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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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Af sinnet ellehauge Haag
Redaktør af HattingBladet

Lad det være sagt med det samme – jeg 
ser IKKE X Factor. Jeg så halvdelen af 
det allerførste program for nogle år si-
den, og slukkede for øjnene af mine må-
bende børn. Nu har jeg brugt adskillige 
år på at lære dem, hvordan man omgås 
hinanden og taler til hinanden, og så sad 
der granvoksne mennesker 
og brugte sprogets værste 
gloser til at rakke talentløse 
medborgere ned i den bed-
ste sendetid midt i kaffen og 
marcipanrouladen. Det var 
ulækkert at være vidne til – 
og siden har det været bort-
censureret her i familien.

Én ting har jeg  dog for-
stået om X Factor – og det 
er, at man skal ha’ et eller andet ubeskri-
veligt unikt. Noget som gør, at man bare 
brænder igennem. 

Hvis der blev afviklet X Factor for 
landsbyfællesskaber, så er jeg ikke i tvivl 
om, at Hatting ville gå direkte i finalen. 
Uanset hvad vi ville blive mødt med 
af sure og selvfede dommere og fusk 
med afstemningerne. For Hatting har X 

Factor. Sådan er det bare! Mens andre 
landsbyer må se dagligvarebutikkerne 
lukke – ja, så udvider Hatting sin 127 år 
gamle SuperBrugsen. Mens andre lands-
byer må se skolen blive lukket – ja, så 
kan Hattingskolen nu snart tage første 
spadestik til en større til- og ombygning. 
Mens andre kirker slås mod messefald 
og manglende engagement i lokalbe-
folkningen, byder Hatting Kirke på både 

voksenkor, børneband og 
 senest en række populære 
gospelworkshops med en 
af Danmarks fremmeste 
gospelinstruktører.

Jeg ved ikke, hvad det 
er, vi kan i Hatting. Jeg tror 
ikke, vi er så meget klo-
gere, smukkere eller rigere 
end gennemsnittet af den 
danske landsbybefolkning. 

Altså er der kun en mulighed tilbage: Det 
handler om X Factor. Og den forsvinder 
heldigvis ikke sammen med programmet 
på TV, som Gud være lovet nu er slut for 
denne gang. Kunne nogen ikke sørge for, 
at det samme sker med Paradise Hotel? 
Så kan det da være, man kan begynde 
at føre en normal samtale med Familien 
Danmark igen.

Hatting har X Factor

Næste nummer 

HattingBladet udkommer næste gang i 
midten af august. Deadline for indlevering 
af stof til næste nummer er 20. juni. 
den tidlige deadline skyldes afvikling 
af redaktionsgruppens sommerferie.

Find vore annoncører

Hvis du hurtigt skal bruge 
et telefon-nummer på 
en af byens erhvervs-
drivende, så kan du 
finde det på side 30.

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, hos Vangs 
Bageri, 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.
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Iben Brogaards hjerte har banket for de 
udstødte og nødlidende, siden hun var 
barn. Når andre ønskede sig legetøj, så 
ønskede hun sig endnu et fadderbarn.

- Nej, det er måske nok en overdrivel-
se, siger hun med latter i stemmen. Der 
er meget glæde i Iben Brogaard, så der 
er ikke langt mellem smilene. Men jeg 
har haft mange forskellige fadderbørn 
rundt om i verden gennem årene.

Et af Iben Brogaards fadderbørn bor 
i Rumænien. Barnet har hun gennem 
organisationen Sdr. Bork Nødhjælp, og i 
2008 rejste hun til Rumænien for selv at 
opleve forholdene.

- Når man rejser til Rumænien, kan 
man blive chokeret over kontrasten mel-
lem rig og fattig, fortæller Iben Broga-
ard. Og man kan blive rystet ved synet 
af et land, som er præget af mange års 
forfald og fattigdom. Vedligeholdelse og 
restaureringer er der ikke penge til - og 
det ses tydeligt.

Uddannelse giver håb
Skolegang er ifølge loven gratis, men 
skoletøj og bøger koster mange penge.
Hvis børnene ikke går i skole, er det 
umuligt at få et arbejde, man kan leve af. 
Kun med en uddannelse er der håb for 
deres fremtid. Børnene bliver ofte holdt 
hjemme fra skolen, fordi de skal hjælpe 
forældrene med at arbejde derhjemme. 
Eller simpelthen fordi de ikke har or-
dentligt tøj at sende deres børn af sted i.

Pigerne bliver ofte tidligt gift, de får 
mange børn og mangel på uddannelse 
fastholder dem i fattigdommen. Der-
for har Rumænien brug for hjælp til at 
bryde ud af fattigdomsmønsteret!

Under sit besøg i Rumænien var Iben 
Brogaard rundt og besøge skoler, børne-
hjem, sigøjnere osv.

- Det var utrolig spændende, men 
også gribende og vemodigt at se, hvor 
ulige goderne er fordelt i verden, siger 
hun. Der er virkelig langt til den danske 
kernefamilie med to biler i garagen og to 
velklædte børn i modetøj med en hun-
dedyr skoletaske på ryggen, til den fat-
tige rumænske familie med mange børn, 
som ikke har råd til skoletøj til børnene 
– og da slet ikke til en skoletaske.

Det er derfor, Iben Brogaard gerne 
gerne vil ha’ fingre i din eller dine børns 
eller børnebørns gamle skoletaske. Når 
du og andre læsere vel at mærke ikke 
har brug for dem mere, og de stadig er 
gode nok. Gode nok vil sige, at lynlåse 
og andre lukkemekanismer fungerer, og 
at stropperne osv. ikke er gået i stykker.

- Taskerne skal kunne bruges, men 
de behøver bestemt ikke se ud som nye, 

siger hun. I Rumænien bærer de fleste 
børn deres skoleting i en plasticpose. En 
slidt dansk skoletaske vil være et stort 
privilegium for mange af dem.

 
Fortsættes på side 6 ...

Af sinnet ellehauge Haag
redaktør af HattingBladet

Et skridt i den rigtige retning
Kan en brugt dansk skoletaske være 
med til at gøre verden til et bedre 
sted at leve? Det tror Iben Brogaard fra 
Hatting. Derfor opfordrer hun alle børn 
i Hatting til at donere deres gamle 
skoletaske til et barn i Rumænien.

Hvordan

Du kan aflevere din brugte skoletaske, 
vinterfrakke, sko eller lignende til Iben 
Brogaard, rasmus Hansens Vej 14, Hatting.

På sin tur til Rumænien mødte Iben Brogaard bla. disse børn ude foran skolen. Børnene 
bruger plastisposer i stedet for skoletasker, og de har ofte kun ét sæt tøj og sko, som 
kan bruges ude. Måske deler de endda sættet med andre søskende, og det bliver skiftet 
så snart, de kommer hjem. Bukserne bliver smøget op, så de passer i længere tid

Da Iben besøgte byen Bagaciu i Rumænien 
i 2008, var der ved at blive lavet en 
ny skole med støtte fra EU. Her er 
fundamentet ved at blive støbt.
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Jørn Skibsted
Hatting  -  telefon 21 75 52 25

• grubning
• fræsning

Omlægning Og 
nyetablering 

af græsplæner
• Rullegræs
• levering af muld

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

... fortsat fra side 4
Hvis du har et par gode brugte sko, en vinterjakke eller noget 
andet tøj, som stadig er rent og helt, men måske bare er blevet 
for småt eller for umoderne, må du meget gerne lægge det 
ned i tasken.

Iben Brogaard fik ideen med en lokal indsamling af skole
tasker, fordi der i Sdr. Borks Nødhjælps nyhedsblad ofte efter-

lyses skoletasker og lignende.
- Det er jo lige præcis skole og uddannelse, der skal til, for 

at få Rumænien ud af den situation, de står i, siger Iben Bro-
gaard. Jo flere veluddannede rumænere der er, jo større chan-
cer er der for, at landet »rejser sig«.

Hvis du har fået lyst til en rask lille forårsoprydning, som 
måske kunne afsløre en gammel skoletaske – og måske noget 
tøj og fodtøj – så bliver ethvert bidrag modtaget med taknem-
melighed. Taskerne kan afleveres hos Iben Brogard på adres-
sen Rasmus Hansens Vej 14.

- I maj måned kører jeg de indsamlede ting til Herning, 
hvor pakkecentralen ligger, og hvor lastbilen bliver pakket, 
fortæller hun. Herefter kører de frivillige fra Sdr. Bork Nød-
hjælp tingene til Rumænien.

Nu sidder du måske og tænker: Hvad pokker skal en gam-
mel skoletaske nytte i en verden fyldt med krig, miljøkatastro-
fer og elendighed?

- Jeg er ikke naiv, siger Iben Brogaard. Jeg ved godt, at en 
enkelt brugt skoletaske ikke sikrer fred og en ligelig fordeling 
af goder og ressourcer i verden som ved et trylleslag. Men det 
er et lille skridt i den rigtige retning, og hvis vi tager tilstræk-
keligt mange af de skridt i fællesskab, så nytter det rent faktisk 
noget. Det er i hvert fald bedre end at stå stille, for så sker der 
med sikkerhed ingenting.

Har du fået en ny skoletaske
- og står den gamle alligevel bare hjemme i skabet og samler støv?

INDSAMLING

Aßevere din gamle skoletaske pŒ nedenstŒende adresse, og den vil komme fattige rum¾nske skoleb¿rn til gode
 HJÆLP: Mange forældre i Rumæninen har knap råd til at sende deres børn i skole. Og hvis de får råd til det, er udgifter til skoletaske og penalhuse noget af det der kan “slå bunden” ud af familiens privatøkonomi.

HVORDAN: Derfor har jeg lavet en aftale med Sdr. Brok Nødhjælp, som er en upolitisk og privat nødhjælpsorganisation. Hvis I har skoletasker eller penalhuse, der ikke længere bruges, kan I aßevere dem hos mig. Jeg vil sŒ s¿rge for at få dem kørt til nødhjælpstransporten, som kører til Rumænien i maj måned. På forhånd tak for hjælpen.
	 HVOR:	 Iben Brogaard, Rasmus Hansens Vej 14, Hatting
            PS: Er vi ikke hjemme, så sæt blot tasken/penalhuset ved garagen

Et skridt i den rigtige retning
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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

17. marts var der generalforsamling. Det 
blev en fredelig en af slagsen med i alt 
16 deltagere.

Formand Peter Thyssens beretning 
blev godkendt – det samme blev regn-
skaberne for både borgerforeningen og 
forsamlingshuset.

Der blev – i lighed med de tidligere 
år - stillet et forslag af Bent Hansen om 
en byfest i Hatting. Sådan én som de har 
i Korning. Borgerforeningens formand 
lovede at være opsøgende på, hvordan 
Korning laver byfest.

Blandt de, der var på valg, var sekre-
tær Kirsten Pihl Laursen den eneste, 
der ikke ønskede genvalg. Hun overlod 
pladsen til Gitte Graversen. Bent Hansen 
og John Ullerup blev valgt som supple-
anter.
Efter lidt debat om forholdene på ude-
arealerne omkring forsamlingshuset 

– og et forslag fra John Ullerup om at 
undersøge, om kommunen har en brugt 
opvaskemaskine på lager efter lukning 
af nogle institutioner – var det tid til at 
nyde et glas vin og lidt ost.

       Af Torben eriksen
kasserer Hatting Vandværk

Hatting Vandværk vil i løbet af 2010 
udskifte alle vandmålere, så vidt det er 
muligt.

 De ny vandmålere vil være for-
synet med en lille boks, hvorfra man 
kan fjernaflæse målerne. Dette vil lette 
arbejdet ved årsafslutningen, både for 
forbrugerne og vandværket. Man skal 
dog stadig kontrollere sit vandforbrug 
regelmæssigt, så man opdager, hvis der 
er uregelmæssigt stort forbrug eller slet 
intet forbrug.

 Målerne vil blive skiftet i et område 
af gangen, så det bliver mest effektivt.

 Forbrugerne vil modtage en seddel 
fra vandværket, før vi kommer i den 
enkelte forbrugers område. 

     Af peter Thyssen
fmd. for Borgerforeningen

Igen var der kæmpe opbakning til den 
årlige forårsfest i Forsamlingshuset.

128 festglade hattingborgere havde en 
rigtig god aften. Supermenu fra Amalie-
lund Mad, som rigtig havde kræset for 
maden 

Jørn Grønbæk, Karsten Bie, Camilla 
Pedersen, Lene Gantzhorn og Kim Mor-
thorst opførte fire revynumre, som blev 
gengældt med store klapsalver.

Musikken blev leveret af Showdovn 
og var af meget høj kvalitet. Det kunne 
ses på den måde, at dansegulvet var 
fyldt til bristepunket det meste af afte-
nen.

Nyt fra Borgerforeningen

Udskiftning  
af vandmålere

Formand Peter Thyssens beretning blev 
som ventet godkendt ved den årlige 
generalforsamling i Borgerforeningen 

Endnu en festlig forårsfest

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
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Hatting Idrætsforening

Hovedformand
Morten Hald
Tlf.nr.: 22195508
e-mail: mrhald@stofanet.dk

næstformand
Der er for øjeblikket ingen 
næstformand i hovedbestyrelsen.

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

sekretær
Finn Nabe-Nielsen
Tlf.nr.: 23 69 27 05
fnabe@mail.tele.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
Jette Lyager
Tlf.nr. 75653388
e-mail: jly@post.tele.dk

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

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

     Af steen lauridsen 
afgående fmd. for Hatting iF

Endnu en generalforsamling er blevet afvik-
let i idrætsforeningen, og den fik den gode 
afslutning, at der blev fundet en ny hoved-
formand.

Morten Hald – tidligere sekretær – tilbød 
at tage sig af jobbet, og det var en utrolig stor 
lettelse for generalforsamlingen, at han gjorde 
det. Fra min side skal der lyde dels en stor tak 
for den indstilling, samt et stort tillykke med 
formandsposten. Jeg er sikker på, at HIF er i 
sikre hænder hos Morten.

Valget af hovedformand medførte desvær-
re, at idrætsforeningen nu står og mangler 
en næstformand, da Finn Nabe-Nielsen, som 
var næstformand, tilbød at tage sekretærjob-
bet igen, da Morten Hald slap det for at blive 
formand. Jeg håber meget, at det lykkes den 
nye hovedbestyrelse at finde et nyt bestyrel-
sesmedlem.

Bortset fra disse punkter var alt ”ved det 
gamle”.  Regnskabet blev fremlagt og god-
kendt. Der var ingen indkomne forslag. Revi-
sorerne samt div. suppleanter blev genvalgt 
og lederprisen blev uddelt – denne gang til 

Heidi Christiansen fra gymnastikafdelingen.
Deltagermæssigt var det lidt af en skuffel-

se, at der kun var mødt ni medlemmer – for-
uden hovedbestyrelsesmedlemmerne – frem 
til generalforsamlingen. Af de ni var de seks i 
forvejen bestyrelsesmedlemmer i forskellige 
afdelinger.

Det var hermed min ”sidste dag på job-
bet”, og jeg vil gerne herfra rette en stor tak 
til hele Hatting by, for den opbakning jeg har 
mødt i årene som formand for Hatting IF, 
samt en stor tak til såvel afdelingsbestyrelser 
som hovedbestyrelsen for loyalt og trofast 
samarbejde. Ligeledes tak til Støtteforeningen 
og halinspektøren for godt samarbejde.

Hip hip hurra for Heidi
Årets leder i Hatting Idrætsforening 2010 
hedder Heidi Christiansen. Heidi er aktiv 
i gymnastikafdelingen og i indstillingen af 
hende, kunne man læse, at hun:

altid er velforberedt• 
udviser stort engagement• 
er en stor gevinst for gymnastikafdelingen• 
er en rigtig ildsjæl• 
har et stort netværk• 
er en fin katalysator for bestyrelse og aktive• 
er seriøs i sin indstilling• 
har fantastiske menneskelige værdier• 
er en fornem ambassadør for foreningen• 

Endvidere omtales Heidi som værende an-
svarsfuld, troværdig, flittig og arbejdsom.
Et stort tillykke med udnævnelsen som årets 
leder.

Som en af sine sidste handlinger som hovedformand 
for Hatting IF, overrækker Steen Lauridsen 
årets lederpokal til Heidi Christiansen.

af gudrun Mikkelsen 
sekretær

Så er endnu en sæson til ende. Det mar-
kerede Hatting Ifs folkedansere med en 
afslutning i Hornborg Forsamlingshus 
lørdag  27. marts.

Vi kan igen glæde os over, at vi har 
haft en fantastisk tilslutning. Hele sæso-
nen har vi været mindst fem kvadriller 
hver aften, nogle gange har vi været helt 
oppe på 7, så det kan kun siges at være 
fint.

Legestuen 12. februar i Torsted skoles 
festsal, med Jelling Spillemandslaug, 
blev også en fantastisk aften. Der mødte  

119 deltagere op, så der blev rigtig dan-
set.

30. juni til 2. juli får Hatting Ifs folke-
dansere besøg fra Texas. Scandinavian 
Folkedancers of Houston kommer i tre 
dage og skal indkvarteres privat.  Der 
kommer 20 dansere, så vi skal rigtig 
hygge os og danse med dem. For øje-
blikket er vi ved at arrangere, hvad vi 
skal se sammen med dem, da de gerne 
vil se lidt af omegnen, nu de er her. 
Hvad vi oplever og ser med dem, må vi 
skrive om næste gang, da programmet 
endnu ikke er helt på plads.

Til Europeaden i Bolzano til sommer 
er der tilmeldt 47 deltagere, så vi kan 

igen stille med en hel bus fuld. Samtlige 
deltagere glæder sig vældig, da de altid 
har en begivenhedsrig tur.

Den ny dansesæson begynder 6. 
september 2010, og vi håber på lige så 
stor interesse til den tid. I mellemtiden 
går vi stavgang (se program andet sted 
i bladet) for at holde os i gang. Alle er 
velkomne til at gå med.

Ny sæson i Hatting Forsamlingshus

Mandag den 06/09 fra kl. 19.30 til 21.45
efterfølgende mandage fra 19.00 til 21.45
Trinøvelser m.m. fra kl. 19.00 til 19.30
Danseaften fra kl. 19.30 til 21.45

Succes-sæson igen igen
Der er gode muligheder for at optræde i flotte dragter, hvis man danser folkedans. 
Billedet her er fra Hatting-dansernes tur til en tidligere Europeade.

Morten Hald ny formand

Morten Hald blev ny formand i HIF.
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                   Af line juul
fmd. for gymnastikafdelingen

Så er gymnastiksæsonen 2009/10 slut, og 
vi ønsker alle et grønt og spirende forår.
Det har været en god gymnastiksæson 
med flot tilslutning på både børne og 
voksenhold. Vores springhold har nydt 
godt af vores nyindkøbte flikflakven-
der, et skumredskab som skal afhjælpe 
de tunge løft af gymnaster, når de skal 
lære at lave flik flak

Vi har også i år sluttet sæsonen af 
med nogle meget flotte opvisninger ved 
børnestævnet på Flemming Efterskole, 
og vi har nydt junior -og voksenopvis-
ningerne  i Forum sidst i marts.

Lokalopvisning igen en succes
Vores egen lokalopvisning var endnu 
en gang en stor succes med mange flotte 
hold på gulvet og rigtig mange tilsku-
ere. Dejligt med så stor opbakning fra 
for ældre, bedsteforældre, søskende og 
andre gymnastikinteresserede.

Vi blev ledt igennem gymnastikkens 
verden på flotteste vis af forældrebarn 
holdet med de vilde scootere, puslinge 
34 år  på det flyvende tæppe, riddere 
af børnegymnastikken 56 år, de fan-
tastiske pigespringere 02. kl, turbo
drengene på armstand, de funky store 
piger, de seje mave-balle–lår kvinder, 
de blandede springere på højt niveau og 
det avancerede step 1+2  .

Opvisningen blev afsluttet med et 
gæstehold - DGI´s Powerhold – hvor 
ca. 90 drenge og pigegymnaster fyldte 
gulvet og lavede en fantastisk flot opvis-
ning. Ingen tvivl om, at de gav den hele 
armen og sendte masser af inspiration 
ud til vores egne 1014 årige gymnaster. 
I år havde vi fire af vores egne gymna-
ster med på Powerholdet. Det var An-
ders Sloth, Martin B Andreasen, Mette 

Gjødvad og Frida Juul
Kravet for at kunne være med på Po-

werholdet er, at man skal være medlem 
af en lokalforening, man skal have lyst 
til en ekstra gymnastikudfordring og 
der er mødepligt  og mange opvisninger 
på holdet.

Endnu en gang tak til vores lokale 
sponsorer, der igen har været villige til 
at sponsorere holdenes bluser. Det er 
en meget stor gestus, da dragtudgiften 
spares, og vi i stedet kan bruge midler 
til redskaber og andet, som kommer 
børne- og voksen- gymnaster til gode. 
Alle gymnaster får blusen med hjem 
til minde om gymnastikken, og vi får 
mange tilbagemeldinger på hvor glade, 
især børnene er for deres bluser.

Derfor håber vi også på velvillige 
sponsorer til sæson 2010/11

Tak for hjælpen
For at en opvisning skal blive en suc-
ces, er det vigtig med hjælpere, som vi 
gerne vil sige tak til. Ikke mindst vores 
”redskabs-mænd”, som sørgede for at 
redskaberne kom frem og tilbage på 
gulvet i ”turbo- fart”.

Vi vil gerne endnu sige en stor tak til 
alle vore instruktører, hjælpeinstruktø-
rer  og  vore aktive gymnaster for en god 
sæson.

Gymnastikudvalget holder ikke fri 
endnu, men er i fuld gang med at plan-
lægge næste sæson. Vi arbejder på at 
kunne tilbyde et fortsat stort udbud af 
hold, som tilfredsstiller så mange som 
muligt.

Fejende flot forårsopvisning

Efterlysning

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

     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

Så er der stavgang
Så har stavgængerne indledt en ny 
sæson. Alle er hjerteligt velkomne til 
at deltage i de skønne gratis mandags-
ture – med og uden stave. Vi mødes 

alle mandage kl. 19. Efter gåturen ca. 
kl. 20.00 finder vi en god egnet plads 
til vores medbragte aftenkaffe. Husk at 
tage sangbogen med.

Ti gode grunde til at gå stavgang

du forbedrer dit hjertes og kredsløbs  �
funktion, særlig hvis du er ude af form
du forebygger forhøjet blodtryk �
du forbedrer musklernes stofskifte,  �
og evnen til fedtforbrænding
du øger musklernes følsomhed over  �
for insulin – forebygger sukkersyge
du styrker sener, knogler og  �
forebygger knogleskørhed
du styrker dit immunforsvar  �
Risikoen for stress, angst og depression  �
mindskes – du bliver gladere
gang giver sjældent skader. især  �
hvis du husker at begynde roligt,og 
gradvis øger distance, samt tempo
du kan gå næsten alle steder – og  �
gang kræver et minimum af udstyr
gang er en sikker, og effektiv  �
form for motion.

April
12. april
Boller Slot
19. april 
Naturstien fra Lund mod Lundum
26. april
Haldrup under viadukten

Maj
3. maj 
Vestbirk
10. maj  
Hampen Sø
17. maj
Vinten Kær. Mødested – 
Brønsholmsvej 44.
24. maj  
Vestsiden af Bygholm Sø mod Kørup
31. maj 
Palsgård, parkere ved muren

juni
7. juni 
Porskær. Mødested – Degnemosen 7.
14. juni 
Nørrestrand ved Vandrehjemmet
21. juni  
Elmegårdsvej 11. Dyngby Strand
28. juni 
Rørbæk Sø

Sommerferie

August
2. august  
Jernbanebroen ved Åle, Gudenåvej
9. august  
Borre Knob, parkere lige forbi 
Schurs konferencecenter, Søbyvej
16. august  
Tirsbæk

23. august  
Juelsminde ( parkere ved put 
and take søen ) Tofteskovvej
30. august  
Hjarnø, afgang fra Snaptun kl. 18.40

Tag medlemslisten med, så vi 
har tlf. nr. - hvis vi går forkert 
ring evt. til else andersen nr. 
40523561

Program for stavgang i Hatting Idrætsforening 2010

Der er masser af gode og flotte naturoplevelser at få, når man går stavgang i Hatting IF.
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Af Margit Winther
skoleleder

Foråret har holdt sit indtog, og med det 
forventningens glæde på Hattingskolen.

Nu venter vi kun på startskuddet, før 
arbejdet med at opføre en flot ny tilbyg-
ning kan gå i gang for alvor.

Tegningerne er tegnet, licitationen 
overstået og vi forventer at første spa-
destik bliver taget i slutningen af maj 
måned, muligvis i uge 20.

Det er en gammel drøm, der nu går 
i opfyldelse. En drøm om at få skolen 
gjort up to date, med tidssvarende 
lokaler og deraf følgende muligheder 
for udfoldelse af undervisning og med 
plads til de aktiviteter, der hører med til 
at drive skole i dag.

Arkitekt Gorm Nielsen har stået for 
tegningen af det, der bliver en ny og 
moderne Hattingskole.

En tilbygning i to etager, der bliver 
placeret på plænen udfor den nuvæ-
rende administration og gymnastik-
salen, kommer til at indeholde seks nye 
klasse lokaler med tilhørende gruppe-
rum og toilet, et nyt, stort pædagogisk 
servicecenter, en ny skolebod og et sko-
letorv med scene og siddetrappe til til-
skuerne. Her skal mellemtrinsklasserne, 
4., 5. og 6. årgang høre hjemme.

I fase to er det hensigten, at admini-
strationsgangen med kontorer til ledel-
sen og med personalerum, garderobe og 
gode toiletforhold for personalet, skal 
flyttes op på den gang i den gamle byg-
ning, der nu huser 4. og 5. klasse. Det 
bliver dejligt med et personalerum, hvor 
vi alle kan være på én gang! Og hvor vi 
efterfølgende kan holde vores møder for 
den samlede personalegruppe.

Fase tre indeholder derefter en reno-
vering og ombygning af den nuværende 
administrationsgang og skolebiblioteket 
til klasselokaler, så indskolingen fra 0. 3. 

Nu bliver drømmen til virkelighed

Om nogle år vil et luftfoto af Hattingskolen se anderledes ud. Til den tid vil der være 
opført en tilbygning på plænen ud for den nuværende administration og gymnastiksal

Sådan kommer den ny tilbygning til Hattingskolen til at se ud. Tilbygningen 
skal bl.a rumme seks nye klasselokaler med et tilhørende grupperum.

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 Centrets aktiviteter

April
Tirsdag 20. kl. 13.30
20 kr. pakkebanko

Maj
Tirsdag 4. kl.  13.30  
20 kr. pakkebanko
Tirsdag 11. kl. 19.00 
Bankospil
Tirsdag 18. kl. 13.30 
Gudstjeneste v. Anne Sofie Andersen
Onsdag 26. maj 
Sommerudflugt

juni
Tirsdag 1. kl. 13.30  
20 kr. pakkebanko
Onsdag 2. kl. 13.30 
Tøjgalleriet
Tirsdag 8. kl. 19.00 
Bankospil
Torsdag 17.
Midsommerfest
Tirsdag 22. kl. 13.30 
Gudstjeneste v. Anne Sofie Andersen

Her ved siden af 
administrationen og 
gymnastiksalen skal 
tilbygningen ligge

klasse kan være samlet og SFO’en kan få 
den plads, der faktisk er behov for i en 
SFO med næsten 100 børn.

Hvis vi er heldige, kan det hele måske 
stå færdigt ved begyndelsen af skoleåret 
201112, dvs. i august 2011.

Under alle omstændigheder bliver 
det en festdag på Hattingskolen, både 

når vi kan indvi nybygningen, og når vi 
kan sætte det endelige punktum for hele 
projektet.

Vi er glade for, at det denne gang blev 
vores tur til at få del i anlægsmidlerne 
i Horsens kommune. Vi glæder os SÅ 
meget
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af Tove Schack-nielsen
fmd. for Brugsens bestyrelse

Kulden bed i kinderne, da SuperBrug-
sen fejrede 127 års fødselsdag og holdt 
officiel indvielse af den ”nye” om og 
tilbyggede butik.

I et halvt års tid sled og slæbte en 
række håndværkere – fortrinsvis lokale 
– med at iføre den gamle dame nye og 
tidsvarende klæder. 

Resultatet er en moderne og funktio-
nel forretning med god plads til varerne 
og kunderne.

Selve dagen blev markeret med sno-
reklipning, morgenkaffe, musik, pølser 
med drikkevarer, balloner med gaver, 
tegnekonkurrence, fyrværkeri og ikke 
mindst mange gode tilbud i forretnin-
gen. Og det var et program, der kunne 
lokke gæster til Palles Palads. Ingen 
holdt mandtal, men bestyrelsen gætter 
på, at mellem 300 og 500 mennesker kig-
gede forbi i løbet af dagen.

Bestyrelsen, uddeler Palle og resten af 
personalet var overvældet af fremmødet 
og takker mange gange for både taler, 
gaver, hilsner og den generelle opmærk-
somhed.

Personaleafdelingen bagest var det 
første, der blev ordnet. Nu er der or-
dentlige forhold til de ansatte og til ud-
deleren. Der er også etableret lagerrum 
til modtagelse af varer, og der er bygget 
et ”flaskehus” med ny flaskeautomat.

Dernæst var det P-pladsen der blev 

hævet og derefter belagt med sten, så-
ledes at man som kunde kan gå direkte 
ind ti butikken.  

Inde i butikken blev projektet indledt 
med, at mælkekøleren blev flyttet, og at 
der i det hele taget blev flyttet rundt.

Etagen ovenover den gamle brugs, 

hvor der var en lejlighed, som tidligere 
fungerede som udlejerbolig, blev revet 
ned.

Så blev butikken udvidet ud mod 
vejen, og der blev lagt nyt lyst gulv 
overalt. Ved indgangspartiet er der bygg 
et et tårn, der fungerer som vartegn. 

Fest og fødselsdag i SuperBrugsen

Parkeringspladsen foran den til- og 
ombyggede SuperBrugsen var proppet med 
mennesker, da der blev sendt flotte røde 
balloner til vejrs som et led i fejringen.

Der er ikke bare strammet op 
på facaden. Hattings 127 år 

gamle brugs har gennemgået 
en gennemgribende make-over 
fra inderst til yderst. Det blev 

fejret søndag 7. februar. 

Her er der store vinduer, så det virker 
lyst og indbydende med højt til loftet, 
når kunderne bliver budt velkommen i 
butikken. 

Så er slagteafdelingen blevet moder-
niseret og gjort åben, så det er let og 
indbydende at få hjælp til sit kødvalg. 

Der er kommet nye hylder og nye kas-
seapparater – og så har varerne fået nye 
pladser.

Det sidste er der nok lige nogen, der 
skal vænne sig til.
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Foråret er på vej – og det er Hattingcen-
terets sansehave også! Sansehaven er en 
skærmet have for de demente beboere 
på Hattingcentret, som ellers ikke har 
mange muligheder for at komme ud.

I sidste nummer af HattingBladet 
blev der orienteret om tre opgaver i 
forbindelse med projekt Sansehave ved 
Hattingcentret – nemlig planlægning, 
indsamling til materialeudgifter og det 
frivillige arbejde.

Planlægning
Planen over sansehaven kan du se her 
ved siden af. Denne plan bliver netop 
her i midten af april suppleret med en 
detailplan, så opgaven er til at gå til for 
de frivillige.

Indsamling til materialeudgifter

Vi er godt på vej med økonomien. Til 
dato har projektgruppen modtaget føl-
gende fondsbidrag:
Annasmindefonden 5.000 kr.
Hatting Y´s Mens Club 5.000 kr.
Horsens Sund By 
(til frivillige projekter) 10.000 kr.
Smidstrupfonden 80.000 kr.
I alt  100.000 kr.
Samlede udgifter  
(se Hattingbladet nr. 2010) 158.000 kr.

Vi er altså godt i gang, men har stadig et 
stykke vej. Kontonummeret der kan anven-
des til private bidrag er: 9877 4789483973. 
Alle beløb modtages med stor tak! 

Det frivillige arbejde

Med hensyn til organiseringen af det 
frivillige arbejde, så er der nedsat seks 
arbejdsgrupper, der hver har 12 kon-
taktpersoner.

Anlægsgartner Bent Nygaard er 
chef for materialevalg og instruktør for 
kontaktpersonerne. Bent Nygaard vil 
komme til sansehaven 12 gange om 
ugen eller efter behov. Nogle af de, der 
allerede har meldt sig, har fortalt, at det 
er vigtigt, når man giver sin arbejdskraft, 
at der er god styring på projektet.

Vi har derfor allerede nu sat kontakt-
personer på arbejdsgrupperne. Du kan  
se billeder af kontaktpersoner på siden 
overfor.

Sansehaven ved Hatting-
centret tager form

Jeg vil gerne give en hånd med  (skema til aflevering - helst senest 30. april)

1. 
Rydning af eksisterende flisebelægning.  40 timer 
Anlæg af ny flisebelægning 120 timer
Kontaktperson: Helmer Jacobsen, Svanevænget 16, 75 65 30 05, 2076 23 03

2.
Rydning af eksisterende hegn, optagning af pullertlamper,  
rydning af dele af beplantning, beskæring af blivende beplantning  50 timer
Etablering af hegn og låge 50 timer
Nedgravning af pullertlamper og ledninger 20 timer
Kontaktperson: Hans Johansen, Oensvej 23, 75 65 32 31, 20 29 02 31

3.
Anlæg af højbede 50 timer
Anlæg/montering af vandsten (sponseret) 10 timer
Bænke, fuglefoderhus* m.v. (sponseret) 10 timer
Kontaktperson: Kristian Korsholm, Kirkevænget 19, 75 65 31 84, 20 78 19 30

4.
Lysthus/pavillon montering m.v. 50 timer (Er bemandet)
Kontaktperson: Thorkil Christensen, Overholm 20D

5.
Muldjord, plantearbejde, anlæg af græs 60 timer
Kontaktperson: Peter Rabjerg, Gedhøjen 7, 75 65 36 16, 27 20 39 16

6.
Kage m.v.
Kontaktperson: Lilly Rabjerg, Gedhøjen 7, 75 65 36 16, 27 20 39 16
Kontaktperson: Birthe Jakobsen, Svanevænget 16, 75 65 30 05, 20 76 23 03  

Sæ
t k

ry
ds

Navn:

Navn:

Adresse:

Tlf:

Bemærkninger:

Arbejdet planlægges udført maj-oktober 
2010 med opstart i begyndelsen af maj.

Dette skema kan afleveres i kasse i brugsen (ved Samvirke og 
Hattingbladet). Men beskeden kan også afleveres telefonisk til 
den/de kontaktperson(er), du vil arbejde med Gruppe 6: Lilly og Birthe

Gruppe 1: Helmer

Gruppe 2: Hans

Gruppe 3: Kristian

Gruppe 4: Thorkil

Gruppe 5: Peter

Giv en hånd til Sansehaven

giv en plante ........................................................50 kroner
giv et træ .......................................................... 250 kroner
eller hvad du har lyst til. Kontonummer 9877 4789483973
Du kan også give dine hænder nogle timer. aflever skemaet, som du finder her ved siden af, 
i kassen i SuperBrugsen. Skynd dig at melde dig. Jo flere vi er med, jo hurtigere går det!
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og maj måned. Blandt andet afholdes DM i Spejd for de lidt 
ældre spejdere (4. klasse og opefter) hvor Hatting naturlig-
vis skal deltage. Bævere og ulve skal til distriktsturnering, 
hvor temaet er en rejse rundt i Tunesien. Alle fra bævere til 
tropspejdere, skal derfor til at øve sig til turneringerne, hvor 
samarbejde er i højsædet. 

Sommerlejre
Mht. sommerlejre, så skal bævere og ulve af sted sammen. 
Turen går til Terp Spejdercenter, hvor ulvene har holdt til 
de sidste par år. Nu glæder bæverne sig til også at prøve. 
Det bliver tre dage i pinsen med cowboytema (22.24. maj). 
Lejren hedder derfor Terpville! 

Resten af gruppens sommerlejr er årets helt store højde-
punkt: Korpslejren i Skive, hvor over 15.000 spejdere del
tager. Man regner med at hver femte vil være fra udlandet. 
Lejren hedder SEE 20:10. SEE står for Scout Explorer Event, 
og kommer til at sætte nye normer for hvad spejderarbejde 
kan være. Det bliver rigtig spændende! Vi får brug for en 
del hængekøjer på lejren, så hvis man har en hængekøje i 
gemmerne, som ikke længere bliver brugt, tager vi meget 
gerne imod donationer! 

Cykelrally og midsommerfest
Sådan en korpslejr er rigtig dyr. Derfor afholder vi et cykel-
rally 6. juni kl. 1517, hvor man kan sponsorere cyklisterne. 
Vi håber at alle Hattingborgere vil være hjælpsomme med 
at sponsorere vores cyklister, med store såvel som små 
beløb. De yngste spejdere kører naturligvis penge ind til 
deres egne lejre og arrangementer. Alt er velkomment. Vi 
håber på en sjov og givende dag, - forhåbentlig i høj solskin. 
Alle er naturligvis meget velkomne til at komme og heppe! 
Startområdet vil være ved det gamle bageri på Overholm. 
Bagefter løbet afholder vi årets Midsommerfest, hvor det er 
muligt at grille sin medbragte mad. Is, sodavand, øl, kaffe 
og kage kan købes.

Denne gang fortsætter vi med spejder efter midsommer-
festen, da den ligger så tidligt i år. Vi går først på sommer-
ferie efter møderne i uge 24.

Kalender 
 
Bæver/ulveturnering: 17. april
DM i spejd/Distriktsturnering: 8.-9. maj.
arbejdsaften i spejderbyen: 17. maj. 
Bæver/ulve sommerlejr: 22.-24. maj.
Cykelrally og midsommerfest: 6. juni fra kl. 15.
Korpslejr i Skive:  24. juli-1. august. 
Opstartsfest for alle spejdere (uden forældre):  11. august.
Opstart efter sommerferien uge 33

Torsdag 11. marts var der gang i Hatting forsamlingshus, for 
dagplejen i Hatting havde inviteret til bedsteforældrekaffe.

Vi dagplejere mødte tidligt ind torsdag morgen for at for-
berede dagen. Børnene var med til at dække bord, og ellers 
legede de og ventede spændt på deres bedsteforældre.

Kl. 9.30 kom bedsteforældrene endelig. Børnene viste med 
det samme deres glæde ved at se dem.

Bedsteforældrene medbragte hjemmebagte boller, så alle fik 
sulten stillet.

Efter kaffe og mange boller, var der sang for bedsteforæl-
drene. Der blev klappet ekstra meget.

Dagplejerne i Hatting vil gerne sige tak for den store del-
tagelse. Det er dejligt med den store opbakning, når vi holder 
vores arrangementer.

Dagplejerne 
bød på bedste-
forældrekaffe

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)

Af lene jørgensen
spejderleder

31. januar holdt spejderne det årlige grup-
pemøde – eller generalforsamling om man vil 
– hvor medlemmer til vores grupperåd skulle 
vælges blandt forældrene. I den forbindelse 
måtte vi sige farvel til Nikolai Jørgensen og Kir-
sten Gundersen der har været i grupperådet i 
flere år, men i år ikke ønskede genvalg. I stedet 
fik vi Mette Cornelius, Mette Bie og Brit Skov-
hauge med i grupperådet. Et stort velkommen 
til dem! Da grupperådet nu er fuldtalligt, med 
de nyvalgte og de tilbageværende to medlem-
mer, kunne vi sige tak for denne gang til Peter 
Rabjerg, der trådte til som grupperådsformand 
efter valget sidste år. I den forbindelse vil vi 
gerne sige tak til både Nikolai, Kisser og Peter, 
for deres arbejde i Hatting Gruppe. 

Efterfølgende har de civile i grupperådet (for-
ældrene) konstitueret sig således, at Jette Nørre-
gaard er blevet grupperådsformand, mens John 
Brogaard er blevet næstformand.

Det er en utrolig stor hjælp for lederne i grup-
pen at have støtten fra et veloplagt grupperåd, 
og vi har allerede mærket, at de er smækfyldte 
af gode ideer, lige fra deres første deltagelse i 
spejdernes planlægningsmøde ”Lang lørdag”. 
Vi glæder os rigtig meget til det kommende 
samarbejde. 

På mødet 31. januar meldte en ny leder sig 
også. Velkommen til Erik Cornelius. Ham er vi, 
både børn og voksne, allerede meget glade for! – 
Skulle der sidde andre med en spejder i maven 
– store som små – er I som altid meget velkomne 
til at kontakte os. Om ikke andet, så for at prøve 
det! 

Forårstilbud
Hvis man som barn har lyst til at prøve at være 
spejder, har vi et forårstilbud til alle, der begyn-
der før sommerferien. Tilbuddet gælder alle 
børn fra 00. klasse og opefter. For 75 kr. får man 
spejder frem til sommerferien, samt et tørklæde. 

 Foråret byder på rigtig mange spejderople-
velser. Der er som altid mange turneringer i april 

Nyt fra spejderne
Nu kan du prøve dig selv af som spejder. Indtil sommerferien kører Hatting-spejderne et tilbud, 
hvor du kan til gå spejder frem til sommerferien og få en tørklæde for 75 kroner. Prøv det.

Glæden var stor blandt dagplejebørnene, da bedsteforældrene 
dukkede op med hjemmebagte boller.
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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!

Spørger du en teenager anno 2010 om, hvem Anne Dorthe 
Michelsen er, er det ikke sikkert, du får et svar. Men spørger 
du hendes mor eller far, så vil du med stor sandsynlighed se et 
nostalgisk smil brede sig på ansigtet under de grå lokker. 

På ”Spil Dansk Dagen” torsdag 28. oktober, giver den tid-
ligere ”Tøsedreng” - Anne Dorthe Michelsen - koncert i Hat-
ting Kirke. Der kommer yderligere information om koncerten 
fremsendes i næste nummer af Hattingbladet, men sæt alle-
rede nu kryds i kalenderen.

Anne Dorthe 
kommer  
til Hatting

Et kig ind i ”kollegiet”: Entusiasmen er stor, men møblementet sparsomt.

At være ung i Cambodja er ikke altid 
lige let – især ikke hvis man bor i et fat-
tigt landdistrikt og gerne vil have en ud-
dannelse. Der er ingen gratis universite-
ter eller seminarier, ingen SU, og ingen 
kollegier. Hvert år drager mange unge 
til hovedstaden Phnom Penh i håb om 
en bedre fremtid, men en stor del af dem 
ender i slumkvarterer eller må vende 
tilbage til landsbyen, fordi pengene ikke 
slog til. En gruppe unge fra kirken i den 
lille provinsby Chuck har taget sagen 
i egen hånd: De har lejet to små lejlig-
heder og startet deres eget ”kollegium”. 

Her bor de tyve unge sammen, mens 
de deler udgifter og opgaver, støtter hin-
anden i studierne og holder gudstjeneste 

sammen. De kommer dog alle fra fattige 
familier, så pengene er små, og hverda-
gen ofte en kamp for at skaffe penge til 
husleje, mad, studieafgifter mm.

Under Pol Pot regimet fra 1975 til 
79 blev en stor del af Cambodjas ud-
dannede befolkning udryddet, og der 
mangler ganske enkelt en generation af 
mennesker med uddannelse indenfor 
undervisning, medicin ledelse etc. Ef-
terkrigsgenerationen er nu ved at vokse 
op, og de gør deres bedste for at dygtig-
gøre og uddanne sig. At modtage støtte 
fra Danmark vil for dem være en stor 
hjælp og opmuntring i deres kamp for 
at skabe en bedre fremtid, ikke bare for 
dem selv, men også for deres land.

Sved for en god sag
Sved for en sag

Tirsdag 17. august kl. 19.00 – 21.00 
Vi mødes i præstegården på 
Oensvej 1 i Hatting. 
der vil være fem forskellige ruter: 
en gårute på 3,5 km
en gå/løberute på 6,6 km
en gå/løberute på 12 km
en cykelrute på 12 km
en cykelrute på 17 km
Startgebyr er 50 kr. for voksne 
og 20 kr. for børn.
startgebyret går ubeskåret 
til de unge i Cambodja.

Så er det atter tid til at snøre løbeskoene eller pumpe cyklen. Tirsdag 17. august 
motionerer hattingborgere i alle aldre igen til fordel for udsatte unge i Cambodja.
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Gå med i Lunden
Mandag 24. maj kl. 10.00 fejrer vi for 
femte år i træk 2. pinsedag med en fæl-
les friluftsgudstjeneste for alle de 30 
sogne i Horsens Provsti.

Prædikanten i år er Anne Marie Kri-
stensen, Sønderbro Kirke.  Gudstjene-
sten finder sted under de nyudsprungne 
bøgetræer i Lunden, Sundvej, Horsens.  

Efter gudstjenesten vil der blive spil-
let frokost-jazz som kan nydes sammen 
med den medbragte madkurv. 

Gospelglæde
Søndag 28. februar var der Gospelwork-
shop i Præstegården under ledelse af 
Lars Jochimsen, som er manden bag 
 Copenhagen Gospel Music og musikken 
til filmen om gospel "Oh happy day"

Det var en fantastisk dag, som slut-
tede med en gospelkoncert i Hatting 
Kirke.

Salmemaraton
5. etape i den igangværende salme-
maraton blev afholdt i Hatting Kirke, 
torsdag 11. marts. 

Omkring 70 mennesker fra Horsens 
og omegn var mødt op for at synge 
salme bogens nr. 15–29.

Det blev en rigtig fin aften. Højde-
punktet indtraf, da organist Peter Emil 
Ryom overraskede forsamlingen med 
en ny komponeret melodi fra egen hånd 
til DDS 22 ”Gådefuld er du vor Gud”. 

 I de kommende måneder afholdes 
der salmemaraton 6. Maj i Torsted Kir-
ke, hvor vi synger DDS 250267 og 20. 
maj i Tamdrup Kirke, hvor programmet 
omhandler DDS 280299.

Så sluttede voksenkoret for i år
Søndag 14. marts var der afslutning på 
Hatting Sogns Voksenkor. Der har i alt 
været 34 medlemmer af koret under 
ledelse af Inge Burchardt. Koret har 
sunget hver onsdag i Præstegården og 
medvirket tre gange i Hatting Kirke i 
løbet af vinteren.

Nyt fra kirken

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

�������������

SKOVA/S
����������������������
���������������������������������������
���������������������������������
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

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
sørensen, Kristian Brandt

Årets konfirmander i Hatting Kirke

Den umulige kærlighed
Mandag 8. marts var konfirmandlokalet 
i Hatting præstegård fyldt godt op med 
65 deltagere til et spændende arrange-
ment, hvor biskoppen fra Ribe, Elisabeth 
Dons Christensen, causerede over em-
net: ”Husk at vande hinandens - tørstige 
- kameler”

Det var et emne, der bragte os vidt 
omkring indenfor den svære samlivets 
kunst, og emnet blev behandlet med 
både humor og dyb alvor.

Emnet er inspireret af den situation, 
hvor Abraham (i det gamle testamente) 
sender sin tjener til sin gamle hjemstavn 
for at finde en kone til sin søn Isak. Da 
tjeneren møder Rebekka, der er ude for 
at hente vand ved byens brønd, beder 
han hende om noget vand at drikke. 
Hertil svarer Rebekka: ”Drik kun, og jeg 
vil også give dine kameler at drikke”.

Hvis kærligheden mellem to men-
nesker skal holdes levende, er det ikke 
noget, der sker af sig selv.

Forelskelse er en sygdom, der går 
over, men kærligheden kan vokse og 
gro, der hvor man gensidigt er i stand 
til, i overført betydning, at vande hinan-
dens kameler, d.v.s. gøre lidt mere end 
det strengt nødvendige. 

Elisabeth Dons Christensen brugte 
eksempler fra sit eget liv, fortalte anek-
doter og brugte citater fra biblen med 
bl.a. ”Kærlighedens højsang”, hvor 
Paulus skriver til menigheden i Korinth, 

at kærligheden tåler alt, tror alt, håber 
alt og udholder i alt. Selvom denne tekst 
bruges i forbindelse med mange bryl-
lupper, er denne form for kærlighed en 
umulighed for mennesker. 
Samlivet skal balancere mellem det jord-
nære fysiske og det mere højtflyvende 
følelsesmæssige,
og derfor er der behov for hele tiden at 
inspirere og ”vande” forholdet.

Elisabeth Dons Christensen, biskoppen 
fra Ribe, fyldte konfirmandlokalet 
i Hatting præstegård, da hun 
causerede over emnet: ”Husk at vande 
hinandens - tørstige - kameler”.
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April
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

juni
Søndag 6. kl. 9.30
1.s.e.trin. 
Søndag 13. kl. 9.30 
2.s.e.trin. Kirkekaffe
Søndag 20. kl. 11.00
3.s.e.trin. DSI
Tirsdag 22. kl. 13.30 
Gudstjeneste 
Hatting Centret
Søndag 27. kl. 19.00 
4.s.e.trin. 

juli
Søndag 4.
Ingen gudstjeneste 
i Hatting. Tamdrup 
kl. 9.30 DSI
Søndag 11. kl. 11.00
6.s.e.trin. DSI
Søndag 18. 
Ingen gudstjeneste 
i Hatting. Tamdrup 
kl. 9.30 DSI
Søndag 25. kl. 19.00
8.s.e.trin. 

August 
Søndag 1. kl. 9.30 
9.s.e.trin. 
Søndag 8. kl. 9.30 
10.s.e.trin. 
Søndag 15. kl. 9.30 
11.s.e.trin. 
Tirsdag 17. kl. 13.30 
Gudstjeneste på 
Hatting Centret. 
Søndag 22. kl. 9.30 
12.s.e.trin. Kirkekaffe
Søndag 29. kl. 19.00 
13.s.e.trin. DSI

Menighedsrådet

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

Tirsdag 18. maj

Tirsdag 15. juni 

Tirsdag 10. august

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
anna Sofie andersen holder ferie 
fra 29. juni til og med 23. juli. 
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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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
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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


