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af Sinnet ellehauge Haag
Redaktør af HattingBladet

Jeg glemmer aldrig, den dag i Hans 
 Appels bryggers, hvor det første spade
stik til HattingBladet reelt blev taget. 
Han var redaktør af Sport i Hatting. Jeg 
var redaktør af kirkebladet. Det tog cirka 
lige så lang tid, som det tager et barn at 
få sine støvler og jakke på 
efter en børnefødselsdag 
at finde ud af, at vi selv
følgelig skulle slå de redak
tionelle pjalter sammen i 
et fælles blad. Heldigvis 
var de øvrige foreninger i 
byen enige  og det lokale 
erhvervsliv var villige til 
at bakke op som annon
cører. Så i marts 2006 kom 
det første nummer af HattingBladet på 
gaden. Dette er blad nummer 25, og det 
bliver det sidste med mig som redaktør.

Det hvar været sjovt at være en del af 
HattingBladet  men det har også været 
tidskrævende. Når man arbejder frivil
ligt og ulønnet, skal de være lysten, der 
driver værket. Det har det ikke været til 
sidst, og derfor har jeg valgt at trække 

mig som redaktør. Selvfølgelig er der 
en del af mig, der føler, at jeg svigter. 
Utallige er de gange, hvor jeg er blevet 
stoppet i Brugsen, på tanken eller i hal
len og har mødt lokale, der med et stort 
smil på læben fortæller, hvor glade de er 
for bladet. 

En af de ting, der følger med at få 
sølvstænk i parykken og for meget hud 

i ansigtet er en erkendelse 
af, at man må træffe valg 
her i livet. Ingen  slipper 
udenom. Og man må stå 
til ansvar for de valg, man 
træffer.

Jeg har valgt, at jeg vil 
bruge mine kræfter ander
ledes fremover. Jeg har 
valgt at lade lysten drive 
værket  i stedet for pligt

følelsen. Hvis det er et svigt, må jeg 
stå ved, at jeg svigter. At jeg vælger at 
svigte.

Jeg ved, at det er vigtigt for lokal
samfundet med et bindeled som 
HattingBladet og den tilhørende 
hjemme side. Derfor håber jeg også for 
byen, at det lykkes at finde en ny redak
tør. Det fortjener byen og bladet.

Tak for nu

næste nummer 

Hattingbladet udkommer næste 
gang i slutningen af maj 2012. 

Deadline for indlevering af stof til 
næste nummer er søndag 29. april

find annoncøren
Hvis du hurtigt skal bruge 
et telefon-nummer på 
en af byens erhvervs-
drivende, kan du finde 
det på side 19.

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 afleveres i et helt 
almindeligt word-dokument. 

undgå at bruge rammer, word-art 
illustrationer, indsætning af billeder 
osv. aflever blot teksten så simpel 

som muligt. brug krudtet på at give os 
så mange informationer som muligt, 
så skal vi nok sørge for opsætningen.
billeder skal afleveres som jpeg-filer 
og IKKe indsat i worddokumenter. De 
skal have en opløsning på mindst 300 
dpi og en bredde på mindst 20 cm. 

Som tommelfingerregel skal et 
billede fylde mellem en og tre 
Mb. Små billeder, der duer til 
en skærm, er simpelthen ikke 

gode nok til tryk på papir.

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 

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

Butikken 

er åben 

efter 

aftale

Tømrer og murerarbejde udføres 
Stationsvej 75, Hatting 

8700 Horsens 
Tlf. 7565 3085 / 2087 0004 

WWW.toemrerstuen.dk 

Denne udgave af HattingBladet er et 
ganske særligt blad. Det er blad nr. 25  
– og dermed et jubilæumsnummer.

Samtidig bliver det også det sidste 
blad med Sinnet Ellehauge Haag som 
ansvarshavende redaktør. Derfor mang
ler vi en ny ansvarshavende redaktør 
til at stå i spidsen for HattingBladet  og 
det haster. 

Det er den journalistiske opgave, der 
skal løftes. Vi er stadig andre til at klare 
annoncesalg, regnskab, opsætning af 

bladet og drift af hjemmeside. 
Opgaven består primært i at redigere 

de indlæg, som bliver sendt til bladet 
fra den store skare af trofaste, frivillige 
 leverandører fra de forskellige forenin
ger – samt at opsøge, skrive og fotogra
fere til mindst én hovedhistorie pr. num
mer (forsidehistorien).

HattingBladet udkommer fire gange 
om året.

Jobbet som redaktør er – i lighed med 
de andre ”stillinger” – ulønnet.

Hvis ikke det lykkes at finde en ny 
redaktør, lukker bladet. Det ville være 
super ærgerligt for byen, så lad os alle 
hjælpe hinanden med at finde en afløser 
for den afgående redaktør.

 Mange hilsner

Brian Leth Sørensen (bls@cowi.dk), 
Jørgen Madsen (jm@elmelund.info)
Hans Appel (h.e.appel@gmail.com)

HattingBladet søger ny redaktør

Fortræning til Sved for en sag begynder 
i år tirsdag 17. april kl. 18.00 ved Super
Brugsens pplads.

Børn, mødre , fædre, motionister, gå
ende, cyklister og løbere. Alle kan deltage i 
fortræning. Der er ingen begrænsninger.

Vi satser på at komme i form til Sved 
for en sag  et løb som arrangeres af Hat
ting menighedsråd, og som afvikles ved 
præsteboligen tirsdag 28. august 2012. 
Mere info om dette arrangement i næste 
nummer af HattingBladet.

Temaet i år er at samle penge ind til 
Red Barnet Horsens afdeling. Det vil 
Vangs Bageri naturligvis gerne støtte, 
og denne gang bager vi også løbebrød, 
hvor der går et beløb videre pr. solgt 
brød til Red Barnet Horsens. Også mere 

om dette  i næste nummer.
Nu glæder vi os bare til at snøre 

skoen og komme af sted. Vi motionerer 
hver tirsdag og torsdag og holder" ferie 
lukket" i uge 282930. Har du et kondi

tal på 0, er du også velkommen for det 
handler om samvær, hygge og så skal 
kondien nok komme. 

På gensyn til Vi Sveder Stadig
Kirsten fra Vangs Bageri

Kom i form til »Sved for en sag«

Tø m r e r  •  S n e d k e r  •  V i n d u e r  •  K ø k k e n e r
M u r e r  •  B a d e v æ r e l s e r   •  F l i s e r   •  Te r m o g r a fi

Tømrermester Arne Jørgensen
Mobil: 41 42 97 50

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

Alle former for reparation 
Klargøring til syn

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

Kirkens »Sved for en sag« arrangement er et rigtigt til-»løbs«-stykke. Og nu er der 
muligheder at komme i form med fortræning inden løbet, der finder sted 28. august.
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bestyrelsen
formand
Hans Kvorning
Storegade 2
Tlf. 75 65 31 07
Mobil 29 88 65 31
Mail: hatting-el@hatting-el.dk
næstformand
Jens Chr. Vang
Rugballevej 5
Mobil 53 56 32 34 eller
Mobil 27 38 32 34
Mail: ingev@hotmail.com
Kasserer
Børge Nielsen
Klærkevænget 7
Tlf. 75 65 32 19
Sekretær
Aase Thyssen
Østerhåbsvej 22
Tlf. 75 65 35 58
Mail: aathyssen@stofanet.dk
bestyrelsesmedlem
Helle Brandtlund
Rugballevej 11
Mobil 22 32 56 68
Mail: johnbrandtlund@mail.tele.dk
bestyrelsesmedlem
Jørgen Thyssen
Østerhåbsvej 22
Tlf. 75 65 35 58
Mail: aathyssen@stofanet.dk
bestyrelsesmedlem
Margit Munch
Munchsvænget 8
Tlf. 75 65 31 23
Mobil: 60 76 16 48
Mail: margitmunch4@gamil.com

Hatting Sogn Lokalhistore

aktiviteter år 2012
Arkivet har åbent den første tirsdag i måneden 
fra kl. 19.00 til kl. 21.00 i lokalerne på Hat-
tingcentret.
Bemærk: Arkivet er lukket i juli og august 
måned. I 2012 dog også i april og juni på grund 
af helligdage.
Vi håber på rigtig mange besøg i det kom-
mende år.

bliv medlem
Du kan indmelde dig ved henvendelse til Børge 
Nielsen. Medlemskabet gælder for det enkelte 
medlem, det er ikke et husstandsmedlemskab.

af Helle brandtlund
Bestyrelsesmedlem

Byens lokalarkiv holder til i kælderen 
under Hatting Centret, og der er åbent 
hus for alle den første tirsdag i måneden 
kl.1921.

Arkivet indeholder materialer om 
Hatting, herunder billeder af byen og 
dens borgere. Der er også skænket male
rier, bøger, billeder og mange sjove ef
fekter, som er udstillet eller arkiveret.

Lokalhistorien i arkivet er for alle. 
Derfor kommer jeg der og er yngste 
medlem af bestyrelsen.

Der er billeder og optegnelser fra det 
tidligere Hatting: Hvem husker byens 
fattiggård, som lå hvor børnehaven 
Solstrålen ligger i dag? Eller mejeriet, 
som lå der, hvor Brugsen nu har bygget 
sig større år for år? Eller da man kunne 
tage toget til og fra stationen, som lå på 
Stationsvej lige over for Hattinghus? 
På Stations vej var der også foderstof
forretning, hvor bønderne afleverede 
korn til forarbejdning. Alle disse ting 
husker jeg fra min barndom/ungdom.

Jeg tænker, at det må kunne have 
interesse for byens tilflyttere at kende til 
byen. Måske at vide, at det nye område 
på Peter Dans vej, tidligere har været be
boet af vikinger. Eller de tilflyttere, som 
bor i nogle af de ældre huse på Store
gade, hvor der både har været frisørsalo
ner, slagtere og købmands butikker. Alle 
disse huse har en historie at fortælle, og 
den historie er til rådighed i arkivet. 

Kender du historien om Rasmus Tve
bak, som var grundlæggeren af det store 
moderne bageri, som ligger på Oensvej 
og som er kendt verden over for frisk
bagt brød fra fryseren? Hans skrivebord 
står i arkivet, og vi råder over mange 
artikler om bageriet gennem årene.

Arkivet råder også over mange flotte 
udklipsmapper, som afdøde Wilhelm 
Pedersen, bedre kendt som Wilhelm 
Barber, har lavet. Han har fulgt livets 
gang i byen ved at lime udklip fra aviser 
m.m. i mapper. Det er bryllupsbilleder, 

dødsannoncer, reklametilbud, beret
ninger om sportsarrangementer, fester i 
borgerforening/ forsamlingshus, idræts
liv, ja, alt hvad der rørte på sig.

Jeg har gennem en bekendt i Hatting 
fået kontakt til en ældre dame i Århus. 
Hun er født på Storegade i 1923, i køb
mandsbutikken, hvor der i dag er VVS
udstilling. Hun boede der til sit 9. år, 
men kom til juletræsfest i forsamlings
huset hvert år. Hun var veninde med før 
omtalte Wilhelm Barbers kone Inge, og 
Arne Mikkelsens (fra Gedhøjen) mor. 
Hun kom på ferie hos bagerfamilien i 
bageriet på Storegade (nu Vangs Bageri) 
og på mejeriet. Jeg har besøgt hende i 
Århus og fået fortalt hendes historie, 
samt set billeder fra Hatting dengang. Et 
tilfælde at jeg hørte om hende, men en 
god historie til arkivet.

På åbenthus aftener står medlem
mer af bestyrelsen klar til at vise dig de 
emner, du må have interesse i, så kom 
og besøg os.

Det er en myte, at lokalarkivet kun er 
for ældre borgere. Vi unge bliver også 
ældre og vil måske gerne kende sognets 
historie, eller vide noget om vores slægter.

Vi modtager også gerne effekter, som 
kan have betydning for byen. Så måske 
du har gamle billeder, skolebøger, teg
ninger m.m. så kom og besøg os. 

Lokalhistorie er også for dig

Heidi Feldt
Storegade 41
8700 Horsens
60640560

Malerfirmaet

malerfirmaet.heidifeldt@gmail.com

Hatting VVS aPS
udfører alt inden for

Vand - Varme - Blik
naturgaS

- få et godt tilbud

Hatting VVS APS
STOREGADE 25 - HATTING

8700 HORSENS
Telefon 75 65 36 22 
Biltlf. 40 44 40 89

Søndrevej 38C
8700 Horsens

murerfirmaet@tinghuus.info
www.tinghuus.info

4017 2668

v/Preben Andersen
Overholm 24 B • Hatting

8700 Horsens
Tlf. 75 65 33 95 • mobil 40 20 33 95
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generalforsamling i lokalhistorisk forening
Ordinær generalforsamling holdes onsdag 22. februar 2012, kl. 19.30 
på Hattingcentret. På denne aften er arkivet åben fra kl. 18.30.

 
Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. formandens beretning.
3. fremlæggelse af regnskab.
4. Valg af bestyrelse på valg 

er: børge nielsen, aase 
Thyssen, Jens Chr. Vang 
og Jørgen Thyssen. alle 
modtager genvalg.

5. Valg af suppleanter. På 
valg er Kaj b. Hansen.

6. Valg af revisor. På valg 
er Olav Hansen.

7. fastsættelse af kontingent.
8. Indkomne forslag. forslag 

der ønskes behandlet 
på generalforsamlingen 
skal være formanden i 
hænde senest otte dage 
før generalforsamlingen.

9. eventuelt.

 
aftenens program

1. Velkomst og sang.
2. generalforsamling.
3. aftenens gæst: Jens Knud 

bomholt, der fortæller 
om: ”Omstillingsparathed 
i efterkrigstidens 
landbrugssamfund.

4. Kaffe, kringle og 
lagkage 40 kr.

5. underholdning af Hatting 
Kirkes voksenkor.

6. afslutning og sang. 

Helle Brandtlund er et vaskeægte 
eksempel på, at Lokalhistorisk Arkiv 
ikke kun er for ældre mennesker.
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Søndag 25. marts 9.30 – 17.00 er der 
workshop for alle, fra 7. kl. og op efter, 
som har lyst til at opleve glæden ved 
gospel.

Dagen vil indeholde masser af go
spelsang – livsbekræftende tekster, 
lækre rytmer, sang med power og sjæl. 
Workshoppen ledes af Lars Jochimsen, 
som er 33 år og bosat i København.

Han er professionel gospelinstruk
tør og underviser. Hans undervisning 

bærer præg af et stort musikalsk over
skud, masser af humor og indlevelse. 
Lars har indspillet cd’er for danske og 
udenlandske gospelkor og – sangere og 
har desuden rejst i Europa og USA som 
gospelmusiker og – instruktør.

Han er manden bag Copenhagen 
Gospel Music og har desuden været 
med til at indspille musikken til filmen 
om gospel ”Oh happy day”.

Workshoppen finder sted i Hatting 

Kirke og præstegård. Workshoppen 
starter med kaffe/chek in fra kl. 9.30 og 
afsluttes med fælles gospelgudstjeneste 
i kirken kl. 17.00. Det koster 100,  kr. 
at deltage, hvor frokost er inkluderet i 
prisen. 

Tilmelding til Grethe Laursen senest 
22. februar på tlf: 75653210 (bedst aften) 
eller Email: wlaursen@stofanet.dk med 
fulde navn og adresse

Oplev Nis Boesdal fortælle ”Med hø
tyv og hjerteblod  Fortællinger fra det 
gamle Danmark” Hvor kommer de fra, 
hvorfor fortæller vi, som vi gør? man
dag 5. marts kl. 19.00 i konfirmandstuen.

Det handler om menneskeskæbner, 

grufulde galgebakker, underskønne 
møllerdøtre, besynderlige begravelser 
og nyrøgede bækørreder, og Nis Boes
dal trækker trådene op fra de gamle 
fortællinger i Bibelen og middelalderen 
til de moderne mennesker, der fortæller 

historier  blandt andet i radioprogram
met »Danmarksmester«.

Hyggeligt, underholdende, morsomt 
og tankevækkende. 

Alle er velkommen – Kaffe og kage 
kan købes for 20,  kr. 

Nis Boesdal kommer til Hatting

Gospeltoner skal lyde igen 
Hatting Kirke vil søndag 25. marts være fyldt med begejstrede gospel-toner, når der er workshop med Lars Jochimsen.

Nyt fra kirken

Omkring flyglet

Torsdag 9. februar kl.19.00 er der sang
aften omkring flyglet med organist Peter 
Emil Ryom og sanger Ulla Andreasen i 
Hatting kirke. Alle er velkomne.

Koncert
Torsdag 31. maj kl. 19.00 er der orgel
koncert ved organist Peter Emil Ryom i 
Hatting kirke. Temaet er italiensk musik. 
Alle er velkomne.

Saml ind til folkekirkens nødhjælp
Folkekirkens Nødhjælp arrangerer hvert 
år en landsdækkende indsamling rundt 
omkring i landets sogne. Næste gang er 
søndag 4. marts efter gudstjenesten.

Meld dig som indsamler, så kan du 
gøre en forskel for nogle af verdens  
fattigste. Tilmelding til Grethe Laursen,  
Tlf: 7565 3210. Email: wlaursen@stofa
net.dk eller mød blot op.

Konfirmand forældreaften
Torsdag den 8. marts kl. 19.00 indbydes 
alle konfirmand forældre til en aften om 
årets konfirmation. Vi mødes i kirken.

Salmemaraton
Salmemaraton løber i 2012 ind på sidste 
omgang. I to år har den syngende stafet 
gået fra kirke til kirke. I al slags vejr er 
den kommet rundt i såvel provstiets 
som salmebogens kroge.    

Inspirerende ordstyrere, velspillende 
organister, velklingende kirkesangere og 
uundværlige kaffebryggere har forhin
dret, at vi mødte muren. TAK for det. 

Her i det nye år fortsætter vi i fin og 
syngende stil efter følgende plan:                                                                         

9. februar, Uth Kirke, salme 614-637
23. februar, Sønderbro Kirke, salme 638-650
8. marts, Tamdrup Kirke, salme 651-661
22. marts, Østbirk Kirke, salme 662-678
12. april, Kattrup Kirke, salme 679-698
26. april, Vor Frelser Kirke, salme 747-756 og 699-706
10. maj, Klosterkirken, salme 707-711

Vi er i mål – det skal fejres med cham
pagne og en overraskelse!

natkirken

Kommende natkirkeaftener i Vor 
 Frelsers Kirke, Horsens:  24. februar kl. 
20.00 – 23.30

fællesspisning 
Deltag i den traditionsrige fællesspis
ning skærtorsdag i konfirmandstuen 
i Hatting Præstegård. Vi starter med 
familiegudstjeneste kl. 17.00 og mødes 
efter gudstjenesten i konfirmationsstuen 
til fælles påskespisning.

Det koster 50 kroner for voksne og 25 
kroner for børn at deltage.

Tilmelding til Grethe Laursen senest 
2. april på tlf: 75653210 eller email: 
wlaursen@stofanet.dk

Kirkens kor 
Voksenkoret medvirker ved gudstjene
sten 3. søndag i fasten, 11. marts 2012.                                                                                                                                      
Børnekoret medvirker ved følgende 
gudstjenester: midfaste 18. marts, skær
torsdag 5. april, 3. søndag efter påske 29. 
april.

årets konfirmander     
Søndag den 6. maj 2012 
kl. 10.00 konfirmeres:                                                                                                                                
Tobias Gildbak Andersen, Lærke Skov
gaard Bech, August Bundgaard, Anne 
Elisabeth Ellehauge Christiansen, Taus 
Mørck Hermansen, Thomas Juhl Høj
gaard, Pernille Iversen, Henrik Skov 
Jensen, Jeppe Jenner Jensen, Sanne Juul 
Jensen, Stephanie Amalie Astrup Jen
sen, Katrine Pedersen Jørgensen, Lasse 
Gyldensvärd Værum Nygaard Kirkel, 
Mette Landrok, Jeppe Fynbo Larsen,  
Sarah Dencker Mikkelsen, Anne Niel
sen, Emma Sofie Olsen, Mathias Juul 
Poulsen, Jonas Krogslund Rasmussen, 
Sahra Shadow, Kristian August Skov
bjerg.

foredrag om ”De to andersen’er”.                                                                                                      

Lad livets forunderlighed fylde og kom 
til foredrag om de to Andersen’er ved 
Domprovst i Århus Stift, Poul Henning 
Bartholin, onsdag 11. april 2012 kl. 19.00 
i konfirmandstuen.

Poul Henning Bartholin skriver om 
aftens foredrag; ”Livet er ikke det vær
ste man har” H.C. Andersen og Benny 
Andersen er født med 125 års mellem
rum. H.C. Andersen blev, som Benny 
Andersen bliver det, feteret og beundret 
for litteratur i flere forskellige genrer. 
Begge har skrevet for børn, og som H.C. 
Andersen har skrevet, må voksne gerne 
læse med. For der er flere lag i deres 
værker, og værkerne har en underfun
dighed og en dyb forundring over livet. 

Hvad enten, vi taler om H.C. An
dersens eventyr eller Benny Andersens 
digte, er livsglæden grundlæggende. 
Fra sig selv kender de begge to angsten, 
mørket, følelsens af at være udenfor, at 
være undtagelsen og begge var eller er 
de noget ”ved musikken”.

I causeriets form vil vi være i selskab 
med de to Andersen’er og lade os inspi
rere af deres livssyn og livsglæde.

Poul Henning Bartholin har siden 
sommeren 2007 været Domprovst i 
Århus Stift. Poul Henning Bartholin 
begyndte som teologistuderende på 
Københavns Universitet, men flyttede 
undervejs til Århus Universitet, hvorfra 
han i 1986 tog sin teologiske embeds
eksamen. Turen gik herefter østpå til 
Hillerød, hvor han indtil 1998 virkede 
som sognepræst i Frederiksborg Slots 
sogn. Herefter fulgte ni år som provst 
i Hille rød provsti og nu Domprovst i 
Århus Stift. 

Alle er velkomne. Kaffe og kage kan 
købes for 20, kr.
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Marts
4. marts kl 9.30
2. s. i fasten. Folkekirkens 
Nødhjælp inds.
6. marts kl  13.30
Hatting Centret
11. marts kl. 16.00
3. s. i fasten. 
Voksenkoret synger.
18. marts kl. 9.30
Midfaste. Børnek. 
synger.   Kirkekaffe
25. marts kl. 16.00
Mariæ bebudelses 
dag. Gospel dag
27. marts kl. 10.00
Børnegudstjeneste. 
Gudstj. for førskolebørn

april
1. april kl. 9.30
Palmesøndag 
Dorte Isaksen.
5. april kl. 17.00
Skærtorsdag. 
Familiegudstj. 
med fællesp. 
Børnekoret synger
6. april kl 9.30
Langfredag
8. april kl. 9.30
Påskedag
9. april kl 9.30
Anden påskedag
15. april kl 11.00
1.s.e.påske. Dorte Isaksen. 
17. april kl 13.30
Hatting Centret
22. april kl. 9.30
2.s.e. påske. Kirkekaffe
29. april kl. 19.00
3.s.e. påske. 
Børnekoret synger

Maj
4. maj kl 9.30
Bededag
6. maj kl 10.00
4.s.e. påske. Konfirmation
13. maj kl 9.30
5.s.e. påske. Kirkekaffe
15. maj kl 13.30
Hatting Centret
17. maj kl. 11.00
Kristi himmelfarts 
dag. Dorte Isaksen
20. maj kl. 9.30
6.s.e. påske
27. maj kl. 9.30 
Pinsedag
28. maj kl. 10.00
Anden pinsedag. Fælles 
provstigudstj. Lunden

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
birthe Henriksen (konstitueret) 
Præstegården, Oensvej 1, Hatting,  
8700 Horsens, T: 75 65 31 05 - bhe@km.dk

Kontortid i Hatting Præstegård:
Tirsdage fra 10-11, torsdage fra 17-18

    Ferier og fridage
birthe Henriksen holder ferie i 
uge 7.
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 den 21. februar 
Tirsdag den 20 marts
Tirsdag den 17. april
Tirsdag den 15. maj

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. 29 82 87 00

Organist
Peter emil ryom
E-mail: peterryom@ofir.dk

gudstjenesteliste 

Kirkebilen 
kører til alle 

gudstjenester.   
Kontakt  

Send erik, 
Taxa på tlf.: 
40 94 94 23 
Kirkebilen 

skal bestilles 
senest dagen 
inden, man 
ønsker at 

benytte den.

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

Gå med i Lunden

Birthe Henriksen har 
tjenesten hvor intet 
andet er anført.

Selvom der er 
lang tid til pinse, 
slår vi alligevel 
lige et slag for 
den fælles guds
tjeneste i Lunden 
2. pinsedag 28. 
maj kl. 10. Sæt 
kryds i kalende
ren allerede nu.

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

Jørn Skibsted
Hatting  -  telefon 21 75 52 25

Jørn Skibsted
Hatting  -  telefon 21 75 52 25

Jørn Skibsted
Hatting  -  telefon 21 75 52 25

Jørn Skibsted
Hatting  -  telefon 21 75 52 25

Jørn Skibsted
Hatting  -  telefon 21 75 52 25

Jørn Skibsted
Hatting  -  telefon 21 75 52 25

Jørn Skibsted
Hatting  -  telefon 21 75 52 25

Jørn Skibsted
Hatting  -  telefon 21 75 52 25

Jørn Skibsted
Hatting  -  telefon 21 75 52 25

Jørn Skibsted
Hatting  -  telefon 21 75 52 25

• grubning
• fræsning

• grubning
• fræsning

• grubning
• fræsning

• grubning
• fræsning

• grubning
• fræsning

• grubning
• fræsning

• grubning
• fræsning

• grubning
• fræsning

• grubning
• fræsning

• grubning
• fræsning

græsplæne 
nyetablering 

Omlægning

græsplæne 
nyetablering 

Omlægning

græsplæne 
nyetablering 

Omlægning

græsplæne 
nyetablering 

Omlægning

græsplæne 
nyetablering 

Omlægning

græsplæne 
nyetablering 

Omlægning

græsplæne 
nyetablering 

Omlægning

græsplæne 
nyetablering 

Omlægning

græsplæne 
nyetablering 

Omlægning

græsplæne 
nyetablering 

Omlægning

• græssåning
• Rullegræs

• græssåning
• Rullegræs

• græssåning
• Rullegræs

• græssåning
• Rullegræs

• græssåning
• Rullegræs

• græssåning
• Rullegræs

• græssåning
• Rullegræs

• græssåning
• Rullegræs

• græssåning
• Rullegræs

• græssåning
• Rullegræs

Tlf.  75 65 31 32

Tjek på vinduer
www.thema.dk
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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

Da vi havde solgt billetter i SuperBrug
sen 14. januar, var der næsten udsolgt 
lørdag, men en del billetter tilbage til 
fredag .

Tænk, på al det arbejde, der står bag 
en revy – al den tid instruktøren, skue
spillerne og øvrige aktører bruger af 
deres fritid. Derfor synes vi, at vi ”skyl
der ” dem at de får lov at opføre revyen, 
både fredag, og lørdag aften.

Prisen er kr. 300 for det hele  spisning 
– maden leveres af Amalielund Mad 
 Revy og efter revyen er det Coffey
ville, der spiller til dans – og højden på 

musikken lover de at afstemme med de 
fremmødte.

Revyen bliver også spillet søndag, kl. 
14.00  billetter kan købes ved døren

Hvis ikke du allerede har købt billet 
og gerne vil bakke op om revyen, så 
kontakt gerne undertegnede:

Anne Marie Madsen telefonnr. 
75653505/28609114 eller mail  
am@elmelund.info

Hatting Vandværk er ved at få lavet 
en hjemmeside. Den forventes klar 1. 
februar 2012 og kan findes på adressen 
wwww.hattingvandvaerk.dk

Vandværket vil blandt andet lægge 

regnskabet og dagsordnen for general
forsamlingen ud på hjemmesiden, så 
forbrugerne har mulighed for at se det 
fra ca. 1. marts 2012.

Vandværket kommer på nettet

Igen i år var der stor opbakning til årets 
Nytårstaffel i Hatting Forsamlingshus. 
Rigtig dejligt.

Der var lodtrækning om præmier 
sponseret af: Superbrugsen , Vangs Ba
geri og Ejendomsmægler Peter Riishøj

I det seneste Hatting Blad havde vi 
opfordret andre foreninger til på skift at 
stå for arrangementet.

Derfor er det meget glædeligt at Y 
Men`s klubben har budt ind – og sørger 
for arrangementet 31. december 2012 .

Dagsorden til Hatting Borgerforenings generalforsamling torsdag 29. marts 2012  
kl. 19.00 i Hatting Forsamlingshus:

1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning  

v. Peter Thyssen
3: Fremlæggelse af revideret regnskab  

v. Anne Marie Madsen
 a) Vedr. Hatting Borgerforening
 b) Hatting Forsamlingshus
4: Hatting Bladets regnskab  

ved Jørgen Madsen
5: Indkomne forslag 

6: Valg af bestyrelse: På Valg: Heidi Jen
sen, Carsten Bonde og Gitte Grave
sen. Alle modtager genvalg.
Valg af to suppleanter

7: Valg af revisorer: På valg: Carsten 
Mejer og Lars Schou

8: Valg af revisor suppleant
9: Evt.
Hatting Borgerforening er vært ved et 
mindre traktement.

Husk 
forårsfest og revy i forsamlingshuset 
den 2., 3. og 4. marts 2012. 

Generalforsamling i borgerforeningen

Nytårstaffel var en stor succes
Både store og små var festklædte og i højt humør til det 
traditionelle nytårstaffel i forsamlingshuset.

Revyholdet er klar med et brag af en revy og forårsfest i Hatting Forsamlingshus.

Grib chancen - køb billet til årets revy

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

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 
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folkedans

     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

Emil Møllers Gade 30, 1.th.
ADVODAN Horsens 

Advokat Børge Jørgensen,   Medlem af Danske BOLIGadvokater 

Tennis

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

Idrætsforeningens hovedbestyrelse

af Morten Hald
formand for hovedbestyrelsen

Godt nytår til alle fra hovedbestyrelsen i HIF. 
Vi takker alle samarbejdspartnere, der har 
støttet op om vores idrætsforening i 2011. Li
geledes vil jeg takke alle de fri
villige, der har lagt deres timer 
i vores samlede forening. Uden 
disse ildsjæle ville idrætslivet i 
Hatting ikke kunne bestå. 

Jeg ved godt, at jeg tidligere 
har rost folk for deres indsats. 
Men det skal gøres igen og igen. 
De SKAL vide, at de gør en 
forskel for lokal samfundet, da 
dette er den eneste tak de får. 
Derudover vil jeg sige til de frivillige kræfter: 
Når I er ledere for en time – hvad enten det 
er fodbold, gymnastik eller noget andet, så 
husk at kigge på de medlemmer, der møder 
op til træningstimer. Glæden de udstråler er 
jeres løn. Der er intet lønnet arbejde i HIF. Det 
er med til at holde priser på træning nede, og 

sikre at alle i samfundet har økonomisk råde
rum til motion. – Sundt for krop og sjæl. 

Der er dog en af disse frivillige, der en 
gang om året har mulighed for ekstra hæder 
og erkendelse. På generalforsamlingen bliver 
årets leder udnævnt. Årets leder er indstillet 

af bestyrelsen i den afdeling hvor 
man lægger sine frivillige timer. 
Som jeg selv siger det: ” Det er den 
stjerne, der lyser klarest på stjerne
himlen” – Eller den leder, der har 
gjort et ekstra flot stykke arbejde. 
Denne leder bliver i år kåret 20. 
marts, hvor vi holder generalfor
samling i klubhuset kl. 19. 

Jeg håber, alle benytter sig af 
muligheden for at dukke op til 

generalforsamlingen. Selv om man frivilligt 
møder op til en generalforsamling, er det ikke 
givet, at man bliver bedt om at gøre et stykke 
frivilligt arbejde. Generalforsamlingen er mu
lighed for at høre, hvad der er sket i løbet af 
året. Derudover kan man også officielt stille 
spørgsmål til afdelingsformændene.  

Idrættens ildsjæle

generalforsamling i HIf

 
Hatting Idrætsforening  

holder  
ordinær generalforsamling  

20. marts 2012 kl. 19 i klubhuset.
Dagsorden ifølge vedtægter.

evt. andre forslag skal 
være bestyrelsen i hænde 

senest 13. marts 2012

Hovedbestyrelsen / HIf 

Ps: Der vil være en  
lille anretning og  

lidt godt til ganen. 

Tra-la-la og hop-sa-sa 

Ny sæson står for døren
Tilmelding til tennis

Hatting If̀ s Tennisafdeling
Tilmeldingsdag

Lørdag 31. marts 2012 mellem 
kl. 10-12 på tennisbanen

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

På bestyrelsens vegne
Dan erik Jensen (formand), Lars Dencker 

(kasserer) & Helle Jenner (Sekretær)

af gudrun Mikkelsen
sekretær, folkedanserne

Så er vi igen startet op i det nye år, og dansen går stadig lystig. 
Vores juleafslutning var som sædvanlig rigtig hyggelig. Der er 
altid tid til lidt hyggesnak, når vi sidder bænket.

Legestuen  12. november 2011 blev en dejlig aften med 74 
deltagere, så nu ser vi frem til legestuen 11. februar 2012, som 
også afholdes på Thorsted Skole. Vi håber, det bliver lige så fin 
en aften ,som vi plejer at have. Jelling Spillemandslaug står for 
musikken og Carlo Nielsen leder dansen. 

30. marts holder vi afslutning for denne sæson, men alle
rede på nuværende tidspunkt er der fuldtegnet til Europeade
turen til sommer, som i år går til Padova vest for Venedig. Det 
skal nok blive en fin tur.

Vi prøver også, om vi kan få stavgang igen til vore mandag 
aftener i sommer. Håber der vil være større tilslutning end sid
ste år, men husk alle er velkomne. Såfremt det bliver til noget, 
vil programmet blive lagt ud på www.hattingbladet.dk, så 
snart den er  udarbejdet.

af Dan erik Jensen,
fmd. for tennisafdelingen

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

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

Det er nu 5. sæson vi skal i gang med som afdeling under 
Hatting IF, og på nuværende tidspunkt er vi ca. 50 medlem
mer i tennisafdelingen. Der er stadig plads til flere medlem
mer, og vi vil stadig holde fast i kontingentet fra 2008, hvilket 
er 200 kr. pr. person eller 500 kr. pr. husstand.

Hvis der er nogen af medlemmerne, der har forslag til nye 
tiltag, er de meget velkomne til at henvende sig til bestyrelsen.

Der er tilmelding til den nye tennissæson lørdag 31. marts 
mellem kl. 1012 på tennisbanen. Denne dag håber vi at kunne 
gøre tennisbanen klar til den nye sæson.

De som har været medlem i 2011 vil automatisk modtage 
et girokort, men I er selvfølgelig meget velkomne til at møde 
op 31. marts, for vi kan altid bruge nogle ekstra hænder denne 
dag.
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gymnastik 

af Line Juul
formand for gymnastikafdelingen

Juletræsfesten 2. december var igen en 
succes. Forsamlingshuset var fyldt med 
julestemte børn og voksne, der blev jule
klippet og sunget julesange rundt om det 
flot pyntede juletræ, godt sunget og spillet 
igen i år af Mette og Lene. Det flotte jule
træ fra gulv til loft blev igen i år sponsore
ret af Annette Jørgensen fra Stationsvej, og 
aftenens finale blev besøget af julemanden 
med alle godteposerne.

18. januar havde vi opstillingsmøde. 
Desværre må vi sige farvel til to med
lemmer, Inge Appel og Jette Lyager. Vi 
vil gerne sige dem tak for mange års 
ihærdigt og frivilligt arbejde i bestyrel
sen. Det er altid dejligt at samarbejde 
med folk der har lyst og interesse i gym
nastikarbejdet. 

For at se og opleve andet end vores lille 
gymnastiksal, har vi igen i år lejet os ind 
på BGI´s springhal og inviteret alle vores 

springhold to aftner i løbet af sæsonen. 
Ifølge instruktørerne var det sidste år en 
stor oplevelse og et stort privilegium for 
gymnasterne. For det første har det været 
fantastisk at se andet end vores gymna
stiksal, og hvad en efterskole kan byde på 
af faciliteter og for det andet kunne der i 
løbet af en aften spores fremskridt i sprin
gene, da det moderne springmekka har 
givet mod til højere og vildere spring. 

Det var jo en god evaluering, og så
danne initiativer vil vi gerne bygge vi
dere på i gymnastikken, derfor gentager 
vi succesen i år.

8. februar har vi instruktørmøde, hvor 
vi samler alle vores instruktører og hjælpe
instruktører til en aften med planlægning 
af opvisning og evaluering af sæsonen. 
Søndag 4. marts skal alle hold til ekstra 
træning i Hatting hallen, en slags general
prøve for instruktører, hjælpeinstruktører 
og gymnaster, så vi kan blive fortrolige 
med hallens ekstra plads.

Vores hold er kommet godt i gang 

i det nye år og arbejder nu meget mål
rettet mod vores højdepunkt, nemlig 
forårsopvisningen i Hatting hallen 11. 
marts 2012. I år har vi igen valgt at få 
to gæstehold på gulvet, nemlig Ågård 
efterskoles elevhold og DGI´s Power
hold Nord. Vi håber at se rigtig mange 
til skuere den dag og forventer det bliver 
en festlig og fornøjelig dag med gymna
stikken i centrum.

Bestyrelsen arbejder allerede på plan
lægning af næste sæson.

Meget vigtigt !!!!! Hvis der er for
ældre eller personer I kender med 
gymnastikinteresse, som kunne tænke 
sig et instruktørjob eller overveje det , så 
henvend jer til bestyrelsen. Vi vil være 
meget taknemlige for alle henvendelser 
og tanker. TAK !

Vi ønsker alle en fortsat aktiv vinter 
og glæder os over at foråret og forårs
opvisningerne nærmer sig.

Hold øje med vores aktivitetskalen
der på Hattingbladets hjemmeside.

Masser af aktivitet

 

Kom til  forårsopvisning i Hatting

 Søndag 11. marts 2012 kl. 13.30

Hatting Idrætsforening sender 10 hold på  

gulvet ved den årlige gymnastikopvisning i Hattinghallen
Vi har også to spændende gæstehold på programmet:

Ågaard Efterskoles Elevhold
   DGI’s Powerhold

 Entré:  40 kr. for alle over konfirmationsalderen

Alle er velkomne

HIf’s støtteforeningen
generalforsamlingen i HIf’s 
Støtteforening foregår i klubhuset 
tirsdag 29. marts 2012 kl. 19.30.
1. Valg af dirigent
2. godkendelse af indkaldelse 

og dagsorden.
3. formandens beretning
4. godkendelse af regnskab
5. behandling af forslag der er tilsendt 

senest syv dage før generalforsamlingen
6. Vedtagelse af kontigent: (25)
7. Valg af syv medlemmer til 

bestyrelsen. alle valgt for et år
8. Valg af to supplanter. Valgt for et år
9. Valg af en reg. revisor. Valgt for et år
10. evt.

Mvh bestyrelsen

Ærgerlig aflysning
badminton 

af Thomas Højgaard, 
Badminton U15

Hatting Badmintonklub havde invite
ret til natminton i Hattinghallen, fre
dag 16. december 2011.

Natminton er normale badminton
kampe, men det foregår hele aftenen 
sammen med andre aktiviteter. Der 
var rigtig mange der deltog. 

Vi begyndte kl. 19, hvor vi blev delt 
op i to hold. Vi lagde ud med at finde 
holdnavn og kampråb. Og så gik vi i 

gang med at spille badminton. 
Undervejs dystede vi også mod 

hinanden i andre aktiviteter f.eks. død
bold, rundbold og løb.

Da klokken blev 20 gik vi ud i ca
feteriet og så julekalender, og da den 
sluttede, fortsatte vi med at spille. Det 
var desværre ikke mit eget hold, der 
vandt, men det var stadig en sjov aften.

Vi sluttede klokken 24. Natminton 
er helt klart noget, der skal ske igen, for 
det er virkelig sjovt at spille badminton 
på den måde.

Natminton var supersjovt

Julekalenderen satte sit umiskendelige præg på Natminton. Spillet blev blandt 
andet afbrudt kl. 20 til fordel for fælles julekalender-tv-kikning og - som man kan 
se på billedet - var holdene også opkaldt efter de populærer jule-tv-løjer.

af ulla Lauridsen
formand for badmintonafdelingen

For første gang i 25 år måtte vi aflyse 
julestævnet pga. for få tilmeldte!

Det var ærgerligt, men bestyrelsen 
håber, at det skyldtes forskellige andre 
arrangementer i en presset ”førjuletid”, 
hvorfor vi forsøger igen næste år – må
ske lidt tidligere.

Vores dygtige U15 – drenge har fået 
et nyt og flot spillesæt sponseret af Hat
ting Murerforretning v. Preben Ander
sen. Tak for det!

Fredag før jul var der ”Natminton” 
for ungdomsafdelingen, og bortset fra 
en enkelt mødte alle op. Dejligt med så 
stor en tilslutning.

Efter en masse spil/lege og konsume
ring af agurker, chips, pizzaer og adskil
lige kilo gulerødder, var det tydeligt, at 
de fleste trængte til at ”se dyner”, da de 
blev hentet kl. 24.

Klubmesterskaberne afvikles 22. og 
29. marts. Se opslag i hallen tre uger før.

Sidste instruktionsdag er 23. april og 
sidste almindelige spilledag er 26. april.
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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):
Onsdag kl. 16.30-18.00
ulve (2. og 3. kl.):
Onsdag kl. 16.30-18.00
Junior (4.-5. kl.):
Onsdag kl. 18.15-19.45 
Trop (6.-7. kl)
Onsdag kl. 18.15-19.45
Den »store« trop
Mandag kl. 16.00-17.30
Seniortrop
Torsdag kl. 19.00-21.00

Kontaktpersoner
formand for grupperådet:
Jette Nørgaard - 21 96 54 64
bævere:
Anja Ipsen - 28 57 94 42
Lene Jørgensen - 24 28 38 25
ulve:
Randi Henriksen - 75 65 37 77

Kontaktperson junior+trop 
Anja Ipsen - 28 57 94 42

Hattinggruppens mail
hattinggruppe@yahoo.dk

KfuM-Spejderne

y Men’s klub
Ledelsen i  
Hatting y Men’s 
klub har følgende 
sammensætning:
Knud Jørgensen 
(præsident)
Ingeborg Pedersen 
(vicepræsident)
edith eriksen 
(sekretær)
einar Jørgensen 
(skatmester)
Inga Johansen 
(pastpræsident)

af Lene Jørgensen
spejderleder

Vi er så småt begyndt at for
berede os til den kommende 
store lejr i Holstebro i som
merferien, nærmere betegnet 
21.29. juli 2012. Lejren bliver 
noget anderledes end vi er 
vant til, i hvert fald hvad angår 
uniformsfarverne – for der 
deltager både grønne og blå 
spejdere, lyseblå baptister, og 
helt sikkert også mange andre 
varianter, da der også kan 
forventes gæster fra udlandet. 
Man må i øvrigt også gerne 
deltage, selvom man ikke er 
spejder – så hvis du går og 
længes efter lejrlivet, eller bare 
har lyst til at prøve, så er mu
ligheden der altså. Man kan 
deltage i enkeltdage også, man 
behøver ikke at være der en 
hel uge.

Vi overvejer meget kraftigt, 
om ikke det er på tide, at vores 
ulve kommer på besøg, og 
oplever en stor lejr. Hvis det 
bliver sådan, vil dagene på 
lejren udgøre ulvenes ”som
merlejr” i år. 

På lejren skal vi ikke ligge 
sammen i korps, men er delt 
op efter, hvilken kommune vi 
kommer fra. På den måde får 
vi mulighed for at lære hinan
dens ”nabokorps” at kende, og 
hvem ved, måske får vi også 
lyst til at besøge hinanden, når 
vi kommer hjem?

Hatting gruppe har i øvrigt 
allerede en aftale – vi vil be
søge nogle baptistspejdere, 
som vi mødte på vores som
merlejr i Æbleskoven. Det var 
nemlig nogle rigtig sjove og 

søde mennesker, så vi håber 
meget, at vi kan finde dem, 
selvom der nok bliver ca. 
35.000 mennesker at lede 
iblandt.

Du kan se nærmere her: 
http://2012.spejderne.dk/da

Herhjemme i Hatting er vi 
lige startet op efter vores lange 
juleferie. Bæverne lagde ud 
med at bage pandekager på 
små pander, som har meget 
langt skaft, så man ikke kom
mer for nær på ilden. De havde 
selv lavet dejen, og vi er stolte 
over at sige, at vores bævere nu 
alle kan slå et æg ud, og røre 
en rigtig god pandekagedej. 

Vores juniorer og trop går 
efter det store bålkokmærke.  
Udover at kunne lave mad 
over bål, skal de også have tjek 
på hygiejne og andre prak
tiske ting. Det er ret enkelt i et 
almindeligt indendørs køkken, 
men kræver virkelig omtanke, 
når ens køkkenbord og ”kom

fur” befinder sig i naturen, tæt 
på jord, flyvende aske og langt 
fra køkkenvasken, og når alt 
vand skal hentes i en dunk. Til 
gengæld er det umådeligt me
get sjovere, især når det ikke 
regner.

Ulvene er der også fuld 
gang i. Vi nåede slet ikke at se, 
hvad de lavede, på vores første 
dag efter jul – men de synger 
rigtig godt og højt, og kan også 
skjule sig, så de er væk i løbet 
af nul komma fem!  

Næste trin for de ældste 
vil være, at vi vil i gang med 
et knivværksted. Vi har fået 
lovning på at Ib, som i årevis 
har kørt knivkurser på det 
store spejdercenter på Houens 
Odde gerne vil komme og give 
os en hånd, så vi kan få startet 
på den rigtige måde.  De fleste 
af børnene kender også Ib, da 
det var ham, de lavede buer og 
pile sammen med i Æblesko
ven. 

Lejrlængsel

Blot et eksempel på, at spejdere nogle gange gør noget skørt, bare 
for at gøre det! Vores store spejdere skulle fragte en sofa igennem 
Søndergade... Det gav kontakt med mange glade mennesker!



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. 
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Ejendomsmæglerfirmaet Riishøj er en 
dynamisk mæglerforretning, som har 
indgående erfaring med salg af både 
landbrugsejendomme, produktions-
ejendomme, liebhaverejendomme og 
traditionelle boliger, her under villaer og 
andelsboliger. Forretningens geografiske 
udgangspunkt er det østjyske, og det 
daglige arbejde foregår på kontoret i Hat-
ting lidt uden for Horsens.

Hos os er du altid sikret en seriøs og 
professionel behandling – hvad enten du 
sælger eller køber. Vi følger markedet 
tæt og holder os opdaterede omkring de 
nyeste tendenser. Vi er ligeledes oriente-

rede om de nye love og regler, som har 
betydning for de typer ejendomme, som 
vi arbejder med. Bag Ejendomsmægler-
firmaet Riishøj, der er en del af Agriteam, 
står ejendomsmægler og indehaver 
Peder Riishøj, som har mere end 25 års 
erfaring fra ejendomsmarkedet.

Er du i markedet for at købe 
eller sælge ejendom, er 
du altid velkommen til at 
kontakte os for en uformel 
snak om dine muligheder”.


