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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
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Drop den løftede 
pegefinger!

Næste nummer 

hattingbladet udkommer næste gang i 
midten af april. deadline for indlevering 
af stof til næste nummer er 21. marts.
årets to sidste udgaver har deadline 
henholdvis 20. juni og 19 september.
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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.

af Sinnet ellehauge haag
redaktør af hattingbladet

Nu er det igen ved den tid, hvor alle ge-
neraler skal lette rumpetten fra sofane-
seren og begive sig af sted til den årlige 
forsamling i den eller de demokratiske 
samlinger, hvor de slår deres folder 
til daglig. Der er generalforsamling i 
Hatting Idrætsforening og i Hatting 
Borgerforening og sikkert også i nogle 
andre lokale fora, som jeg lige har glemt 
i skrivende stund.

Og ja - jeg ved godt, at gene-
ral i den forbindelse slet ikke 
står for general som i en titel 
indenfor forsvaret, men for 
overordnet eller øverste for-
samling. Og ja Steen  
Lauridsen - fmd. for Hatting 
Idrætsforening - jeg er fuld-
kommen enig i, at det er vigtigt, at man 
gør brug af sin demokratiske ret og pligt 
og møder op til denne forsamling, hvis 
man ønsker at bidrage til udviklingen. 
Jeg er til gengæld ikke enig i, at man op-
når, hvad man gerne vil ved at påpege 
det med løftet pegefinger år efter år og 
forsøge at engagere sine medborgere 
gennem dårlig samvittighed.

Vi bor i et dynamisk landsbysam-
fund. Der er masser af gang i Hatting. 
Super Brugsen udvider. Skolen bygger 

til. Der bliver arbejdet på en bypark og 
gode folk er nu i gang med at skabe en 
sansehave i forbindelse med Hatting-
centret, så de otte demente beboere trygt 
kan færdes uledsaget udenfor i et skær-
met område. Badminton, gymnastik og 
håndboldafdelingen i Hatting Idræts-
forening summer af liv. Folkedanserne 
er så mange, at de nærmest skaber 
trafikprop, når de mødes i forsamlings-
huset, som i øvrigt nu får nyt gulv. Det 
myldrer med grønklædte spejdere i alle 

aldre i Spejderbyen. Kirken 
byder på gospelworkshop 
med en af Danmarks frem-
meste instruktører og på vok-
senkor og band. En mor har 
på eget initiativ lige skaffet 
næsten 200 sponsorerede re-
fleksveste til byens børneha-
ve. Vi har et landsbyblad med 

hjemmeside, som - i al beskedenhed - er 
udtryk for frivilligt engagement. Og jeg 
har sikkert glemt nogen eller noget. I så 
fald - undskyld!

Min pointe er, at de gode initiativer 
trives i bedste velgående i Hatting. Og 
det gør de kun, fordi tilpas mange enga-
gerer sig og yder en indsats. Ellers dør 
den slags ud. Vi er måske ikke så gode 
til at gå til generalforsamlinger - men så 
er der jo rum til forbedring. Og det er vel 
slet ikke så ringe endda?
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sted i Juelsminde . Henrik Krogslunds 
økonomi var ikke så kriseramt. Han 
havde pengene – Egon Henneberg hav-
de ideen og produktet. Sammen har de 
etableret firmaet EvolutionParts ApS.

- Da jeg så No. 1 vandlåsen, var jeg 
klar over, at den udfylder et enormt 
behov på markedet, fortæller Henrik 
Krogslund. Det er simpelthen en super 
god idé, så det projekt måtte jeg bare 
være med i.

Egon, Laila og Henrik lægger ikke 
skjul på, at det har været slidsomt at nå 
dertil, hvor der nu er skrevet fakturaer 
på de første vandlåse.

- Der er så meget papirarbejde og 
bureaukrati forbundet med at etablere 
et firma og søge om patent, så man 
tror, det er løgn, siger Egon Henneberg. 
Havde jeg vidst, hvor besværligt det 
ville blive, er jeg ikke sikker på, at jeg 
havde kastet mig ud i det. Men nu, hvor 
jeg kan sætte mig bag rattet i firmabilen 
om morgenen og trille ud på landevejen 

for at møde kunderne, er jeg glad for, at 
vi gjorde det. 

Den første niche af forbrugere er fun-
det. Efterskolerne er vældigt begejstrede 
for No. 1 vandlåsen. Her er der mange 
baderum at vedligeholde – så vicevær-
ter, pedeller og servicemænd hilser den 
nye vandlås hjerteligt velkommen. Det 
er trods alt de færreste, der ligefrem 
insisterer på at få lov til at stikke hånden 
ned for at fjerne den grå, slimede og 
ildelugtende cocktail af hår, sæberester 
og døde hudceller.

Det var svært at holde kæft

af Sinnet ellehauge haag
redaktør af hattingbladetr

Hvis du kender situationen, så ved du 
også, at den som regel opstår, når du har 
allermindst tid og overskud til at gå i 
krig med opgaven.

Det var lige nøjagtig sådan dette, 
der for 1½ år siden affødte en lys idé i 
Egon Hennebergs hjerne. Entreprenør 
Henneberg, der blandt folk i Hatting 
er bedst kendt som Skipper, kom træt 
hjem fra arbejde og fik et af de der ”nu 
kan du godt se at få renset den vandlås, 
for ellers bliver jeg rigtigt sur” blikke fra 
sin kone Laila. Han vidste, at der ikke 
var nogen vej udenom! Og det var mens 
han lå på knæ i brusekabinen, at han 
tænkte: Det her må kunne gøres på en 
anden måde. En bedre måde. En selv-
rensende vandlås, så folk en gang for 
alle er fri for at rode i det ulækre afløb.

Nu er Skipper ikke en mand, der nø-
jes med at tænke. Han handler. Der blev 
udviklet flere prototyper og der blev 
kasseret flere prototyper. 

- Det sværeste af det hele var at holde 
kæft, mens udviklingsarbejdet stod på, 

fortæller Egon Henneberg. Den eneste, 
der vidste noget om projektet, var Laila. 
Vi var nødt til at holde kortene tæt til 
kroppen, så vi ikke risikerede, at nogen 
stjal ideen.

7. maj 2009 oprandt så den store dag, 
hvor No. 1 vandlåsen kunne patent-
anmeldes. Fra det øjeblik låsen fik sit 
patent pending nummer 200900589, 
kunne Egon og Laila Henneberg gå 

videre med udviklingsplanerne i al of-
fentlighed, for nu bliver man mødt med 
et erstatningskrav, hvis man kopierer 
No. 1 vandlåsen.

Pengemanden
I foråret stod Skipper altså med en pa-
tentanmeldt prototype på No. 1 vand-
låsen i hånden. Men finanskrisen havde 
sat sit eftertrykkelige fingeraftryk på 

entreprenør-branchen, som stort set er 
gået i stå.

- Der var desværre tomt på kistebun-
den, fortæller Egon Henneberg. Jeg stod 
med et genialt produkt – men savnede 
pengene til at sætte en produktion i 
gang.

Heldigvis er Skipper en mand med 
mange kontakter. En af dem er en kvin-
delig kollega fra entreprenør-branchen, 
og hendes kæreste Henrik Krogslund er 
værktøjsmager og ejer af AØ Drejeværk-

Kender du det, 
at vandlåsen i 

brusekabinen stopper 
til, og du må i 

gang med at rage 
en grå, slimet og 

stinkende masse af 
hår, sæberester og 
døde hudceller op 

fra gulvets dyb?

Vandlåsen

no. 1 vandlås koster 475,- kr. incl. moms.
du kan købe den direkte på 
kontoret på oensvej 7 i hatting, 
eller via evolutionParts webshop på 
adressen: www.evolutionparts.dk
Yderligere oplysninger hos  
egon henneberg, tlf. 27 83 07 83

Egon Henneberg (i midten) havde ideen til No. 1 vandlåsen - Henrik 
Krogslund havde pengene. Nu er de makkere i det nystiftede firma 
Evolution Parts, som har til huse på Oensvej 7 i Hatting.

Skippers kone, Laila, har sagt sit job som social- og sundhedshjælper 
op. Nu skal hun styre regnskaberne hos Evolution Parts.
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AMALIELUND MAD

v/ Henrik og Pernille

Tlf.: 75 61 51 26
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Nu kan solstrålerne ses i trafikken
af Susanne Munch Jensen

Mor til fire hattingbørn

2. december var vi på tur til Århus med 
børnehaven Solstrålens maxi-gruppe. Vi 
var på en skøn tur i Den Gamle By og 
se Jul i gamle dage – og det var en super 
dag for både børn og voksne. 

Kort tid efter vores ankomst fik jeg øje 
på en anden børnehavegruppe. Her gik 
alle børn med refleksveste, og de fan-
gede bare så meget ens blik. Super god 
idé - var mit første indtryk. 

Men jeg må sige, at da vi sad i spise-
stuen og skulle spise madpakker, og der 
pludselig stod en lille dreng ved døren, 

hvis børnehave var gået uden ham – ja, 
så ringede alarmklokkerne i mit hoved. 

Vores børn fra Solstrålen havde 
hverken telefonnumre eller lignede på 
sig – og det fik mine tanker i gang. Det 
ville jo være helt uudholdeligt, hvis der 
skete noget med børnene på sådan en 
tur. Tænk hvis de blev væk – og måske 
endda kom til skade!

Den lille dreng der var blevet væk 
og billederne af alle de hurtigt kørende 
biler og den tunge trafik gennem Hat-
ting hver dag, var – sammen med børne-
havegruppen med refleksvestene – det, 
der skulle til, for at skabe handling hos 
mig.

Jeg tog kontakt til Annelise (leder af 
solstrålen) og foreslog, at vi fandt nogle 
sponsorer, der havde lyst til at forære 
børnene i Solstrålen refleksveste med 
institutionens navn og telefonnummer 
printet på. Hun var med på ideen med 
det samme, og jeg gik hjem og gik i gang 
med at ringe og maile rundt til mulige 
sponsorer. 

Jeg fik en del afslag – men også flere 
positive svar. Hatting Brød lovede at 
sponsorere 113 veste, hvis de kunne få 
deres logo på vestene. Og så var det jo 
heldigt, at Hattingskolens musiklærer 
– John Pedersen – som lige nu holder 
orlov fra skolen, faktisk har fået sit eget 

trykkeri i Gedved. Han kunne godt 
klare opgaven med logoet på vestene 
– og en uge senere kunne jeg så over-
række Solstrålen 113 neongule veste 
med Hatting Brøds logo på den ene side 
af brystet og teksten Solstrålen, Hatting, 
76294190 påtrykt den anden side. 

Og minsandten om ikke flere spon-
sorer meldte sig på banen.

Vognmand Werner Nielsen fra Tor-
sted har foræret børnehaven 20 veste i 
voksenstørrelse. Børneulykkesfonden.
dk har sendt 60 børneveste. Og Falck i 
Horsens har skaffet mig nogle veste i 
flere størrelser.

Jeg har også modtaget en masse 
hjerte-reflekser fra Østjyllands Færdsels-

sikkerhedsudvalg (Vejdirektoratet), som 
børnene får med hjem. 

Vestene skal til gengæld blive i huset, 
og de ekstra veste, der er skaffet, vil der 
blive skrevet børnehavens navn og tlf. 
nr. på og lagt i huset som ekstra.

Tak til alle, som gjorde det muligt.

En juletur til Århus og en lille dreng, der blev væk, var det, der skulle til for at skaffe alle børn i Hattings børnehave Solstrålen en refleksvest. 
Det er Susanne Munch Jensen, mor til fire Hattingbørn, der har taget initiativ til at få de mange veste sponsoreret af blandt andre Hatting Brød.

En glad lille frøken Solstråle er klar til at 
drage ud i verden iført refleksvest. Den 
unge mand ved hendes side ser lidt mere 
betuttet ud. Det behøver han ikke. Hvis 
han bliver væk, så står institutionens navn 
og telefonnummer printet på vesten.
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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

Som sendt fra himlen 
af Kirsten Pihl laursen
sekretær i borgerforeningen

Det var borgerforeningen, der stod bag 
dette års traditionsrige nytårstaffel. 

Der var nogen, der kom tidligt, og 
nogen kom senere, men alle havde det 
tilfældes, at humøret var højt og stem-
ningen god. 

Traditionen byder jo på sild og snaps, 
men i år var traktementet udvidet med 
varm leverpostej med bacon.  Og der 
blev spist. Byens bager havde været så 
venlig at sponsorere både brød og varm 
leverpostej med bacon, og der var rigelig 
af det. Så meget, at selv om bestyrelsen 
var kommet til at prøvesmage bacon i 
køkkenet, hver gang de gik forbi, var der 
stadig masser til anretterbordet. 

Silden var sponsoreret af SuperBrug-

sen, og som en god vane, måtte vi løbe 
efter flere sild. I år var det ikke helt let 
at finde egnet brugspersonale, idet de 
gemte sig som forskellige håndvær-
kerstatister. Endelig fandt jeg en VVS 
mand, som vidste alt om sild.

Som dagen skred frem, blev stemnin-
gen bedre og bedre. Der var fuldt hus 
og flere borde måtte i hast stilles op, for 
at alle kunne komme til at sidde ned. 
Stemningen kom på kogepunktet, da en 
taler bød sig til. Det var nemlig John C. 
Ullerup fra den gamle Hatting Anten-
neforening. Med sig havde han en check 
på 51.000 kr., som de var blevet enige 
om at Borgerforeningen skulle admini-
strere. Dette vil vi bestræbe os på. Vi vil 
nu få sat gang i gulvprojektet. »Penge 
fra antennen deroppe, kommer ned på 
jorden«.

I de sidste år har vi skrevet og ikke 
mindst snakket meget om et nyt 
gulv i Hatting Forsamlingshus. 

Der har været holdt møder, 
sendt pengeansøgninger til fonde, 
indhentet ekspertviden, set på 
træsorter og bønfaldet lokale om 
sponsorater. Nu er bønnerne 
blevet hørt. Flere har sponsoreret 
penge, og nu går processen i gang. 

De afgørende store beløb er 
netop indkommet, så NU er der 
penge nok til at få det gulv, som 
kan komme alle til glæde. Dag-
plejerne, som mødes i Forsam-
lingshuset og holder »legestue« 
med alle ungerne hver uge, har 
i deres budget afsat et betydeligt 
beløb. Dette er med til at gøre det 

muligt at sætte gang i den længe 
ventede udskiftning af gulvet. Og 
som den helt store overraskelse 
og fantas tiske julegave, fik Borger-
foreningen overrakt en check på 
ikke mindre end 51.000 kr. fra den 
nu nedlagte Hatting Antenne-
forening.

Hatting Antenneforening er nu 
fusioneret med Antenneforening 
Horsens Syd, og derfor skulle 
regnskabet gøres op og overskud-
det deles ud. Du kan læse mere 
om fusionen mellem Hatting 
Antenneforening og Antenne-
forening Horsens Syd på side 20.

Borgerforeningen vil gerne sige 
antenneforeningen en stor TAK 
for donationen. 

Historien om et nyt gulv

Revyen udsat
Som stort slået op, så småt det blev. 

Der var egentlig et godt fremmøde i den 
indledende runde om aktører til revyen, men 
instruktøren vurderede, at vi ikke kunne nå at få 
noget stablet på benene til dette forår. Det skulle 
jo gerne blive et godt resultat. 

Vi fandt også ud af, at det måske var på tide at 
få skrevet nogle nye tekster. Borgerforeningen vil 
gerne signalere, at festen er for alle borgere i Hat-
ting, og så må der også være noget nytænkning i 
teksterne. Derfor arbejdes der med at holde revy 
i år 2011. 

Borgerforeningen vil gerne have endnu flere til 
at være aktive i processen omkring revyen. Så har 
du tid og lyst til ”fritidsarbejde med indbygget 
sjov samvær”, så vil vi gerne høre fra dig. Kontakt 
Borgerforeningens formand Peter Thyssen  mobil: 
40173165 for yderligere oplysninger.

Selvfølgelig bliver der en forårsfest i år alli-
gevel. Billetterne er allerede revet væk til denne 
lørdag aften. Revy eller ej, så skal det nok blive en 
god aften med dejlig mad og super musik.

Besøget hos Jysk blev en ”bestseller”. 
Gratis var det, og mange kom. Det er 
nemt at sælge oplevelser, der er gratis. 
Vi kom så mange, at vi nær havde taget 
Jysk på sengekanten. Det er jo ellers her, 
de har deres force. Troels Fynbo Larsen 
måtte i hast finde flere rundvisere. Hele 4 
hold af ca. 50 blev det til. Rundvisningen 
var meget professionelt udført af alle og 
det tog ca. 2 timer at gå det hele igen-
nem. Så havde vi også været i næsten alle 
kroge og set de topprofessionelle arbejds-
gange. Helt utroligt var det, at et lille 
transportbånd kan køre fra lastbilen ved 
lagerporten for at ende på øverste hylde 
i en fjern krog af lagerbygningen –  uden 
at røre menneskehænder.  Samtidigt kan 
man blot ved et tryk på en knap få at 
vide, hvor den ligger og hvornår den skal 
videre. 

En stor tak til Jysk for medvirken til 
dette arrangement.

Besøg hos Jysk blev en stor succes

Indkaldelse til generalforsamling

hatting borgerforening holder 
generalforsamling onsdag 17. marts 
2010 kl. 19 i forsamlingshuset.

dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning ved Peter thyssen
3. Fremlæggelse af revideret regnskab  
    ved anne Marie Madsen

a) hatting borgerforening
b) hatting Forsamlingshus

4. Fremlæggelse af hattingbladets      
    regnskab ved Jørgen Madsen
5. indkomne forslag:
6. Valg af bestyrelse:

På valg: Carsten bonde, Kirsten 
laursen og heidi Jensen.
Kirsten laursen modtager ikke genvalg
Valg af to suppleanter

7. Valg af revisorer:
På valg: Carsten Mejer, lars Schou

8. Valg af revisorsuppleant
9. eventuelt

borgerforeningen er vært ved et 
mindre traktement efter mødet.

Det tog to timer, at  
komme hele vejen rundt i  

det nyopførte kæmpelager i Uldum
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af Steen lauridsen
fmd. hatting iF

Jeg kan ikke kraftigt nok 
opfordre foreningens med-
lemmer til at møde frem til 
årets generalforsamling. Det 
er for bestyrelsen ikke nok 
med udtalelser om, at når der 
ikke kommer flere, er det et 
udtryk for, at det går godt i 
foreningen. Den forklaring 
kan vi ganske enkelt ikke 
bruge til noget!

Ja, det går udmærket i 
HIF – og det skulle det gerne 
blive ved med at gøre – men 
det kræver altså at:

● vi får tilbagemeldinger 
på det, vi laver 
● vi bliver præsenteret 
for nye ideer
● der er nye folk til 
bestyrelsesposterne
●  vi får kritik, når 
det er passende

Dette kan sagtens lade sig 
gøre i løbet af året, men gene-
ralforsamlingen er et natur-
ligt sted at ”lufte” sine ideer 

og tanker.  Det er her, de vig-
tige beslutninger skal tages. 
Det er her, de enkelte med-
lemmer kan aflevere ”ris eller 
ros”. Det er her, medlemmer-
nes indflydelse gør sig gæl-
dende. Og ikke mindst er det 

her, at foreningens fortsatte 
eksistens afgøres. 

Derfor er det så vigtigt, at 
netop DU kommer til gene-
ralforsamlingen!

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

Tid til generalforsamling 

af gudrun Mikkelsen
sekretær 

Folkedanserne havde en fin 
legestue 30. oktober med 
vores sædvanlige store kaf-
febord og amerikansk lotteri. 
Vi glæder os allerede til vores 
næste legestue 12. februar på 
Torsted skole, hvor Jelling 
Spillemandslaug kommer og 
spiller.  

 Juleafslutningen 7. de-

cember var også en vældig 
hyggelig aften med gløgg og 
æbleskiver.

Folkedansernes afslut-
ningsfest er lørdag 27. marts, 
og allerede mandag 29. marts 
begynder vi med stavgang. 
For dig, der er ny læser af 
HattingBladet, kan vi fortæl-
le, at Hatting Ifs folkedansere 
går stavgang om sommeren, 
mens danseskoene holder 
pause.

Programmet  for stavgang 
vil blive offentliggjort så 
hurtig som muligt – og det 
vil, som altid være at finde 
på hjemmesiden, så snart 
det foreligger. Vi håber, der 
vil blive stor tilslutning også 
denne sommer.  Vi går nogle 
fantastisk smukke ture og 
nyder vor medbragte kaffe i 
det fri. Alle er velkomne til at 
gå med. 

Nyt fra tennis-
afdelingen

HATTING  
IDRÆTSFORENING

holder
ORDINÆR GENERALFORSAMLING

23. februar 2010 kl. 19.00 i klubhuset

Dagsorden iflg. vedtægterne.
Evt. forslag skal være bestyrelsen  
i hænde senest 16. februar 2010

Hovedbestyrelsen/HIF

PS: 
Efter generalforsamlingen  

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

Nyt fra Folkedans

Vi har i denne sæson haft nogle gode 
oplevelser, nemlig natbadminton og 
julestævnet.

I natbadminton deltog 25 børn og 
unge fra kl. 18 – 24, og ”den fik hele ar-
men” i samtlige timer, så det var trætte 
børn, forældrene kunne lægge i seng, da 
de kom hjem.

Julestævnet var, som det plejer: alle 
fik vin og gavekort for at stille op, ter-
ningen afgjorde kampresultaterne og 

præmierne blev fordelt: 
1. Harry Petersen /Martin Bøje
2. Gert Jensen /Thomas Christensen
3. Carsten Frederiksen /Torben Eriksen
4. Linda Frederiksen/Anders Tyssen

Begge begivenheder kan der i øvrigt 
læses mere om på www.hattingbladet.
dk

I badmintonafdelingen glæder vi os 
over, at vi i år har et U15 turneringshold, 
at rigtigt mange børn har mod på at 

deltage i diverse stævner og at 33 børn 
og unge hver mandag tropper op til 
træning.  Det  lover godt for fremtiden!

Gode badmintonoplevelser
Til opslagstavlen

11. februar er der opstillingsmøde 
i klubhuset kl. 19 – 20
11.marts er der klubmesterskab for 
seniorer, old og veteraner. Se opslag 
i hallen fra den 22. februar.

af dan erik Jensen,
fmd. for tennisafdelingen

Foråret står for døren, og det varer ikke længe, før en 
ny tennissæson er på trapperne.

Efter denne vinter har de fleste vel behov for at 
komme ud i den friske forårsluft. På tennisbanen er 
der masser af mulighed for dette, og så giver det oven i 
købet en masse motion.

Tennisbanen blev anlagt for 20 år siden. Det var den-
gang en andelsforening med 50 anparter, men i 2008 
blev andelsselskabet opløst og tennisbanen blev over-
draget til Hatting IF.

I maj 2008 kom der gang i tennis under Hatting IF. 
Kontingent blev fastsat til 200 kr. pr. person og 500 kr. 
pr. husstand. Dette bliver også prisen i 2010 - og det 
synes vi er billigt.

Der er tilmelding til 
den nye tennis sæson 
søndag 11. april fra kl. 
10-12 på tennisbanen. 
Vi håber, at vi også kan 
gøre tennisbanen klar til den nye sæson denne dag.

De, som har været mellem i 2009, vil automatisk 
modtage et girokort, men I er selvfølgelig meget vel-
kommen til at møde op på tilmeldingsdagen. Hvis I 
har lyst, vil vi altid kunne bruge nogle ekstra hænder til 
klargøringen.

Hatting IF's 
Tennisafdeling

TILMELDINGSDAG

søndag 11. april 2009  
mellem kl. 10 og 12 på tennisbanen

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

 
På bestyrelsens vegne

Dan Erik Jensen (formand), Lars Dencker (kasserer), Helle 
Jenner (Sekretær)

Opstillingsmøde  

der holdes opstillingsmøde til 
tennisafdelingens bestyrelse 
torsdag 18. februar kl. 
19 i hatting klubhus.

I år foregår tilmeldningen på tennisbanerne søndag 11. april.
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Nyt fra håndbold
               af gitte nielsen

formand for håndboldudvalget

Vi har taget hul på sidste del af hånd-
boldsæsonen og der trænes igen flittigt 
i hallen efter juleferien. Vi har tre hold, 
der er rykket op, nemlig vores herrer i 
serie 2, U 12 piger i B rækken og U 14  
piger i A rækken. Der venter dem givet-
vis nogle hårde og spændende kampe.

Vi har i efteråret solgt klubdragter, og 
mange benyttede sig af dette tilbud. En 
stor tak til Middelfart Sparekasse, Bøje 
Kran - og maskintransport, Gardin Nyt, 
Horsens Portservice og Advokatfirmaet 
Beck & Partnere for støtten til dragterne.

 Weekenden efter påske tager vi igen 
til stævne i Flensborg. Vi har tilmeldt 
fire hold, og spillerne glæder sig allerede 
meget til turen.

Som noget nyt afholdt vi i efterårs-
ferien håndboldskole i samarbejde med 

DGI, desværre kunne vi ikke få hallen 
hele ugen, så det var kun U 12 og U 
14, der fik tilbuddet. Da det var for alle 
klubber og ikke så mange af vores egne 

spillere var tilmeldt, vil vi overveje, om 
vi afholder det igen på et andet tids-
punkt.

Sjove skud og svedig 
styrketræning
Lørdag 5. december trop-
pede håndboldtrænere og 
hjælpetrænere fra Hatting 
IF håndbold op i hallen med 
taskerne fyldt med sportstøj 
og forventninger.

Her blev de mødt af An-
ders (efternavnet er redaktio-
nen ubekendt) fra DGI, som 
var hyret til at give de flittige 
og engagerede trænere ny 
inspiration til den daglige 
træning. 

Det var pigespillere fra 
U12 og U14 holdet, der ud-
førte de øvelser og udfordrin-
ger, som Anders havde med. 
Det betød både målmands-

træning, styrketræning, 
skudtræning, opvarmnings-
spil og andre sjove og svedige 
udskejelser.

 Midt på dagen var der en 
velfortjent pause, hvor alle fik 
en sportsbolle, hvorefter det 
atter gik løs. Det var hårdt... 
men sjovt... sagde pigerne. 

 Trænerne var meget be-
gejstrede for Anders´ impo-
nerende træning og fik meget 
ud af denne dag. 

Der var bred enighed om 
hurtigt at gentage succesen.

af bjarne Skjøtt Sørnsen
herrehåndboldspiller i hatting

Ja, så skete det endeligt! En søndag aften 
i december lykkedes det for Hatting IF 
at få et herre senior hold klar til at spille i 
serie 2 i det nye år.

Efter en halv sæson hvor serie 3 hol-
det tabte to kampe var den sidste kamp 
mod rækkens tophold Rask Mølle afgø-
rende. 

Vi mente, at vi kunne klare skærene 
med uafgjort, da resultaterne i de andre 
serie 3 puljer skulle sammenlignes efter, 
hvordan man klarede sig mod sin egen 
rækkes nummer 1. Efter at have ført 
kampen mod Rask Mølle med op til fem 
mål, måtte vi ”nøjes” med uafgjort.

Efterhånden som resultaterne tikkede 
ind på infosport.dk i løbet af aftenen, 

oplevede vi noget en humørmæssig rut-
sjetur. I en anden pulje havde et tophold 
tabt helt uventet til et bundhold, og der-
med var et andet hold blevet nummer 2.  

Surt!!! Nu var vi pludselig ikke klar til 
serie 2 alligevel. Men så - ud af ingenting 
- opdagede Hal Henrik, at en helt tredje 
pulje først blev færdigspillet senere og 
vupti – så var HIF alligevel klar til serie 
2. Så der spiller vi nu!

Herre senior håndbolden har i en 
årrække haft svære kår i Hatting. I som-
meren 2006 satte  nogle få men trofaste 
håndbold tossede mænd sig for at etab-
lere et hold med træningstid én gang 
om ugen. De første par sæsoner tabte vi 
alle kampe – ja faktisk det gik mest ud 
på at begrænse nederlagene. 

Men rygtet om, at herre senior hånd-
bolden var i gang igen, havde spredt sig. 

Flere spillere kom til - yngre som ældre 
- og fra sidste sæson gik det fremad med 
bedre træning, samt spil og vundne 
kampe. 

Fra 2008 er vi faktisk blevet så mange, 
at vi nu har tilmeldt to hold. Vi har et 
godt socialt kammeratskab, og der er 
altid plads til flere, som har lyst til at 
prøve at spille håndbold i Hatting IF. 
Så har du lyst til at være med, så er der 
træning hver tirsdag kl. 20.30

Tak til vores sponsorer, som har gjort, 
at begge herre hold i år har kunnet an-
skaffe sig nye spillesæt. Og til alle Hat-
ting borgere – følg med i, hvordan det 
går holdene på infosport og mød op til 
vores hjemmekampe og støt håndbol-
den i Hatting.

Hurra for håndboldherrerne

Hatting IFs håndboldafdeling blomstrer i disse år. En af måderne af 
fastholde succesen på er ved at sikre, at trænerne får ny inspiration. 
Det fik de, da Anders fra DGI var på besøg i begyndelsen af december.

Der var masser af forskellige 
øvelser til pigespillerne fra 
U12 og U14 holdet.

Håndboldafdelingen i Hatting Idrætsforeningen summer af liv og sportslig udvikling.
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• Fjernvarme
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• Træ & Stoker anlæg
• Solvarme
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RING - Vi er altid friske med en pris...

lyngsoevvs@lyngsoevvs.dk • lyngsøvvs.dk

                   af line Juul
fmd. for gymnastikafdelingen

Vores hold er kommet godt i gang i det 
nye år og arbejder nu meget målrettet 
mod vores højdepunkt , nemlig forårs-
opvisningen i Hatting hallen 7. marts 
2010 (se annonce).

Vi håber at se rigtig mange tilskuere 
den dag og forventer det som altid 
bliver en festlig og fornøjelig dag med 
gymnastikken i centrum.

Igen i år har vi fundet lokale er-
hvervssponsorer til at finansiere opvis-
ningsbluser til vores gymnastikhold. 
Det er vi meget taknemlige for! Bespa-
relserne kan give os muligheder til at 
imødekomme nogle af instruktørernes 
ønsker. Det giver os også muligheder 
for at spare op til større indkøb af f.eks. 
redskaber til springgymnastik.

Juletræsfesten var igen en succes. For-
samlingshuset var fyldt med julestemte 
børn og voksne, der blev juleklippet og 
sunget julesange, godt hjulpet igen i år 
af Mette og Lene. Det flotte juletræ blev 
igen i år sponsoreret af Niels Erik Jør-
gensen fra Tømrerstuen. Aftenens finale 
blev besøget af julemanden og den store 
slikpose.

For at se og opleve andet end vores 
lille gymnastiksal, har vores instruktører 
i løbet at sæsonen været på inspirations-
kurser. Nogle af vores gymnaster har 
været på ”Børne -fællestræning, Drenge-
træf eller Pigetræf ”, som DGI og andre 
lokalforeninger har været initiativtager 
og arrangører af.

I bestyrelsen er vi ved at planlægge 
vores forårsopvisning 7. marts, og søn-
dagen før skal alle hold til ekstra træ-
ning i Hatting hallen, en slags general-

prøve for instruktører, hjælpeinstruktø-
rer og gymnaster.

19. januar  havde vi opstillingsmøde. 
Desværre måtte vi sige farvel til Heidi 
Christiansen. Til gengæld kunne vi sige 
velkommen i bestyrelsen til Berit Berdin 
og Line Læsøe. Det er dejligt , at vi fort-
sat kan rekruttere til bestyrelsen hvilket 
viser, der er folk i byen der har lyst og 
interesse i gymnastikarbejdet .Vores ny 
konstituering vil blive offentliggjort på 
senere tidspunkt, da alle fra bestyrelsen 
ikke var til stede til mødet.

Nyt fra gymnastik

 

Kom til  forårsopvisning i Hatting

 Søndag 7. marts 2010 kl. 14.00

Hatting Idrætsforening sender 10 hold på  

gulvet ved den årlige gymnastikopvisning i Hattinghallen.

Vi har også et spændende gæstehold på programmet:

DGI’s Powerhold

Alle er velkomne

  Entré:  30 kr. for alle over konfirmationsalderen

Efterlysning

hvis der er forældre, unge mennesker 
eller andre med gymnastik interesse , som 
kunne tænke sig et instruktørjob - eller 
overvejer det - så giv bestyrelsen et praj. 
Vi vil være meget taknemlige for alle 
henvendelser og forslag til instruktøremner.

Lige som sidste år lægger Hatting hallen gulv til gymnastikopvisningen. I år er det søndag 7. marts. 
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Knoglestærk 
i stedet for 
knogleskør

af Christina bech
sundhedsguide

Vores skellet er vores bærende element, og vi er afhængige af, 
at der er stærkt og stabilt.

Dem, der har prøvet at brække noget ved, hvordan det er, 
at være sat ud af spillet.

Hvis vi ikke fra begyndelsen passer godt på knoglerne, kan 
det have uheldige konsekvenser.

Vores knogler bliver opbygget til og med 30 års alderen. 
Derefter taber vi hele tiden knoglemasse. Hvor meget, vi 
taber, afhænger både af vores udgangspunkt og af, hvad vi 
spiser og drikker. Jo mere knoglemasse, der bliver opbygget 
inden den maksimale masse er nået ved de 30 år, jo længere 
varer det, inden den er opbrugt. 

Med alderen tæres der på reserverne - det er helt uund- 
gåeligt. Knoglerne taber lidt efter lidt af deres substans - og 
dermed også stabilitet. I værste fald bliver knoglerne så po-
røse, at de brækker for et godt ord. Og så taler man om osteo-
porose.

Hvis knoglerne bliver skøre
Knogleskørhed er den mest udbredte kvindesygdom her-
hjemme, hvis man gør det op i antal sygedage i sengen.

Sygdommen kaldes også osteoporose og betyder ’porøse 
knogler’. Og sagt meget enkelt, så er knogleskørhed en syg-
dom, hvor knoglerne brækker som følge af mangel på calcium 
og andre mineraler i knoglerne.

Allerede som barn og ung er det derfor af stor betydning at 
opbygge et kraftigt skellet. Det kan man gøre med sund kost, 
som indeholder godt med calcium og mineraler. D- vitamin er 
også en vigtig del og så, selvfølgelig masser af motion.

Kvinder har hyppigere problemer med afkalkning end 
mænd. Det skyldes, at kvinder i overgangsalderen afkalker 
knoglerne, fordi ophøret af østrogen-produktionen ændrer 
på knoglernes protein- og kalkindhold. Østrogen er vigtig for 
knoglernes opbygning og mineralisering og for, at mindske 
knogletabet. 

Knoglerne skal styrkes, ligesom muskler, men det kræver, 
at de bliver påvirket gennem belastning. Styrketræning er 
effektivt, når det gælder forebyggelse af knogleskørhed. Man 

bør træne med vægtmodstand mindst 3 gange om ugen. 
Det er også effektivt at hoppe, som nogle forskere i en  

japansk forskningsgruppe har fundet ud af. 30 hop pr. uge og 
med så kraftige hop som muligt, har en positiv effekt på mine-
raltætheden i knoglerne.

Der er lavet et forsøg, der viser, at unge kvinder ved helt 
overkommelig hoppetræning og med maksimal hoppeinten-
sitet, kan effektivisere knoglemineraliseringen. Det er også ef-
fektivt at gå eller løbe en tur. Svømning og cykling er der ikke 
nok knoglebelastning ved, men disse motionsformer er gode 
for musklerne og konditionen.

Andre gode ting som kan forebygge
De fleste har hørt, at rødvin er godt, men i moderater mæng-
der. Rødvin indeholder resveratrol og flavonoider, som kan 
styrke knoglerne, og derfor er et moderat forbrug af rødvin 

Stavgang er en vældig effektiv motionsform, når 
det gælder om at forebygge knogleskørhed

enten en neutral eller måske endog en positiv faktor, som også 
kan have en gavnlig virkning på andre områder af helbredet. 

Det er måske logik for sprællemænd, at for at forebygge tab 
af kalk i knoglerne skal man spise en kalkholdig kost. Men det 
ER faktisk mere kompliceret end som så.

Det, man ikke spiser, kan nemt være ligeså vigtigt, som 
det, man spiser. Der findes nemlig fødevarer, som FJERNER 
kalk fra kroppen. Alkohol (bortset fra rødvin), koffein (som 
der er masser af i kaffe) og kulsyreholdige drikkevarer som 
sodavand, stjæler kalk fra kroppen. Det gør sukker også. Hver 
amerikaner spiser i gennemsnit 75 kg raffineret sukker pr. år. 
Alle former for sukker øger nettotabet af kalk, magnesium, 
krom og andre mineraler gennem urinen. 

Kalk (Calcium) findes i mange fødevarer,, men den skal 
indtages sammen med D-vitamin, for at kunne optages or-
dentligt i kroppen.

Risikofaktorer

disse faktorer påvirker udviklingen af knogleskørhed
alder
Mangel på motion
Mineralmangel
Kalkfattig kost
dårlig fordøjelse
Vitaminmangel, specielt d-vitamin. 
Mangel på sollys.
Stort animalsk protein indtag (kræver meget kalk at omsætte)
arvelige faktorer
Østrogenmangel (menstruationsophør i en tidlig alder.) 
rygning (nedsætter kvinders østrogenniveau) 
alkohol og koffein

Vitamin D

Vitamin d har stor betydning for kroppens optagelse af kalk fra 
tarmen og er dermed vigtig for at sikre kroppen den mængde 
kalk, der er nødvendig for at vedligeholde knoglesystemet.
den vigtigste kilde til vitamin d er sollys. Sollyset vil normalt hos 
en yngre person let kunne dække kroppens behov for vitamin 
d. Med alderen nedsættes hudens evne til at danne vitamin d, 
således at en 70-årig kun har ca. 25-30 % af den kapacitet, som 
en 20-årig har. Man bliver derfor med alderen mere afhængige 
af den mængde vitamin d, som man indtager med føden. 
dansk mad er generelt meget fattig på vitamin d 
(gennemsnitligt 2,5 µg / 100 ie dagligt), og selv ved 
indtagelse af store mængder fed fisk, er det ikke muligt 
at opnå en tilstrækkelig mængde vitamin d (800 - 1000 iu 
dagligt) til at sikre sig mod vitamin d mangel udelukkende 
via kosten. Man bliver derfor med alderen afhængig af 
vitamin d kosttilskud, hvis vitamin d mangel skal undgås.

Kosttilskud mod knogletab

en række næringsstoffer har indflydelse på knoglesundheden.
Med et kombineret kosttilskud har du en 
chance for at være godt dækket ind.

Cal-Mag 1:1 Citrat
dette er et letoptageligt calcium-magnesiumtilskud, 
der giver en optimal optagelse for alle 
aldersgrupper og bidrager til sunde knogler.
anbefalet dosering: 3 kapsler dagligt med indhold 
af 500 mg calcium og 500 mg magnesium i 
citratform og 25 mcg d3-vitamin samt urter.

osforte Kalk 
Kalk (osForte) er et kendt kalktilskud, der styrker knoglerne 
og har et højt indhold af andre relevante næringsstoffer 
som f.eks. d-vitamín, magnesium og vitamin b6 m.fl.

Chondro-lenk 
hjælper ved opbygning af knoglebrusk, bevarer 
støddæmperegenskaber og udbedrer beskadiget brusk 
og tilmed formindsker risikoen for betændelse i de 
ramte led. der er ikke rapporteret om bivirkninger.
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af Sinnet ellehauge haag
redaktør

Med jævne mellemrum læser vi i avisen 
om demente, der har forladt deres lejlig-
hed og må efterlyses. 

En gang imellem ender historien 
godt – men desværre ikke altid. Hatting 
Centeret har en demensafdeling med 
plads til otte beboere. For nogle år siden 
var beboerne ofte ”kun” ældre, nu an-
vendes de otte lejligheder udelukkende 
til demente.

Nogle af disse beboere har det godt 
fysisk. Derfor vil de naturligvis gerne ud 
at gå. De har måske haft en have engang 
- eller haft et udendørs arbejde. 

Dette er en ret umulig situation, fordi 
medarbejderne ikke har de tidsmæssige 
ressourcer til at gå ture med den de-
mente – og den demente ikke kan finde 
rundt alene på egen hånd. Det er heller 
ikke sikkert, den demente har lyst til at 
følges med nogen. At Hatting Centret 
ligger lige op af en befærdet vej og en 
jernbane, gør ikke situationen bedre.

Et skærmet areal 
Løsningen på problemet kunne være et 
afgrænset udendørs areal i tilknytning 
til Hattingcentret, hvor de demente, 
der måtte have lyst, kan færdes på egen 
hånd i trygge omgivelser. Det er derfor, 
der nu bliver lavet en sansehave i til-
knytning til Hatting Centret.

Et hurtigt arbejdende udvalg bestå-
ende af Agnes Bechmann, som arbejder 
på Hatting Centret, Karen Ludvigsen, 
som har været den kommunale kon-
taktperson, Bent Nygaard, som stiftede 
og siden solgte anlægsgartnerfirmaet af 
samme navn og lokale Helge Simmels-
gaard, som er en erfaren herre, når det 
gælder om at søge midler hos diverse 
fonde, har i nogle måneder arbejdet på 
planerne med at anlægge en sansehave. 
Et arbejde, der er foregået i tæt samar-

Sansehave ved Hatting Centret

bejde med Hatting Centerråd, repræsen-
teret ved formand Elly Madsen.

- En sansehave er, som navnet siger, 
en have, hvor der er noget at se, mærke, 
lugte, høre og måske også smage, for-
klarer Elly Madsen. Området er lukket, 
så den demente kan færdes trygt og frit. 
Man kan gå ud ad den ene dør, gå run-
der i haven og evt. komme ind ad den 
anden dør i demensafsnittet.

Erfaringer fra andre plejecentre for-
tæller om stor effekt af, at demente har 
denne mulighed.

For at sansehaven kan blive virkelig-
hed i løbet af 2010, er der tre opgaver, 
der skal løses:
1. Der skal udarbejdes en plan
2. Der skal skaffes penge
3. Der skal skaffes frivillig arbejdskraft 

til at anlægge sansehaven.
Der er sikkert allerede mange, der har 
tænkt: Er det ikke kommunen, der skul-
le løse denne opgave? 

- Det er det måske, siger Elly Madsen. 
Men så lander vores ønske om en san-
sehave i en meget stor bunke af andre 
ønsker, og så tør vi ikke gætte på hvilket 
årti sansehaven bliver en realitet. Der-
for synes vi, det er en god idé at se, om 
vi ikke kan løfte i fælles flok og få løst 

denne opgave.
Sansehaveudvalget er klar over, at 

Hattingskolen sammen med byens  
foreningsliv er i fuld gang med at om-
danne arealerne omkring skolen og 
hallen til en kombineret legeplads og 
bypark. Og sansehaveudvalget under-
streget, at deres projekt på ingen måde 
er tænkt som en ”konkurrent” til bypar-
ken.

- Jeg synes, det er en rigtig god idé 
med en bypark i Hatting, siger Helge 
Simmelsgaard. Og jeg kan ikke se, at de 
to projekter kommer på kollisionskurs. 
Det er ikke de samme fonde, vi forsøger 
at hente penge hos – og det er to helt 
forskellige målgrupper, vi henvender os 
til. Desuden er projektet med en bypark 
så stort, at vi gerne skulle være færdige 
med at anlægge sansehaven, når der 
bliver brug for de frivillige hænder til 
arbejdet med byparken. 

Der er søgt penge
Der er i midten af januar udsendt ansøg-
ninger til 20-25 fonde, primært lokale, 
men også enkle landsdækkende fonde. 

Hvis nogen har lyst til at støtte etab-
leringen af en sansehave for de demente 
beboere på Hatting Centret, så vil et-

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. 12.45 - 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 lige 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. 13.00-14.45
”Frisk motion” v/fysioterapeut Mariann
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.  
Træværksted v/Bent Pedersen

hver torsdag
K. 9.30
Strikning til Aktion Børnehjælp.Den 
sidste torsdag i hver måned.
Kl 19.30
Skakaften i Hatting Skakklub (Kun ulige uger)
Kl. 9.30
Den sidste torsdag i hver måned er der 
strikning til Aktion Børnehjælp.

hver fredag
Kl. 13.00
En go’ snak og et glas portvin

Hatting Centret – aktiviteter frem til maj

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.

Februar 
tirsdag 16. kl. 13.30
20 kr. pakkebanko
torsdag 18. kl. 13.30 
Foredrag af Jette Seidenschnur  
»Ud af Jehovas Vidner! Og hvad så« - pris 25,- kr.
tirsdag 23. kl. 13.30
Gudstjeneste ved Anna Sofie Ohrheim Andersen
onsdag 24. kl. 18.00
Generalforsamling, centerrådet der 
serveres aspargessuppe

Marts
tirsdag 2. kl. 13.30
20 kr. pakkebanko
tirsdag 9. kl. 19.00
Bankospil
onsdag 10. kl. 13.30 
modeopvisning ved Smartex
torsdag 11. kl. 13.30
Gurli Strandløv, sang med blandet kor
tirsdag 16. kl. 13.30
Gudstjeneste ved Anna Sofie Ohrheim Andersen
onsdag 17. kl. 18.00
Centerrådet holder hyggeaften med beboerne
onsdag 24. kl. 12.00 
Påskefrokost

april
tirsdag 6. kl. 13.30
Gudstjeneste ved Anna Sofie Ohrheim Andersen
tirsdag 13. kl. 19.00
Bankospil
torsdag 15. kl. 13.30
Stensballe Harmonika
tirsdag 20. kl. 13.30
20 kr. pakkebanko

Fakta om demens

alzheimerforeningen anslår at 
omkring 70 -80.000 personer i 
danmark har en demenssygdom.
1/3 af disse har demens i meget 
mild grad, 1/3 i mild grad og 1/3 
i moderat til svær grad.
der kommer ca. 15.000 nye 
tilfælde til hvert år.
til sammenligning er der ca. 12.000 
personer, der hvert år får en blodprop 
i hjertet og 32.000, der får kræft. 
demens er dermed en hyppig tilstand 
og demenssygdommene udgør 
samlet set en folkesygdom.

Budget for Sansehave Hattingcenteret

 Materialer arbejde

oprydning beplantning og gamle fliser  10.000
Ændring terræn 5.000 5.000
hegn og hæk 15.000 15.000
belægning egnet til rollator og kørestol 40.000 40.000
Planter 20.000 15.000
el, belysning 10.000 10.000
Vandsten 10.000 10.000
Pavillon/lysthus 30.000 5.000
Faste bænke, fuglefoderbræt m.v. 25.000 3.000
højbede 3.000 5.000
i alt 158.000  118.000
Sansehaveudvalget satser på at få størstedelen af arbejdet udført ved frivilligt arbejde.
der vil blive fremlagt regnskab ved hattingcenterets nytårskur i januar 2011. derudover 
vil fonde, der yder en donation, få tilsendt regnskab ved projektets afslutning.
en donation kan fremsendes til Sansehavens konto: 9877 4789483973. 
Projektets økonomi revideres af bankrådgiver anne Marie Madsen, tlf. 2860 9114.

hvert beløb, der indsættes på kontonum-
mer 9877 4789483973, blive modtaget 
med stor taknemmelighed.

Fra HattingBladets side skal lyde en 
stor opfordring til at bakke op om pro-
jektet med sansehaven. Både økonomisk 
og med frivillige hænder.

 Demens er en forfærdelig lidelse, 
som kan ramme hvem som helst – hvor 
som helst - når som helst ….. og altid 
uden at spørge først. 

Det kunne være dig – eller en, du 
holder af – der blev ramt næste gang.

Her skal den være - den afskærmede 
sansehave ved Hatting Centret.
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Historien 
om en 
fusion

                             af Jesper nielsen
  bestyrelsesmedlem, antenneforening horsens Syd

Jeg kom først ind i bestyrelsen af HAF, 
Hatting Antenne Forening, i august 
måned 2007. Derfor kan jeg ikke fortælle 
nogen lang historie om tiden før. Men 
jeg vil gerne fortælle om, hvad der er 
sket fra august 2007 og til nu.

I august 2007 var situationen den, at 
moderne teknologier bankede på dø-
ren. For at kunne levere højere internet 
hastighed og digitalt TV, skulle Hatting 
Antenne Forenings anlæg opgraderes. 
Hvis ikke det skete, ville vi ikke kunne 
stå distancen mod vores konkurrenter.

Valget var enten at finansiere op-
graderingen selv eller fusionere med 
en eksisterende forening. Udvalget af 
sidstnævnte var selv sagt ikke stort, men 
Antenneforening Horsens Syd lignede 
HAF på næsten alle punkter. 

Efter nogle møder med bestyrelsen i 
Antenneforening Horsens Syd og med 
Stofa, stod det klart at en fusion ville 
give rigtig mange muligheder. 

Ekstraordinær generalforsamling
På en ekstraordinær generalforsamling i 
oktober 2007, skulle medlemmerne væl-
ge, hvilken af tre mulige finansieringer 
bestyrelsen skulle arbejde videre med. 
Det blev fusionen med Antenneforening 
Horsens Syd, der vandt med tæt på 100 
procent af stemmerne.

I kølvandet fulgte flere møder med 
Horsens Syd og Stofa, inden Horsens 
Syd’s medlemmer blev præsenteret for 
fusionen på deres generalforsamling i 
november 2007. De stemte også – med 
stort flertal - for en sammenlægning. 

Så langt – så godt. Herefter fulgte 
endnu nogle møder, inden vi 4. decem-
ber 2007 på endnu en ekstraordinær 
Generalforsamling i HAF kunne frem-
lægge den endelige plan for fusionen. 

Medlemmerne stemte ja til planen, og 
opgraderingen af nettet gik i gang i be-
gyndelsen af 2008. I løbet af foråret 2008 
solgte vi masten til Niels Bie fra Niels 
Bie’s Maskinstation, som overtog den 
med alle lejemål. Alternativet var en dyr 
nedrivning. Den 30. juni 2008 stod Hat-
ting med et top moderne net, og HAF 
var teknisk set væk og dermed også 
bestyrelsen.

Med en Zaptor boks var det nu mu-
ligt at se digitalt TV og anvende forskel-
lige interaktive tilbud, som ”start forfra” 
på enkelte kanaler. 

Bestyrelsen i Horsens Syd blev ud-
videt med et medlem fra HAF - nemlig 
formand John Ullerup, der ikke ville 
komme på valg de første tre år. Ved 
generalforsamlingen i Horsens Syd i 
november 2008, blev jeg valgt ind i be-
styrelsen så vi nu var to medlemmer fra 
det gamle HAF.

Og hvad er det så, vi går og roder 
med i bestyrelsen? 

Udfordringer
En af antenneforeningernes store udfor-
dringer er de stigende priser fra kanal 
leverandørerne. Altså ikke Stofa, men 
Canal Digital, Viasat, TV2, SBC ect. 

Sammen med andre antenneforenin-
ger og Stofa har vi lagt pres på leveran-
dørerne for at få rimelige priser og for at 

kunne udnytte teknologiens mulighe-
der. Det er f.eks. hverken Stofa eller os, 
men leverandøren der bestemmer, om 
”start forfra” må være mulig på deres 
kanal/programmer. Vi kan heller ikke 
blande kanalerne i temapakkerne, som 
vi har lyst til. Flere leverandører kræver, 
at deres kanal skal ligge i foreningens 
udvidede pakke - pakke 2 - for også at 
kunne komme i en af temapakkerne. I 
alt har 200.000 husstande stået sammen 
og fravalgt Canal 9 på grund af deres 
ekstremt høje pris. Og det signal fra 
forbrugerne er blevet opfanget af leve-
randørerne. Viasat gav os et tilbud på 
tre af deres kanaler til en rigtig god pris. 
Og nu har vi fået lov at lægge TV3 ned i 
grundpakken - en ting, der tidligere har 
været totalt uhørt. 

Når en mastodont som Viasat tør gå 
den vej, så tillader vi os at håbe på helt 
nye muligheder i fremtiden.

Helt ny udvikling
Stofa har valgt at sende alle digitale 
kanaler ukodet, også en ting, der var 
utænkelig for kort tid siden. Altså kan 
man se digitalt TV flere steder i huset, 
uden at skulle investere i ekstra bokse 
eller kort, når blot man har en DVB-C 
dekoder(skal være MPEG4 for at kunne 
tage alle digitale kanaler) i fjernsynet. 

Man skal dog stadig have en Zaptor 
boks, hvis man ønsker at anvende de 
interaktive tilbud som ”start forfra”, 
shoppen ect. 

Nu er det allersidste punktum sat i 
HAF’s historie. 31. december 2009 blev 

overskuddet fra foreningen overdraget 
til Hatting Borgerforening, sådan som 
medlemmerne havde afgjort det ved 
den sidste ordinære  generalforsamling 
i 2008. Overdragelsen skete ved Bor-
gerforeningens nytårstaffel og checken 
lød på lidt over kr. 51.000 kr. Så HAF 
eksisterer ikke længere, men borgerne 
i Hatting er stadig medejere af deres 
antennenet. Et net, der er foran alle kon-
kurrenterne! 

Og hvordan kan jeg så sige det? 
Fordi vi teknisk er på højde med ud-

bydere som YouSee og langt foran Profi-
ber. Vores fordel er, at vi har demokrati. 
Det kan ingen af de andre levere. Derfor 
er det vigtigt, at I møder op til general-
forsamlingen, der normalt afholdes på 
Bankagerskolen i november måned. 

Her kan I være med til at bestemme 
indholdet i og prisen på pakkerne, og 
hvad vi i bestyrelsen skal arbejde med. 
Også i 2010 vil der være speciel bus for 
Hattings medlemmer med afgang fra 
Super Brugsens parkeringsplads. 

Jeg håber, vi til den tid ses derinde, så 
vi sammen kan arbejde for at beholde 
vores førerposition. Det bliver spænden-
de med de nye vinde, der blæser.

Borgerforeningens formand Peter Thyssen 
modtog checken på 51.000 kroner fra 
den nu nedlagte Hatting Antenneforening 
ved det traditionsrige nytårstaffel.

Jesper Nielsen blev valgt ind i bestyrelsen 
for Antenneforeningen Horsens Syd 
i november 2008. Det giver Hatting 
to repræsentanter i bestyrelsen.
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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):
Tirsdag kl. 17.30-19.00
ulve (2. og 3. kl.):
Mandag kl. 16.00-17.30
Junior (4.-5. kl.):
Onsdag kl. 18.00-19.30 
trop (6.-7. kl)
Tirsdag 19.00-20.00
Seniortrop (8. kl. og op):
Fredag hver 3. uge

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

KFUM-Spejderne

Y Men’s klub

ledelsen i  
hatting Y Men’s 
klub har følgende 
sammensætning:
bent Schack-nielsen 
(præsident)
inga Johansen 
(vicepræsident)
hanne Jørgensen 
(sekretær)
Sigrid olsen  
(pastpræsident
gunnar Fogh 
(skatmester)

Generalforsamling i lokalhistorisk forening

Hold af  
hold ud  
hold fast
Hatting menighedsråd indbyder 
i samarbejde med Hatting Y’s 
mens club til sogneaften mandag 
8. marts kl. 19.00 i Hatting Præste-
gård. Biskop i Ribe stift og medlem 
af Etisk Råd, Elisabeth Dons Chri-
stensen, taler over emnet: ”Husk 
at vande hinandens – tørstige – ka-
meler”.

De romantiske bryllupper boo-
mer og skilsmissetallene med. Men 
hvorfor er samlivet mellem to, der 
elsker hinanden, så sårbart? Og hvad 
kan vi gøre for at hindre, at sårbar-
heden bliver til skilsmisse og ulivssår 
i stedet for til godhed og glæde?

Det vil blive en aften med både 
humor og alvor, for det handler jo 
om os mennesker, som de under-
lige og forunderlige skabninger, vi 
nu engang er.

hatting lokalhistorisk forening holder ordinær 
generalforsamling onsdag 17. februar 2010,
kl. 19.30 på hatting Centret.
På denne aften er arkivet åben fra kl. 18.30.

aftenens program:
Velkomst og sang.
generalforsamling.
efter generalforsamling kommer 
børge hede, Juelsminde, 
og fortæller krøniker fra bjerre og hatting herreder.   
Kaffebord á 30,00 kr.
afslutning.
Sang. 

dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab.
4. Valg af bestyrelse på valg er:
    aase thyssen, Jørgen thyssen, 
Jens Chr. Vang og børge nielsen
   alle modtager genvalg.
5. Valg af suppleant på valg er:
    inge laursen.  
6. Valg af revisor på valg er:
    olav hansen
7. Fastsættelse af kontingent.
8. indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet 
på generalforsamlingen, skal være formanden i 
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
9. eventuelt.

Elisabeth Dons Christensen, der er biskop i Ribe og medlem af Etisk 
Råd, taler over emnet: ”Husk at vande hinandens – tørstige – kameler”.
 

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

EVOLUTIONPARTS.DKEVOLUTION
Egon Henneberg
Direktør / sælger

Mobil: +45 2783 0783
skipper@evolutionparts.dk

EvolutionParts ApS, Oensvej 7, Hatting
8700 Horsens • Tlf.: +45 7565 3590

v/ Ole Tinghuus
Lindholm 47
8700 Horsens

murerfirmaet@tinghuus.info

4017 2668

TINGHUUS

     Tilbyder alt inden for Belægning og 
     Støttemure Nyanlæg Renovering. 

     Plantning Beskæring. 
    Vedligeholdelse: Hækklipning 

     Græsklipning Lugning 
       Private og Industriområder 

      Vedligeholdelse speciel pris for pensionister

CES Anlægsgartner: 
v/ Carl-Erik Simonsen 
Mejerivej 18 Hatting 

8700 Horsens 

     30 27 04 48 
       www.cesanlaeg.dk
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Programmet for det kommende halve år

halvårsprogram kan hentes i dit lokale våbenhus eller læses her:

dato Sted Salmer

25. feb. Sønderbro Kirke  1-14

11. mar. hatting Kirke 15-29

25. mar.  nim Kirke 71-73, 734-746

8. april Vor Frelsers Kirke 176-196

22. april Vær Kirke 218-232

6. maj torsted Kirke 250-267

20. maj tamdrup Kirke 280-299

alle aftner fra kl. 19.00 til ca. 21.15 med kaffe-stop midtvejs.
Vel mødt til salmemaraton rundt i horsens Provsti – tag din sangglade nabo med!

Salmemaraton fortsætter

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!

Søndag 28. februar kl. 10-16 og kl. 18-20 
er der workshop for alle, fra 7. kl. og 
opefter, som har lyst til at opleve glæden 
ved gospel.  Dagen vil indeholde masser 
af gospel sang - livsbekræftende tekster, 
lækre rytmer, sange med power og sjæl. 

 Workshoppen ledes af Lars Jochim-
sen, som er 31 år og bosat i København.

Han er professionel gospelinstruktør 
og underviser. Hans undervisning bæ-
rer præg af et stort musikalsk overskud, 

masser af humor og indlevelse.
 Lars har indspillet cd´er for danske 

og udenlandske gospelkor og -sangere 
og har desuden rejst i Europa og USA 
som gospelmusiker og gospelinstruktør. 
Han er manden bag Copenhagen Go-
spel Music og har desuden været med 
til at indspille musikken til filmen om 
gospel »Oh happy day«.
• Workshoppen finder sted i Hatting 
Kirke og præstegård.

• Workshoppen bliver afsluttet med en 
gospelgudstjeneste i Hatting Kirke kl. 
19.00.
• Det koster 50 kr. at deltage. Frokost 
inkluderet i prisen. 
• Tilmelding til Grete Laursen, senest 
22. februar på tlf.  75 65 32 10 (træffes 
bedst om aftenen) eller e-mail: wlaur-
sen@stofanet.dk med fulde navn og 
adresse.

af anna Sofie ohrheim andersen
Sognepræst

Ved en almindelig gudstjeneste synger 
man fem-seks salmer, som præsten har 
udvalgt, så de passer til søndagens tek-
ster og særpræg. Som deltager i Horsens 
Provsti’s nye initiativ ”salmemaraton”, 
som blev sunget i gang ved årsskiftet, 
kommer du til at synge dig gennem hele 
salmebogen. Hvis du altså har været 
med fra begyndelsen – og følger med til 
sidste strofe er sunget.

Men du behøver ikke deltage hver 
gang – og er du ikke kommet med fra 
begyndelsen, der det bestemt ikke for 
sent at hoppe med på salmevognen. 

Vel mødt til salmemaraton rundt i 
Horsens Provsti – tag din sangglade 
nabo med!                                                                                                                      

De deltagende sogne er: Endelave, 
Føvling, Grædstrup, Hatting, Hansted, 
Kattrup, Klostersogn, Lundum, Nebel, 
Nim, Sønderbro, Sdr. Vissing, Tor-

sted, Tolstrup, Tyrsted, Underup, Uth, 
Vedslet, Vor Frelsers, Vær, Ørridslev, 
Østbirk og Yding.

Halleluja - så er der  
Gospel-workshop igen

De tidligere gospel-workshops har været en stor succes. I år er det ligesom sidste år gospelinstruktør Lars Jochimsen, der synger for.
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Søndag 2. maj 2010 kl. 9.00 konfirmeres: 
Christensen, rasmus   
Christiansen, Jacob liisborg         
grave, Sidsel lindgaard
green, asmus aksel Frøstrup       
Jørgensen, Jonas teklay                                  
larsen, Frederik Fynbo                  
lundvig, Patrick                              
Magni, Katrine gantzhorn              
Møller, thomas                                
nielsen, Cecilie højgaard                
Pedersen, Simon andré                 
Petersen, anne bloch                    
Petersen, birgit bloch                     
Sørensen, Mikkel hummelshøj       
Wells, Maria brøste                         

Søndag 2. maj 2010 kl. 11.00 konfirmeres
barrit, Julie Kristina                        
borum, laura
grann, Michelle                             
gundersen, Sara Victoria bank   
hansen, Mads Juhl
hansen, Mathias grand arntoft  
Jensen, Jonas Østergaard groth   
Jensen, rikke Jenner   
Kaspersen, Katrine lyager
Munch, emilie Sophie Sørensen   
olsen, Malene Pilegaard                 
Pedersen, emma Stobberup           
Pedersen, Joe Sindberg  
Poulsen, Camilla ida Juul
Sivertsson, annabella Solvejg Pløen
Sørensen, Kristian brandt

Tlf.  75 65 31 32

Horsens Afdeling
Jessensgade 1
8700 Horsens
Telefon 45 12 20 50

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 kirken
Traditionsrig fællesspisning

Igen i år har du mulighed for at deltage 
i Hatting Kirkes traditionsrige skærtors-
dags spisning. Skærtorsdag falder i år 
på 1. april – men prisen for at deltage er 
ikke en aprilsnar (selvom man kunne tro 
det). For bare 50 kr. pr. voksen og 25 kr. 
pr. barn får du både stillet sult og tørst. 
Arrangementet begynder kl. 17 i konfir-
mandstuen i præstegården. Kl. 19 er der 
gudstjeneste i kirken.

Tilmelding til Grete Laursen, senest 
den 28. marts på tlf. 75 65 32 10 (træffes 
bedst om aftenen) eller på e-mail: wlaur-
sen@stofanet.dk 

Gå med i Lunden
Anden pinsedag - mandag 24. maj kl. 10 
- holder vi igen i år fælles friluftsgudstje-
neste for de 30 sogne i Horsens Provsti. 
Det foregår i i Lunden på Sundvej i Hor-
sens.  Anne Marie Kristensen, Sønderbro 
Kirke, prædiker ved gudstjenesten og 
efter gudstjenesten opfordres alle til at 
medbring madkurv.   

Gode ideer søges!
Børnekoret starter igen, og vi har brug 
for et par voksne, med gode ideer til 
hvordan man understøtter sang og 
musiklivet i Hatting.  Kontakt ”Hatting-
korets venner” tlf: 75653105 

Kor 
Voksenkoret medvirker ved gudstjene-
sten 14. marts kl. 19.00 

Konfirmandforældreaften
Onsdag 3. marts kl. 19.00 indbydes alle 
konfirmandforældre til en aften om 
årets konfirmation. Vi mødes i kirken. 

Kirkegangen i Hatting

 2008 2009
Antal kirkegængere  . . . . . . . . . . . . . 3565 2974
Antal gudstjenster  . . . . . . . . . . . . . . . . 59 56
Gennemsnit pr. tjeneste . . . . . . . . . . . 60,42 53,11
Antal altergæster  . . . . . . . . . . . . . . . . 986 828
Tjenester med altergang  . . . . . . . . . . . . 41 38
Gennemsnit pr. tjeneste . . . . . . . . . . . 24,04 21,79

Dejlig julekoncert

Årets konfirmander i Hatting Kirke

I år blev den traditionsrige julekoncert 
i Hatting kirke afviklet 20. december - 
Alle kirkens musikkræfter kom til udfol-
delse - hvilket vil sige bandet med kor, 

voksenkoret, organisten og kirkesange-
ren. Kirken var fyldt med tilhørere og 
udøvere, og alle fik en god oplevelse.

Julekoncerten er en stor kirkebegivenhed i Hatting Sogn.
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Malerfirmaet 
Feldt & Lerager

60640560                   27100205 

Heidi                         Tina 

E-mail: feldtlerager@mail.dk 

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

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 Februar
Søndag 7. kl. 11.00
Seksagesima. DSI. 
Kirkekaffe
Søndag 14. kl. 9.30
Fastelavn
Søndag 21. kl. 9.30
1. s. i fasten
tirsdag 23. kl. 13.30
Hatting Centret
Søndag 28. kl. 19.00
Gospelgudstjeneste

Marts
Søndag 7. kl. 11.00
3. s. i fasten
Søndag 14. kl. 19.00
Midfaste. Voksenkor.
tirsdag 16. kl. 13.30
Gudstjeneste 
Hatting Centret
Søndag 21. kl. 9.30
Mariæ bebudelses 
dag. Kirkekaffe
Søndag 28. kl. 19.00
Palmesøndag. DSI

april
torsdag 1. kl. 19.00 
Skærtorsdag. 
Fredag 2. kl. 9.30 
Langfredag. Liturgisk. 
Søndag 4. kl. 9.30 
Påskedag 
Mandag 5. kl. 19.00 
Anden påskedag  
tirsdag 6. kl. 13.30 
Gudstjeneste 
Hatting Centret
Søndag 11. kl. 9.30 
1.s.e. påske. Kirkekaffe
Søndag 18. kl. 11.00 
2.s.e. påske. DSI
Søndag 25. kl. 19.00 
3.s.e. påske DSI
Fredag 30. kl. 9.30 
Bededag

Maj
Søndag 2. kl. 9.00 
4.s.e. påske. Konfirmation. 
Søndag 2. kl. 11.00 
4.s.e. påske. Konfirmation. 
Søndag 9. kl. 9.30 
5.s.e.påske. DSI 
torsdag 13. kl. 9.30 
Kristi Himmelfarts 
dag. Kirkekaffe
Søndag 16. kl. 9.30 
6.s.e.påske.  
tirsdag 18. kl. 13.30 
Gudstjeneste 
Hatting Centret
Søndag 23. kl. 9.30 
Pinsedag 
Mandag 24. kl. 10.00 
2. pinsedag. 
Provstigudstjeneste 
i Lunden
Søndag 30. Kl. 19.00 
Trinitatis søndag

Menighedsrådet

Menighedsrådmøder
alle møder er offentlige og afholdes 
i konfirmandstuen i præstegården 
kl. 19.00. 

tirsdag 23. marts 

tirsdag 20. april

tirsdag 18. maj 

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
embedet passes under ferie og 
fridage af sognepræsten 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
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 

Kirkebil til alle gudstjenester.  
ring til aages taxa,  

tlf. 75 89 08 22 inden lørdag kl. 16

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
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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


