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Carl-Erik blev udlært som 50-årig: Det er aldrig for sent
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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

...hvad søren skal jeg finde på at skrive 
om denne gang? Mon der overhovedet 
er nogen, der læser mine udgydelser her 
på side 3? Hvis der er, så kan det være, 
de mailer mig et par linier med ideer til, 
hvad jeg skal skrive om i lederen i de 
kommende numre af HattingBladet.

For ser I - selv en redaktør med man-
ge ord og en mening om 
mangt og meget kan løbe 
tør for noget at sige. I hvert 
fald noget fornuftigt.

Jeg ville nok ikke egne 
mig så godt som radiovært. 
I radioen skal man altid 
mene et eller andet - i hvert 
fald i de radioprogrammer, 
jeg lytter til.Og de er væl-
digt folkelige.

Tag nu f.eks Dynebanden, som er 
morgenprogrammet på  radio VLR 
(Vejle Lokal Radio). Eller programmet 
Hansen og Ebberfeldt på samme radio-
kanals eftermiddagssendeflade. Begge 
dele er ganske gode radioprogrammer 
- ellers gad jeg jo ikke lytte til dem hver 
dag. Men jeg har tit tænkt på, om de 

aldrig bliver trætte af at mene noget? De 
mener noget hver eneste dag. Hansen 
og Ebberfeld nøjes endda ikke med selv 
at mene noget om en eller anden dags-
aktuel problemstilling. De opfordrer 
dælme også mig og de andre lyttere 
til at komme med vores mening. Hver 
eneste evige dag. Via SMS. En telefon-
opringning. Eller på Facebook.

Desværre er jeg som regel sådan en 
vægelsindet radikal størrelse, der tæn-

ker: På det ene side, så bla. 
bla. bla. - men på den an-
den side så bla. bla. bla. Og 
den slags er der bare ikke 
plads til i en SMS. Ikke én, 
der skal nå at komme i ra-
dioen i hver fald. For inden 
jeg har vejet for og imod 
og fundet de rigtige ord og 
sovet på det, så er program-

met slut og så er det noget nyt, jeg skal 
tage stilling til.

Jeg har overvejet at gå ind i politik 
og få mig en spindoktor. Så behøver jeg 
altid kun at mene noget, som kan fortæl-
les til en journalist på syv sekunder. Og 
så kan resten af Familien Danmark ha’ 
en mening om min mening....

Bum bum bum...

Næste nummer 

HattingBladet udkommer næste gang i 
midten af oktober. Deadline for indlevering 
af stof til næste nummer er 19. september.

Find vore annoncører

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

Får du HattingBladet?

HattingBladet udkommer i 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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- Vi har deltaget i Horsensløbet hvert 
år, siden vi flyttede til Hatting i 1985, 
fortæller Carl-Erik. Og i år var jeg nødt 
til at kaste håndklædet i ringen og udgå 
halvvejs på den halve maraton rute, vi 

begge løber. Kirsten kom til gengæld i 
mål på under to timer, så nu hviler der 
et stort pres på mine skuldre. Jeg bli’r 
nødt til at ha’ revanche næste år. Tralv-
hed eller ej.

Du kan læse mere om CES anlægs-
gartner på www.cesanlaeg.dk

Den 20. april 2005 kunne 
Carl-Erik Simonsen fra 
Hatting fejre sin 50 års 
fødselsdag. Få uger senere 
bestod han sin svendeprøve 
som anlægsgartner.

 

- Det her skulle jeg ha’ gjort for 30 år 
siden. Udtalelsen kommer med stort 
eftertryk fra den ellers stilfærdige an-
lægsgartner Carl-Erik Simonsen. 

Det er fem år siden, han stod med sit 
svendebrev i hånden og kunne kalde sig 
anlægsgartner. Oven i købet selvstæn-
dig anlægsgartner, for den nyudlærte 
svend ville være herre over egen tril-
lebør. Så de, der lægger vejen forbi Me-
jerivej, når de lufter hunde, henter børn 
der leger med andre børn eller på anden 
måde har et ærinde på den blinde vej 
bag Hattinggård vil vide, at her holder 
CES Anlægsgartner til. Det står nemlig 
på den altid nyvaskede firmabil, som 
fragter Carl-Erik Simonsen rundt fra job 
til job.

Carl-Erik Simonsen gik i voksenlære, 
da han var 45 år. Inden da havde han 
kørt truck i 25 år og arbejdet med alle 
mulige praktiske ting. Både herhjemme 
og i Tyskland.

Han har boet i Hatting med sin kone 
Kirsten siden1985, og fru Simonsen bak-
kede ubetinget op om sin mand, da han 
luftede drømmen om at komme i lære.

- Hun så lidt mere tænksom ud, da 
jeg sagde, at jeg gerne ville ha’ mit eget 
firma, erkender Carl-Erik med sit karak-
teristiske glimt i øjet. Men jeg behøvede 
jo ikke kaste mig ud i de store investe-
ringer, så jeg kunne følge drømmen 
uden at sætte familiens trygge rammer 
på spil. Og Kirsten var heldigvis også 
enig med mig i, at det ville være rigtig 
ærgerligt at sidde som gammel og ærgre 
sig over, at man aldrig prøvede sin 
drøm af.

Aktiv sportsmand
Carl-Erik Simonsen og fru Kirsten er et 
godt og solidt makkerpar - ingen tvivl 
om det. Det er hende, der ordner regn-
skaberne, og hvis opgaverne hober sig 
op, kan hun også finde på at trække i et 

par arbejdsbukser og køre sten på trille-
børen.

En fælles løbetur bliver det også 
jævnligt til - men ikke så tit, nu hvor 
Carl-Erik er blevet selvstændig.

Af sinnet Ellehauge Haag
redaktør af HattingBladet

Carl-Erik har skabt sit drømmejob

CES Anlægsgartner udfører både 
anlægs- og vedligeholdelsesopgaver. 
Carl-Erik Simonsen nyder 
afvekslingen og de mange 
forskellige typer arbejde - men 
hvis han absolut skal pege på et 
område, han holder særligt meget 
af, må det være brolægning.

Carl-Erik Simonsen har altid haft hænderne 
godt skruet på. I mange år var han ivrig 
hobbygartner hjemme i haven på Mejerivej 
- og som 45-årig besluttede han at gå i 
voksenlære som anlægsgartner. Det valg har 
han ikke fortrudt. Det eneste, han fortryder 
er, at han ikke gjorde det for 30 år siden. 
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Indrømmet !!! De VAR der! Fordom-
mene om at min ”nødhjælpsartikel” i 
sidste nummer af Hatting Bladet, hvor 
jeg efterlyste gamle skoletasker til ru-
mænske skolebørn, nok ikke ville give 
så meget respons. 

Inderst inde tænkte jeg, at Hatting 
måske nok var sådan et sterotypt for-
stadskvarter, hvor man havde lidt nok i 
sig selv og sine børn, fuldtidsjob etc.

Men mine fordomme blev mild sagt 
gjort til skamme. Det væltede ( -bogsta-
velig talt) ind med nødhjælp. Jeg lagde 
sæderne ned i vores gamle stationcar, 
for at kunne fylde den op med tasker og 
tøj – og måtte køre af sted til nødhjælps-
terminalen mere end èn gang. 

Der blev indsamlet 26 skoletasker, 
40 penalhuse (heraf 15 sponsoreret af 
BR legetøj), en stor kasse indhold til 
penalhusene fra Stadler og Indeks Re-
tail, 20 kasser farver, 52 skrivehæfter 
fra Hatting Skolen, 20 par flotte støvler 
fra Juelsminde Pigegarde, 20 blyanter, 
viskelæder og blokke fra ARLA, 7 flotte 

soveposer og utrolig meget flot, velholdt 
og rent tøj samt 20 nye tandbørster.

Jeg går altid de indsamlede poser 
igennem, inden jeg kører dem til nød-
hjælpsterminalen, da jeg førhen har 
oplevet at folk har puttet mindre for-
delagtige ting i ( -som  fx. gamle mugne 
badeforhæng og sko der mangler en 
”makker” ).

Men også her blev jeg positivt over-
rasket. Alt var brugbart, i pæn og ren 
stand og lige til at sende af sted. TAK for 
det !

Folk har været mere end velvillige til 
at hjælpe. Nogle har købt helt nye penal-
huse og fyldt op med godt og nyindkøbt 
skolemateriale. Andre har købt nye ta-
sker og sågar andre helt nyt børnetøj og 
sendt med.

Atter andre tilbød at lægge bil til, når 
det skulle fragtes af sted. 

Det blev jeg meget glad og rørt over. 
Det vidnede for mig om et medmenne-
skeligt ansvar og en respekt for menne-
sker i nød. At man i Hatting har ressour-
cer til at dele ud af vores materialistiske 
overskud, til folk, der ikke har haft de 
samme muligheder som os.

Igennem hele forløbet har jeg haft 
kontakt på facebook med et af mine 
gamle faderbørn i Rumænien. Hun er 
nu 20 år og går på universitetet og har 
derfor mulighed for at komme til en 
computer. Hun arbejder nu med sigøj-
nerbørn og har modtaget nogle af de 
penalhuse, som vi har sendt derned. 
Hun skrev i går aftes:

”Mange tak for penalhuse, blyanter 
og farver. De bliver brugt med stor kær-
lighed af børnene. Vi takker Jer, takker 
Gud for Jer og beder ham passe på Jer”

(- og det er vel ikke det værste vi kan 
opnå ved sådan en lille lokal indsam-
ling.)

Herlig hjælpsomhed 
        Af Iben Brogaard
Frivillig indsamler af tasker

Iben Brogaard er overvældet over den store hjælpsomhed, som borgerne i Hatting har 
vist i forbindelse med indsamlingen af skoletasker til fattige rumænske børn.

Indsamlingen fortsætter

Der er stadig børn på venteliste i 
rumænien til at få en skoletaske. 
Derfor fortsætter Iben Brogaard 
indsamlingen af brugte skoletasker.
Du kan altid aflevere brugte skoletasker 
på rasmus Hansens Vej 14 i Hatting. 
Iben Brogaard søger for, at de bliver 
transporteret til rumænien.

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
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     Af peter thyssen
fmd. for Borgerforeningen

Horsens Kommune er igang med at 
udarbejde en ny kommuneplan. Det har 
fået en gruppe borgere i Hatting til at 
nedsætte et trafikudvalg under Borger-
foreningen.

Udvalget afviklede i begyndelsen af 
juni et borgermøde med fokus på trafik-
ken i Hatting. Det blev besluttet, at for-
søge at få følgende veje inddraget i den 
kommende kommuneplan.

Hattingvej (sti fra Munchsvænget)
Helleanlæg på Hattingvej

Østerhåbsvej
Fra Østerhåbsalle til Hattingvej §40 vej.

Præstemarksvej
Fartbegrænsning fra Bispevænget til 
Rasmus Hansensvej i forbindelse med farligt 
sving ved Gedhøjen evt. §40 vej.

storegade
§40 vej – bilerne igennem Hatting kører 
generelt for stærk. Evt. lysregulering 
ved forgængergangen ved skolen

Kirkebakken
Fartbegræsning  - chikane eller anden foranstaltning 
i forbindelse med Oensvej. Alternativ hul i 
tunnelen og forlængelse af fortov incl. cykelsti. 

Oensvej
Fodgængerfelt flyttes 4-5m. hen mod Præstegården 
og rækværk ud for nuværende tunnel.  

stationsvej
§40 vej.

grønhøjvej
§40 vej i bymæssig bebyggelse. Evt. gennemkørsel 
forbudt for biler over 3,5 ton. Cykelsti fra Storegade 
til Grønhøjvej ender uhensigtmæssigt. 

Overholm
§40 vej.

Eriknauervej
§40 vej i bymæssig bebyggelse.

Korningvej
Fartbegrænsning på 60km. til NederMølle 

I takt med, at der kommer flere børn i 
Hattingskolen, og dermed formentlig 
besluttes at etablere overbygning på 
Hattingskolen, bør man overveje, hvor-
dan trafikforholdene kan forbedres på 
Grønhøjvej, da der formentlig vil være 
flere biler til og fra skolen.

Trafikudvalget vil i samarbejde med 
Teknik og miljø prioritere etablering af 
trafikmæssige foranstaltninger. 

Det kan på nuværende tidspunkt 
være svært at prioritere de enkelte ga-
der/veje, da vi ikke ved, hvor mange 
penge Horsens Kommune vil afsætte.

Bestyrelsen
 
Formand
Peter Uldall Thyssen
40 17 31 65
thyssen@email.dk
næstformand
Teknisk ansvarlig for forsamlingshuset
Carsten Bonde
41 90 60 81
kcbonde@vip.cybercity.dk
Kasserer
Anne Marie Madsen
28 60 91 14
am@elmelund.info
Sekretær
Gitte Holmgaard Gravesen
22 90 10 29
gravesen23@live.dk
Medlem
Heidi Jensen
Udlejer af forsamlingshus
40 17 64 27      
gastong@profiber.dk       
Medlem
Kirsten Skov
Nøgleudlevering til + fremvisning af forsamlingshus   
26 18 45 67
njkskov@stofanet.dk
Medlem
Kim Morthorst
teknisk ansvarlig for forsamlingshuset
28 99 16 55
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

Tæt på trafikken

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

Trafikudvalget

Kim Morthorst
Birgit Boisen
Herman Oerlemans
jan pedersen
Ingrid Kristensen
Anne gitte Loft
peter uldall thyssen

Revyen  i Hatting søger skuespillere, 
sangere, musikere og praktiske medar-
bejdere  til Hattingrevyen 2011.

Revyen opføres den sidste weekend 
i februar - fredag 25., lørdag 26. og søn-
dag 27. februar.

Instruktør Frode Andersen, som har 
stået for Bjerrerevyen i rigtig mange år, 
vil stå for Hatting-revyen  i 2011.

Vil du være med på holdet - hvad 
enten det nu er på scenen - eller bagved 
- så kom til opstartsmøde i Hatting For-
samlingshus tirsdag  10. august kl.19.

Frode Andersen vil denne aften 

komme nærmere  ind på forløbet, indtil 
revyen skal opføres.

Revyholdet vil komme til at bestå af 
»gamle« skuespillere fra tidligere Hat-
ting revyer , og så dig.

Er der nogle gode tekstforfattere som 
har emner til revyen, er du/I ligeledes 
meget velkommen samme aften.

Har du spørgsmål inden mødet, er 
du velkommen til at ringe eller skrive til 
formand Peter Uldall Thyssen. Tlf.  40 
17 31 65
Email: thyssen@email.dk. 

Bliv stjerne  
for en aften Torsdag 16. september arrangerer 

Borgerforeningen fællesspisning i 
forsamlingshuset fra kl. 18-21.

Hank op i naboen eller en anden 
hattingborger og mød op.

Ta´ én ret med til det antal perso-
ner, I kommer, så anretter vi det på 
et stort fælles ”ta´ selv bord”!.

Borgerforeningen giver gratis is til 
børnene og kaffe til de voksne. Der-
udover sælger borgerforeningen øl 
og vand til rimelige priser. 

Tilmelding hos Vangs Bageri ons-
dag 1. september og torsdag 2. sep-
tember i tidsrummet kl. 15-16.30.

Fællesspisning i 
forsamlingshuset

Trafikforholdene i Hatting har altid været et af de helt store emner for borgerforeningen.
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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

Dette er mit første indlæg i HattingBladet 
som fmd. for Hatting Idrætsforening.

Jeg blev formand, fordi ingen andre meldte 
sig - og jeg håber at kunne videreføre det 
gode arbejde, som min forgænger Steen Lau-
ridsen satte igang.

Det lykkedes bl.a. for Steen at få støvet 
både en kasserer og en sekretær op, da 
Idrætsforeningen var truet af opløsning i de 
første måneder af 2009.

Jeg var den ene af de to, Steen fik rusket liv 
i -  Jens Otto Tinghus var den anden. 

Nu skal vi så igang med at ruske og råbe 
og appellere igen, for VI MANGLER EN  
SEKRETÆR!!

Jeg kan nu gentage Steen Lauridsens ord 
fra dengang. Hvis ikke vi kan finde det nød-
vendige antal hænder til at drive idrætsfor-
eningen - også på det organisatoriske plan 
- kan vi risikere at skulle opløse foreningen i 
den form, som vi kender den - og har kendt 
den siden 1889. 

Hvis du - ligesom jeg - tænker at: Nej, det 
må ikke ske - ja, så er det nu, du skal gribe 

telefonen eller sende en mail og byde ind på 
den ledige tjans som sekretær. Hvis du vil 
vide lidt om det ulønnede job, før du melder 
dig, så står jeg selvfølgelig til rådighed, for at 
give svar på eventuelle spørgsmål – ganske 
uforpligtende. 

Nok om det, nu til beretningen:
Det er ikke et travlt år for idrætsforeningen. 

Der er ikke mange indtægtsgivende arrange-
menter. Vi plejer at have Horsens Open Air, 
hvor der er en del planlægning. Men rygtet 
lyder, at der vil komme et lignende arrange-
ment i 2011. Derfor glæder det mig endnu 
mere at jeg har kunnet melde udsolgt af støt-
telodder. Det giver gode støtte penge til ung-
domsafdelingerne - Stor tak skal lyde herfra 
til alle borgere i Hatting. Lodderne blev som 
altid udtrukket forud for det sidste bestyrel-
sesmøde før sommerpausen. Vinderne fik 
som altid overbragt deres præmie personligt 
af den afdeling, der har solgt loddet. Stor tak 
skal også lyde til vores samarbejdspartnere: 
- Family Garden, Hatting EL, OK kiosken og 
Vangs Bageri. 

Hvem vil være sekretær

Fredag 16. april blev der holdt afslutning på 
håndboldsæsonnen for U10, U12 og U14.
Det har været en rigtig god sæson med 
mange gode resultater og masser af dejlige 
motiverede unge mennersker.

Vi startede aftenen med leg og konkuren-
cer i hallen hvorefter der blev serveret pizza 
og sodavand i klubhuset. 
Pokaler blev uddelt til nogle af spillerne og 
trænerne gav spillerne en tak for deres gode 

indsats. Spillerne begavede også trænerne.
Håndboldbestyrelsen siger tak for god sæson.

En håndbold-
helt og fire 
heltinder

AMALIELUND MAD

v/ Henrik og Pernille

Tlf.: 75 61 51 26

amalielund@amalielund.dk

www.amalielund.dk

AMALIELUND MAD

v/ Henrik og Pernille

Tlf.: 75 61 51 26

amalielund@amalielund.dk

www.amalielund.dk

AMALIELUND MAD

v/ Henrik og Pernille

Tlf.: 75 61 51 26

amalielund@amalielund.dk

www.amalielund.dk

1

2

Fem frejdige og fornøjede pokalvindere: 
For U10 fik Maja Appel og Heine Oerlemans 
(forrest). U12 Merethe Henriksen (bagest tv.)
U14 Laura Bundgaard (i midten) og Signe Appel (th)  

     Af Morten Hald
fnd, Hatting IF

                Af ulla Lauridsen
Formand for badmintonafdelingen

Årets bymesterskab blev afviklet i april. Stort tillykke til vin-
derne, som blev:
Herresingle: Kim Aagaard
OldBoys single: Thomas Degn
Mixdouble: Linda og Carsten Frederiksen
HerrreSeniorDouble: Thomas Andersen 
og Thomas Christensen
OldBoys Double: Thomas Degn og Martin Boje

Vores ungdomstræner – Nikolaj Lassen – skal nu ud i den 
store verden for at dygtiggøre sig. Jeg vil gerne hermed takke 
ham for en engageret og dygtig instruktion de sidste 3 år – og 
ønske ham held og lykke i fremtiden.

Jan Stobberup har lovet at overtage instruktionen, men pga. 
hans arbejde er tidspunktet nu ændret til mandag kl. 16 – 18.

I år kan vi tilbyde følgende træningstider:
Mandag: 15.00 – 16.00
Tirsdag:  16.00 – 18.00
Onsdag: 17.00 – 19.00
Torsdag: 19.00 – 23.00

Kontingentet er uændret – nemlig:
17.00 – 22.00:   1.000,- kr. pr. bane
Øvrige tider:    500, - kr. pr. bane. Instruktion:      200, - kr.
Turneringsspillere får nyt tøj i år, så det er vigtigt, at du ved 
tilmeldingen oplyser, om du vil spille turneringskampe

Tilmelding til næste sæson:
Foregår søndag 29. august kl. 09.00 – og stadig efter ”først-til-
mølle-princippet” i klubhuset. Sæsonen begynder 30. august 
og slutter 28. april 2011. Husk at medbringe kontanter og ud-
fyldt tilmeldingsseddel.
(Se blanketterne til venstre for Amalielund Mad annoncen)

navn:

Adresse:

telefon:

Fødselsdato:

Ønsker at spille turnering
JA nEj

Tilmelding til badminton

navn:

Adresse:

telefon:

Fødselsdato:

Ønsker at spille turnering
JA nEj

Tilmelding til badminton

Nyt fra badminton
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 Pigespring 0 kl.-2 kl.
tid: Mandag kl. 16.00-17.15
sted: Hattingskolens gymnastiksal
pris: Kr. 450,00
Instruktører: Christina Nielsen Tlf. 75 65 38 61 
Anne Katrine Christiansen Tlf. 75 62 30 06
Hjælpeinstruktører: Emma, Rikke, Kathrine
Indhold: En god blanding af spring og 
rytmegymnastik i samme time. Vi skal springe, 
lave salto, hoppe i trampolin og på air-tracken. 
Vi skal løbe, hoppe, danse og have det rigtig 
sjovt. Vi vil også lave små serier for fuld musik. 

Rytme piger 3 kl.- 7 kl.
tid: Mandag kl. 17.30-18.45
sted: Hattingskolens gymnastiksal
pris: Kr. 450,00
Instruktører: Sofie H. Sørensen Tlf. 28 91 80 87 
Trine K. Nielsen Tlf. 22 58 97 19
Indhold: Rytmepiger er et hold for dig, som 
ønsker dygtiggørelse inden for  rytmisk 
gymnastik. Vil vil også benytte: hip hop, funk 
og meget mere som inspiration til vores serier.

Aerobic – Mave/balle/lår
tid: Mandag kl. 18.50-19.50
sted: Hattingskolens gymnastiksal
pris: Kr. 500,00
Instruktør: Mona Mikkelsen Tlf. 75 65 38 78
Indhold: En god træningstime med fokus 
på sved på panden til fantastisk musik. I 
timerne vil vi bruge forskellige redskaber 
til øvelserne belastning. Elastikker, 
håndvægte og redondobolde. Vi skal have 
faste baller stramme lår og FLAD mave. 
Er det noget? Så kom til en sjov time.

Zumba
tid: Mandag kl. 20.00-21.00
sted: Hattingskolens gymnastiksal
pris: Kr. 500,00
Instruktør: Tina V. D. Pedersen 75 65 38 50 
Mona Mikkelsen Tlf. 75 65 38 78

Indhold: Zumba Fitness blev skabt i midten af 
90érne af sydamerikaneren Alberto »Beto« Perez. 
Inspireret af den traditionelle cumbia-,  salsa-, 
samba- og merenque-musik, som han voksede op 
med, og Zumba Fitness blev skabt !  
Siden Beto bragte Zumba Fitness til USA i 
1999, er det blevet en af de hurtigst voksende 
dansebaserede fitnessformer i staterne , 
og er nu udbredt til bla Danmark. Nu er 
Zumba® kommet til Hatting. Har du lyst til 
at danse til latinske rytmer og få pulsen op, 
så er vi klar!   Zumba® er god træning for 
alle - både unge, gamle, mænd og kvinder.

Turbodrenge 0 kl. – 2 kl.
tid: Tirsdag kl. 17.00 – 18.15
sted: Hattingskolens gymnastiksal
pris: Kr. 450,00
Instruktører: Lasse Pedersen Tlf. 21 34 34 23
Hjælpeinstruktør: To stk. 
Indhold: Med 225 km/t vil vi få airtracken til at 
ryge, og fjedrene i  trampolinen skal spændes 
til bristepunktet.  God grundgymnastik og 
styrketræning skal gøre os lige så stærke og 
smidige som Spiderman. Jeg glæder mig til at 
se alle Hattings turbodrenge fra 0.-2.- klasse 

50+ holdet
tid: Onsdag kl. 15.30 - 16.30
sted: Hattingskolens gymnastiksal
pris: Kr. 500,00
Instruktører: Elisa Green, Tlf. 75 65 36 35
Indhold: For mobile M/K’ere fra 50 år og op.
En grundig opvarmning og træning af musklerne, 
som styrker kroppens stabilitet, mobilitet, 
smidighed og udholdenhed. Der vil blive anvendt 
forskellige håndredskaber som redondobolde, 
store gymnastikbolde, elastikker og håndvægte.
Timen afsluttes med udstrækning og afspænding.

Puslinge 3-4 år
tid: Onsdag kl. 16.40 - 17.30
sted: Hattingskolens gymnastiksal
pris: Kr. 450,00
Instruktører: Per Gundersen, Tlf. 75 65 31 90
Hjælpeinstruktører: Stine, Asmus, Sara, Sissel
Indhold: Vi skal styrke motorikken gennem 
leg og øvelser, samtidig med at vi har det 
sjovt. Vi har sanglege, abe-baner, boldspil, 
kolbøtter og meget, meget mere.

Børnegymnastik 5-6 år (børnehavebørn)
tid: Onsdag kl. 17.35-18.30
sted: Hattingskolens gymnastiksal
pris: Kr. 450,00
Instruktør: Line Juul Tlf. 75 65 35 54
Hjælpeinstruktører:  

Stine, Merethe, Frida, Jaob
Indhold: Vi laver gymnastik, der stimulerer 
motorikken og der bliver fuld fart på hele timen.
Husk en drikkedunk med vand, for vi holder 
en lille drikkepause midt i timen.

Step
tid: Onsdag kl. 18.45 - 19.45
sted: Hattingskolens gymnastiksal
pris: Kr. 500,00
Instruktør: Tina Van Deurs 
Pedersen Tlf. 75 65 38 50
Indhold: God konditionstræning for alle.
En sjov time, hvor du helt sikkert får 
pulsen op og sved på panden.

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

Blandet spring 3 kl. – 5 kl.
tid: Torsdag kl. 17.45 – 18.45
sted: Hattingskolens gymnastiksal
pris: Kr. 450,00
Instruktører: John Brogaard Tlf. 76 26 54 45  
Marie Louise Hylleberg Tlf. 26 16 72 17
Indhold: Vi skal arbejde med saltoer, både 
forlæns og baglæns! Airtrack og teamtrack 
skal bruges til flik–flak og andre spring. 
Trampolinen skal bruges hver gang til saltoer, 
og vi skal også prøve at lave skruer. Husk at 
starte træning hjemme med håndstand, for 
det skal vi også hver gang til træning for at få 
stærke muskler og få en god balanceevne.

Blandet spring 6 kl. – 8 kl.
tid: Torsdag kl. 18.50 – 20.20
sted: Hattingskolens gymnastiksal
pris: Kr. 450,00
Instruktør: Laurids Green Tlf. 75 65 36 35
Hjælpeinstruktør: Jesper
Indhold: Der skal være højt tempo hver gang og 
der skal laves saltoer, både forlæns og baglæns! 
Og selvfølgelig masser af flik-flak. Vi både går 
og står på hænder ved hver træningsaften – 
hvem mon kan gå længst på hænder? Begynd 
bare træningen allerede nu. Der skal også 
arbejdes med styrke og smidighed, så der 
skal også laves grundtræning til god musik.

Gymnastikprogram 2010-2011
Generel information

tilmelding: Første træningstime
Betaling: giroindbetalingskort
Aktiviteter: se aktivitetskalender
sæsonstart: Mandag 6. september
gymnastikafdelingen forbeholder sig 
ret til at lukke holdet, hvis der ikke er 
tilstrækkeligt mange deltagere, og ret 
til at ændre i nedenstående program.

September
6. september
Sæsonen begynder 

Oktober 
uge 42
Efterårsferie

December
1. december
Juletræesfest i  
Hatting forsamlingshus 

uge 51 og 52
Juleferie

januar
5. januar
Vi begynder igen 
Opstillingsmøde til  
gymnastikudvalget

Februar 
uge 7
Vinterferie

27. februar
Ekstratræning  
i Hattinghallen

Marts 
5. marts
Gymnastikopvisning for  
børn på Flemming 
Efterskolen

6. marts
Lokalopvisning i  
Hattinghallen kl. 14

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

Aktivitetskalender 2010/2011

                       Af Line juul
Formand for gymnastikafdelingen

Endnu engang byder gymnastikafde-
lingen velkommen til en ny sæson, som 
starter i uge 36, mandag 6. september

Efter en dejlig og lang sommer er vi 
klar med et nyt program med mange 
forskellige hold, og der er helt sikkert 
også et hold som netop passer til dig 
og din familie. I år er nyheden Zumba 
!!!  Kom og prøv denne skønne form for 
latin-fitness og få pulsen op .

Et puslespil
Som før nævnt i Hattingbladet findes 
der i Hatting mange muligheder for 
sport og aktiviteter for vores børn og 
unge mennesker. 

Foreningerne imellem »kæmper » vi 
jo lidt om de samme børn, men det er 
ikke ensbetydende med, at vi forenin-
gerne imellem ikke kommunikerer. 
Tværtimod. Vi synes slet ikke om, at 
Hattings børn skal priortere deres aktivi-
terter, hvis de har lyst til ex. både gym-
nastik, spejder og håndbold. 

I år har vi i Gymnastikforeningen haft 

et samarbejde med håndbold og spejder 
omkring næste sæsons programmer. Vi 
vil så vidt mulig undgå at lægge aktivi-
tererne for samme aldersgruppe af børn 
på samme tid, MEN det er ikke lykkes 
helt. 

At lægge et program er et stort pusle-
spil, og der er mange hensyn at tage til 
instruktører, arbejde og hjælpe- 
instruktører, andre hold, musikskolen 
osv. 

Instruktørerne er jo det vigtigste ele-
ment for at et hold kan oprettes og bestå, 
og derfor er det dem, der skal tages 
størst hensyn til. At være instruktør i en 
forening er ikke en guldgrube, men kræ-
ver hårdt arbejde og masser af tid og lyst 
til at undervise lige netop dine børn.

Når foreningernes programmer for 
næste sæson og fremover bliver udgivet, 
håber jeg, at Hattings borgere vil vise 
forståelse og respekt for det store ar-
bejde der ligger bag.  

Samarbejdet omkring planlægning  
foreninger imellem fortsætter og håbet 
er, at resultatet kan blive så acceptabelt 
så muligt ud fra alle de mange mulighe-
der og begrænsninger.

Nyt fra gymnastik
Gymnastikudvalget består af

Formand, Line juul, tlf. 75 65 35 54
næstformand,  
Line Læsøe, tlf. 20 73 17 48
Kasserer, pernille Astrup, tlf. 75 65 39 99
sekretær, Kirsten riishøj, tlf. 24 82 38 41
Birte Bøje, tlf. 75 65 39 49
Inge Appel, tlf. 75 65 30 28
jette Lyager, tlf. 75 65 33 88
Berit Berdin, tlf. 40 15 31 53 

Der er godt gang i gymnastikken i Hatting IF - og der er altid plads til en til. Stor eller lille.
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Hver mandag 
Kl. 10.30
Gymnastik og sang i caféen  
v/ Agnes og Edith. Den sidste mandag i måneden 
tager vi en svingom til Karnas harmonika.
Kl. 12.45 - 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. 10.30
Fælles sang med Edith Eriksen og 
Anette Kvorning ved klaveret
Kl. 13.00-15.00
Billard v/Vagn Madsen 
Kl. 13.00-13.45
”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. 10.15
Litteraturgruppe v/Kirsten
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 v/Kirsten

August
tirsdag 3. kl.13.00
20 kr̀ s pakke banko
onsdag 11. kl. 18.00 
Centerrådet holder grilaften med beboere og pårørende.
tirsdag 17. kl. 13.30
Gudstjeneste ved Anna Sofie Andersen
Onsdag 18. kl. 13.00
Hatting centret inviterer alle til Åbent hus og gratis kaffe
torsdag 19. kl. 10.00 
Centerrådet inviterer alle på lyngtur
Onsdag 25. kl. 10.00 
Håndarbejde ved Centerrådet og aktiviteten. 
Der er mulighed for at lave  bolcher. 
torsdag 27. kl. 9.30
Opstart af Aktion børnehjælp strik efter ferien

September
Onsdag 1. kl. 10.00
Håndarbejde ved Centerrådet og aktiviteten. 
Der er mulighed for at lave  bolcher
tirsdag 7.kl.13.30
20 kr̀ s pakkebanko
Onsdag 8. kl. 10.00
Håndarbejde ved Centerrådet og aktiviteten. 
Der er mulighed for at lære og filte
Lørdag 11. kl. 10.00- 14.00
Hatting Centrets loppemarked
tirsdag 14. kl 19.00
Banko spil
Onsdag 15. kl 10.00
Håndarbejde ved Centerrådet og aktiviteten, 
med mulighed for at lære og filte.
torsdag 16. kl. 10.00
Centerrådet inviterer alle på blå tur til Randbøldal.
tirsdag 21. kl. 13.30 
Gudstjeneste ved Anna Sofie Andersen
Onsdag 22. kl. 10.00
Håndarbejde ved centerrådet og aktiviteten. 
der er mulighed for at lære og filte 
torsdag 23. kl 13.30 
Ceres Koret kommer og synger for os.
torsdag 29. kl. 13.00
Besøg af Lars Møller fra kreativ company

Oktober
tirsdag 5. kl. 13.30
Gudstjeneste ved Anna Sofie Andersen
Onsdag 6. kl. 13.30
Modeopvisning ved Smartex
torsdag 7. kl. 13.30
20 kr̀ s pakkebanko
tirsdag 12. kl. 19.00
Bankospil
Onsdag 13. kl 10.00
Tema dag med Tyra Frank. Sidste 
tilmelding 29 september
tirsdag 19. kl. 13.30 
20 kr̀ s pakkebanko
Onsdag 27. kl 18.00
Løvfaldsfest. Sidste tilmelding onsdag 13 oktober.

»Selv om man bliver gammel, skal man 
jo ikke kede sig ihjel, vel?«. Det er valgs-
proget for plejehjemsleder Thyra Frank 
fra plejehjemmet Lotte på Frederiks-
berg. Onsdag 13. oktober kl 10.00 står 
Thyra Frank i spidsen for en temadag 
på Hatting Centret under overskriften: 

Livsglæde og stjernestunder også i al-
derdommen.

Pris 125 kr  inkluderer rundstykker 
og kaffe, frokost og eftermiddags-
kaffe, med  lidt sødt til ganen, men ikke 
drikke varer. Sidste tilmelding torsdag 
28. september.

Temadag med Thyra Frank

Sansehaven på Hattingcentret er nu ved at tage form. De frivillige knokler 
løs og gør et fantastisk stykke arbejde. Foto: Verner Vinum

Kronprins Frederik må ha’ opført sig 
pænt, for torsdag 26. maj bød på et fan-
tastisk vejr.

Det nød de 55 tilmeldte til Hatting 
Centrets sommerudflugt godt af.
Turen gik til Restaurant Rørbæk sø og 
de 1½ times bustur var en ren fornøjelse 
gennem noget af Danmarks flotteste 
natur.
Børge Nielsen havde tilrettelagt en rigtig 
flot tur derud. Vi kørte igennem Ådal, 
Kollemorten, Vonge. Vi kørte bla. på 
hærvejen, og forbi Øster Nykirke som 
ligger på den jyske højderyg 127 m over 
havet.  
Ved ankomsten til Restaurant Rørbæk 

sø, fik vi en rigtig lækker 2 retters menu. 
Vi sang sange og centerrådet arrange-
rede amerikansk lotteri. 

En helt igennem dejlig dag, der sluttede 
ud på eftermiddagen, hvor bussen atter 
holdt foran Hatting Centret.

Skøn udflugt til Rørbæk sø
     Af Kirsten Wilkens

Aktivitetsmedarbejer

Der var en fantastisk udsigt over Rørbæk Sø fra den nærliggende restaurant med samme navn.

Torsdag 17. juni havde vi midsommer-
fest ved Hatting Centret. De spilleglade 
kunne prøve lykken i tombolaen - og 
der var spillefugle nok, for Centerrådet 
kunne melde alt udsolgt i tombolaen, 
inden aftenen var omme.
De danseglade kunne nyde synet af de 
dygtige og altid veloplagte folkedansere 
fra Hatting IF.
Sognepræst, Anna Sofie Orheim An-
dersen holdt som så ofte før båltalen, og 
så blev den flotte heks sendt afsted til 
Bloksbjerg til tonerne fra både midsom-
mervisen og Danmark nu blunder den 
lyse nat.
Rigtigt mange frivillige havde været i 
gang for at sikre, at vi igen i år kunne 
fejre en dejlig midsommerfest, og de 
mange fremmødte havde tydeligvis en 
dejlig aften.

Snakken gik, og heksen blev sendt til Bloksbjerg
     Af Kirsten Wilkens

Aktivitetsmedarbejer

Midsommerfesten ved Hatting Centret var - som altid - godt besøgt. 
Og i år viste vejret sig fra sin pæne og indbydende side.

Hatting Centrets aktiviteter

De kommunale besparelser kan komme til 
at påvirke Hatting centrets aktiviteter. Det 
var ved redaktionens slutning ikke afgjort, i 
hvilket omfang dette vil gøre sig gældende. 
Følg udviklingen på www.hattingbladet.dk 

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.
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Anne Dorte 
spiller dansk  
i Hatting Kirke
Igen i 2010 arrangerer Hatting Y’s 
Mens Club koncert i Hatting Kirke.

Det bliver i år igen på ”Spil dansk 
dagen” som er torsdag 28. oktober.

Koncerten begynder kl. 19.30. og 
bliver i år med Anne Dorte Michelsen. 
Hun kommer med en gruppe musi-
kere og fylder kirkerummet og vore 
øregange med sang og musik.

I 2009 havde vi en stor koncertople-
velse med Erik Grip, som fyldte kirken 
til sidste plads, og var udsolgt længe 
før tid, så derfor er vi ikke i tvivl om at 
vi skal arrangere koncert igen i år.

Vi tror, at koncerten med Anne 
Dorte Michelsen, interessemæssigt 
vil overgå sidste års koncert. Det skal 
nævnes, at vi ikke sælger flere billetter 
end der er siddepladser til i Hatting 
Kirke.

Vi er mange i Hatting der har lyttet 
meget til ”Tøsedrengene” og ligeledes 
mange der i de senere år har lyttet til 
Anne Dortes tolkning af danske sange. 
Man vil kunne opleve en kavalkade af 
alt dette torsdag den 28. oktober i Hat-
ting Kirke. Der hersker nok ikke tvivl 
om, at vi vil høre et udsnit af numrene 

på hendes nye cd med titlen ”Hvor var 
det nu vi var” som udkom i marts i år.

Så vær ikke for sen til at komme til 
billetsalget.

Billetsalget foregår fra Brugsen i 
Hatting lørdagene 11. og 18. septem-
ber, mellem kl. 10.00 og 12.00.

Billetpris: kr. 175,00 
Overskuddet fordeles mellem Kir-

kens Korshærs julehjælp og Frelserens 
Hærs julehjælp til betrængte familier

Lokalhistorie er ikke kun for ældre, det 
kan også interessere unge. Lokalhistorie 
er beretninger om historie i et begrænset 
geografisk område, f.eks. et sogn, et her-
red eller en af de gamle købstæder. Det 
vil på den måde være slægtens og lokal-
folkets historie til forskel fra danmarks-
historien, der i mange gengivelser mest 
er magthavernes.

Arbejdet med lokalhistorie foregår i 
Hatting omkring et lokalhistorisk arkiv. 
Vi forsøger på bedste vis at samle så 
meget lokalhistorie som muligt, således 
at Hatting ikke bliver en ukendt gåde-
fuld landsby.  

I arkivet har vi fået nyt gulv. Som 
følge heraf har arkivet været totalt ryd-
det og alt er nu igen sat på plads i over-
skuelig orden. Det vil vi gerne fejre ved 
at holde åbent hus tirsdag 2. november 
2010 kl. 19.00-21.00, hvor vi har masser 
af kaffe på kanden og hvor alle er vel-
kommen.

Faktisk har Lokalhistorisk arkiv åbent 
hus og kaffe på kanden hver den 1. 
tirsdag i måneden -  dog ikke i juli og 
august. Vel mødt i kælderen under Hat-
ting Centret, hvor vi holder til.

Åbent hus i 
lokalhistorisk 
arkiv

Lokalhistorisk arkiv gemmer bl.a. 
gamle fotos fra Hatting.

Hatting Sogns lokalhistorisk forening 
arrangerer tur til Kongenshus og Dol-
lerup fredag 20. august 2010

Turen foregår med bus fra Hatting 
Vandværk og der er afgang kl. 12.30. 
Parkering af privatbiler på Hatting-
gård.

Imens vi kører de ca. 100 km tværs 
op over Jylland, er Børge Nielsen rejse-
leder og fortæller om, hvad vi møder 
undervejs.

Der er bestilt kaffe/te, kringle og 
lagkage på Grønhøj kro.

Hjemkomst ca. kl. 18.30
Pris for turen inklusive bus, kaffe/te, 

kringle, lagkage, øl/vand og ”besøg”. 
150,00 kr. pr. person.

Tilmelding til Hans Kvorning 
Telefon 75 65 31 07
Ved tilmelding kan du bede om 

afhentning på din bopæl.

Tur til Kongenshus og Dollerup

Hun synger som en engel - og hun gør det 
på dansk. Torsdag 28. oktober kan du høre 
Anne Dorte Michelsen i Hatting Kirke

Hatting Centret holdt  midsommerfest 
17. juni, og da var der 2 kvadriller oppe 
og danse for beboere og andre som 
havde lyst til at deltage i bålfesten. 

Det var en rigtig skøn festaften, hvor 
danserne stillede op i folkedanserdrag-
ter.

30. juni fik vi besøg af vore gæster fra 
Houston i Texas. Der kom 20 gæster, 
som blev fordelt på 8 værtsfamilier. I 
løbet af besøget bød vi bla. på velkomst-
middag i forsamlingshuset, en udflugt 
til Ry og sejltur til Himmelbjerget, dans 
og fællesspisning, dans i beboerforenin-
gen i Juelsminde og en tur til Hjarnø 

Ny sæson
Den ny folkedansersæson begynder 
mandag 6. september kl. 19.30 til 21.45. 
De efterfølgende mandage er der trinø-
velser mv. fra kl. 19.00 til 19.30, inden 
den ”rigtige” danseaften starter kl. 19.30. 

Folkedans i Hatting er både for enlige, 
par, nybegyndere og øvede – og de tre 
første gange er gratis. Så mød op til en 
festlig og fornøjelig sæson og få motion 
på en sjov måde. Og du er mere end 
velkommen til at være med.

Dansen ledes af vores dygtige in-
struktør: Anchen Sørensen og vores 
dygtige spillemænd: Arne, Stephan, 
Henning, Kurt og Palle sørger for mu-
sikken til dansene og til en sang eller to 
i pausen.

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

Hvis du efter de første tre gange har 
fundet ud af, at det bare er sagen at 
danse folkedans, så koster det 500 kr. for 
en hel sæson at være med. Du kan også 
vælge at betale 30 kr. pr. aften.

Vil du med til folkedanserbal, så kan 
du allerede nu sætte kryds i kalenderen 
ved fredag 12. november, hvor der er 
bal/legestue på Torsted skolen fra kl. 
19.30 til 23.30.

Nyt fra folkedans Vi har som sædvanlig haft en fin 
start med stavgang, selv om vejret 
ikke altid har været med os. 

Kontaktpersoner 

Formand: Inga Kristensen  
tlf. 7565 9404  
e-mail: kik@pc.dk
næstformand: Käthe Christensen  
tlf. 7565 0269  
e-mail: marsvej60@hotmail.com
Kasserer: Willy sewerin  
tlf. 7565 3692  
e-mail: willysewerin@profibermail.dk
sekretær: gudrun Mikkelsen  
tlf. 7564 0454  
e-mail: gumi@stofanet.dk
Bestyrelsesmedlem: ulla petersen  
tlf. 7568 4077

Folkedanserne var inviteret til at danse ved årets midsommerfest på Hatting 
Centret. Et festligt indslag på en dejlig solbeskinnet sommeraften. 
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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.-6. kl.):
Onsdag kl. 18.00-19.30 
trop (7-8. kl)
Torsdage i lige uger 
kl. 19.00-20.00
seniortrop (9. kl.-17år):
Torsdage i lige uger
kl. 19.00-20.00

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)

Søndag 6. juni holdt spejderne Cykelrally. Tak-
ket være alle de mennesker der havde sponso-
reret cyklisterne og ikke mindst de 42 cyklister, 
der stillede op, fik vi et rigtig flot resultat på om-
kring 20.000 kr. Tusind tak allesammen.
Der blev cyklet rigtig godt til af alle. Faktisk blev 
der cyklet mere end 920 km på de to timer løbet 
varede. 
Motivationen bag de mange cyklede kilometer 
var ikke mindst de flotte præmier som virksom-
heder i Hatting og Horsens havde doneret. Det 
var helt tydeligt at mærke, at præmierne, der 
blandt andet talte en iPod Touch og et digitalka-
mera, var med til at holde hjulene i gang, trods 
træthed og knubs efter styrt. 
Rigtig mange af cyklisterne kom udklædte og 
med flot pyntede cykler, hvilket var med til at 
gøre det endnu festligere at være tilskuer. 
Tilskuere var der mange af, og der blev heppet 
flot, når cyklerne susede forbi. Efter løbet, da 

alle præmierne – og det var mange – var delt ud, 
grillede og hyggede spejderne sig med deres fa-
milier og hinanden i Spejderbyen, til årets Mid-
sommerfest. Tusind tak til alle dem der var med 
til at gøre det til en rigtig god og hyggelig dag, 
både cyklister, hjælpere, tilskuere og sponsorer!

Sommerlejr
Ugen efter cykelralleyet var bæverne og ulvene 
på sommerlejr i Æbleskoven. Hele 28 børn del-
tog. Desværre var vejret ikke helt med os den 
første aften, så det med at sove udendørs var en 
prøvelse for mange. Men der skal trods alt mere 
end en smule regn og blæst til at slå de seje bæ-
vere og ulve ud. For de, der sov udendørs, fore-
gik det første nat i telt, og anden nat i sheltere, 
der er en slags lave tresidede trækasser. Det blev 
et par rigtig gode dage hvor der blandt andet 
blev vundet ”drageæg”, lavet mad på bål, bagt 
snobrød og skumfiduser og afholdt lejrbål.  

Foråret har også budt på diverse tur-
neringer og konkurrencer. Hatting har 
klaret sig rigtig fint hele vejen rundt. 
Ulvene har fået nogle rigtig flotte place-
ringer både til MUS-løb og til distriktur-
neringen. Den sidste vand de.
Også Bæverne fik bæverplanken med 
hjem fra Distriktsturneringen. Junio-
rerne, der kun har deltaget i MUS-løbet, 
gjorde det også rigtig flot! Konkurren-
cen var dog rigtig hård til MUS-løbet, 
så det var nogle blå spejdere, der trak 
musen med hjem. Hundehovederne, 
der er vores tropspejderpigepatrulje fra 
6.-7. klasse, deltog i distriktsturneringen 
for deres aldersgruppe. Denne konkur-
rence var på samme tid den første runde 
i DM i Spejd. Her klarede de sig så flot 
at de vandt, og derfor er videre til næste 
runde. Godt gået af alle vores spejdere!

I den sidste uge i juli tager spejdere fra 
juniortroppen, troppen, seniortrop-
pen og roverne til Skive, for at deltage i 
KFUM-spejdernes Korpslejr SEE 20:10. 
(Scout Explorer Event 2010). Det for-
ventes at der deltager omkring 15.000 
danske og internationale spejdere. Med 
på lejren tager vi vores nyindkøbte Ma-
stesejl, som cykelrallyet hjalp til med at 
betale. Et mastesejl ligner toppen af et 
cirkustelt, og det er meningen at vi skal 
bygge spiseborde og køkkenborde un-
der det. Det bliver ren luksus at kunne 
spise og lave mad i tørvejr i år! Vi glæder 
os rigtig meget, for der kommer til at ske 
en masse spændende spejderting, - men 
mere om det når vi kommer hjem! 
Vi holder nu sommerferie og starter 
op igen med ugentlige møder fra 16. 
august. Vi ses i Spejderbyen!

Nyt fra spejderne
Resultater fra cykelralleyet

»Flest hjemkørte sponsorkroner« 
blev vundet af Mathias Cornelius, 
som i alt kørte 1863 kr. ind.

»Flest sponsorkroner pr. kørt kilometer« 
blev også vunder af Mathias Cornelius, som 
kørte 159 kr. ind pr. km han cyklede.

»Flest antal omgange« blev vundet af tobias 
gilbak Andersen, som kørte 30 omgange.

»Den sjoveste og mest kreativt udklædte 
cyklist« blev vundet af Mathias Beck.

»Den flottest dekorerede cykel« 
blev vundet at pernille Iversen.
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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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SKOVA/S
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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

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!

    Af jan pedersen
utilfreds Hattingborger 

Så er det galt igen med banken på mine 
ruder og så hårdt, at man skulle tro, at 
huset blev påkørt af en bil eller en lastbil.

Til de forældre, hvis unger render 
rundt ved Brugsen, Storegade og sko-
lens område omkring 20.30 – 21.45 og 
generer alm. mennesker og skræmmer 
livet af ens børn,så de kommer hyper-
ventilerende og grædende ind i stuen 
og ikke mere tør sove på deres eget væ-

relse: I BURDE SKAMME JER, at I ikke 
har mere styr på ungerne og at i ikke 
forventer, de er hjemme i ordentlig tid 
på skoleaftener.

Mine børn generer ikke andre folk og 
de er i seng senest kl. 20.30, når de skal 
op tidligt næste morgen.

På grund af det her banken sover vi 6 
personer i vores soveværelse, fordi bør-
nene ikke tør sove på deres værelse. Det 
kan da ikke være rigtigt !!!

Kan det virkelig passe at man skal 
flytte fra sit hus her i Hatting pga. sådan 

nogle uopdragne unger, som ikke kan 
respektere andre mennesker og deres 
ejendom,? Det kunne jo blive en sidste 
udvej.

En flytning ville gøre mine børn rig-
tig kede af det, men chikanen har med 
jævnlige mellemrum stået på nu i 4 – 6 
år, og vi er ved at være meget trætte af 
det.

Så forældre: Få nu styr på jeres børn 
og lær dem gode manerer, så vi alle kan 
bo her i fred og fordragelighed

Surt opstød igen igen 
fra en Hatting borger
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Nyt fra kirken
Høstgudstjeneste

Søndag 12. september kl. 9.30 er der 
høstgudstjeneste i Hatting Kirke.

Gudstjenesten er tilrettelagt som 
familiegudstjeneste, og alle børn er 
velkomne til at være med til at bære 
høstens afgrøder ind i kirken. 

De børn, der ønsker at deltage, skal så 
selv medbringe frugt, blomster, grønt, 
korn el. lign. og møde i våbenhuset kl. 
9.20. Efter gudstjenesten er menigheds-
rådet vært ved et traktement og årets 
høstoffer bortloddes ved auktion. 

Forklaringsgudstjeneste
Søndag 19. september kl. 9.30 bydes 
årets konfirmander og deres forældre 
velkommen ved en introduktionsguds-
tjeneste. 

De enkelte led i gudstjenesten vil 
blive fulgt op af en kort forklaring. 

BUSK gudstjeneste
Søndag 31. oktober holder vi Busk guds-
tjeneste i Hatting Kirke kl. 19.00.

BUSK står for: Børn, Unge, Sogn og 
Kirke. I Hatting er gudstjenesten et sam-
arbejde ml. spejderne og kirken. 

Alle helgens dag
Søndag 7. november, Alle Helgens Dag, 
holder vi mindegudstjeneste i Hatting 
Kirke kl. 9.30.
Efter gammel skik, læses navnene op 
på dem, der er døde i sognet og/eller 
er bisat eller begravet fra Hatting Kirke 
siden Alle Helgens Dag sidste år. 
Der vil ved gudstjenesten være mulig-
hed for at tænde lys.  

Sidste søndag i kirkeåret 
I forbindelse med afslutning for junior-
konfirmander holder vi familieguds-
tjeneste søndag 21. november kl. 9.30. 

Konfirmation 2012
Der er konfirmation i Hatting Kirke, 
søndag 2. maj 2012

BEMÆRK årstallet. Vi er et stykke 
ude i fremtiden.

Første søndag i advent 
Søndag 28. november er der gudstjene-
ste kl. 19.00.

Traditionen tro deltager voksenkoret 
og 2. årgang på Hattingskolen inviteres 
til at bære lys ind i kirken og tænde ad-
ventskransen.  

Efter gudstjenesten er der gløgg og 
æbleskiver for alle i konfirmandstuen. 

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

Undervisningen foregår hver tirsdag 
kl. 13.00 –14.30 i konfirmandstuen i præ-
stegården og i kirken.

Første gang: Tirsdag 31. august 
Sidste gang: Tirsdag 16. november
Juniorkonfirmanderne medvirker ved 

høstgudstjenesten 12. september 2009 
kl. 9.30 og ved gudstjenesten søndag 21. 
november kl. 9.30

Undervisere: Lærer Kristina Kristen-
sen og sognepræst Anna Sofie Ohrheim 
Andersen

Pilgrimsvandring omkring Fussingø 
Lørdag 11. september 2010 kl. 9.30.

Kirkefondet i Århus Stift i samarbejde 
med menigheden i Ålum inviterer til 
pilgrimsvandring, en dagtur i den dan-
ske sensommer.

Mødetid og -sted: kl. 9.30 i Ålum Kir-
ke 12 km vest for Randers ad landevej 
503. Der er parkeringsplads ved kirken. 
Det vil være godt, at man aftaler at køre 
flere sammen.

Sidst på eftermiddagen er der en af-
sluttende andagt i Ålum Kirke. Vi reg-
ner med at være færdige ca. 16.30.

Prisen er 40 kr. inkl. en forfriskning 
om eftermiddagen.

For eventuelle spørgsmål, kontakt: 
Torben Nielsen, sognepræst i Skjoldhøj, 
tlf. 8624 2338, mail: torn@km.dk

Kirkeband
Igen i år vil der være mulighed for at 
spille i band under ledelse af John Pe-
dersen. 

For at spille i band skal man have 
kendskab til et instrument. 

Øvetidspunkter oplyses ved henven-
delse til John Pedersen. Bandet øver i 
musiklokalet på Hattingskolen. 

Bandet medvirker i efteråret ved to 
gudstjenester, inden sæsonen afsluttes 
med julekoncert 12. december kl. 19.00 i 
Hatting Kirke.

Voksenkor
Sæsonstart: onsdag 6. oktober kl. 19.00-
21.00. Korleder: Inge Burchardt

Pris for deltagelse: 300 kr. 
Koret synger sammen hen over vin-

teren og deltager undervejs i 2 gudstje-
nester.

Den første er søndag den 28. novem-
ber kl. 19.00, 1. søndag i advent   

Også ved årets julekoncert den 12. 
december kl. 19.00 synger koret med. 

Salmemaraton
Før ferien drog en syngende forsamling 
rundt i provstiets kirker og sang og sang 
og sang. Vi kalder det salmemaraton, og 
stafetten forsætter her efter ferien første 
gang i Tyrsted Kirke den 2. september 
kl. 19.00. 

Nye deltagere kan starte her og gar-
vede deltagere kan glæde sig til gensyn 
og genhør.

Ideen bag salmemaratonen er at lære 
vores kæmpe salmeskat nærmere at 
kende ganske enkelt ved at synge os 
igennem salmebogens 791 salmer og få 
de enkelte salmer og salmedigtere præ-
senteret. Det er krævende, og vi trænger 
virkelig til kaffen i pausen. Men det ka-
ster også mange glæder af sig: kendskab 
til provstiets mange kirkerum, præster, 
sangere og organister, samværet de ca. 
100 deltagere imellem og så er ingen vist 
nogensinde blevet i dårligt humør af at 
synge...?

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 kan kirkegængere i Hatting igen se frem til at blive 
akompagneret af blide børnestemmer ved en række guds-
tjenester i årets løb.

Menighedsrådet har valgt at ansætte Hanne Jessen som 
ny leder af børnekoret og håber, at rigtigt mange drenge 
og piger fra 3. klasse og opefter har lyst til at være med, 
når den ny korsæson begynder tisdag 7. september.

Børnekoret øver i konfirmandstuen om tirsdagen fra kl. 
14.15-15.45 Koret medvirker i efteråret ved gudstjenesterne 
søndag 12. september og søndag 31. oktober

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

Så er der atter 
børnekirkekor 

Konfirmander får 
undervisning efter skoletid
Hatting Sogns konfirmander er i år delt på 6 forskellige 
skoler i mindst 7 forskellige klasser, hvilket praktisk talt 
gør det umuligt at samle dem til fælles undervisning in-
denfor skoletiden. 

Undervisningen af årets konfirmander henlægges der-
for til tidspunkter udenfor skoletiden. 

Forløbet indledes med gudstjeneste og introduktion til 
undervisningen søndag 19. september 

kl. 9.30 i Hatting Kirke, og afsluttes med konfirmation 
søndag 1. maj kl. 10.00

Korleder Hanne Jessen er uddannet musikpædagog, 
korleder og organist. Hanne har i mange år arbejdet 
med børn og unge bl.a. på musikskoler. 



• 24 •HattingBladet August 2010 • nr. 3 

August 
søndag 1. kl. 9.30 
9. s. e. trin.  
søndag 8. kl. 9.30 
10. s. e. trin. Kirkekaffe
søndag 15. kl. 9.30 
11. s. e. trin.  
tirsdag 17. kl. 13.30 
Hatting Centret  
søndag 22. kl. 9.30 
12. s. e. trin.  
søndag 29. kl. 19.00 
13. s. e. trin. v. DSI

September
søndag 5. kl. 11.00 
14. s. e. trin. v. DSI
torsdag 9. kl. 10.00
Høstgudstjeneste 
for før-skolebørn 
(særgudstjeneste, 
der varer ca. 30 min.)
søndag 12. kl. 9.30
Høstgudstjeneste.
søndag 19. kl. 9.30
Forklaringsgudstjeneste. 
Kirkekaffe.  
tirsdag 21. kl. 13.30
Hatting Centret  
søndag 26. kl. 19.00 
17. s. e. trin. v. DSI

Oktober
søndag 3. kl. 11.00 
18. s. e. trin. v. DSI
tirsdag 5. kl. 13.30 
Hatting Centret  
søndag 10. kl. 9.30 
19. s. e. trin. Kirkekaffe
søndag 17. kl. 9.30 
20. s. e. trin.  
søndag 24. kl. 11.00 
21. s. e. trin. v. DSI
søndag 31. kl. 19.00 
22. s. e. trin. BUSK

november
tirsdag 2. kl. 13.30 
Hatting Centret
søndag 7. kl. 9.30 
Alle helgens dag  
søndag 14. kl. 11.00 
24. s. e. trin. v. 
DSI Kirkekaffe
søndag 21. kl. 9.30 
Sidste s. i kirkeåret. 
Familiegudstjeneste. 
søndag 28. kl. 19.00 
1. s. i advent  

Anna Sofie Orheim 
Andersen har tjenesten 
hvor intet andet er anført.

Menighedsrådet

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

tirsdag 24. august 

tirsdag  14. september

tirsdag  26. oktober

tirsdag  23. november

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 Orheim Andersen holder 
ferie i uge 42
Ved sognepræstens ferie og frihed 
passes embedet af Dorte stenberg 
Isaksen, sognepræst i tamdrup. 
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

 

 



 
 
 

 


Oensvej 31 

8700 Horsens 
Tlf. 75 65 31 81 

 
 

 

 
 
 

  
 
 
 
 

 

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 

lidt ud over det sædvanlige

Vi holder åbent:
MANDAG TIL SØNDAG

VI KAN TILBYDE:
APOTEKERSALG

TIPS & LOTTO
BILLIG BENZIN

EGEN SLAGTER
ET VÆLD AF VARER

.. OG ALTID ET GODT HUMØR

Storegade 10 • Hatting • 8700 Horsens
Tlf. 75 65 34 00

9.00 - 19.00HATTING 

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


