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sinnet Ellehauge Haag
Redaktør af HattingBladet

Landsbydød. Soveby. Afvikling. Det 
ville være så let at dykke ned i de umid-
delbare klicheer, hvis jeg vil tage afsæt 
i dette nummers forsidehistorie om 
»Nye tider hos Hatting EL«. Og det vil 
jeg. Men jeg vil ikke vælge 
den pessimistiske domme-
dagsvinkel, af den simple 
grund, at jeg ikke tror på 
den.

At el-butikken nu drop-
per de faste åbningstider og 
indskrænker sortimentet er 
for mig at se en naturlig ud-
vikling. Stadig flere handler 
i netbutikker - også når de skal bruge et 
køleskab eller en vaskemaskine. Og hvis 
ikke, de handler der, så handler de i de 
store kæder, som kan forhandle sig frem 
til væsentligt større mængde rabatter, 
end man kan, når man er en lille for-
handler. Set med mine briller er det ikke 
afvikling at skrue ned for blusset i en 
butik som el-butikken. Det er udvikling. 
Set i lyset af, at den udløsende faktor 

oven i købet er den daglige leder, Dor-
the Christensens ønske om at skifte spor 
og snuppe et andet erhvervs-tog, der 
kører mod destination sygepleje, bliver 
det endnu mere udviklende.

Skolen har lige indviet sin fantastisk 
flotte tilbygning - og er nu igang med at 
give resten af skolen en tiltrængt make-

over. Det er udvikling. 
Den lokale journalist, 

Ingrid Trier, fortæller i bo-
gen »Postkortet der aldrig 
blev sendt« en familie-
historie, der spænder over 
et lille århundrede og både 
på og mellem linjerne viser 
udvikling i lokalområdet. 
Bilerne på Korningvej kører 

så vildt, at de kører ind i hinanden igen 
og igen nede ved Ølsted Å - en rigtig 
kedelig udvikling. Og på Hatting Centret 
flokkes de ældre om stolegymnastik og 
taskefremstilling af dåseringe. Det er 
udvikling. Gymnasterne dyrker Zumba. 
Udvikling. Kiosken ved tanken bager 
pizzaer. HattingBladet er i farver og 
snart blomstrer hylden. Udvikling er 
naturlig - og vi udvikler os i Hatting.

Nye tider 

næste nummer 

HattingBladet udkommer 
næste gang i midten af august 
2011. Deadline for indlevering 

af stof til næste nummer 
er søndag 24. juli 2011.

Find annoncøren
Hvis du hurtigt skal bruge 
et telefon-nummer på 
en af byens erhvervs-
drivende, kan du finde 
det på side 31.

Får du HattingBladet?
HattingBladet udkommer i Hatting sogn. Hatting Y men’s 
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 600-800 kb. små billeder, 
der duer til en skærm, er simpelthen 
ikke gode nok til tryk på papir.

v/ Arne Ballegaard Præstemarksvej 1

Tlf: 6015 2657

Balles Bilvask
- gør noget godt for din bil

38,-
Fra

NYHEDER
Forbedret vaskemaskine nu kan du
vaske din bil med den nye lakforsegling
m med skumpolering.
Holder MEGET længere end tradiditonel skumpolering

Spar penge i vaskeklubben
Som medlem i vaskeklubben, vasker du
til nedsatte priser fra kl. 18.00-22.00.

Spar op til 44% på din vask.

Læs mere og tilmeld dig vaskeklubben
på www.balles-bilvask.dk

Åbent alle dage: 06.00-22.00

Nu behøver du ikke rense dit gulvafløb for 
hår og gammelt slam. VA godkendt. Nem

montering. Universal til 100-110 mm rustfri 
og plastafløb. Se forhanderlisten på:

WWW.EVOLUTIONPARTS.DK

NYT! - Selvrensende vandlås

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 
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Smedebakken 12, 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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Hatting EL
v/Jens Kvorning

Hatting EL, Storegade 2, Hatting, 8700 Horsens, tlf. 75 65 31 07 

50%   
på alle 

gaveartikler 

frem til 

24. juni

Tømrer og murerarbejde udføres 
Stationsvej 75, Hatting 

8700 Horsens 
Tlf. 7565 3085 / 2087 0004 

WWW.toemrerstuen.dk 

af Hans Hansen  
og sinnet Ellehauge Haag

Kære Frk. Lyse.

-Jo, det blev alligevel lungebetændelse min 
mand har. Han er meget syg, men det er vist 
snart på det højeste, og det er ubevidst han 
lider nu på tiden.

Vi håber…

Hvad det var, Signe Pedersen, ville ha’ 
skrevet til sygeplejersken Frk. Lyse den 
28. juli 1911, da hun satte sig med pen-
nen og postkortet, ved vi ikke. Signe 
lagde postkortet i en skuffe og fik det 
aldrig skrevet færdigt.

Otte dage senere dør Signe Pedersens 
mand. Bare 35 år gammel er hun, da hun 
bliver enke og alene med to små børn, en 
gård og en svigerfar at tage sig af.

Dette og meget, meget mere kan du 
læse i bogen ”Postkortet der aldrig blev 
sendt”, som udkom 26. marts.

Bogen begynder med postkortet, der 
er skrevet i Serridslev, bevæger sig over 
Horsens i begyndelsen af 1900-tallet, 
til en ejendom lidt uden for Hatting og 
ender i nutidens Rask Mølle.

Det er journalist ved Horsens Folke-
blad, Ingrid Trier, som har samlet mate-
rialet fra sin mormor og morfar:  Signe 
Hansen født på Stampemøllevej 16 
”Tingstedhøj”, og hendes mand Kristian 
Trier født Stampemøllevej 15 ”Stampe-
møllen”.

”Postkortet, der aldrig blev sendt” er 
blandt meget andet historien om et for-
ældreløst søskendepar, historien om ur-
mageren fra Horsens, der blev maskin-
mester, drengen fra Stampemøllen og 
hans bæverfarm, statshusmanden, der 

elskede jagt og fiskeri og havde et helt 
særligt forhold til Gud og ikke mindst 
datteren fra Tingstedhøj, der altid ser på 
de lyse sider af livet.

Bogen, der koster 150 kr., kan købes 
via Hans Kvorning, Hatting EL,  
tlf. 75 65 31 07 eller hos Holch Blomster i 
Rask Mølle.

Du kan også sende en mail til  
ingridtrier@gmail.com og mod betaling 
for porto og ekspedition (50 kr.) få bo-
gen tilsendt. 

Læs mere på  
www.postkortetderaldrigblevsendt.dk 

Postkortet der  
aldrig blev sendt

»Postkortet, der aldrig blev sendt« er skrevet af journalist ved Horsens Folkeblad,  
Ingrid Trier. Hun er barnebarn af Signe Hansen, som i bogen fortæller sine erindringer.
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af sinnet Ellehauge Haag
redaktør

Klokken var 10, datoen var 16. december 
og året 1966, da Hatting EL for første gang 
slog dørene op for el-butikken på hjørnet 
af Stationsvej, Storegade og Mejerivej. 
Men nu er der nye tider på vej i det stolte 
familieforetagende, som siden 1997 er 
blevet ledet af 2. generations Kvorningen 
Jens. 24. juni lukker el-butikken i sin nu-
værende form, så der fremover kun er 
åbent efter aftale.

I 2005 blev butikken ellers udvidet 
med en ”butik i butikken”, som sælger 
gaveartikler. Det var Jens Kvornings 
kæreste, Dorthe Christensen, der åbnede 
butikken – nu, hvor hun alligevel slog 
sine daglige folder i  el-butikken – og det 
er også hende, som er den væsentligste 
årsag til de nye tider. Efter sommer-
ferien går hun nemlig i gang med at ind-
fri en gammel drøm om at læse videre. 
Hun vil være sygeplejerske.

- Jeg var lidt spændt på, om de ville 
optage sådan en ”moden” dame, som 
mig, lyder det fra den lattermilde køle- 
fryse og centrifugeringsekspert. Men det 
ville de heldigvis gerne, og da jeg ikke 

både kan passe et fuldtidsstudie og mit 
arbejde i el-butikken, valgte vi, at skrue 
helt ned for butiksblusset, så der frem-
over kun er åbent efter aftale og med et 
begrænset sortiment.

Som studerende på SU er man næ-
sten nødt til at ha’ arbejde ved siden 
af. Og sådan et har Dorthe Christensen 

allerede skaffet sig. Ikke hos Hatting EL 
(man er vel en selvstændig kvinde, der 
går sine egne selvstændige veje.) – næh, 
hun har fået job i Givskud Zoo, hvor 
hun arbejder på vandrehjemmet.

-- Jeg er stadig ”i lære” og løber for-
virret rundt på hele vandrehjemmet og 
leder efter værelse nr. 1, griner hun. Jeg 

Åbent efter aftale. Sådan 
bliver vilkårene fremover 
for de kunder, der gerne 
vil handle el i Hatting. Og 
sortimentet bliver begrænset. 
Men installationsforretningen 
Hatting EL lever videre i 
bedste velgående, forsikrer 
virksomhedens ejer, Jens 
Kvorning.

passer vores gæster, laver morgenmad, 
gør rent, serverer til konfirmation, pas-
ser receptionen – og forsøger i det hele 
taget at lære det hele, inden værtsparret 
holder ferie. Så er det nemlig mig,  der 
skal holde tungen lige i munden. For 
hold da helt fast i skørtet på en ballerina-
danser, hvor der er meget at lære.

Endnu er det ikke helt slut med de 
faste åbningstider hos Hatting EL. En 
måneds tid endnu kan du stadig købe 
el- og gaveartikler fra mandag til fredag 
– kl. 13-17. Og som en sidste slutspurt er 
der endda 50% rabat på alle gaveartikler 
i gavebutikken frem til 24. juni.

Nye tider hos Hatting El

Man skal nok ikke prøve at ringe til nr. 
107 i dag, men i 1966 var det kort og godt 
telefonnummeret til Hatting EL. I dag er der 
kommet flere cifre på, men de sidste tre er 
stadig 107. Inden længe skal du taste cifrene 
75 65 31 07 og lave en aftale, hvis du har brug 
for f.eks. hårde hvidevarer fra butikken.
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Så blev snoren klippet
af margit Winther
Skoleleder

Tirsdag 5. april havde vi hejst flaget på 
Hattingskolen. Det syntes vi, der var 
god grund til, for den dag kunne vi tage 
den nye bygning i brug! 

En dag, som alle, ikke mindst 
 eleverne på mellemtrinnet, havde set 
frem til i lang tid. 

Kl. 8.00 hentede lærerne alle eleverne 
i deres klasser og gik hen til indgangen 
fra den gamle til den nye bygning, hvor 
den røde snor var hængt over, pyntet på 
begge sider med flag.

Emma fra 6. klasse, formand for elev-
rådet, førte saksen og klippede snoren.

Med to stolerækker ovenfor den store 
trappe på Skoletorvet kunne alle elever 
lige være der.

Det var en fornøjelse at se den glæde, 
hvormed eleverne indtog deres nye 
klasser og bygningen!

Vi har indført indesko-ordning i 
bygningen, så vi griser mindst muligt. 
Og mon ikke alle er indstillede på, at vi 
skal passe rigtig godt på den, så også 
de kommende brugere oplever, at de 
kommer ind i nye og flotte lokaler. Ved 
indgangene står der sorte kurve med 
overtræksposer til gæster i bygningen.

Klasselokalerne er lyse og indby-
dende med nye møbler og smartboard i 
dem alle. Til hvert klasselokale hører et 
grupperum, eget toilet og et indgangs-
parti med lockers (små garderobeskabe) 
til eleverne – så det minder om ameri-
kanske high-school tilstande. 

På Skoletorvet fornemmer man næ-
sten en koncertsal- stemning. De flotte 
vægpaneler, scenen og den store sidde-
trappe giver rummet sjæl, og akustikken 
er rigtig god. 

Læringscenteret (det der i ”gamle” 
dage hed skolebiblioteket) er et kapitel 

for sig! Stort, lyst og indbydende med 
plads til såvel bøger som it, arbejds-
borde og hyggesofa med udsigt til ter-
rassen udenfor, hvor vandskulpturen, 

der før stod i skolegården, nu har fået 
en god plads. Her er åbent for elever i 
frikvarteret om formiddagen, og det er 
allerede blevet et tilløbsstykke.

Nu er renoveringen af den gamle 
skolebygning så gået i gang. Vi glæder 
os til ny personalestue og kontorer på 
den gang, hvor mellemtrinnet havde til 

huse før. Kontorgangen ombygges til 
3 nye klasselokaler, så vi har en samlet 
indskolingsafdeling fra 0.-3. klasse med 
plads til to spor og en mellemtrinsafde-

ling i den nye bygning med plads til to 
spor fra 4.-6. klassetrin.

Det hele skulle gerne være helt fær-
digt ved skolestarten 2011 og den of-
ficielle indvielse med deltagelse af bl.a 
borgmesteren finder sted 1. september.

Umiddelbart derefter, nemlig ons-
dag 7. september fra kl 16 – 18 holder 
vi åbent hus og viser skolen frem for 
alle Hattingborgere og andre, der måtte 
have interesse deri.

Til den tid har vi de allerbedste ram-
mer for undervisningen, faktisk en 
næsten helt ny skole, hvilket vi er meget 
glade og taknemmelige for. 

Riget og kommunerne fattes penge, 
så vi føler, at vi har været meget heldige 
med at kunne gennemføre hele dette 
projekt for udbygning og renovering af 
Hattingskolen.

Formanden for elevrådet - Emma fra  
6. klasse - havde æren af at klippe den 
røde snor under indvielsen af tilbygningen 
på Hattingskolen. Udendørs mangler 
der stadig lidt ved tilbygningen, men 
indvendig er bygningen færdig. Indsat ses 
siddetrappen på Skoletorvet, der giver den 
rene koncertsalsstemning. 7. september 
får alle borgere i Hatting mulighed for 
at se de nye skolelokaler mellem kl. 16 
og 18, hvor der holdes åbent hus.
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af sinnet Ellehauge Haag
Redaktør af HattingBladet

Jeg ved det godt – det er farligt at leve. 
Så farligt, at man kan dø af det. Ikke 
desto mindre er der nogle ting, der er 
farligere end andre. En af dem er at 
være trafikant på Korningvej mellem 
Hatting og Korning – ikke mindst på 
stedet ud for Korningvej 23, hvor vi 
tilfældigvis bor, og hvor vejen fører ned 
i en »dal«, der hvor den leder trafikken 
over Ølsted Å.

17. december 2010 kl. 14.11 overså en 
lastbil, som kom kørende fra Hatting 
mod Korning, at skolebussen fyldt med 
børn fra Hattingskolen holdt stille for at 
dreje til venstre ind til nr. 23 for at afle-
vere Anne og Jonathan. Mine to yngste 
børn. Bag skolebussen holdt endnu en 
bil og ventede.

Vejen var glat, som den var det meste 
af vinteren, og lastbilchaufføren må ha’ 
opdaget, at han ikke kunne nå at brem-
se. Han forsøger at køre udenom de to 
ventende biler og rammer den bageste, 
som bliver skubbet over i autoværnet. 
Chaufføren af den holdende bil kan 
efterfølgende ikke komme ud ved egen 
hjælp. Den bil, som kommer fra Korning 
mod Hatting – og som skolebussen ven-

ter på skal passere, så den kan svinge til 
venstre – undviger lastbilen ved at dreje 
skarpt til højre. Hun undgår lige grøften 
og den store sten, der står Nedermølle 
på. Hun kommer på indersiden af auto-
værnet og kører direkte ud i åen. Hel-
digvis slipper hun med livet i behold. Så 
heldig var den kvinde, som for år tilbage 
kørte i åen på den anden side, ikke. 

Ulykken blev omtalt i TVSyd – og du 
kan stadig se indslaget på http://www.
tvsyd.dk/artikel/75920:Mand-reddet-ud-
af-havaret-bil-i-aa.

24. marts 2011 – bare tre måneder 
senere – var den gal igen. Denne gang 
var det mine naboer, der kom kørende 
fra Hatting mod Korning og ville dreje 
til venstre ind til deres hus. Med i bilen 
havde de et 10-årigt barnebarn. I det øje-
blik chaufføren går i gang med at svin-
ge, kommer en Audi tordnende med 
en ung kvinde bag rattet. Hun rammer 
hjørnet på bagenden af mine naboers 
bil – lykkeligvis i den modsatte side af, 
hvor barnebarnet sidder. Chaufføren og 
barnebarnet slipper stort set med skræk-
ken. Kvinden får brud på kraniet og 
flere alvorlige læsioner i ansigtet. Hun 
får blandt andet læderet øjenmuskulatu-
ren og bliver opereret i Århus. Tiden vil 
vise, om hun slipper uden varige mén.

I december 2002 udgav Horsens 
Kommune en hastighedsplan, som 
dækker hele det kommunale vejnet. 
Planen indeholder en vejklassifikation, 
samt angivelse af hastighedsgrænsen 
på samtlige veje i kommunen. Udarbej-
delse af planen er sket i et samarbejde 
mellem Horsens Kommune og Horsens 
Politi, hvor Carl Bro har bistået som 
rådgiver. Planen har desuden været 
drøftet i Horsens Kommunes Færdsels-
sikkerhedsråd.

Af planen fremgår det at:  ”På mange 
af de små snoede veje i landzonen er det 
uforsvarligt at køre med en hastighed 
på 80 km/t. Her gælder færdselslovens 
ord om, at bilisterne skal tilpasse hastig-
heden efter forholdene. Hvor vejforløbet 
virker overraskende, og hvor risikoen for 
trafikuheld er stor, kan der etableres lokal 
 hastighedsbegrænsning på f.eks. 60 km/t.”

Sådan en hastighedsbegrænsning 
så jeg meget gerne indført på Korning-
vej på stykket fra Korningvej nr. 19 til 
Korningvej 22. Indtil da kan jeg kun 
på egne, min familie og mine naboers 
 vegne indtrængende opfordre alle 
 bilister til at lette foden fra speederen og 
være særligt opmærksomme, når I kører 
»ned i hullet« ved Ølsted Å.

Skoleborde fra Hatting 
på vej til Rumænien
af iben Brogaard
Frivillig skoletaske- og skolebord-indsamler

Onsdag 13. April var der travlhed at 
spore i den store skolegård på Hatting-
skolen. Skoleinspektør Margit Winther 
havde kontaktet mig og spurgt om, 
hvorvidt jeg kendte nogen, der kunne 
bruge Hattingskolens brugte skole-
møbler, som jo skulle udskiftes i for-
bindelse med bygningen af den nye fløj 
(den kan du læse om på side 8-9). 

Min tanke gik med det samme til 
Rumænien. Jeg kontaktede organisatio-
nen Sønder Bork Nødhjælp, som kører 
til Rumænien, og - jo tak – de var meget 
interesserede.

Lastbilen skulle komme fra Rumæ-
nien onsdag, og via en sms-kæde mødte 
diverse frivillige Hattingborgere op til 
pålæsning af lastbilerne.

Men der var RIGTIG mange skole-
borde, stole, katedre og tavler, der skulle 
bæres ud til lastbilen, og læsses korrekt. 
Så vi fik lov til at låne eleverne i 5.A og 
B , som frivillige flyttemænd. De gik til 
opgaven med krum hals og slæbte møb-
lerne hen til lastbilen, hvor de lidt ældre 
Hatting-borgere stod og tog imod dem. 
Flot arbejde 5.A og B !

Efter godt en time var lastbilen læs-
set med næsten 70 sæt borde og stole 
samt 7 katedre og 11 tavler. Børnene var 
blussende i ansigterne af at slæbe og en 
dreng spurgte lidt undrende Lene Aas 
fra Sdr. Bork Nødhjælp. »Vil de virkelig 
godt have de skoleborde, når vi er kom-
met til at tegne på dem ?«

Lene blev lidt stille, men svarede så 
drengen lidt lavmælt: »Hvis du så det 
sted, de børn kommer fra , ville du slet 
ikke være i tvivl«. Det var vist svar nok 

til en Hatting-dreng, og børnene gik 
igen ind til time.

Skolemøblerne fra Hatting bliver kørt 
til Rumænien i juni, hvor de vil blive 
til stor gavn og glæde. Nogle elever i 
Rumænien kan indlede det nye skoleår 

med hæve-sænke borde og kontorstole, 
hvilket de aldrig før har haft. 

Takket være en skoleinspektør med 
omtanke, nogle velvillige Hattingbor-
gere og nogle friske elever i 5. klasse. 

Mange tak for hjælpen til jer alle.

Iben Brogaard er primusmotor i at få sendt masser af skolesager fra Hatting til Rumænien.

Med livet som indsats
Billedet til venstre er fra ulykken 24. marts i år, hvor min nabo kom slemt til skade. Til højre ulykken 17. december 2010, hvor en lastbil kørte ind 
i en bil, der ventede på, at skolebussen - som ses i baggrunden - kunne dreje til venstre. Bussen, der også blev ramt, var fyldt med skolebørn.
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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

af gitte gravesen,
Sekretær i Borgerforeningen

Så blev succesen gentaget!  I den sidste 
weekend af februar var der borger-
foreningsfest i forsamlingshuset! I år var 
der både fest fredag og lørdag, og der 
var stor opbakning om begge dage. 

Amalielund mad havde fremtryllet 
den lækreste buffet med efterfølgende 
stort kagebord. Der var lækkerier til alle 
smagsløg og masser af valgmuligheder. 
”Show Down” sørgede for den musi-
kalske under holdning og spillede go´ 
dansemusik, så taget næsten løftede sig. 
Lyd niveauet var efter nogens mening en 
anelse for højt om fredagen, men om lør-
dagen var niveauet blevet justeret, således 
at det nye gulv i forsamlingshuset meget 
flittigt blev brugt til dans i stor stil.

Borgerforeningen forsøgte sig i år 
med at genoptage tidligere års succes 
med Hatting revyen! Både fredag og 
lørdag aften underholdt en masse lokale 
skuespillere med en vellykket og under-
holdende revy. Det var en fornøjelse at 
være vidne til masser af ”revy entusias-
me”, grin og smil. 

Søndag eftermiddag blev weekenden 
afsluttet med eftermiddagsrevy i for-
samlingshuset. Denne gang mødte der 
ca. 70 revygæster op og fik en under-
holdende eftermiddag. 

Borgerforeningen vil gerne takke 
såvel skuespillere samt gæster for den 
store opbakning omkring revyen. Bor-
gerforeningen vil i den nærmeste frem-
tid tage stilling til, om der igen skal være 
revy til næste år samt fastlægge datoen 
for forårsfesten 2012.

Generalforsamling 
i Hatting 
Borgerforening 
af gitte gravesen
Sekretær i Borgerforeningen

Sædvanen tro bød formand Peter Thys-
sen fra Borgerforeningen alle velkomne 
og Inga Bie blev valgt som dirigent, 
hvorefter hun førte generalforsamlingen 
gennem dagsordenen med fast hånd.

Peter Thyssen aflagde sin beretning 
og orienterede om, at der er 228 med-
lemmer (husstande) i Hatting borgerfor-
ening. Foreningen har modtaget 7800 kr. 
i ekstra betaling, som foreningen sætter 
stor pris på. Alt i alt har foreningen en 
fornuftig økonomi.

Han oplyste ligeledes, at der har 
været en stor opbakning til diverse 
 arrangementer, som borgerforeningen 
har holdt – det være sig nytårsarrange-
mentet,  trylleshow med Pegani, fælles-
spisning samt ikke mindst forårsfesten. 
Forsamlings huset har et godt udlej-
ningsniveau. 

Regnskabet for Hatting Borger-
forening og for Hatting forsamlingshus 
blev fremlagt af Anne Marie Madsen, og 
Jørgen Madsen fremlagde regnskabet 
for HattingBladet. Alt blev godkendt. 

Ved generalforsamlingen var der 
fire bestyrelsesmedlemmer på valg 
– alle blev genvalgt. Derudover blev 
Bent Hansen og Mette Bøje valgt 
som  suppleanter. Der var genvalg af 
 revisorerne Carsten Mejer og Lars 
Schou.

Der blev orienteret om, at der skal 
foretages en vedtægtsændring i Borger-
foreningens paragraffer således, at 
HattingBladet skal føres ind i borger-
foreningens vedtægter. Derfor blev 
der indkaldt til ekstra ordinær general-
forsamling, hvor punktet blev vedtaget. 

Generalforsamlingen blev afslut-
tet med masser af snak og lidt godt til 
 ganen i form af ost, brød og rødvin.

Forårsfest og revy i Hatting Forsamlingshus

Der var stor opbakning til årets Hatting Revy og forårsfest, og forsamlingshusets nye gulv 
blev flittigt afprøvet under den efterfølgende dans. Det er endnu uvist, om der igen skal 
være revy sammen med forårsfesten. Datoen for 2012-festen bliver fastlagt snarest.
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Hatting idrætsforening

Hovedformand
Morten Hald
Tlf: 22 19 55 08
e-mail: mrhald@stofanet.dk

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

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

sekretær
Mona Møgelvang
Tlf: 20 77 07 02
moegelvang@stofanet.dk

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

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

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

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

gymnastik
Jette Lyager
Tlf: 75 65 33 88
e-mail: jly@post.tele.dk

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

tennis
Dan Erik Jensen
Tlf: 75 65 30 45
jensen_dan@mail.tele.dk

morten Hald
Formand for HIF

Solen skinner, fuglene synger og der er 
 kommet gang i det udendørs idrætsliv igen. 

Vores år begynder altid sidst i februar, 
hvor der er generalforsamling i Idræts-
foreningen. Det er en chance for at se tilbage 
på året. Formændene giver deres syn på det 
forgangene år, og de fremmødte kan stille 
spørgsmål. 

En tilbagevendende begivenhed er ud-
nævnelsen af ”årets leder” i Hatting Idræts-
forening. Årets leder er en person, der 
specielt har gjort meget for idrætten i Hat-
ting. En stjerne, der lyser lidt klarere end de 
øvrige stjerner. I 2010 var årets idræts leder 
Per  Gundersen, som træner de 3-4 årige i 
 gymnastik. Jeg bringer her uddrag fra indstil-
lingsbrevet, der ligger bag udnævnelsen. 

”Ingen kan vel helt huske, hvornår Per blev 
instruktør for holdet puslinge 3-4 årige børn 
Hatting Gymnastik. For mange har han vel 
været det altid.

Per begyndte at komme i gymnastiksalen, 
da hans egen datter var 4 år og gerne ville gå 
til gymnastik, men altså kun hvis far var lige i 
nærheden. 

I stedet for at sidde passivt og vente en 
hel gymnastik time, syntes Per ligeså godt, 
han kunne give en hånd med, hvilket han så 
gjorde og har gjort lige siden….!

I dag er Pers datter 14 år, men Per har alle 
årerne fortsat med at være instruktør for 
vores puslinge. De elsker Per, der leger gym-
nastikken ind i dem med dejlige børnesange 
og sjove lege og altid med et glimt i øjet og et 
dejligt smil på læben.” 

Per får sit navn indgraveret på en vandre-
pokal, som er hans bevis på denne ære. 

Snart vil hele Hatting få besøg af folk fra 
idrætsforeningen. Med forsommerens kom-

me, er det nemlig tid for vores indsamling. Vi 
har årligt et salg af støttelodder, til fordel for 
ungdomsafdelingerne I Hatting IF. Vi bestræ-
ber os på at komme ud over alt, så alle kan 
have en chance for, for det første at støtte ung-
domsafdelingerne, men også at have chance 
for at vinde en af de præmier, der udloves i 
denne forbindelse. – Tag venligst godt imod 
os. 

Derudover vil jeg opfordre læsere til at 
læse, hvad der sker i de forskellige foreninger 
under Hatting Idrætsforening. Det vil vise, at 
Hatting har et godt foreningsliv, på trods af at 
det kniber nogle steder med at finde frivillig 
arbejdskraft til foreningsarbejde.  

idrætsforeningens hovedbestyrelse

Per Gundersen  
blev årets leder 2010

Årets leder, Per Gundersen, har i 10 år trænet 
gymnastikafdelingens puslingehold. De tre-fire årige  
gymnastikentusiaster elsker Per og følger ham i 
tykt og tyndt, hvilket tydeligt fremgår, når ungerne 
løber på banen ved den årlige opvisning i hallen. Folkedans

af gudrun mikkelsen
sekretær 

Endnu en folkedanser-sæson er forbi, 
og er blevet afløst af den halvårlige stav-
gangs-sæson. Og der er gode minder at 
tænke tilbage på, når traveturene går ud i 
den forårsklædte natur. Alle er som sæd-
vanlig velkomne på stavgangsturene.

Legestuen fredag 11. februar blev 
f.eks. en fantastisk aften med 116 del-
tagere. Så er der virkelig noget ved at 

arrangere Legestue, når tilslutningen er 
så høj. 

Vores afslutningsfest 1. april var også 
en rigtig fin fest, hvor alle morede sig. 
Man må sige, der bliver danset igennem, 
når folkedanserne fester.

I skrivende stund håber vi på stor 
tilslutning, når DGI holder dansens dag 
i Hatting Forsamlingshus i slutningen 
af april. 

16. juni skal vi en tur ned og se TV 
Syd. Det skal nok nok blive en god tur, 

der har været stor tilslutning. Vi kører 
i god tid og nyder vores medbragte 
 aftensmad i det fri.

Mandag 18. juli tager endnu et hold 
dansere til Europeade i Tartu i Estland. 
De har travlt med øveaftener og glæder 
sig til samværet endnu engang. Inden 
vi får set os om, er denne sommer også 
gået og vi starter op på en frisk danse-
sæson 5. september.  Vi håber på stor 
tilslutning!

Rigtig god sommer!

Legestuen blev et fantastisk tilløbsstykke

I sommerhalvåret er en del af folkedan-
serne ivrige stavgængere- med og uden 
stænger. Der er mange gode grunde til 
at gå stavgang. Her er ti af dem: 

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 – og 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 distancen, samt tempoet.

Du kan gå næsten alle steder – og gang ���
kræver et minimum af udstyr

gang er en sikker og effektiv form for ���
motion.

Du finder stavgængernes program på 
hattingbladet.dk under  menupunktet 
Kalender>HIF Folkedans.

stavgang

Ti gode grunde til stavgang

Der er fælles opvarmning inden hver tur med stængerne.
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gymnastik 

af Line juul
Formand for gymnastikafdelingen

Så er gymnastiksæsonen 2010/11 slut og 
vi ønsker alle et dejligt forår og sommer. 

Det har været en god gymnastik-
sæson med flot tilslutning på både 
børne- og voksenhold, men vi kan jo 
nok ikke komme udenom, at denne 
sæson har stået i Zumbaens tegn. Der 
har virkelig været gang i hofterne og 
gymnastik salen har to gange om ugen 
været fyldt af Zumbamusikkens toner 
og danseglade kvinder. Meget flot !

Gymnastik-sæsonen sluttede igen af 
med nogle meget flotte opvisninger ved 
børnestævnet på Flemming Efterskole, 
og vi kan med rette være meget stolte 
af vores pigespring, Turbo-drenge og 
to springhold, samt vores meget enga-
gerede instruktører og hjælpeinstruk-
tører. Junior -og voksenopvisningerne i 
 Forum sidst i marts, blev flot besøgt, og 
jeg håber at mange fik nogle gode gym-
nastikoplevelser med sig hjem.

Vores egen lokalopvisning 6. marts 
var, som man kan se det af billedkaval-
kaden her på siden - endnu en gang en 
stor succes med mange flotte hold på 
gulvet og rigtig mange tilskuere. Dejligt 
med så stor opbakning fra forældre, 
bedsteforældre, søskende og andre 
gymnastikinteresserede.

Flemming Efterskoles elevhold 
 »åbnede« vores opvisning og vi må sige, 
at det var et brag af en start. 180 elever blev 
der plads til på gulvet, og der blev vist ryt-
miske pigeserier med sjippetov og køller i 
avanceret stil. Drengene sprang og »tumb-
lede« i lige så flot stil og der blev sluttet af 
med en fælles »jungle-serie« til stor jubel 
for publikum. En meget flot opvisning og 
fantastisk start på dagen.

Vores egne hold ledte os også igen-
nem gymnastikkens verden på flotteste 
vis af Puslinge 3-4 år på de vilde baner, 
Forældre-barn holdet som gjorde entré 
i gummistøvler, børnegymnaster 5-6 
år på rejse i luftballon , de fantastiske 
og rigtig mange Pigespringere 0-2. kl, 
Turbo-drengene i vild sej rytmeserie, de 
seje mave-balle–lår-kvinder, som bare 
kunne blive ved og ved, de blandede 

Springere på højt niveau og de danse-
glade Zumba-kvinder . Man kan vist 
godt sige, at der var noget for enhver 
interesse og alder.

Opvisningen blev afsluttet med end-
nu et gæstehold, nemlig DGI´s Junior 
Nord. Ca. 90 drenge og pigegymnaster 
fyldte gulvet og lavede en fantastisk flot 
opvisning. Ingen tvivl om, at de gav den 
hele armen og sendte masser af inspira-

tion ud til vores egne juniorgymnaster. I 
år havde vi tre af vores egne gymnaster 
med, det var Jacob Christiansen, Mette 
Gjødvad og Frida Juul

Kravet for at gå på Junior Nord er, 
at man skal være medlem af en lokal-
forening, man skal have lyst til en ekstra 
gymnastikudfordring, 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.

Se de flotte billeder af holdene i deres 
sponsorerede bluser på www.hatting-
bladet.dk - under gymnastikopvisning.

For at en opvisning skal blive en 
 succes, er det vigtig med hjælpere, som 
vi gerne vil sige tak til. Ikke mindst vo-
res »redskabs-mænd«, som sørgede for 
at redskaberne kom fra gymnastiksalen 
til hallen, samt frem og tilbage på gulvet 
i »turbo- fart«, vores veltalende speaker, 
fotograf, og alle de frivillige der lige 
giver en hånd med.

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

Forårstræningen sluttede lige før 
påske og blev en succes med stor inte-
resse og mange aktive på holdene. Seks 
trænings-onsdage med skiftevis Zumba 
og Aerobic-MBL , undervist af vores 
egne dygtige instruktører. Fantastisk, at 
der er interesse og opbakning til forårs-
træning i Hatting, hvilket må betyde, at 
der er et behov for yderligere træning, 
selv efter sæsonen er slut og foråret titter 
frem. Også et stort skulderklap til vores 
to instruktører, som her tager et ekstra 
nap.

Gymnastikudvalget holder ikke 
fri endnu, men er i fuld gang med at 
planlægge næste sæson. Vi arbejder på 
at kunne tilbyde et fortsat stort udbud 
af hold, som tilfredsstiller så mange 
som muligt. Lige så snart næste sæsons 
 program er klar, vil det blive lagt på 
hjemmesiden.

Har du lyst , eller kender du nogen 
som har lyst til et instruktørjob, så 
mangler vi i år især en voksen instruktør 
med spring-erfaring. Vi håber at høre 
fra dig snarest muligt. Vi hjælper gerne 
med kurser og lignende.

Flot, festlig og forrygende forårsfinale

Se flere 
billeder på 
hattingbladet.dk
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Badminton

af Ulla Lauridsen
Formand for badmintonafdelignen

Sæsonen 2010 – 2011 lakker mod enden, men inden da er 
der grund til at ”prale” lidt - og sprede lykønskninger med 
rund hånd:

U-13 turneringsholdet, der består af Tobias Andersen, 
August Bundgård, Jeppe Fynbo Larsen og Jeppe Jenner 
Jensen, vandt ikke blot turneringen – men også sydøstjysk 
mesterskab – hvilket kvalificerede dem til at deltage i LM 
for hold (dvs. DM inden for DGI!) Her vandt de bronze!  
FLOT – FLOT klaret drenge!

I Horsens Kommunemesterskaber deltog otte ungdoms-
spillere, og de kom næsten alle hjem med medaljer – nogle 
oven i købet med flere.

De deltagende spillere var: André Maj Rasmussen, 
 Simon Stobberup, Rasmus Andreasen, August Bundgård, 
Jeppe Fynbo Larsen, Jeppe Jenner Jensen, Tobias Andersen 
og Mads P. Jørgensen.

Voksenspillerne har også været ”fremme i skoene”: 
Herre Senior vandt turneringen og deltog efterfølgende i 
LM for hold, hvor de også fik en flot 3. plads.

Det dygtige hold bestod af: Thomas Andersen, Thomas 
Christensen, Klaus Eriksen, Kenneth Fussing og Anders Thys-
sen.

Det årlige klubmesterskab er blevet afviklet, og vinderne 
blev: HS single: Søren Sørensen, Old Boys: Anders Thys-
sen, Mix Double: Hanne Jørgensen og Flemming Thyssen, 
Herre Double: Flemming Thyssen og Anders Thyssen, Old 
Boys Double: Thomas Degn og Martin Boje

Tillykke til alle – og tak til alle medlemmer for en god 
sæson. Vi ses forhåbentligt ved tilmeldingen i klubhuset 
søndag 28. august kl. 09.00 – 10.00

Håndbold

Går du med en håndboldtræner i maven?

af karen marie Brøste
Håndboldtræner

Det er med stor glæde og stolthed, at vi som trænerteam for 
U14 og U16 pigerne, her ved sæsons afslutning kan gøre 
 status.

Pigerne mødte friske op efter sommerferien, såvel gamle 
som nye spiller, til træning 2 gange ugentlig. Trænerne var 
klar med et lille overraskelsesmoment… Denne sæson er 
 træningen blevet indledt med en løbetur, og pigerne har måt-
tet konstatere, at det har givet meget. Selv i mørket kom de 
sejeste af sted, indtil sneen kom. Og nu løbes der igen.

For første gang i mange år kvalificerede U14 pigerne sig  
til et kredsmester skab i a-rækken. Før jul løb de igennem  
b-rækken. Efter jul var det spændende for os at se, hvor langt 
det rakte i a-rækken.

Her fik de nogle rigtige gode kampe, hvor de formåede at 
omsætte det, vi gik og trænede med dem. Til vores store over-
raskelse og glæde, vandt holdet suverænt a-rækken.

Så 2. april gik turen til Arena Midt i Kjellerup til kreds-
mesterskabet, her blev det til en uafgjort og en tabt kamp. Med 
lidt held havde pigerne været i finalen.

Hatting IF har for første gang i mange, mange år haft et U16 
pige hold.  Det er vi rigtige stolte af i træner- teamet. Jeg husker 
min første træning med dem som U10 piger (lokket i fælden af 
Henrik). Små og generte piger, der knapt kunne gribe og kaste.  I 
dag store og IKKE generte piger, der siden dengang er nået rigtig 
langt. Før jul fik de en 2. plads i b-rækken og efter jul en 3. plads i 
a-rækken, med lidt held kunne de have endt på en 2. plads. 

Til begge hold vil vi gerne sige tak for en rigtig god sæson 
både til træning, kampe og ikke mindst uden for banen: I er en 
flok skønne tøser.  Vi er klar til endnu en tørn efter sommerferien.

Her skal også lyde en stor tak til forældrene for stor 
 opbakning til pigerne og os.  Samt en tak til vores tøjsponsor 
”Forum-Biler” og boldsponsor  ”Tømrerstuen” 

Den traditionsrige tur til Flensborg
Fredag 29. april drog 48 forventningsfulde spillere og ledere 
i bus mod Flensborg til DHK-pokal stævne. Vi var tilbage i 
Hatting søndag aften godt trætte efter en begivenhedsrig og 
hyggelig weekend.

For første gang i de år, vi har været med, spillede alle 4 
hold (U-10 piger og drenge, U-14 og U-16 piger) sig videre til 
a-række kampene om søndagen – U-16 pigerne endda som 
puljevindere. FLOT.

Brandgo’ badminton
Jeppe Jenner Jensen, Jeppe Fynbo Larsen, August Bundgård, 
og Tobias Andersen blev sydøstjyske mestre. Flot drenge!

Super sæson for håndboldpigerne

Søndag morgen var vi oppe kl.5.30. for at pakke sammen 
og komme ud i hallerne. Alle hold klarede sig over forvent-
ning. For første gang fik vi fra Hatting et hold i A-finalen - 
nemlig U-16 pigerne.

Så alle var klar til at heppe i Idrætshallen til finalen kl.15.00. 

Der var en fantastisk stemning ligesom til en landskamp. Vi 
mødte Hammel GF og tabte 12-4. Vore 8 piger ydede en flot 
indsats, specielt set i lyset af at Hammel blev nr.3 i 2 division. 
Piger vi er så stolte af jer. Endelig fik vi den ”store” pokal med 
hjem, som vi har drømt om, siden pigerne var U-10.

af gitte nielsen
Formand for håndboldafdelingen

Sæsonen er slut for i år og holdene har 
hver især holdt afslutning og den årlige 
tur til Flensborg er vel overstået.

Vi har i bestyrelsen sagt farvel til tre 
bestyrelsesmedlemmer - Anja Landrok, 
Jette Nørregaard og Sandra Jørgensen - 

en stor tak skal lyde for jeres indsat for 
håndboldafdelingen. 

Heldigvis har to andre sagt ja til at 
være med, så et velkommen skal lyde til 
Henrik Thode Nygaard og Hans Appel.

Vi er i gang med at tilrettelægge 
 næste sæson, hvor de fleste af trænerne 
har sagt ja til at fortsætte, men vi vil 
komme til at mangle trænere, hvis der 

bliver hold på alle årgangene. Så går du 
med lyst, energi og overskud til at træne 
et hold, så kontakt Gitte på tlf. 75653224.

Vi starter op med den nye sæson i 
august/september, træningstider kan ses 
på Hattingbladets hjemmmeside senere.

Tak til alle spillere, trænere, forældre 
og sponsorer.

Hattings piger gør det godt på 
håndboldbanen. U-16 (til venstre) og U-14 
holdet klarede sig super godt under den 
traditionsrige Flensborg-turnering.
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Livlig aktivitet i Hatting Centret
af sinnet Ellehauge Haag
Redaktør af HattingBladet

I efteråret var byrådet ude med spare-
kniven. Det ramte bl.a. Hatting Centret, 
som mistede sine demenspladser, der 
blev flyttet til Brædstrup. Heldigvis 
summer Hatting Centret stadig af 
 aktivitet.  

I dag har Hatting Centret seks æl-
dreboliger og fungerer som base for 
områdets hjemmehjælpere. Centret har 
et køkken med café, et dagcenter og et 
åbent aktivitetscenter. Og der er masser 
af aktivitet i det brugerstyrede aktivi-
tetscenter – heriblandt stolegymnastik, 
billard, individuel styrketræning, kera-
mikhold, træværksted og fællessang i 
cafeen. 

Omkring 28 frivillige yder deres 
aktive og afgørende bidrag året igen-
nem, og sørger for, at der er masser af 
spændende tilbud at vælge mellem. Du 
kan se Hatting Centrets fulde program 
andetsteds i bladet – det kan du i alle 
numre af HattingBladet og på bladets 
hjemmeside www.hattingbladet.dk.

Tidligere organist ved Hatting Kirke, 
Edith Eriksen, er blandt de faste brugere 
af Hatting Centret. 

- Jeg kommer på centret, fordi der 
er en god ånd, siger hun. Der er altid 
gang i et eller andet, og er der noget, 
jeg mangler hjælp til eller gode råd om, 
er der næsten altid én, der kan hjælpe. 
Man får også altid et smil af de ansatte, 
og der er mange gode ting at medvirke 
i. Jeg går f.eks. til stolegymnastik, for det 
er godt for kroppen at blive holdt i gang. 
Efter stolegymnastikken synger vi nogle 
sange, og på den måde bliver sangstem-
men også motioneret.

Edith Eriksen går også til træning 
med friske motionsdamer om tirsdagen, 
det er dejligt.

- Det er dejligt at mødes med de friske 
piger, siger hun. Sammen med træ-

ningen får vi jo også en snak, om både 
sorger og glæder, gode historier og et 
godt grin. Det er opmuntrende og jeg 
går derfra i godt humør, og med en god 
samvittighed, fordi jeg har gjort noget 
for at holde mig i gang.

Tirsdag formiddag er der sang på 
centret, og her finder man også Edith 
Eriksen blandt de aktive.

- Det er altid dejligt at synge, siger 
hun. Og det er godt for humøret, for det 
er ikke nemt at synge og se sur ud på en 
gang.

Elin Engstrøm er en anden af de 
 glade og tilfredse brugere af centret.

- Jeg føler altid en stor glæde ved 
at komme på centret, siger hun. Som 
tilflytter er jeg blevet godt modtaget, 

og TAK FOR DET. Jeg føler mig altid 
velkommen af såvel aktivitetsmedarbej-
der Kirsten og dagcentermedarbejder 
Agnes, samt Centerrådet. Der er mange 
gode aktiviteter, og jeg nyder at deltage 
i flere af dem. Det sidste nye er hækling 
af tasker lavet af øl og sodavandsdåser 

og net syet af kaffeposer med mere.
Du kan altid finde en oversigt over 

Hatting Centrets aktiviteter og arrange-
menter i HattingBladet og på Hatting-
Bladets hjemmeside hattingbladet.dk

>> Læs mere på næste side

Stolegymnastik er en populær aktivitet på Hatting Centret - og der er plads til flere i 
rundkredsen, så hold dig ikke tilbage, hvis du er efterlønner, pensionist eller førtidspensionist.

Elin Engstrøm blev taget godt imod på 
HattingCentret, da hun flyttede til byen.

Edith Eriksen deltager i en lang række 
af aktiviteterne på Hatting Centret. 
Hun nyder det sociale samvær, 
og at holde kroppen igang.

Det er vigtigt at holde kroppen i gang - ikke 
mindst, når den har nogle år på bagen. 
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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. 10.30-11.30
Fælles sang med Edith Eriksen
kl. 13.00-15.00
Billard v/Vagn Madsen 
kl. 13.00-13.45
”Frisk motion” v/fysioterapeut Mariann

Hver onsdag  
kl. 10.00
Håndarbejde v/Centerrådet. 
kl. 10-12
Værksetdet er åbent. Kom ned 
og vær kreativ med træ.

Hver torsdag
k. 10.15
Litteraturgruppe v/Kirsten
kl. 9.30
Den sidste torsdag i hver måned 
er der strikning til Aktion 
Børnehjælp v/ Ellen Bertelsen.

Hver fredag
kl. 13.00
Fredagsklubben v/Kirsten

maj
tirsdag 17. kl. 13.30  
Gudstjeneste v. Anna Sofie Andersen
tirsdag 24. kl. 13.30 
20 kroners pakkebanko
Onsdag 25. 
Hatting Centrets sommerudflugt

juni
tirsdag 7. kl. 13.30 
20 kr̀ s pakkebanko
Onsdag 8. kl. 13.30 
Smartex tøj kommer med udsalgsvarer
torsdag 16. kl. 19.00 
Hatting Centrets midsommerfest 
tirsdag 21. kl. 13.30 
Gudstjeneste V. Anna Sofie Andersen
torsdag 23. kl. 13.30 
20 kroners pakkebanko

Hatting Centrets aktiviteter

Værd at vide
Der kræves medlemskort for at deltage i de faste aktiviteter.
Har man ikke medlemskort, skal man til enkelte arangementer  
betale 10 kroner ud over den faste pris for at deltage.
med forbehold for ændringer. Evt. tilmelding eller spørgsmål 
kan ske til aktiviteten på Hatting Centret på tlf. 76294686 

Centerrådet

Aktivitetscentret er brugerstyret. Der 
er en brugervalgt bestyrelse – Center-
rådet – som bl.a. hjælper med at tilret-
telægge arrangementer, aktiviteter osv. 
Center rådet arrangerer hver måned et 
bankospil, og overskuddet herfra bliver 
bl.a. brugt på at arrangere forskellig 
underholdning, ligesom rådet hvert år 
giver et beløb til Hatting Centrets som-
merudflugt.

Har du gode ideer til aktiviteter eller 
arrangementer, er du velkommen til 
at kontakte centerrådets formand Elly 
Madsen på tlf. 75 65 36 37

Hatting Centrets café
Hatting Centret har en hyggelig 
café, som serverer god gammeldags 
 ernæringsrigtig mad. På hverdage er 
cafeen åben fra kl. 12 – 12.45. Der ud 
over kan man købe kaffe og brød ved 
selvbetjening.

Priserne er overkommelige. F.eks. 
 koster en ret varm mad 48 kr., mens 
kaffe og brød koster 20 kr.

Har du svært ved at komme til de 
forskellige aktiviteter, er du velkommen 
til at ringe til Elin Engstrøm på  
tlf. 26 46 39 85

Brugerkort

Hvordan fungerer Hatting Centret?

Tidligere var det gratis at deltage i 
 Hatting Centrets aktiviteter, men riget 
fattes penge, og det mærker man også i 
kommunens pengekasse. Det er derfor 
for nylig blevet besluttet, at man skal ha’ 
et brugerkort, hvis man ønsker at benyt-
te de faste aktiviteter i centret. Et bruger-
kort koster 200 kr. pr. halvår. Det kan 
købes hos centrets aktivitetspersonale.

Man må gerne deltage i Hatting 
Centrets enkeltstående arrangementer, 

selvom man ikke har brugerkort. Så 
koster det bare 10 kr. ud over prisen for 
det enkelte arrangement.

Hvis man er frivillig vejleder eller 
hjælper til en aktivitet eller et arrange-
ment – og ikke tager del i andre aktivi-
teter eller arrangementer - behøver man 
ikke et brugerkort.

Brugerkortet kan benyttes på 
alle åbne aktivitetscentre i Horsens 
 Kommune

Træværkstedet på Hatting Centret er for alle seniorer, der har lyst til at »lege« med træ.

     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

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 

Buffeter
Receptioner
Familiefester
Grillfester

Vi gør d  l ....

- at holde en uforglemmelig f t

Silkeborgvej 44 - 8700 Horsens - Tlf.: 75 61 51 26 - Amalielund.dk

Amalielund
Vi gør d  l .... Mad



Horsens Afdeling
Jessensgade 1
8700 Horsens
Telefon 45 12 20 50

Loppemarkedet finder sted i en af hallerne 
lige over for Bygholm Parkhotel.

Der er stadig plads til flere gode sager på hylderne 
ved Y’s Mens klubbens loppemarked.

 

Ring på 26 44 88 18 og få et godt tilbud

Larsen Dinér
God mad til enhver lejlighed

28 78 30 37 • www.larsendiner.dk

Jørn Skibsted
Hatting  -  telefon 21 75 52 25
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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:
inga johansen 
(præsident)
knud jørgensen 
(vicepræsident)
Edith Eriksen 
(sekretær)
gunnar Fogh 
(skatmester)
Bent schack-nielsen 
(pastpræsident)

Kom og 
gør et 
loppe-
fund
af Helge simmelsgaard
Hatting Y’s Mens Club

Som du kunne læse i det for-
rige nummer af HattingBladet, 
 gen opliver Y’s Mens Klubben 
den gamle tradition med af holde 
loppe marked. 

Det første – i en forhåbentlig 
lang række af gode og givtige 
loppe markeder – finder sted 28. 
maj fra kl. 10-14.

Vi har indtil videre lånt en af 
Bygholmhallerne - en rummelig 
hal på ca. 400 m2.- og vi forventer 
derfor et par gange om året, at 
invitere til loppemarked. Hallen 
ligger med indkørsel lige over 
for Bygholm Parkhotel, og der vil 
være skiltet til loppemarkedet. Der 
er også gode parkeringsforhold.

Som I kan se på billedet er gulv 
og hylder nu ¾ fyldte, så skulle der 
være nogen, der har gode sager, 
tager vi gerne imod – både op til 
28. maj og fremover.

Kender  du nogen, der flytter 
(det er jo gerne på det tidspunkt, vi 
får ryddet op), ville det være dejligt 
at få din hjælp til at fortælle, at vi 
samler ind året rundt. 

Vigtigt! Der må ikke afleveres 
ting ved hallen, da vi har lovet at 
holde omgivelserne ryddelige.

Vi modtager gerne
Legetøj, brugskunst, køkken, glas og porcelæn, bøger, 
lamper/el/elektronik, møbler, cykler og malerier

Vi modtager ikke
tøj, sko, hvidevarer, tv, reolsystemer.

Henvendelse om afhentning
gunnar Fogh 
tlf. 75 65 32 97 eller mobil 30 95 50 80
Helmer jakobsen  
tlf. 75 65 30 05 eller mobil 20 76 23 03
Vi afhenter gerne inden 28. maj, men også løbende fremover.
 

Hvornår
Loppemarked
28. maj kl. 10 – 14 i en af Bygholmhallerne 
– lige over for Bygholm Parkhotel.
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Den hundrede år gamle Vestermølle ved Skanderborg Sø forener lokale ildsjæles engagement med genanvendelse af bygningsarven. På 
Vestermølle har en lang række fonde finansieret flere faser med renovering af gårdanlægget, der nu benyttes som hjemsted for en række 
sociale og kulturelle lokalforeninger. Foto: Jørgen Jørgensen

Hatting Sogns lokalhistorisk forening arrangerer tur til 
Vestermølle ved Skanderborg fredag 19. august 2011.

Turen foregår med bus fra Hatting Vandværk. Der vil 
være mulighed for at parkere privatbilen ved Hattinggård.

Bussen kører kl. 13.00, og mens vi kører, er Børge 
 Nielsen rejseleder og fortæller om, hvad vi møder under-
vejs.

Der er bestilt kaffe/te med tilbehør på Vestermølle.
Vi forventer at være hjemme kl. ca. 18.00
Pris for turen inklusive bus, kaffe/te, øl/vand, museums-

besøg og guide er 150,00 kr. pr. person.
Tilmelding til Hans Kvorning, telefon 75 65 31 07. Ved 

tilmelding kan du bede om afhentning på din bopæl.

Vil du med til Vestermølle?

NIELS BIE's
MASKINSTATION

Østerhåbsvej 80 · Hatting · 8700 Horsens

VI tIlbyder 
Kloakarbejde (aut. kloakmester)•	
Landbrugsarbejde•	
Lastbilkørsel / Gylletransport•	
Slamsugning og -spuling•	

Ring på telefon 75 65 30 32

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

laverundervisning

K
hjemme hos dig selv!

Tilbydes af statsprøvet 
musikpædagog med stor 

undervisningserfaring

Hanne Jessen, tlf. 75 62 16 62

Malerfirmaet 
Feldt & Lerager

60640560                   27100205 

Heidi                         Tina 

E-mail: feldtlerager@mail.dk 
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juni
torsdag 2. kl. 11.00 
Kristi himmelfarts 
dag v. DSI
søndag 5. kl. 11.00 
6. s. e. påske v. DSI. 
søndag 12. kl. 9.30 
Pinsedag   
mandag 13. kl. 10.00
2. pinsedag Fælles 
provstigudstj. i Lunden
søndag 19. kl. 9.30 
Trinitatis søndag 
tirsdag 21. kl. 13.30 
Gudstjeneste 
Hatting Centret
søndag 26. kl. 19.00 
1. s. e. trin. Kirkekaffe

juli
søndag 3.  
Ingen gudstjeneste i 
Hatting.  
Tamdrup kl. 9.30 DSI
søndag 10. kl. 11.00 
3. s. e. trin. v. DSI
søndag 17. 
Ingen gudstjeneste i 
Hatting.  
Tamdrup kl. 9.30 DSI
søndag 24. kl. 11.00 
5. s. e. trin. v. DSI
søndag 31. kl. 19.00 
6. s. e. trin. 

august 
søndag 7. kl. 9.30 
7.s.e.trin. 
søndag 14. kl. 9.30 
8.s.e.trin. Kirkekaffe
tirsdag 16. kl. 13.30 
Gudstjeneste på 
Hatting Centret. 
søndag 21. kl. 9.30 
9.s.e.trin. 
søndag 28. kl. 19.00 
10.s.e.trin. v.DSI

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

menighedsrådet

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@profibermail.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 27. juni til og med 24. juli. 
Ved sognepræstens ferie og frihed 
passes embedet af Dorte stenberg 
isaksen, sognepræst i tamdrup.  
tlf: 75 65 45 22

Menighedsrådmøder
alle møder er offentlige og holdes 
i konfirmandstuen i præstegården 
kl. 19.00. 
tirsdag 24. maj
tirsdag 21. juni 
tirsdag 16. august

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 

kirkebilen kører til alle gudstjenester.  
kontakt send Erik, taxa på tlf.: 40949420 

kirkebilen skal bestilles senest dagen 
inden, man ønsker at benytte den.

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

Nyt fra kirken

sved for en sag

Årets udgave af ”Sved for en sag” foregår 
tirsdag 30. august kl. 19.00 – 21.00 

Vi mødes i præstegården på Oensvej 
1 i Hatting, hvor der inden start er fælles 
opvarmning. 

Derefter kan du vælge at gå, løbe eller 
cykle én af 6 forskellige ruter, som varierer 
i længde fra 3,5 km. til 17 km.

Som noget nyt er der i år også en præmie-
rute på 5 km. Den går ud af den nye cykelsti 
mod Torsted til et sted, hvor der er placeret 
en levende post og tilbage igen. 

Startgebyr for alle ruter er 50 kr. for 
voksne og 20 kr. for børn. Pengene går som 
sædvanligt til et velgørende formål. 

 
gå med i Lunden 2. pinsedag

Årets pinsegudstjeneste for hele Horsens 
Provsti er i år mandag 13. juni kl. 10.00. Som 
de tidligere år samles vi i Lunden i Horsens. 
Børne-, ungdoms- og voksenkor fra flere 
kirker deltager under ledelse af  organist 
Michael Hvas Thomsen fra Kloster kirken. 
Præsterne Jesper Hyldahl, Jens Peder Bag-
gesgaard og Mogens Bering Rasmussen 
holder tre korte billedprædikener over kunst-
værker, der efter guds tjenesten kan ses på 
Horsens Kunstmuseum. I dagens anledning 
er der gratis adgang, hvis man medbringer 
gudstjenesteprogrammet som adgangsbillet. 
Vel mødt til en forhåbentlig grøn og tør guds-
tjeneste i Lunden!

af mette Birk
Studenterpræst og natkirkepræst i Horsens

Rundt omkring i Danmark er nogle af 
de større byers kirker åbne til sent om 
aftenen, særligt i weekenderne. Det 
kaldes natkirker. 

Er man i byen fredag aften, står  kirken 
åben til fri afbenyttelse. Om man vil blive 
i kirken i ti minutter eller i timevis, er 
op til den enkelte kirkegænger, og man 
bestemmer ligeledes selv om man vil 
deltage i de pågældende aktiviteter, som 
kirken tilbyder denne aften. Natkirkens 
stemning er uformel og afslappet, og alle 
er velkomne.

Det er meget forskelligt, hvad der 
foregår i natkirkerne, men oftest til-
bydes et kirkerum oplyst af levende lys, 
en lille koncert og en kort gudstjeneste. 
Dette vil natkirken i Horsens ligeledes 
tilbyde. Derudover vil kirkens rum stå 
til rådighed for fred, ro og fordybelse for 
den enkelte kirkegænger. Der er mu-
lighed for at sætte sig i kirken, så længe 
man har lyst, eller man kan gå omkring 
i rummet og deltage i de forskellige 
aktiviteter, som rummet denne aften 
tilbyder. Der vil således blandt andet 
være mulighed for at skrive en bøn, 
fordybe sig i bibelen og anden litteratur, 

tænde et lys, modtage nadver og drikke 
en kop kaffe. Nat kirken er også et tilbud 
til de be søgende om personlig samtale. 
Præsterne i natkirken har erfaring med 
samtaler om eksistentielle spørgsmål 
og tro, og alle er underlagt absolut tavs-
hedspligt. 

Natkirken – som i Horsens er Vor 
Frelsers Kirke - åbner dørene for 
 personer, som gerne vil være i kirken på 
en uforpligtende måde. Man kan kom-
me på sine egne præmisser og være til 
stede i kirken, uden at der stilles krav, - 
man behøver altså ikke at kende kirkens 
ritualer og sprog for at deltage!

Næste gang Vor Frelser Kirke i Hor-
sens holder natkirke er 19. juni, når Bon 
Jovi gæster Horsens. Slå din vej forbi, 
og oplev kirken på en ny og anderledes 
stemningsfuld måde. 

Natkirken – et nyt 
initiativ fra folkekirken

af kirsten skov
Initiativtager

Igen i år er der fortræning til menig-
hedsrådets årlige ”Sved for en sag” 
arrangement. Træningen begynder 
tirsdag 9. august kl. 19, hvor vi mødes på 
SuperBrugsens parkeringsplads. Vi løber 

hver tirsdag og torsdag frem til velgøren-
hedsarrangementet 30. august. Alle er 
velkomne - hvad enten man er nybegyn-
der eller inkarneret løber. Distancerne er 
mellem 3 og 6 km. Det er ganske gratis 
at deltage, og der er løbeguide med hver 
gang.  Kom op af  sofaen om du er ung 
eller ældre. Vi er klar.

Træn, løb og sved for en sag

Mette Birk er studenterpræst i Horsens og 
står for natkirken, der næste gang løber af 
stablen ved Bon Jovi koncerten 19. juni
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Tlf.  75 65 31 32

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

v/ Ole Tinghuus
Søndrevej 38C
8700 Horsens

murer�rmaet@tinghuus.info

4 017 2668

TINGHUUS

af sinnet Ellehauge Haag
Redaktør af HattingBladet

30-årige Mette Najbjerg Pedersen går 
meget op i slægtsforskning. Hun har læst 
i sin morfar, Gunnar Sørensen Kochs 
slægtsbog, at hans far – altså  hendes olde-
far – var malermester i Hatting.

Gunnar Sørensen Koch kom i lære 
hos sin far. Moderen - Mettes oldemor 
- havde en blomsterbutik i Hatting. Så 
vidt Mette husker, boede oldefar og 
oldemor på Overholm 38.

Hvis du ligger inde med oplysninger, 
billeder eller andre dokumenter med 
relation til malermester Koch og hans 
kone, så skriv til: 
Mette Najbjerg Pedersen 
Solvænget 25 
6870 Ølgod 
Mail: najbjerg@hotmail.com.

Ved du noget om Mettes oldefar?

På adressen Overholm 38 lå der i tidernes morgen en blomsterforretning. 
Her boede Mette Najbjerg Pedersen oldefar og oldemor formodentlig.



7561 3766 • 2081 3766

GRØN ENERGI
GI’R SUND ØKONOMI

lyngsoevvs@lyngsoevvs.dk • lyngsøvvs.dk

 

 

 

Agriteam Horsens   
Ejendomsmæglerfirmaet Riishøj 

Agriteam Horsens 
Ejendomsmæglerfirmaet Riishøj 
Storegade 4, Hatting, 8700 Horsens 
Tlf.: 7565 3289 Fax: 7565 3288 
pr@agriteam.dk -  www.agriteam.dk/horsens 
 

Peder Riishøj     Martin Vinther 

Hos Agriteam Horsens, Ejendomsmæg-
lerfirmaet Riishøj arbejder vi målrettet og 
kvalificeret med alle typer ejendomme; fra 
landbrug til lejligheder over liebhaveri til 
traditionelle familieboliger og sommerhuse. 
Uanset om du skal sælge eller købe, er en 
ejendomshandel en stor og betydningsfuld 
beslutning, hvor din tryghed igennem hele 
forløbet er vigtig. Sådan ser vi i hvert fald 
på det hos Agriteam Horsens, Ejendoms-
mæglerfirmaet Riishøj, hvor tillid, trovær-
dighed og seriøs rådgivning er nøgleord. 


