Pugholm, har man alt at vinde, forklarer 
Jan West Møller. Hvis ikke han skaffer 
nogen penge, får han ingenting ud af 
det. Hvis det lykkes ham at rejse penge, 
får han en andel af beløbet.

Skaterbane og sansehave
Det er kun fantasien, der i første om
gang sætter grænser, når stregerne til de 
nye udearealer omkring skolen skal slås. 
Skal der være en skaterbane? En kondi
sti? En urtehave?

På skolen har man allerede masser af 
ideer, forsikrer Margit Winther.

– Området skal indgå som en naturlig 
del af undervisningen, fortæller hun. 
Det er langt mere spændende at gøre 
sine egne erfaringer og lære af virkelig
heden, end det er at sidde med næsen i 
en bog hele tiden.

Hvis man skal lære om forskellen på 
et løvfældende og et stedsegrønt træ, så 
er det f.eks. sjovere og mere overbevi

sende, når man kan gå lige ud og kigge 
på de forskellige træer, føle på dem, gå 
rundt om dem og måske endda klatre i 
dem.

En af de ting, der er afgørende for 
både Margit Winther og Britta Thomsen, 
er sikkerheden. Først og fremmest for 
de børn, der skal færdes på området. Og 
på det felt er de helt trygge ved at have 
netop Jan West Møller som sparrings
partner og konsulent.

Jan West Møller er uddannet skov
foged og anlægsgartner – og han har  
17 års erfaring med at indrette og anlæg
ge udearealer omkring skoler og andre 
institutioner.

– I projekter som det, vi gerne skal ha’ 

i gang i Hatting, kan det være en rigtig 
god idé at inddrage byens borgere, 
når der skal plantes træer og lignende, 
fortæller han. På den måde strækker 
pengene længere. Men der er én ting, jeg 
selv kræver at have ansvaret for, og det 
er legeredskaberne og deres underlag. 
Jeg vil gerne sove godt om natten, og det 
gør jeg ikke, hvis det er forældrene, der 
har sat gyngerne op. 

Gave fra HattingBladet
Gruppen af kontaktpersoner fra Hat
tings forenings– og institutionsliv har 
hørt tilstrækkeligt. I løbet af godt en 
time er det slået fast at, sådan en bypark 
skal vi bare ha’ i Hatting. 

Så kommer vi til de mere nøgne rea
liteter. For selvom Jan West Møller er 
både rar og kompetent, så kan han ikke 
betale sin husleje med sit ærlige blik el
ler sin rolige udstråling. Han skal som 
alle andre tjene sin løn. Hvis han skal 
lave en skitse til, hvordan ude arealerne 
kan udnyttes, må vi have penge op af 
lommen.

Margit Winther ser appellerende 
rundt i kredsen.

– Hver gang vi skal punge ud, er der 
færre penge til matematikbøger, siger 
hun. Er der nogen, der vil hjælpe?

Heldigvis sidder Borgerforeningens 
formand, Peter Thyssen og overtegnede 
redaktør af bladet side om side. Vi stik
ker hovederne sammen. HattingBladet, 
som for nylig blev en organisatorisk del 
af Borgerforeningen, har stadig lidt på 
kistebunden, selvom vi for nylig donere
de et større beløb til det nye gulv i for
samlingshuset. Mon ikke vi kan skaffe 
opbakning i baglandet til, at vi donerer 
denne skitse?

Minsandten jo, viser det sig efter
følgende. Baglandet på redaktionen 
synes, at det er en fremragende idé. Så 
nu sidder Jan West Møller og tegner på 
livet løs, mens Margit Winther og Britta 
Thomsen har kunnet holde sommerferie 
med udsigten til at få det mest impone
rende udekøkken mm. i miles omkreds.

Jeg en park mig bygge vil

Ideer til byparken

Hvis du har gode ideer til, hvad en bypark 
i Hatting skal indeholde, så skynd dig 
at sende en mail til HattingBladet. så 
sørger vi for, at sende ideerne videre. 
Adressen er: redaktion@hattingbladet.dk

Jan West Møller (forrest tv) har næsten 20 års erfaring med at indrette legepladser, og der 
blev lyttet opmærksomt til hans mange spændende planer for området omkring Hattingskolen.

De store smil var fremme, da gruppen af kontaktpersoner fra Hattings forenings- og 
institutionsliv havde besluttet at arbejde videre med planerne om en bypark.

Det er naturligt, at skolen spiller en 
central rolle i et samfund som Hatting, 
mener skoleleder Margit Winther.
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Vinduer/døre/udestuer

Fritidshuse for den kræsne

�������������

SKOVA/S
����������������������
���������������������������������������
���������������������������������
v/Martin og Ole Skov
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Tlf. 75 65 35 88
www.oleskov.dk

NY
TRAILER

så kig ud eller 
klik ind på:

www.trailercenter.dk

Erik Grip kommer til Hatting
Folke- og visesanger, 

troubadour og 
komponist Erik Grip 

giver koncert  
i Hatting Kirke. 

I mere end 45 år har Erik Grip glædet et 
utal af mennesker med sine melodier til 
og fortolkning af danske digte, sange, 
salmer og viser.

Det tog fart for Erik Grip lige fra 
begyndelsen i Smøgens Visevershus i 
Tivoli i 60`erne. Så blev det til optræ
den på diverse musikfestivaler rundt i 
Danmark. Og lige siden og stadigvæk 
går det løs over hele landet med den 
grønne lund, de åbne vidder og alle de 
andre højt elskede sange. Erik Grip giver 
omkring 90 koncerter om året – og en 
af dem giver han onsdag 28. oktober kl. 
19.30 i Hatting Kirke.

Erik Grip har sendt mere end 28 ud
givelser på gaden siden ”Frank Jægers 
Viser” i 1975. ”Rose skal vi danse” fra 
1979, og den mest solgte: De levendes 
land” – Grundtvig albummet fra 1983.

Erik Grip har udgivet en ny CD: ”Min 
indre Vandringsmand” i foråret 2009.

Så når han kommer og giver koncert i 
Hatting Kirke, er der et righoldigt reper
toire at spille af. Som pianist ved koncer
ten medvirker Henrik Gunde.

Billetter til koncerten koster 150 kr. 
Det er Hatting Y’s Mens Club, der står 
bag koncerten, og et eventuelt overskud 

vil blive fordelt mellem Kirkens Kors
hær og Frelserens Hærs julehjælp til 
betrængte familier.

Tid & Sted

tid: onsdag 28. oktober kl. 19.30
sted: Hatting Kirke
Pris: 150 kr.
Billetsalget foregår fra Brugsen i Hatting 
lørdag 5. og lørdag 12. september mellem 
kl. 9.00 og 12.00. efter 5. september kan 
billetter også bestilles på tlf. 27203916 
og via mail på peter@rabjerg.eu

Hvis du vil høre Erik Grip live - og samtidig støtte et godt formål - så køb billet til 
koncerten, der bliver afviklet i Hatting Kirke onsdag 28. oktober 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
sekretær
Kirsten Laursen
Fremvisning af forsamlingshus
75 65 31 54
bispv@hotmail.com
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
Medlem
Carsten Bonde
Teknisk ansvarlig for forsamlingshuset
75 65 34 69
kcbonde@vip.cibercity.dk   
Medlem
Kim Morthorst
Teknisk ansvarlig for forsamlingshuset    
75 65 36 98
kv.morthorst@get2net

Hatting Vandværk

Hatting Vandværks formand er  
svend e. nielsen og kan træffes på  
tlf. 75 65 32 16 eller mobil 61 54 76 16.
Kassereren hedder Torben 
eriksen. det er ham, der har 
med målerregnskab at gøre. 
Han bor på Præstemarksvej 72 og 
har tlf. 75 65 30 27 og 26 39 30 27.
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

Hatting Borgerforening
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Malerfirmaet 
Feldt & Lerager

60640560                   27100205 

Heidi                         Tina 

E-mail: feldtlerager@mail.dk 

Borgermøde om den nye kommunalplan 

Af Kirsten Pihl Laursen
sekretær i Borgerforeningen

”Borgerforeningen har et godt tilbud til 
dig”. 

Nu har du nemlig chancen for ganske 
gratis at se nærmere på en af Nordens 
største lagerbygninger. Den tilhører 
JYSK, som engang havde efternavnet 
Sengetøjslager og ligger ude på Tørring-
Uldum kanten ud til den nye diagonal
vej til Billund.

Troels Fynbo Larsen, der arbejder hos 
JYSK, har tilbudt sig som rundviser på 
lageret. Det er en enestående mulighed 
for at komme tæt på et flot, topmoderne 
byggeri i sin genre. 

Af sikkerhedsmæssige grunde gæl
der tilbuddet alle over 14 år. Hvis du vil 
være med, så mød op på  Jysks Pplads 
foran administrationsbygningen man
dag 9. november kl. 19.00. Arrangemen
tet varer til kl. 21.00. 

Borgerforeningen/JYSK er nød til at 

have tilmelding, af hensyn til planlæg
ningen af forløbet. Derfor skal man have 
en gratisbillet. Denne billet udleveres 
hos Bager Vang tirsdag 1. september 
eller onsdag 2. september i tidsrummet 
mellem 15.30 og 16.45. 

Vi ses altså 9. november kl. 19 – og 
husk billetten!! 

Adressen er: JYSK, Lars Larsensvej 
10, Uldum, 7171 Uldum

Kom og se dyner
Oplev fortiden på Gl. Estrup

Hvor skal jeg sætte mit kryds?

Af Kirsten Pihl Laursen
sekretær i Borgerforeningen

10. september er der borgermøde i Hat
tingskolens fællesrum fra kl. 19.00 til kl. 
21.00. Borgerforeningen opfordrer alle 
til at troppe op og deltage i debatten om 
den nye kommunalplan.

Borgerforeningen har tidligere af
holdt et møde, hvor der blev fremsat en 
række forslag til næsten alle områder. 
Der blev også nedsat et lokalt ”trafik-
udvalg” til at se nærmere på byens 
 trafikknudepunkter. 

Nu bliver det spændende, hvad disse 
forslag har betydet for det videre forløb.

Af Kirsten Pihl Laursen
sekretær i Borgerforeningen

Der er kommunalvalg til november. 
Borgerforeningen vil derfor som sæd
vanlig forsøge at samle en række po
litikere til et lokalt borgermøde. Vi vil 
lægge op til, at alle får mulighed for at 
komme til orde – politikere såvel som 
ALLE JER, der ønsker at spørge dem om 

noget, høre deres holdninger til dette og 
hint, blive klogere på dem, hvem man 
skal stemme på og se ”girafferne”. 

I skrivende stund ved vi ikke, hvor
når vi kan samle disse folkevalgte in 
spe  men samlet, det bliver de. Der vil 
senere komme opslag op ved Brugsen, 
Bageren og på OK tanken. Så hold 
 øjnene åbne i den kommende tid.

Fredag 21. august inviterer Hatting 
Sogns lokalhistorisk forening en bustur 
til en af Danmarks bedst bevarede re
næssanceherregårde Gl. Estrup. Du er 
velkommen til at tage med.

Gl. Estrup ligger smukt i det bakkede 
Djursland. Herregårdens historie kan 
føres tilbage til 1300-tallet. I 600 år er 
stedet gået i arv fra far til søn. 

Gammel Estrup byder året rundt 
på aktiviteter og udstillinger om herre
gårdsmiljø i Danmark. Gennem de 
herskabelige sale og det store køkken 
fra herremænd til tjenestefolk, gives et 
indblik i livet på herregårdene gennem 
tiden.                                   

På den omkring 100 km lange køretur 
til Djursland, er Børge Nielsen rejseleder 
og fortæller om, hvad vi møder under
vejs. Der er bestilt kaffe og kringle, som 
vi indtager på Herregården.

Vi kører fra Hatting Vandværk kl. 
12.30 fredag 21. august og forventer at 
være hjemme omkring kl. 18. Hvis du  
vil med, så ring til Hans Kvorning på tlf. 

75 65 31 07. Turen koster 150 kr. 
Når du tilmelder dig, kan du evt. 

bede om afhentning på din bopæl.

Et imponerende syn! Jysks lagerbygning på Lars Larsensvej i Uldum hører til blandt Nordens største af sin art.

Det er Hatting Sogns lokalhistorisk 
forening, der står bag turen til Gl. 
Estrup fredag 21.  august.
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Af Steen Lauridsen
formand for HiF

Efter nogle turbulente uger er der igen faldet 
ro over Hatting Idrætsforening – hvilket jeg 
naturligvis kun kan glæde mig over.

Det årlige salg af støttelodder gik over al 
forventning, hvilket betyder en ikke uvæsent
lig sum penge i foreningens kasse til fordeling 
blandt børn og unge i afdelingerne.

En stor tak til ”sælgerne” – men ikke 
mindst til de mange Hattingborgere, som 
købte en eller flere støttelodder. 

Det er dejligt, når byens bor
gere gør det!

Som sædvanlig var HIF med 
ved afviklingen af årets Open 
Airkoncert, som denne gang blot 
var en én-dagsaffære. Og som 
sædvanlig blev vores opgave 
løst på en yderst tilfredsstillende 
måde. Arrangørerne var så tilfredse med 
 vores indsats, at de på stedet tilbød os at 
deltage i den kommende række af festivaler – 
dels i Odense, dels i Århus, Grenå og Skive.

Det siger sig selv, at man som formand 
bliver glad for sådanne udmeldinger.

Jeg vil herfra gerne rette en stor tak til de 
mange medlemmer, som havde sagt ja til at 
tage en tørn ved koncerten. Jeg håber – og tror 
– at alle havde en god oplevelse, selv om der 

skulle arbejdes hårdt indimellem.
Økonomisk var vi blevet lovet 10.000 kro

ner for arbejdet, og de penge har vi fået.
Som tidligere nævnt trækker jeg mig som 

formand ved næste generalforsamling, og 
jeg håber meget, at det inden da står klart, 
hvem der skal være idrætsforeningens nye 
formand. 

Han/hun skal være indstillet på et spæn
dende, varieret og betydningsfuldt arbejde 
i samarbejde med en masse dejlige men

nesker fra de enkelte afdelinger. 
Derudover kan der blive tale om 
deltagelse i diverse møder med 
byens øvrige foreninger, deltagelse 
i receptioner og planlægning af 
arrangementer. 

Det kan lyde afskrækkende, 
men da det er positive mennesker, 
der her mødes, kan jeg kun opfor

dre til, at der er en person her i byen, som vil 
melde sig som kandidat til formandsposten.

Er der yderligere spørgsmål vedrørende 
formandsposten, er jeg naturligvis klar til at 
uddybe nærmere.

Det er vigtigt, at vi finder en ny formand i 
god tid. Så giv gerne lyd allerede i dag, hvis 
du vil vide mere om, hvad det indebærer.

Hatting Idrætsforening

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

næstformand
Finn Nabe-Nielsen
Tlf.nr.: 23 69 27 05
fnabe@mail.tele.dk

Kasserer
Jens Otto Tinghuus
Tlf.nr.: 75 65 33 36
jens-otto.tinghuus@stofanet.dk

sekretær
Morten Hald
Tlf.nr.: 22195508
mrhald@stofanet.dk

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

Fodbold (senior)
Brian Poulsen
75 63 17 42
bcpo@mail1.stofanet.dk

Fodbold (ungdom)
Kurt Skov 
75 64 21 19
kmrp@stofanet.dk

Folkedans
Inga Kristensen
75 65 94 04
kik@pc.dk 

Gymnastik
Heidi Christiansen
75 65 36 77
juls42@mail.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

Haves: Super forening  
Søges: Ny formand

Mørk  = 100% sort
Lys =  30% sortHorsens Begravelsesforretning

Sundvej 41 · 8700 Horsens
Tlf. 75 62 17 20
Bjerre Herreds Begravelsesforretning
Bjerrevej 115 · 8700 Horsens
Tlf. 75 64 84 84
Bakkelandets Begravelsesforretning
Bredgade 29 · 8740 Brædstrup
Tlf. 75 60 17 20

v/ Gitte Pallisby

Tlf. 75 62 17 20
svarer altid
www.pallisby.dk · pallisby@get2net.dk

Kvalificeret hjælp
og rådgivning

ved dødsfald

Larsen Dinér
God mad til enhver lejlighed

28 78 30 37 • www.larsendiner.dk

Nyt fra badminton
                Af Ulla Lauridsen
Formand for badmintonafdelingen

Velkommen til den nye sæson. I år har vi fået tildelt følgende 
tider i hallen:

Mandag: 15.00 – 18.00
Onsdag:  17.00 – 19.00
Torsdag: 20.00 – 23.00

Desuden vil der være mulighed for spilletid i skolens gymna
stiksal i de timer, gymnastikafdelingen ikke kan benytte den, 
og forhåbentligt også søndag kl. 11.00 – 13.00 i hallen.

Vores dygtige træner Nikolaj Rasmussen har sagt ja til et år 
mere, så mandag kl. 15.00 – 17.00  i hallen er forbeholdt in
struktion for børn og unge.

Kontingentet er uændret – nemlig:
Hallen kl. 17.00 – 22.00: 1000, - kr. pr. bane
Hallen øvrige tider:            500, - kr. pr. bane
Gymnastiksal alle tider:     500, - kr. pr. bane
Instruktion: 200, - kr. pr. deltager, som skal være betalt 

 senest 5. oktober . Sæsonstart er 31. august og den slutter 30. 
april. Julestævnet holdes 6. december – se opslag i hallen i 
november måned.

Tilmelding søndag 30. august kl. 10.00 – 11.00 efter ”først-
tilmølle princippet”. 

Husk at medbringe kontanter og udfyldt tilmeldingsseddel 
for nye spillere. Du finder en tilmeldingsseddel her på siden.

Yderligere oplysninger kan fås hos Ulla Lauridsen på  
tlf. 75 65 36 85

navn:

Adresse:

Telefon:

Fødselsdato:

Ønsker at spille turnering
JA neJ

Tilmelding til badminton

navn:

Adresse:

Telefon:

Fødselsdato:

Ønsker at spille turnering
JA neJ

Tilmelding til badminton

Tlf.  75 65 31 32
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Puslinge 3-4 år
Tid: Onsdag kl. 16.30-17.20
Sted: Hattingskolens gymnastiksal
Pris: Kr. 450,00
Instruktør: Per Gundersen Tlf. 75 65 31 90
Hjælpeinstruktører: Stine, Asmus, Sara, Sissel
Indhold: Vi skal styrke motorikken gennem 
leg og øvelser, samtidig med at vi har 
det sjovt. Vi har sanglege, abe-baner, 
boldspil, kolbøtter og meget, meget mere. 
Så mød op – Vi glæder os til at se dig.

 Pigespring/rytme 0 kl.-2 kl.
Tid: Mandag kl. 16.00-17.15
Sted: Hattingskolens gymnastiksal
Pris: Kr. 450,00
Instruktører: Christina Nielsen Tlf. 75 65 38 61 
Pernille Strandby Jensen Tlf. 28 34 10 20
Hjælpeinstruktører: Julie, Emma
Indhold: En god blanding af spring og 
rytmegymnastik i samme time. Vi skal 
springe, lave salto, hoppe i trampolin og 
på air-tracken. Vi skal løbe, hoppe, danse 
og have det rigtig sjovt. Vi vil også lave 
små serier for fuld musik. Vi glæder os til 
at se jer super seje piger til pigespring.

Blandet spring 5 kl. – 8 kl.
Tid: Torsdag kl. 18.50 – 20.20
Sted: Hattingskolens gymnastiksal
Pris: Kr. 450,00
Instruktør: Laurids Green Tlf. 75 65 36 35
Hjælpeinstruktør: Jesper
Indhold: Der skal være højt tempo hver gang og 
der skal laves saltoer, både forlæns og baglæns! 
Og selvfølgelig masser af flik-flak. Vi både går og 
står på hænder ved hver træningsaften – hvem 
mon kan gå længst på hænder? Begynd bare 
træningen allerede nu. Der skal også arbejdes 
med styrke og smidighed, så der skal også laves 
grundtræning til god musik. Vi glæder os til at 
se jer til nogle spændende og aktive timer.

 Store piger 3 kl.- 7 kl.
Tid: Mandag kl. 17.30-18.45
Sted: Hattingskolens gymnastiksal
Pris: Kr. 450,00
Instruktører: Wanja Høj Tlf. 40 55 36 51 
Line Læsøe Tlf. 20 73 17 48
Indhold: Holdet store piger er for dig, der vil 
være med til at få sved på, panden, grine, 
lave sving, hop, lege, udfordre sig selv, afprøve 
forskellige redskaber og nye øvelser med 
kroppen. Vi vil kombinere opvarmningen med 
rytmegymnastikkens forskellige sekvenser til 
sej, vild, sjov og glad musik. Vi vil slutte af 
med opvisning til børnedagen på Flemming 
Efterskole og til lokalopvisningen i Hatting.

Blandet spring 3 kl. – 4 kl.
Tid: Torsdag kl. 17.45 – 18.45
Sted: Hattingskolens gymnastiksal
Pris: Kr. 450,00
Instruktører: John Brogaard Tlf. 76 26 54 45  
Marie Louise Hylleberg Tlf. 26 16 72 17
Indhold: Vi skal arbejde med saltoer, både 
forlæns og baglæns! Airtrack og teamtrack skal 
bruges til flik–flak og andre spring. Trampolinen 
skal bruges hver gang til saltoer, og vi skal også 
prøve at lave skruer. Husk at starte træning 
hjemme med håndstand, for det skal vi også hver 
gang til træning for at få stærke muskler og få 
en god balanceevne. Vi glæder os rigtig meget 
til at se jer til nogle spændstige og aktive timer.

 Turbodrenge 0 kl. – 2 kl.
Tid: Tirsdag kl. 16.30 – 17.45
Sted: Hattingskolens gymnastiksal
Pris: Kr. 450,00
Instruktører: Niels Juul Tlf. 75 65 35 54
Hjælpeinstruktør: Rasmus, Christian 
Indhold: Så er vi igen klar til en super 
spændende gymnastiksæson. Vi skal springe, 
lave salto, baglændere og ikke mindst 
springe på airtrack. Er det noget for dig, så 
er vi to friske instruktører, der med sikker 
hånd vil være klar, hver onsdag til at give 
dig en rigtig fed oplevelse!!! Vi ses!!! Det 
er kun for drenge…….. TURBO-Drenge.

Forældre/Barn
Tid: Torsdag kl. 16.30-17.30
Sted: Hattingskolens gymnastiksal
Pris: Kr. 450,00
Instruktør: Gitte Maj Tlf. 75 65 31 22
Indhold: På forældre/barn holdet vil 
vi lege og drage gymnastikken ind i 
det på en sjov og spændende måde. 
Legeredskaber vil flittigt blive brugt.

Børnegymnastik 5-6 år (børnehavebørn)
Tid: Onsdag kl. 17.30-18.30
Sted: Hattingskolens gymnastiksal
Pris: Kr. 450,00
Instruktør: Line Juul Tlf. 75 65 35 54
Hjælpeinstruktører:  
Frederik, Stine, Rikke, Jacob
Indhold: Velkommen til Børnegymnastik 5-6 år. 
Gymnastik som stimulerer børnenes motorik 
og kropsbevidsthed til: musik og på redskaber. 
”dans og hop, ja brug hele din krop! Vi er sat 
i verden for at leve med hele kroppen, ikke 
kun vores hoved”. Vi glæder os til at se rigtig 
mange børn og håber på en masse sjov og leg.

 Aerobic – Mave/balle/lår
Tid: Mandag kl. 19.00-20.15
Sted: Hattingskolens gymnastiksal
Pris: Kr. 500,00
Instruktør: Mona Mikkelsen Tlf. 75 65 38 78
Indhold: Vil du gerne have sved på panden – 
flad mave og stramme baller? Så kom til denne 
time, hvor adgangskravet er godt humør!

 + 50 - Holdet
Tid: Tirsdag kl. 15.30-16.30
Sted: Hattingskolens gymnastiksal
Pris: Kr. 500,00
Instruktør: Elisa Green Tlf. 75 65 36 35
Indhold: For mobile M/K’ere fra 50 år og 
op. En grundig opvarmning af kroppen og 
træning af musklerne, evt. brug af forskellige 
redskaber eller hinanden. Timen sluttes 
af med udstrækning og afspænding.

Step 1 - Begynder
Tid: Onsdag kl. 19.55-21.00
Sted: Hattingskolens gymnastiksal
Pris: Kr. 500,00
Instruktør: Tina Van Deurs 
Pedersen Tlf. 75 65 38 50
Indhold: Step 1 – for dig som er letøvet 
eller nybegynder i steppens verden. Vi får 
pulsen op med step på bænken og bliver 
fortrolige med  grundtrinene. Steptimen 
vil indeholde opvarmning, opbygning af 
serier,  cooldown og til slut udstrækning.

Step 2 - Øvet
Tid: Onsdag kl. 18.45-19.45
Sted: Hattingskolens gymnastiksal
Pris: Kr. 500,00
Instruktør: Kirsten Frederiksen Tlf. 75 66 72 27
Indhold: Step for øvede. Både konditions- og 
styrketræning. En sjov time hvor du helt sikkert 
får pulsen op og masser af sved på panden.

Gymnastikprogram 2009-2010
Generel information

Tilmelding: Første træningstime
Betaling: Giroindbetalingskort
Aktiviteter: Se aktivitetskalender
sæsonstart: Mandag 31. august
Gymnastikafdelingen forbeholder sig 
ret til at lukke holdet, hvis der ikke er 
tilstrækkeligt mange deltagere, og ret 
til at ændre i nedenstående program.

August
31. august
Sæsonen begynder 

Oktober 
uge 42
Efterårsferie

December
2. december
Juletræesfest i  
Hatting forsamlingshus 

uge 51 og 52
Juleferie

Januar
4. januar
Vi begynder igen 

19. januar
Opstillingsmøde til  
gymnastikudvalget

Februar 
uge 7
Vinterferie

28. februar
Ekstratræning  
i Hattinghallen

Marts 
6. marts
Gymnastikopvisning for  
børn på Flemming 
Efterskolen

7. marts
Lokalopvisning i  
Hattinghallen kl. 14

27. og 26. marts
Forårsopvisning for  
junior/voksen i Forum 
Horsens 

Aktivitetskalender 2009/10

                       Af Line Juul
Formand for gymnastikafdelingen

Endnu en gang byder gymnastikafde
lingen velkommen til en ny sæson, som 
begynder mandag 31. august. 

Efter en god lang sommer er vi klar 
med et nyt program med mange forskel
lige hold, og der er helt sikkert også et 
hold, som passer lige netop til dig.

I år er der ekstra udfordring til sprin
gerne, da blandet springhold er delt 
yderligere op i aldersgrupper. Derfor 
opfordres springerne i alderen 5. kl. til 
8. kl. til at møde op og gerne tage en 
kammerat med, så vi kan få et aktivt og 
springfyldt hold.

Stepholdene er fortsat opdelt i 1  

og 2, så du har mulighed for at søge lige 
netop den udfordring, du har brug for. 

Vi håber på rigtig mange vil søge ud
fordringen. Tjek programmet på  siden 
overfor og se, hvornår de forskellige 
hold træner.

På DGI´s landsdelshold er der også 
ekstra udfordringer til de gymnaster, 
der har lyst til det. Læs mere på www.
dgi.dk/sydoestjylland/gymnastik

Til ”Horsens rocker” stillede flere 
frivillige deres hjælp til rådighed, og vi 
havde en travl men sjov dag i ”pita og  
pandekagebaren.” Fra gymnastikbesty
relsen vil vi gerne sige tak til de velop
lagte hjælpere. I sidste ende betyder det 
jo ekstra sjov til gymnastikbørnene og 
bidrag til redskaber.

Nyt fra gymnastik

Gymnastikudvalget består af

Formand, Line Juul, tlf. 75 65 35 54
næstformand,  
Heidi christiansen, tlf. 75 65 36 77
Kasserer, Pernille Astrup, tlf. 75 65 39 99
sekretær, Kirsten riishøj, tlf. 24 82 38 41
Birte Bøje, tlf. 75 65 39 49
inge Appel, tlf. 75 65 30 28
Jette Lyager, tlf. 75 65 33 88

Hatting IFs gymnastikafdeling har de 
senere år oplevet en markant vækst i 
antallet af de yngste medlemmer.

Hattings Store Piger i aktion ved årets gymnastikopvisning i Hattinghallen.
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Så er Hatting IFs forrygende 
folkedansere klar til endnu 

en festlig og fornøjelig 
sæson. Og du er mere end 

velkommen til at være med
Af sinnet ellehauge Haag

redaktør af HattingBladet

Hvis du vil se, hvordan en succes ser 
ud, så kør en tur forbi forsamlingshuset 
i Hatting en mandag aften i efteråret. De 
mange biler vidner om, at folkedans i 
Hatting er et sandt tilløbsstykke.

Har du lyst – og kan du finde et sted 
at parkere bilen – så kan du jo kigge 
indenfor. Måske får du endda lyst til at 
danse med….? Så er du mere end vel
kommen, skulle jeg hilse og sige.

Den ny sæson begynder mandag 7. 

september kl. 19.30. De efterfølgende 
mandage er der trinøvelser fra kl. 19 
– 19.30, inden den ”rigtige” dans går i 
gang. Tonerne klinger ud kl. 21.45.

Folkedans i Hatting er både for en
lige, par, nybegyndere og øvede – og de 
tre første gange er gratis. Så hvad venter 
du på?

Dansen ledes af Anchen Sørensen, 
mens musikanterne Just, Arne, Stephan, 
Henning, Kurt og Birgit sørger for toner 
til de taktfaste trin.

Skal du ha’ kaffe i pausen, må du 
selv tage den med. Kan du nøjes med 
at slukke tørsten i øl eller vand, kan du 
købe det på stedet.

Hvis du efter de første tre gange har 
fundet ud af, at det bare er sagen at 
danse folkedans, så koster det 475 kr. for 
en hel sæson at være med. Du kan også 
vælge at betale 30 kr. pr. aften. 

Vil du med til folkedanserbal, så kan 
du allerede nu sætte kryds i kalenderen 
ved fredag 23. oktober, hvor der er bal/
legestue på Torsted skolen fra kl. 19.30 
til 23.30.

Nyt fra folkedans

Horsens Afdeling
Jessensgade 1
8700 Horsens
Telefon 45 12 20 50

Spillemand spil lystigt op
Kontakt

Formand: 
Inga Kristensen
tlf. 7565 9404
e-mail: kik@pc.dk
næstformand: 
Käthe Christensen 
tlf. 7565 0269
e-mail: kathemc@forum.dk
Kasserer: 
Willy Sewerin 
tlf. 7565 3692
e-mail: willysewerin@profibermail.dk
sekretær: 
Gudrun Mikkelsen 
tlf. 7564 0454
e-mail: gumi@stofanet.dk
Bestyrelsesmedlem: 
Ulla Petersen
tlf. 7568 4077

Af Gudrun Mikkelsen
folkedanser

Efter at have trænet en gang om ugen, 
var et hold folkedansere klar til at tage 
til Lithauen til årets Europeade. Igen i år 
var der stor tilslutning, idet tilmeldingen 
allerede var overtegnet, inden holdet 
kom hjem sidste år! Så det kan da siges 
at være fint.

Vores udflugt til Rebild blev også en 
fin tur og vejrguderne var med os. Mor
genkaffen indtog vi på en rasteplads på 
vej derop. Før frokost gik vi en tur i den 
skønne natur og efter frokost dansede 
vi nogle timer til spillemandsmusik på 
Spillemandsmuseet.

Sommerens stavgang har også været 
fantastisk. Vi har ca. været en snes styk
ker hver mandag og vi har gået de her
ligste ture. Vi har set de skønneste haver, 
da vi nogle aftener har fået lov at besøge 
private haver. 

v/ Ole Tinghuus
Lindholm 47
8700 Horsens

murerfirmaet@tinghuus.info

4017 2668

TINGHUUS

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

Hatting IFs folkedansere er et alsidigt folkefærd. Om sommeren pakker de danseskoene væk og tager traveskoene på. Faktisk hedder 
det sig, at de går stavgang, men som den opmærksomme læser kan se, er der ikke så mange stave med på turen lige her.

Er der noget skønnere end en kaffetår en sommerdag i en smuk, dansk have.
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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!

HAR DE BRUG FOR EN KOK
TIL DERES NÆSTE FEST?
Har de lokalet og køkkenet - så klarer vi resten til festen...

Karsten Koks Selskabsservice
Telefon 75 64 70 84
Mobil 40 56 63 82

SE MERE PÅ: WWW.KARSTENKOKS.DK

Håndbold - træningstider og start

Tirsdag
tidspunkt Hold   træningsstart

Kl. 15.00-16.00 SFO   uge 33
 Træner:  Pernille Astrup
Kl. 16.00-17.30 (U10) Lilleput piger/drenge uge 33
 Trænere:  Michelle Nielsen tlf. 2427 1040
  Joachim Jensen tlf. 2844 4793
Kl. 17.30-19.00 (u14) Piger  uge 33
 Trænere:  Karen Marie Wells tlf. 7565 3930
  Jesper Landrok tlf. 7565 3868
Kl. 19.00-20.30  Old Girls   uge 36
 Trænere:  Jette Jensen tlf. 2827 0764
Kl. 19.00-20.30 Damer   uge 33
 Trænere:  Ulla Jensen tlf. 2096 7639
Kl. 20.30-22.00 Herrer   uge 33
 Trænere:  Kim Andersen tlf. 2568 1049

Torsdag
tidspunkt Hold   træningsstart

Kl. 15.00.16.00 Micro/Mini total  uge 36
 Trænere:  Helene Nygaard tlf. 2929 1460
Kl. 16.00-17.30 (u12) eller (u14) drenge Hatting/Lund uge 33
 
Kl. 17.30-19.00 (U12) Puslingepiger  uge 33
 Træner:  Niels Nielsen tlf. 7569 0878
  Richard Nielsen tlf. 7565 3924
Kl. 19.00-20.00 (u14) Piger  uge 33
 

Følg med i kampprogram og resultater på infosport.dk sæsonen igennem.

Hatten af for håndbold-tøserne
De unge damer i Hat
ting kan noget med en 
læderkugle. Både U12 og 
U14 holdet blev landsdels
mestre udendørs.

Søndag 21. juni strøg 
pigernes U12 og U14 
håndboldhold til tops i  
Brækken ved landsdels
mesterskabet i Hovedgård.

For U14 holdet er det 
andet år i træk, de bliver 
landsdelsmestre. 

Nyd de dejlige billeder 
af de bravt kæmpende 
piger!

Tak for kampen hører med til en fair spillet match.

Hattings håndboldpiger nød godt af opbakning fra mødrene.

U12’erne var glade for guldmedaljerne...

...og det var U14’erne også.
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Hver mandag 
Kl. 10.30
Gymnastik og sang i caféen  
v/ Agnes 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 - 14.30
En tur på løbebåndet i motionslokalet 
med Helge Aagaard
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/Vagn Madsen 
Kl. 12.30-14.15
”Frisk motion” v/fysioterapeut 

Kl. 19.00
Knipling v/Edith Eriksen. 
Start 22. september
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
K. 9.30
Strikning til Aktion Børnehjælp.
Den sidste torsdag i hver måned.
Kl.10.30
Motion og en tur på løbebåndet med Pelle
Kl 19.30
Skakaften i Hatting Skakklub 
(Kun ulige uger)

Hver fredag
Kl. 13.00
En go’ snak og portvin med 
Agnes eller Pelle 
Kl. 13.00
Styrketræning v/fælles hjælp

Hatting Centret – aktiviteter frem til nytår

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.

AUGUST
tirsdag 11. kl.10.00
Centerrådet inviterer alle på 
lyngtur med sandwich og kaffe 
til Skarrild Hede ( 25 kr. )
Onsdag 12. kl.18.00
Grill- aften for Hatting Centrets beboere 
og familie. Pris 35 kr. inkl. grillpølse, 
brød, salat og øl (arrangør: Centerrådet)
tirsdag 18. kl.13.30
Gudstjeneste v/vikarierende 
sognepræst Arne Simonsen
Onsdag 19. kl.13.00
Hatting Centret inviterer til Åbent Hus og 
gratis kaffe, samt afsløring af træskulptur 
( En gave fra Smidstrup fonden )
torsdag 20. kl.13.30
Spillefilm på stort lærred:  
Se opslag på Hatting Centret
Onsdag 26. kl.13.30
Modeopvisning fra Tøj-Galleriet med 
lokale modeller. Kaffe m. brød 40. kr.
torsdag 27. kl. 9.30
Opstart af Aktion Børnehjælp

sePteMBer
tirsdag 1. kl.13.30
20 kroner̀ s pakkebanko
torsdag 3. kl.10.00
Med Centerrådet ”Ud i det blå” 
m. madpakke ( 25 kr. )
tirsdag 8. kl.19.00
Bankospil
torsdag 10. kl.13.30
Nørrevangs mandskors store besætning 
”Synger for”. Kaffe & brød 25 kr.
torsdag 10. kl.19.00
Start på Skakaften i Hatting Skakklub. 
Alle er hjertelig velkommen
Lørdag 12. kl.10.00
LOPPEMARKED – auktion kl. 11.30 med 
Vagn Madsen som auktionarius Bemærk 
venligst: Effekter modtages fra 24. 
august. Ring venligst på tlf. 76 29 46 
86 - 75 65 32 19 eller - 75 65 36 37
tirsdag 15. kl.13.30
Gudstjeneste v/vikarierende 
sognepræst Arne Simonsen
torsdag 17. kl.13.30
Spillefilm på stort lærred:  
Se opslag på Hatting Centret
torsdag 24. kl.13.30
Musikalsk underholdning: ”De 3 
Nostalgister”. Kaffe og brød 25 kr.

OKtOBer
tirsdag 6. kl.10.30 - 12.00
Influenza-vaccination
tirsdag 6. kl.13.30
Gudstjeneste v/vikarierende 
sognepræst Arne Simonsen
Onsdag 7. kl.13.30
Fernisering af månedens udstilling
torsdag 8. kl.13.30
20 kroner̀ s pakkebanko
tirsdag 13. kl.19.00
Bankospil

torsdag 15. kl.13.30
Spillefilm på stort lærred:  
Se opslag på Hatting Centret
tirsdag 20. kl.13.00
Løvfaldsfest. Husk tilmelding 
senest mandag 19. oktober. 
Onsdag 28. kl.10.00 – 14.00
En herlig temadag med Livskvalitet i 
den 3. alder. ”Længe leve humoren” 
med musik, sang og foredrag v/ John 
Engelbrech. 100 kr. inkl. frokost
torsdag 29. kl.13.30
Spil Dansk Dag

nOVeMBer 
Tema- dage: Julehygge  
med nisser, engle m. m.
tirsdag 3. kl.13.30
Gudstjeneste v/sognepræst 
Anna Sofie Andersen
torsdag 5. kl.12.00
Ålegilde samt dagens gode 
tilbud på 1 øl & 1 snaps
tirsdag 10. kl.12.00
Serveres der »Mortens Rapand«
tirsdag 10. kl.19.00
Bankospil
torsdag 12. kl.13.30
Skønsang & Fællessang med tre lokale 
kendisser: Ulla Andreasen, Anna 
Sofie Andersen og Edith Eriksen
torsdag 19. kl.13.30
Foredrag af Jette Sedenschnur 
(tidligere medlem at Jehovas vidner )
tirsdag 24. kl. 13.30
20 kroner̀ s pakkebanko
Lørdag d.28. kl.10.00 - 15.00
Hatting Centrets JULEMARKED

deceMBer 
Tema- dage: Julehygge med nisser, 
engle m. m.
tirsdag 8. kl.10.00
Vi smøger ærmerne op og laver konfekt, 
(marcipan leveres til små penge)
tirsdag 8. kl.19.00
Julebanko m. ænder og rødvin
Onsdag 9. kl.10.00
Vi ”tryller” med juledekorationer 
sammen med Centerrådet
torsdag 10. kl.10.00
Vi fortsætter med ”trylleriet”
Onsdag 16. kl.11.30
JULEFROKOST  
(Tilmelding senest 30. november)
torsdag 17. kl.13.30
Julefilm på stort lærred:  
Se venligst opslag på Hatting Centret
torsdag 24. kl.10.00
Julegudstjeneste v/ sognepræst 
Anna Sofie Andersen
torsdag 31. kl.19.00
Fælles nytårs-smørrebrød i Cafeen 
(Husk bestilling i køkkenet).

Hattings seniorer fik mættet både øjnene og maven

Midsommerfest på Hatting Centret

Af Verner Vinum
Centerrådet

Nutidens unge må lægge ører til et og 
andet om at være forfløjne. Men byens 
mere modne borgerskab kan sandelig 
godt være med, når det gælder udflug
ter og festivitas! Og heldigvis for det.

Onsdag 27. maj havde Hatting Cen
tret arrangeret sommerudflugt. Turen 
gik til Nymindegab Kro. Der var til
meldt 58 seniorer fra Centret og byen.

Vi indledte med at skylle ganerne 
med morgenkaffe på Hatting Centret. 

Så kom bussen, hvorefter turen gik vest 
over mod Nymindegab med Børge Niel
sen fra Centerrådet som rejseleder

Turen gik gennem det barske vest-
jyske landskab og forbi Skjern Å deltaet. 
Et storslået syn!

På Nymindegab Kro fik vi en fortræf
felig middag med efterfølgende dessert 
og kaffe.

Centerrådet havde sponsoreret bus
sen, og for at pynte lidt på økonomien 
blev der afholdt amerikansk lotteri med 
mange fine gevinster.

 Hjemturen gik op ad tangen, og 

vi havde Vesterhavet på den ene side 
og Ringkøbing Fjord på den anden. 
Strækningen var prydet af en blanding 
af sommerhuse og gamle klitgårde. 
Mange af disse klitgårde havde årstal på 
gavlene, der fortalte, at de stammede fra 
midten af 1800 tallet. Hvad mon disse 
klitbønder har levet af i dette barske 
klima? Måske kvægavl og fiskeri….
Efter en lang dag med skønne indtryk 
og dejligt samvær var det dejligt igen at 
sætte fødderne på Hattingsk grund.

Af Verner Vinum
Centerrådet

Traditionen tro afholdt Hatting Centret 
den årlige midsommerfest – som var 
henlagt til torsdag 18. juni.

Der mødte omkring 150 personer op 
fra byen og fra Hatting Centret, og alle 

aldersgrupper var repræsenteret.
To medlemmer fra Visens Venner sør

gede for underholdning af øregangene, 
og den indre ludoman blev luftet ved 
tombolaen, hvor der hurtigt var udsolgt.

Der var heller ingen, der behøvede gå 
sultne fra festen, for der var god gang i 
pølseboden.

Ingen midsommerfest uden bål og 
båltale. Den blev i år holdt af Hatting 
Centrets aktivitetsleder, Pelle Nilsson.

 Og så blev bålet tændt. Heksen blev 
sendt af sted til Bloksbjerg, og jeg har 
siden fået en mail dernede fra, hvori der 
stod, at hun var vel ankommen.

Bål og brændende heks er fast tradition ved midsommerfesten på Hatting Centret.

To af VIsens Venner sørgede for 
den musikalske underholdning 
sankthans aften.

150 personer deltog i årets 
midsommerfest.
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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

Af grethe Hansen,
Hattingbo og livsnyder

I dag har jeg frådset i – ensomhed, den skønneste ensomhed 
hele dagen, læst i den sidste bog i Stig Larsson triologien om 
”Mænd der hader kvinder”, ”Pigen der legede med ilden” 
og ”Luftkastellet, der blev sprængt”. Jeg lånte bogen af mine 
kære naboer.

Desuden har jeg lyttet til Giro 413, et program som jeg kan 
mindes fra helt fra barn…

Hvordan kan der findes mennesker, som keder sig? 
Kære Gud, hvis tiden dog bare, bare kunne slå til, hvordan 

i Jesus navn skal man nå at læse alle de bøger, høre alt musik, 
se alle steder i verden, når tiden ikke slår til….

Nej, det er i øvrigt løgn. Jeg vil ikke se alle steder, men 
gerne de enorme naturoplevelser, kunstoplevelser, som findes 
i dette livs korte øjeblik, og så skal man jo også have nogen 
stunder, hvor man bare sidder og glor eller filosoferer?

Alt dette findes her i Hatting.
Forårsglæden, hvor solen stråler gyldent lys
Det føles som hundredevis af kys
Himlen står klar blå.
Høre fuglene fylder ens hverdag med sang
Glemme kulden som var og sneen faldt
Nu spirer alt i jorden og krukker og gror snart overalt.
At sætte sig ud, sidde i en stol, når ryggen er øm.
Nyde den varme sol.
Rhododendron stråler i sine farver, krukkerne så smukke, 

græsset grønt
Hvor fuglene søger under barken efter sine larver
Deres livsglæde blomstrer.
Alting i vores Hatting - Verden er lysegrøn
Fuld af liv, et eventyr blottet for alt kiv.
Sommerferien begynder  for voksne og børn.
Solen skinner mer og mer. 
Fest og bål-sang og dans - heksen flyver til Bloksbjerg.
I juni har vi jo sankthans, som blev holdt på Hatting cente

ret, oh Hattinggård.

Vi når til Juli.
Andre mennesker holder fri.
Vandet det trækker, og man kan svømme deri.
Blæstregn solen kommer. Juli er den danske sommer, 

også her i vores lille by.
Vi hygger os i haverne.
Hakker og river, får en lille snak over hækken.
Oplever Brugsen få sit nye ansigt, hvor vi også får snakket 

om, hvor har du været på ferie? Har I haft børnene på ferie el
ler børnebørnene?, og jo talt om dagens overskrifter i aviserne, 
hvad der sker rundt omkring i vores verden.

Så er vi nået til august, hvor skolen begynder på ny.
Flaget vejer højt mod sky.
I august skal børnene af sted, med taske, bøger og ikke at 

forglemme madpakke, hvor de vores kære børn, børnebørn, 
kan få fortalt hinanden, hvad de har oplevet i ferien.

Hvor måske Rasmus eller Maria også nok vil sige puha, nu er 
det skole igen, men hvor har jeg savnet mine klassekammerater.

»I dag har jeg  
frådset i ensomhed« 

Redaktionen har modtaget dette skriv  
til eftertanke fra Grethe Hansen på Stationsvej 

 

en lærer spurgte sin klasse: Hvad er de syv vidundere i verden?
Alle, på nær en enkelt pige, svarede:
1. de store pyramider i ægypten.
2. taj Mahal.
3. grand canyon.
4. Panama canal.
5. den kinesiske mur.
6. st. Peters Basilica.
7. empire state Building.
Læreren spurgte så pigen, hvad de syv vidundere var for hende?
Stille og forsagt svarede hun:
1. At røre
2. At spise
3. At se
4. At høre
5. At føle
6. At grine
7. At elske
der blev stille, og tid til eftertanke. For 
hvad er livet sande vidundere? 
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kedsføres? Jeg kan ikke lade være med 
at blive lidt skeptisk, efter at have læst, 
hvordan aspartam er blevet gjort lovligt 
i 1981. Læs evt. hele artiklen på www.
alun.dk 

Tandvenlige sødemidler
Heldigvis findes der også alternativer til 
de kunstige sødemidler. Jeg kan nævne: 
maltitol, sorbitol, xylitol, og der findes 
flere andre. 

Det gode er, at nogle af dem beskytter 

mod caries og er tandvenlige sødestof
fer.

Alle godkendte tilsætningsstoffer 
har et E nr. og det har de naturlige 
sødestoffer også. Man kan læse mere 
om E numre og tilsætningsstoffer på en 
side, der hedder: www.toft.dk

Siden er god, fordi der er et ikon ud 
for hver E nr., som viser, om det er no
get, man bør indtage eller ej.

De naturlige sødestoffer har en 
mindre sødeværdi end alm. sukker 
(sucrose). Fordelene ved de naturlige 
sødestoffer er, at de ikke giver så stor en 
blodsukker stigning, som alm. sukker 
og frugtsukker. De er desuden mere 
anvendelige for personer med diabetes.

Fakta: Alm. sukker søder 4 kcal/g 
(16,7 kj/g) og naturlige sødestoffer ca. 2.1 
kcal/g (8,8 kj/g) og kunstige sødestoffer 
0 kcal/g. 

Konklussion: Hvordan kan folk 
træffe de rigtige valg, hvis de ikke bliver 
ordentligt informeret? Det kan være 
rigtig svært at gennemskue en varede
klaration, hvis man vil undgå kunstige 

sødemidler: De er tit forbundet med en 
masse navne og E numre. Nogle af de E 
numre, du skal kigge efter, hvis du vil 
undgå de kunstige sødemidler er: 950, 
951, 952, 954. Men det nemmeste er at 
undgå alle drikkevarer, der skilter med 
at være ”light”.

Det allerbedste råd jeg kan give, er 
klukkende klart:

Drik vand, vand og atter vand!
Saftevand, juice, sodavand, mælk og 

alkohol giver masser af kalorier og de 
flydende kalorier mætter ikke så godt 
som fast føde. For øvrigt har kroppen 
slet ikke brug for flydende kalorier. 
Når du føler tørst, er det vand/væske, 
din krop har brug for. Ren væske  ikke 
kalorier! Hvis du samtidig ønsker at 
holde vægten eller ikke tage på, er det 
derfor vigtigt at vælge drikke, der har 
begrænset indehold af kalorier eller an
det energi.

Derfor så væn dig selv og dine børn 
til at drikke vand, når tørsten skal sluk
kes. Gem saftevand og sodavand til fest
lige lejligheder. 

lyngsoevvs@lyngsoevvs.dk • lyngsøvvs.dk

Aut. VVS-installatør
Torben Lyngsø Rasmussen

7561 3766 • 2081 3766

Smedebakken 8 • 8700 Horsens
lyngsoevvs@lyngsoevvs.dk • lyngsøvvs.dk

Aut. VVS-installatør
Torben Lyngsø Rasmussen

7561 3766 • 2081 3766

Smedebakken 8 • 8700 Horsens

Aut. VVS-installatør
Torben Lyngsø Rasmussen

Smedebakken 8 • 8700 Horsens

7561 3766 • 2081 3766

• Gas
• Fjernvarme
• Oliefyr

• Træ & Stoker anlæg
• Solvarme
• Ventilation

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

lyngsoevvs@lyngsoevvs.dk • lyngsøvvs.dk

             Af christina Bech
sundhedsguide i HattingBladet

Har du nogensinde lagt mærke til, at de 
personer, som drikker flest light-drikke, 
ofte er de mest overvægtige? 

Det er da mærkeligt, synes du ikke? 
Hvis de kunstigt sødede drikkevarer 
virkede efter hensigten, ville vi jo blive 
som streger i luften med alle de sukker
fri light læskedrikke, der bliver drukket.

Jeg skal efter bedste evne prøve at 
give en forklaring.

Lige så snart du smager noget sødt på 
tungen, begynder kroppen at omdanne 
glukose i blodet til fedt, hvilket får blod
sukkeret til at falde. Hvis det ’søde’, du 
indtager, ikke indeholder kulhydrater, 
vil du opleve lavt blodsukker og måske 
blive mere sulten. De kunstige søde
midler i drikkevarer narrer din krop 
til at tro, at den får noget sødt. Når det 
søde så udebliver, får det dig til at spise 
hvad det skulle være af både sunde og 
usunde ting. Det kan være med til, at du 
ikke er i stand til at mærke den rigtige 
sult og ikke får spist den rette mængde. 
Alt dette kan få dig til at lagre mere fedt!

I 2004 læste jeg en artikel i det uaf
hængige tidsskrift Mit Helbred. Artiklen 
er skrevet af Ole Vestergaard, der er 
ansvarshavende redaktør og cand.scient.

Uheldige bivirkninger
Artiklen hedder ”Sød, sødere eller sø
dest” og den omhandler problematik
ken i vores forbrug af kunstigt fremstilet 
sødemidler, som aspartam, og hvad det 
kan forsage af uheldige bivirkninger.

Aspartam (acesulfamkalium E950 ) 
består at tre kemikalier: aminosyrerne 
aspartamsyre, phenylanalin og metha
nol. Det kemiske bånd, der holder disse 
kemikalier sammen, er relativt svagt. 

Resultatet er, at aspartam nemt 
nedbrydes til sine bestanddele under 
forskellige omstændigheder: f.eks. i fly
dende varer; under længere opbevaring; 
når det udsættes for varmegrader over 

30° celsius, og når DU indtager det. 
Aspartam hører til sødemiddel grup

pen af stærkt sødende, sødemidler og er 
ca. 200 gange sødere end hvidt sukker. 
Det bruges i over 5000 fødevarer, hvor 
man vil nedsætte sukkerindtaget og be
grænse kalorieforbruget, så det også kan 
indtages af personer med diabetes. 

Det, som er problemet med indta
gelse af dette stof, er, at det får os til at 
tro, at vi kan styre vores kalorieindtag. 
Men det forholder sig modsat; aspartam 
smadrer styringen.

Det forstyrrer kroppens naturlige 
evne til at styre kalorieindtagelsen.

Jeg kan nævne lidt af de skræmmen
de perspektiver, som jeg har læst mig til: 

Aspartam er under mistanke for på
virke alvorlige sygdomme som multiple 
sclerose, Parkinsons syge, migræne og 
hovedpine, kræft, hukommelsestab, 
slagtilfælde, humør svingninger, kro
nisk træthed, basedow og epilepsi mm. 

(Kilde: www.alun.dk og Mit helbred 
4/2004)

Som en kommentar til dette er der 
forskellige meninger om, hvor slemt 
det kan skade og om det overhovedet 
skader.

Der må uden tvivl være nogle store 
firmaer, der sætter deres fortjeneste 
højere end forbrugernes helbred. Her 
tænker jeg på, hvad er tanken bag tan
ken, når et produkt skal sælges og mar

Sødemidler snyder din krop

Brug vand, når tørsten skal slukkes. Gem saft og sodavand til de festlige lejligheder.

Christina Bech forklarer, hvorfor 
kunstige sødestoffer kommer til 
at virke mod hensigten.
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Spejderne har fået egen 
hjemmeside. den hedder  
www.hattingspejderne.dk

Mødeaftener 
Alle møder holdes  
i Spejderbyen  
Overholm 13, Hatting
Bævere (0. og 1. kl):
hver tirsdag kl. 17.30-19.00
ulve (2. og 3. kl.):
hver mandag kl. 16.00-17.30
Junior+trop (4.-7. kl.):
hver onsdag kl. 18.00-19.30 
seniortrop (8. kl. og op):
hver mandag kl. 18.00-19.30

Kontaktpersoner
Formand for grupperådet:
Peter Rabjerg - 75 65 36 16
Bævere:
Lene Jørgensen - 24 28 38 25
Ulve:
Randi Henriksen - 75 65 37 77
Junior + Trop:
Michael Jacobsen - 20 25 55 98
Anja Ipsen - 28 57 94 42
Seniortrop:
Anja Ipsen - 28 57 94 42
Randi Henriksen - 75 65 37 77

KFUM-Spejderne

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

Af Lene Jørgensen
spejderleder

Sommeren viste sig fra sin allervarmeste side, da 
Hatting gruppe holdt sommerlejr ved Æblesko
ven ved Daugaard Strand i slutningen af juni.

På lejren deltog vores juniorer, troppen og se
niorerne  sidstnævnte står for at skulle begynde 
i 9. klasse, så de er ikke så gamle, som de lyder! 

Midtvejs fik vi besøg af en herlig flok bævere. 
Selvom antallet af spejdere på vores lejrplads 
knapt blev fordoblet, tror vi egentlig at aktivi
tetsniveauet blev nærmest tidoblet! Utroligt, 
hvor meget energi der er bundet i en flok drenge 
på 6-7 år! Bæverne klarede hele to overnat
ninger, så var energien også brændt af, og det 
forlyder, at det var nogle meget trætte børn, der 
vendte hjem.

Vi manglede kun ulvene, der i stedet var på 
en rigtig dejlig Ulvelejr på Terp Spejdercenter i 
pinsen. 

Lejren i Æbleskoven lå i uge 27, den varmeste 
og mest solrige uge i år. For at sikre, at alle drak 
nok, peppede vi tørsten lidt med salte chips. Den 
kur var der sjovt nok ingen børn, som proteste
rede imod. 

Heldigvis var der rig lejlighed til at køle af 
i vandet, enten for hyggens skyld, eller som et 
led i de mange vandaktiviteter, som spændte 
fra kano og meginjolle over krabbefangst til 
kajaksejlads. Sidstnævnte var et stort hit, et par 
timer mere, og vi tror, at spejderne nærmer sig 
grønlændervendingerne! Indtil nu har de lært at 
redde hinanden fra kæntringer. Det var dygtige 
instruktører, og vi har fået lovning på, at de godt 
kan arrangere en kajakweekend for os. 

To af dagene blev brugt på hike - altså en 
vandretur, som spejderne klarede helt på egen 
hånd. De voksne blev efterladt i lejren, men 
kunne følge med i spejdernes færden via sms'er, 
som skulle sendes til lederne, når man nåede 
bestemte punkter. Under turen fører spejderne 
hikedagbog. Det gjorde vores trop og junior
spejdere med patruljenavnet "Hundehovederne" 
så godt, at de vandt præmien for den bedste 
hikedagbog. En leder, Lasse, fra Ejstrupholm 
optog pigernes forrygende hikesang, og har 
lovet at lægge den ud på Youtube. Billeder fra 
lejren kan også ses på Æbleskovens hjemmeside, 

www.aebleskoven.dk og selvfølgelig på vores 
egen hjemmeside www.hattingspejderne.dk 
hvor man også kan læse mere om lejren.  

Mandag var der Naturolympiade, hvor alle 
spejdere på lejren, ca. 100 børn i alt, blev blandet 
i små hold, og dystede med og imod hinanden. 
Olympiaden sluttede af med at alle børn blev 
tildelt guldmedaljer. 

Torsdag aften måtte 12 spejdere fra Hatting 
komme med den biavler der holder til i Æble
skoven hen og kigge ind i et bistade. Han havde 
beskyttelsesanorakker med, så alle var klædt 
forsvarligt på. Det var meget spændende at være 
så tæt på så mange bier og ingen blev stukket. 
Det må have været nogle dygtige bier vi besøgte, 
for honningen vi fik smagsprøver på senere på 
aftenen var rigtig lækker.

Mette og Rasmus deltog sammen med bæ
verne, og optrådte to morgener som de fantasti
ske Ulla og Ole Henriksen, der på forrygende 
og meget glad vis vækkede hele Hatting gruppe 
med deres solsikkehilsen, som de derefter, med 
Hattingspejdernes hjælp, blev bragt videre rundt 
til alle de andre spejdere på lejren, så de gode 
vibrationer kunne brede sig

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

Din

lokale 
hånDværker

Totalentreprise
Om og tilbygning
vinduer og døre

renovering og reparationer
Projektering - få noget for pengene
Byggestyring - fra idé til virkelighed

Tømrer og murerarbejde udføres

ring, sms eller mail til os. Så kigger vi på din opgave

GodT håndværk Til Tiden
JA Byg Aps - Stationsvej 27 - hatting - tlf. 26 85 89 62  

ja-byg-aps@mail.dk - www.jabygaps.dk

Spejderliv i Æbleskoven

Vær beredt! Det gode gamle spejdermotto passede perfekt, da et udpluk af KFUK spejdernes 
Hatting gruppe var med en biavler på tur til bistaderne i Æbleskoven.Man må gerne være fjollet, når man er spejder. Det 

er faktisk lidt af en dyd at finde legebarnet frem.
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Nyt fra kirken
Orlov

Sognepræst Anna Sofie Andersen er i 
perioden 3. august – 1. november 2009 
bevilliget studieorlov.

I orlovsperiode konstitueres pastor 
Arne Simonsen som sognepræst i Hat
ting. 

Arne Simonsen er 64 år og har tid
ligere været sognepræst i Storring og 
Stjær ved Galten og senest i en årrække 
ved Mariehøj Kirke i Silkeborg

Hatting Menighedsråd byder Arne 
Simonsen velkommen til Hatting Sogn:
Arne Simonsen, Balle Kirkevej 60,  
8600 Silkeborg, tlf: 51181971, 
 email: asi@km.dk

Voksenkor. 
Sæsonstart: onsdag 28. oktober kl. 19.00-
21.00. Korleder: Inge Burchardt. Pris for 
deltagelse: 300 kr. 

Koret synger sammen hen over 
vinteren og deltager i følgende to guds
tjenester: Søndag 29. november kl. 19.00, 
1. søndag i advent  & Søndag 14. marts 
kl. 19.00, Midfaste søndag 

Det kræver ingen særlige forudsæt
ninger at deltage i voksenkoret, hvor 
enhver fugl pipper med sit eget næb. 
Her er hygge, samvær og fællessang i 
højsædet – og her er altid plads til end
nu en sangglad lærke m/k.
 

Høstgudstjeneste
Vi varmer op med en høstgudstjeneste 
for førskolebørn (for dagpleje børn, 
børn som går hjemme, børn i børnehave, 
børn i legestue) torsdag 17. september 
kl. 10.00.  Gudstjenesten varer ca. ½ 
time. Søndag 6. september kl. 9.30 går 
det løs med den traditionsrige familie
gudstjeneste i høstens tegn.

Alle børn er velkomne til at være med 
til at bære høstens afgrøder ind i kirken. 

De skal så bare selv medbringe frugt, 
blomster, grønt, korn el. lign. og møde i 
våbenhuset kl. 9.20

Efter gudstjenesten står menigheds
rådet for traktement, leg og aktivitet i 
konfirmandstuen. 

BUSK
Søndag 25. oktober holder vi BUSK 
gudstjeneste i Hatting Kirke kl. 19.00. 
BUSK står for: Børn, Unge, Sogn og 
Kirke.  I Hatting er gudstjenesten i år et 
samarbejde mellem spejderne og kirken.

Det plejer at være en stemningsfuld 
oplevelse – og du kan blive en del af 
den, hvis du møder op.

Kirke – Kor
Onsdag 2. september kl. 15.15-16.45 
 begynder en ny sæson for Hatting 
 Kirkes børnekor

Koret leder igen i år af Lene Jørgen
sen, 23 år.  Koret er for alle børn fra 3. 
klasse og opefter.  Koret øver i konfir
mandstuen. 

Der er mange gode grunde til at syn
ge i kirkekor: Du får lært at synge i kor, 
bliver fortrolig med gudstjenesten, lærer 
noder, rytmer og nye sange, lærer at 
optræde for andre, lærer at samarbejde 
og at lytte til andre og du får en masse 
sjov med gode kammerater. 

Så bare mød op! 
Koret medvirker i efteråret ved føl

gende gudstjenester. Der er mødepligt 
til gudstjenesterne. Evt. afbud skal mel
des i god tid til korlederen.

Søndag 20. september kl.11.00
Søndag 4. oktober kl. 9.30 

Kirke- Band 
Onsdag 26. august begynder en ny 
 sæson for Hatting kirkes band. 

Øvede kl. 16.00 – 17.00
Uøvede kl. 17.00 – 18.00

Bandet ledes fortsat af John Pedersen.  
For at spille i orkester skal man have 
kendskab til et instrument.  Deltagelse 
kræver, at man søger om optagelse hos 
bandets leder John Pedersen, tlf.  
23 39 46 63. Orkesteret øver i musik
lokalet på Hattingskolen. Orkesteret 
medvirker ved følgende gudstjenester: 
Søndag 27. september kl. 19.00   Søndag 
25. oktober kl. 19.00 ved BUSK  Sæsonen 
afsluttes med julekoncert 20. december 
kl. 19.00 i Hatting Kirke

Alle helgens dag
Søndag 1. november, Alle Helgens Dag, 
holder vi mindegudstjeneste i Hatting 
Kirke kl. 9.30.

Efter gammel skik læses navnene op 
på dem, der er døde i sognet og/eller 
er bisat eller begravet fra Hatting Kirke 
siden Alle Helgens Dag sidste år. Når 
alle navne er læst op, vil der lyde ni 
bedeslag, derefter synger vores kirke
sanger en solo, hvorunder der vil være 
mulighed for at tænde lys. 
 

Konfirmander 
Der er konfirmandundervisning for 
Hatting Sogns 7. årgang i konfirmand
stuen i Hatting Præstegård onsdag  
kl. 8.00 – 9.30 og torsdag kl. 8.00 – 9.30. 

Der vil blive sørget for transport fra 
Hatting til Lund, så eleverne kan møde 
på Lundskolen kl. 10.00 begge dage. 

Forløbet indledes med gudstjeneste i 
Hatting Kirke søndag 4. oktober kl. 9.30 

og afsluttes med konfirmation i Hat
ting Kirke søndag 2. maj 2010 

Første gang med undervisning er 
henholdsvis onsdag 21. oktober og tors
dag 22. oktober. 

Junior-konfirmandundervisning
Igen i år tilbydes der junior-konfirmand 
undervisning for 4. klasser. 

 Undervisningen foregår hver torsdag 
kl. 12.00 –13.30 i konfirmandstuen i  
præstegården og i kirken.

Første gang: Torsdag 13. august. Sid
ste gang: Søndag 25. oktober kl. 19.00 

Juniorkonfirmanderne medvirker 
ved høstgudstjenesten 6. september 2009 
kl. 9.30 

Undervisere: Anja Ipsen og Arne  
 Simonsen

Befrielsen markeret på orgel
Den 4. maj – årsdagen for Danmarks 
befrielse  blev fejret med orgelkoncert i 
Hatting Kirke.

Programmet var sammensat af kir
kens organist Peter Emil Ryom, som 
i øjeblikket er under uddannelse på 
 musikkonservatoriet i Århus.

Programmet var domineret af dansk 
orgelmusik, og der var indlagt fælles
sange – én for hvert år, besættelsen 
varede.

Kirken var oplyst kun med levende 
lys, og det blev en fantastisk aften.

Sved for en sag
Husk at der igen i år er ”Sved for en 
sag”, hvor du kan løbe eller gå penge 
ind til et hjælpeprojekt for udsatte børn 
og unge i Cambodja.

Starten går fra præstegårdens gårds
plads tirsdag 18. august kl. 19.00. 

Det koster 50 kr. for voksne og 20 kr. 
for børn under konfirmationsalderen at 
deltage.

Pengene går ubeskåret til hjælpepro
jektet i Cambodja, hvor vi har en direkte 
kontakt til forhenværende præst i Hat
ting, Anne Mette Jürgensen.

Du kan igen i år vælge mellem fire 
forskellige ruter. En gåtur på 3,5 km, en 
gå/løberute på 6,6 km, en cykelrute på 
12 km og en cykelrute på 17 km.

Vel mødt i Præstegården!

Nyt fra kirken

Så er vi færdige med at bygge

Snart er det ikke mere Gert Løvlund 
Pedersen eller Birgit Boisen, der ringer 
solen op eller ringer til kirkegang om 
søndagen ved Hatting kirke.

Fra august ringer vore kirkeklokker 
nemlig ”automatisk. ”

Menighedsrådet har diskuteret 
 klokkeringning i flere år. 

Det er et hårdt arbejde at ringe, og 
det er stressende at skulle huske at ringe 
hver dag på bestemte tider. Arbejds
tilsynet påpeger, at der er nogle dårlige 
arbejdsstillinger for vore ”ringere”. 

Derfor har vi søgt provstiet om at 

måtte få lavet automatisk klokkering
ning. Det er nu bevilget. Vi har valgt 
firmaet Thomo fra Broby, som er et 
firma med stor erfaring. De har etableret 
klokkeringning ved mange kirker, bl.a. i 
Juelsminde kirke. 

Nu skal vi beslutte hvornår, hvordan 
og hvor længe, der skal ringes, således 
at ringningen kan ske, som vi vil have 
det. 

Der kan altid fortsat ”ringes manuelt” 
ved specielle gudstjenester, eller ved f. 
eks. bryllupper og begravelser.

Det bliver ofte diskuteret, om man 

kan høre forskel på automatisk og 
 manuel ringning. De fleste vil ikke 
kunne høre forskel, men der er nogen, 
der mener, at lyden bliver mere kedelig. 
Vi er flere, der i den senere tid har hørt 
automatiske klokker, og vi kan ikke høre 
forskel på disse og klokker, der ringes 
manuelt. Den største forskel i lyden lig
ger i klangen fra de forskellige klokker.

I en indkørings periode, vil vi kunne 
høre klokkeringning i dagtimerne  det 
håber vi, at især naboer vil bære over 
med. 

Nu slipper de for at klokke i det

Søndag 14. juni 2009 inviterede menig
hedsrådet på vin og kransekage efter 
højmessen for at fejre, at byggeriet af de 
nye velfærdsfaciliteter ved kapellet er 
færdigt og taget i brug af personalet ved 
kirkegården. 

Vi kan nu glæde os over, at mange 
års overvejelser og diskussioner er forbi, 
og at vi har tidssvarende lokaler til brug 
mange år frem i tiden. 

Såvel arkitekten, som de involverede 
håndværkere, var inviterede og mødte 
frem sammen med tilstedeværende 
kirkegængere. I alt kunne vi mønstre en 
flok på 30 personer, så vi kan kun være 
enige med arkitekten om, at vore be
kymringer om hvorvidt kontoret måske 
var for lille, viste sig at være unødven
dige.

Sådan ser kapellet ud nu, hvor det er blevet udvidet med velfærdsbygninger til personalet.
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August
søndag 2. kl. 9.30 
8. s. e. trin. v/Mogens 
Bering Rasmussen
søndag 9. kl. 9.30 
9. s. e. trin. Kirkekaffe
søndag 16. kl. 11.00
10. s. e. trin.  
tirsdag 18. kl. 13.30
Hatting Centret  
søndag 23. kl. 9.30
11. s. e. trin.  
søndag 30. kl. 19.00 
12. s. e. trin.  
v/Bodil Jølver

September 
søndag 6. kl. 9.30
Høstgudstjeneste  
søndag 13. kl. 9.30 
14. s. e. trin.  
v/Dorte Isaksen
tirsdag 15. kl. 13.30
Hatting Centret  
torsdag 17. kl. 10.00
Høstgudstjeneste 
for før-skolebørn
søndag 20. kl. 11.00 
15. s. e. trin.  
v/Dorte Isaksen
søndag 27. kl. 19.00 
16. s. e. trin. Kirkekaffe

 

Oktober 
søndag 4. kl. 9.30
17. s. e. trin.  
tirsdag 6. kl. 13.30
Hatting Centret  
søndag 11. kl. 9.30
18. s. e. trin. 
søndag 18. kl. 9.30 
19. s. e. trin. Kirkekaffe
søndag 25. kl. 19.00 
BUSK  

november
søndag 1. kl. 9.30 
Alle helgens dag  
v/Arne Simonsen
tirsdag 3. kl. 13.30 
Hatting Centret
søndag 8. kl. 9.30
22. s. e. trin.  
søndag 15. kl. 9.30 
23. s. e. trin.
søndag 22. kl. 9.30 
Sidste s. i kirkeåret  
søndag 29. kl. 19.00 
1. s. i advent  Menighedsrådet

Menighedsrådmøder
tirsdag den 11. august.  
tirsdag den 8. september. 
tirsdag den 20. oktober.

Alle møder er offentlige og afholdes 
i konfirmandstuen i præstegården 
kl. 19.00. 

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

næstformand
Grethe Laursen
Tlf. 75 65 32 10
E-mail: wlaursen@stofanet.dk

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

Kontaktperson
Bodil Juul
Tlf. 75 65 31 79
E-mail: b-o12@stofanet.dk

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

sekretær
Lone Høj Langgaard
Tlf. 75 65 35 78 
E-mail: siflo@mail1.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
Arne Simonsen har frem til og med 
1. november tjenesten, hvor intet 
andet er anført. 
Herefter er Anna-sofie Orheim 
Andersen tilbage efter forhåbentlig 
vel overstået studieorlov.
embedet passes under ferie og 
fridage af sognepræsten i tamdrup, 
dorte stenberg isaksen.  
tlf: 75 65 45 22 eller af  Bodil 
Jølver, som er konstitueret sogne-
præst i tamdrup frem til  
 31. august. tlf:  75 83 17 81 

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
Birgit 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 

v/Preben Andersen
Overholm 24 B • Hatting

8700 Horsens
Tlf. 75 65 33 95 • mobil 40 20 33 95

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

Alle former for reparation 
Klargøring til syn

Arne simonsen har frem til 1. november 
tjenesten, hvor intet andet er anført. 

Kirkebil til alle gudstjenester.  
ring til Aages taxa,  

tlf. 75 89 08 22 inden lørdag kl. 16

Én ting fik Jane og Jens Troense fra Horsens på det rene un
der deres seks uger lange vandring ad pilgrimsruten Camino 
Santiago de Compostela i Spanien. Snorken lyder ens, uanset 
hvor i verden du kommer fra!

Hvis du vil høre, hvad ægteparret ellers har at sige om det, 
de uden at tøve betegner som en livsoplevelse, så mød op i 
præstegården tirsdag 6. oktober kl. 19.00. Det er – som altid – 
gratis at deltage i sogneaftenen.

Jane og Jens’ Troenses beretning, er en beretning om  
800 km vandring fra Pyrenæerne i øst over den flade Meseta 
frem til bjergene i vest, hvor aspostlen Jacob ligger begravet. 
En imponerende katedral er bygget der. 

Det er en fortælling om de daglige strabadser, og om det 
forunderlige i at sove et nyt sted hver nat. Sommetider var der 
blot totre pilgrimme, andre gange over hundrede  og mindst 
én af dem snorkede. 

Mødet med den katolske tro står stærkt. Men stærkeste står 
mødet med mennesker fra hele verden  et møde i åbenhed og 
glæde. Jane og Jens Troense fortæller spændende og engage

ret og svarer gerne på spørgsmål. 
Drømmer du selv om at gå ad Caminoen, så er det en sær

lig aften for dig.

Snorken lyder ens på alle sprog
Jane og Jens Troense fik en oplevelse for livet, da de vandrede 800 kilometer ad den legendariske pilgrimsrute Canimo Santiago de Compostela.

Et lille stop på den pilgrimsvandring, som du kan høre Jane 
og Jens Troense fortælle mere om tirsdag 6. november 
kl. 19.00 i præstegårdens konfirmandlokale.
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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 



agriteam.dk/Horsens
Ejendomsmæglerfirmaet Riishøj

Vi sælger alle typer af 
ejendomme – såvel bolig 
som landbrugsejendomme. 

Vi arbejder målrettet for at få 
netop din ejendom solgt, 
hvor vi ønsker en personlig 
handel – hver gang! 

agriteam.dk/Horsens
Ejendomsmæglerfirmaet Riishøj 
Storegade 4, 8700 Horsens 
Tlf. 7565 3289 Fax. 7565 3288 
Mail: pr@agriteam.dk

Martin Vinther    Peder Riishøj www.agriteam.dk/Horsens

•  OMBYGNING
•  I STANDSÆTTELSE
•  T I LBYGNING
•  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


