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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

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
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Næste nummer

HattingBladet udkommer næste gang 
midt i august 2012.
Deadline for indlevering af stof
til næste nummer er
den 11. juli 2012.

Stof til HattingBladet

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 word-dokumenter. 
De skal have en opløsning på mindst
300 dpi og en bredde på mindst 20 cm.
Som en 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.

Find annoncøren
Hvis du hurtigt 
skal bruge et 
telefon-nummer 
på en af byens 
erhvervsdrivende,
kan du finde det 
på side 23.

Får du HattingBladet?
HattingBladet udkommer i Hatting Sogn.
Hatting Y Men’s klub, sørger for omdeling af bladet.
Du kan kontakte distribution@hattingbladet.dk
hvis du ikke får bladet. 
Bladet kan desuden afhentes i SuperBrugsen,
hos Vangs Bageri, i cafeteriaet i Hattinghallen
og i Hatting Kirke.

Officiel åbning af majslabyrint 
og besøg din lokale landbrugsskole
Af Kaj Aage Højgaard - Forstander Bygholm Landbrugsskole

Efter jeg og min familie er flyttet til Hatting, er jeg blevet bekræftet i, at mange lokale slet ikke 
ved, hvor stor en skole og hvor stort et kursuscenter ”Bygholm” i virkeligheden er, trods det, at 
de kører forbi skolen hver dag. Derfor er det på tide, vi slår dørene op for interesserede naboer 
- så:
Lørdag den 11. august kl. 13-17 er der officiel åbning af majslabyrinten, som er placeret over 
for skolen, hvor der vil være lidt aktiviteter for børn og andre barnlige sjæle. I forlængelse af 
dette arrangement vil skolen gerne være vært for fremmødte Hattingborgere, ved at slå dørene 
op til skolen. Der vil være mulighed for at få kaffe og kage, saftevand og sandwich o.lign. og 
der vil være rundvisning på skolen og i kursuscentret samt mulighed for at se på dyr, maskiner 
m.m.

Organist Peter Ryom 
på studieophold i Gøteborg
Af Erhardt Nielsen

Vor organist Peter Ryom skal i efteråret 2012 deltage i et studieforløb ved Musikkonservatoriet 
i Gøteborg, hvilket betyder, at han er fraværende fra 1. august til slut november 2012. Da vi kan 
glæde os over at få Peter tilbage igen sidst på året, har menighedsrådet valgt at lave faste aftaler 
med 3 vikarer, således at vi er dækket godt ind. Det betyder at vi vil se Annette Quorning fra 
Hatting og gensyn med Ulla Gade. Den tredje faste afløser er Tine Sejersen-Lützen fra Uhrhøj 
ved Vejle! Hun er p.t. organist i Uldum og Langskov kirker og har i mange år været ansat som 
gymnasielærer på Rosborg Gymnasium i Vejle med liniefag i musik og fransk. Tine er nu pen-
sioneret fra stillingen som gymnasielærer og bruger tiden som musiklærer, hyggepianist og er 
aktiv i et jazzorkester på el-bas. Vi beder Jer alle tage godt imod vore nye organister.
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 Hvem er forfatteren
Af  Verner Vinum

Nedenstående sang har jeg fundet i 
Hatting Centrets sanghæfte. Desvær-
re mangler navnet på tekstforfatteren, 
jeg har forhørt mig ved forskellige 
Hatting borgere om de kendte for-
fatteren, og også fået mange forslag; 
men desværre var der ingen rigtige.
 Sangen stammer måske fra en 
Hatting revy engang i 70’erne eller 
80’erne.
 Skulle nogen af HattingBladets 
læsere kunne genkende sangen eller 
kende forfatteren, vil jeg være tak-
nemlig for at blive kontaktet. Jeg kan 
kontaktes på telefon 7565 3357.

Hyldest til vor 
dejlige by HATTING
Mel: Jylland mellem tvende have.
Forfatter: Ukendt

 1.
Hatting med vor skønne kirke
knejsende på bakken kry –
mangen slægt fandt deres virke
her i denne lille by.
Herlig er den plet på jord
som vort hjem vi kalder 
minder gi`r rige spor.

 2.
Rundt omkring vort øje skuer,
når vor gamle præstegård –
og når aftensolen luer
ses – tit undrende vi står –
gamle gårde – slægter med
meget ku` fortælle –
hviler nu i fred.

  3.
Gedhøj – snart er alt bebygget,
fordumstid, blot mark og eng –
køerne her drøv har tygget,
og her tumled pige, dreng.
hver en tue – hver en sten,
ku de fortælle
tider der iled hen.
  
 4.
I historien vi graver,
mange hjælper os på gled
vi har fået mange gaver
minder just om dette sted.
Nyere tid, vi skuer her
Hatting bageriet –
det vores stolthed er.

 5.
I de skønne lyse nætter
smukt fremtoner Bygholm slot;
Parkens gamle træ`r sig retter
drømmer år tilbage blot
sang og bægerklang dem når
da fra Erik Menveds 
stoute gamle gård.

 6.
Hatting skønne by ved banen
vi vor hilsen til dig bær`
hvor vi færdes hen i verden,
er du hjemmet vi har kær,
vi vil værne om dit ry
skønne fortidsminder
Hatting - vores by.

Vangs Bageri 
og glade motionister er begyndt at svede …
Af Kirsten Skov

Hver tirsdag og torsdag mødes vi kl. 
18 ved SuperBrugsen for at komme 
i form til løbet som Hatting Menig-
hedsråd arrangerer sidst i august.
 Alle kan deltage, om man cykler, 
går, bliver skubbet i barnevogn, løber, 
små lunter eller bare vil ud og lære 
nye som gamle at kende!
 Det er gratis! - Det giver fælles-
skab!

Ruterne kan være: 
Rundt om Overholm, under viaduk-
ten - hen af Sønderfyn og tilbage til 
SuperBrugsen.
 Overholm under viadukten og for-
sæt ud forbi det store bageri, ned på 
Oensvej, drej til venstre og forsæt 
hen til SuperBrugsen.
 Overholm, under viadukten, forsæt 
hen til Oensvej drej da til højre og ud 
forbi den gamle most fabrik, tag den 
nye cykelsti tilbage til SuperBrug-
sen.

 Det kan være sjovt hvis der er 
flere som har lyst til at komme, så 
vi kan bakke den gode sag op, og få 
samlet så mange penge ind som det 
kan lade sig gøre. I år samles der ind 
til RED BARNET- Horsens.
 Vangs Bageri har taget forskud på 
løjerne. Vi bagte ” Løbebrød ” fra 
d 17. april og  10 dage frem og for 
hver solgte brød gav vi 5 kr. videre 
til RED BARNET- Horsens.
 Det gentager vi og bager Løbebrø-
det fra tirsdag den 31-7-2012, der-
efter sælger vi det hver dag til og 
med løbsdagen den 28-8-2012. Vi 
håber at sælge så mange brød som 
mulig så RED BARNET kan ar-
rangere ture, store som små, for de 
familier som ikke har ressourcer til 
det. Kom og hjælp os med at svede 
endnu mere. Du er bare så velkom-
men. Har du spørgsmål kan du ringe 
til bagerbutikken 7565 3132 eller på 
mail Kirsten@vangsbageri.dk
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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

Buffeter
Receptioner
Familiefester
Grillfester

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

Amalielund Mad
Tømrer og murerarbejde udføres

Stationsvej 75, Hatting
8700 Horsens

Tlf. 7565 3085 / 2087 0004
www.toemrerstuen.dk
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Hatting Autoservice
v/Niels Nielsen
Præstemarksvej 1 
Hatting, 8700 Horsens
Tlf. 75 65 38 30

Alle former for reparation 
Klargøring til syn

Tømrermester Arne Jørgensen
Mobil: 41 42 97 50

 ”Det lille hus ved kirken”
Af Anja og Søren Ipsen

Da vi ved, at mange i Hatting følger 
med i ”det lille hus” ved kirken’s re-
novering, vil vi gerne fortælle lidt 
om, hvor langt vi nu er nået.
 I løbet af vinteren er der blevet 
støbt betongulv i huset. Betonen går 
ud til en ny, indvendig sokkel, så der 
er ingen grund til at blive bekymret 
for bindingsværket. Vi har valgt be-
tongulv, for at gøre huset lidt mere 
”rottesikkert”. Den tidligere gulvkon-
struktion bestod af jordgulv, belagt 

med træ strøer, og umiddelbart over 
dette lå gulvbrædderne.  Selve huset 
står påkampesten, og der var naturligt 
nok mellemrum imellem disse. Det 
betød, at en rotte blot skulle spad-
sere ind, og så havde den en meget 
fin, lun og overdækket bolig med ri-
gelig plads. Det var der vist en del, 
der havde benyttet sig af.  De havde 
oven i købet gnavet sig vej ind i køk-
kenskabet, så de kunne snuppe mad 
direkte af skraldespanden.  Hvilken 

rotte kunne drømme om at flytte, med 
så favorable vilkår? Et enkelt husdyr 
har vi dog haft, under det meste af 
byggearbejdet. En ældre hankat med 
hvid og rød pels. Han overnattede 
længe på vores loft med jævne mel-
lemrum, og har sikkert medvirket til 
at holde andet utøj ude af huset. Nu er 
huset lukket mere af, og katten nøjes 
med at patruljere forbi. Han sender et 
bebrejdende blik, og så går han videre 
ind på kirkegården.

Her ses de grove spånplader og bag dem blæses papiruld ind.
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 Indvendigt er der sat en væg op af 
OSB-plade  (en slags spånplade med 
meget grove spåner). På den måde får 
vi en hulmur, som skal fyldes ud med 
papiruld.  Da vi overtog huset, var 
den eneste isolering cellutex-plader 
(bløde træfiberplader), som dem, man 
kan lave opslagstavler af. Svend Sø-
rensens datter fortalte os, at hun kunne 
huske, at det lunede meget, da de fik 
pladerne på. Tidligere var indermuren 
blot bagsiden af ydermuren, med et 
tyndt lag rør, der var pudset.  Kombi-
neret med gulvbrædderne, der lå lige 
over jorden, så har vintrene nok været 
noget af en prøvelse. Vi satser på at 
opnå en noget større komfort, også i 
kolde perioder.  
 Vores indvendige vægge står lige, 
så det bliver nemmere at hænge noget 
op på dem, når den tid kommer - og 
de udvendige vægge er lige så skæve 
som altid. Det ser derfor lidt sjovt 
ud, når man står inde, og kigger ud 
igennem vinduerne.  Det er noget af 
en udfordring at få tilpasset vindues-
karme og rammer, der er forskellige 
vinkler i hvert eneste vindue.  Loftet 
bliver også isoleret med papiruld.  

Det skulle være meget effektivt som 
isolering, og så kan det ”ånde” med 
huset, så det ikke bliver for tæt. Et 
bindingsværkshus tåler ikke at blive 
kvalt i plastik og andre kunststoffer. 
 Hvis I kigger ved hoveddøren på 
det lille hus, kan I se, at der er kom-
met et meget fint messingskilt op.  
Det er ikke navneskilt, det er nær-
mere en lille smule pral, for vi er altså 
lidt stolte af skiltet:
 Det viste sig nemlig, at det ikke kun 
er Hattingborgerne, der har fulgt med 
i arbejdet.  Folk fra foreningen ”Bedre 
Bymiljø i Horsens” havde også været 
forbi, og de var så begejstrede for, at 
arbejdet blev gjort med alle de gamle 

materialer og med de rigtige metoder, 
at de indstillede huset til at modtage 
årets plakette for ”vellykket byggeri”.  
Den modtog vi så til foreningens ge-
neralforsamling på det gamle rådhus.
 Vi arbejder videre, og skulle gerne 
nå at klare den udvendige del af ud-
huset, inden den næste vinter nærmer 
sig. Udhuset skal isoleres, taget skal 
hæves en lille smule, og gulvet sæn-
kes lidt også.  Også her er der tem-
melig undermineret, så med lidt held 
har rotterne fjernet en del af jorden, 
så der ikke skal køres så meget ud af 
huset.  Hvis I er lidt nysgerrige over, 
hvad vi går og laver, så kom bare ind 
og se selv. 

Årets plakette for ”vellykket byggeri”.

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

Heidi Feldt
Storegade 41
8700 Horsens
60640560

Malerfirmaet

malerfirmaet.heidifeldt@gmail.com
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Hatting Sogn
Lokalhistorie

Bestyrelsen
Formand:
Hans Kvorning
Storegade 12
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 el. 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 Brandlund
Rugballevej 11
Mobil 22 32 56 68
Mail: johnbrandlund@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@gmail.com

Udflugt i 
Lokalhistorisk 
Forening
Af Aase Thyssen

Lokalhistorisk Forening arrangerer i 
år deres årlige udflugt fredag den 24. 
august 2012, med afgang i bus fra 
Hatting Vandværk kl. 12.30.
 Turen går i år mod Hvidsten Kro og 
Mariager. Børge Nielsen vil på turen 
fortælle om, hvad vi møder på vores 
vej. I Randers vil vi bl.a. komme for-
bi en kopi af Graceland, Elvis Pres-
leys museum, og Randers Regnskov. 
Vi kører over Spentrup, hvor St. St. 
Blicher har været sognepræst. 
 Vi holder pause ved Hvidsten Kro. 
Hvidsten Kro er en gammel konge-
lig privilegeret kro, der blev bygget 
i 1634. Den har været i familiens eje 
siden 1884, og det er nu 4. genera-
tion, der driver kroen. Oprindelig lå 
kroen i kirkebyen Hald, men da man 
i 1790 rettede vejføringen ud, så den 
nye vej kom til at passere Hvidsten, 
flyttede kroen med. En medvirkende 
årsag var også en utålelig trætte mel-
lem kromanden og præsten på stedet. 
Om slægten Fiil, som i dag er 4. ge-
neration på kroen, kan fortælles, at de 
kan takke St. St. Blicher for en indgri-
ben, som blev afgørende for familiens 
skæbne på stedet. Vi vil spadsere en 
tur i krohaven, hvor der i 1930 blev 
opført en salsbygning. I salsbygnin-
gen er der kalkmalerier der følger den 
første Fiils skæbne. Han var en ung 

tømmersvend, som forelskede sig 
i en rig gårdmandsdatter, men un-
dersvenden Peder Fiil passede ikke 
ind som en svigersøn til den rige 
gårdmandsfamilie. Tilfældigt hørte 
Blicher det, og tilbød de to unge, at 
de kunne møde i præstegården, og 
så ville han i hemmelighed vie dem 
til mand og kone. Ungmøens far fik 
nys om det og styrtede i raseri til 
præstegården, og nåede døren lige-
som Blicher skulle til at tage afsked 
med de nygifte.
 I haven er der rejst en mindesten 
over Marius Fiil, som ud over at 
være kendt som modstandsmand 
også er den Fiil, der har sat det stør-
ste præg på kroen. Han samlede 
vinduer, døre, paneler osv. fra alle 
mulige steder, så hver ting på kroen 
har derfor sin historie. Kroen ligner 
i dag et helt museum. Marius Fiil 
havde aldrig lagt skjul på sit natio-
nale sindelag, og han har rejst sin 
egen genforeningssten ud mod lan-
devejen. På stenen står der: ”Halv-
vejen til Dannevirke – 1920”.
 Få skridt fra haven er der en Min-
delund over Hvidstensgruppen. 
Hvidstensgruppen, der blev en kendt 
dansk modstandsgruppe, var under 

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

Aktiviteter år 2012
Arkivet er åbent den første tirsdag i måneden
fra kl. 19.00 til kl. 21.00 i lokalerne på
Hattingcentret.
Bemærk: Arkivet er lukket i juli 
og august måned.
Vi håber på rigtig mange besøg i det 
kommende år.

(fortsætts næste side) ...
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besættelsen beskæftiget med ned-
kastninger fra engelske fly. Gruppen 
blev røbet af danskeren Jacob Jensen, 
som blev fanget og kom under tortur. 
8 medlemmer af gruppen blev henret-
tet den 29. juni 1944 ved skydning i 
Ryvangen. Efter befrielsen fandt man 
ligene af de otte i Ryvangen. Den 16. 
juli 1945 blev de gravsat i Hvidsten 
by, hvor der nu er rejst en mindesten. 
Når vi har spadseret den lille tur i 
krohaven og Mindelunden vil vi nyde 
vores kaffe i den hyggelige kro.

 Efter krobesøget følges landevejen 
i nordlig retning mod Mariager. Vi 
vil her passere Gassum, som ligger 
i linie med ”Blicher Plantage”, hvor 
nedkastningerne til Hvidstensgrup-
pen fandt sted. Vi kører forbi Birgitti-
nerklosteret og følger middelalderens 
fodspor gennem Mariager by. Mari-
ager er en af Danmarks mindste køb-
stæder, med brostensbelagte smalle 
gader og gamle bindingsværkshuse 
prydet med roser. Vi kører ad Maren 
Finds Dal til Hohøj. Her er et lille 
Museum. Hohøj er en gammel Høv-
dingehøj, og der er knyttet sagn og 

mystik til højen. Der menes, at en af 
Danmarks små konger under Gorm 
den Gamle, Kong Ho, er begravet 
der. St. St. Blicher forsøgte i 1846 
at arrangere et folkemøde på højen, 
det lykkedes dog ikke, men den sang 
vi kender i dag som jydernes natio-
nalsang ”Jyden han er stærk og sej”, 
havde han skrevet til det planlagte 
møde.
 Vi kører nu igen ned ad bakken, og 
videre langs Mariager 
fjord mod 

Hadsund. Her vil vi bl.a. se Kongens-
høj, Skandinaviens største saltfabrik,  
Den tidligere Cementfabrik, Assens 
Nyboder. Efter at have passeret Had-
sund vil vi vende næsen hjemad. 
 Der vil blive omdelt en pjece til for-
eningens medlemmer ca. 1. august, 
med information om tilmelding og 
pris.

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. og 5. kl.):
Onsdag kl. 18.15-19.45

Trop (6. og 7. kl.):
Onsdag kl. 18.15-19.45

Den ”store” trop:
Mandag kl. 16.00-17.30

Seniortrop:
Torsag 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

Junior + trop:
Anja Ipsen - 28 57 94 42

Hattinggruppens mail:
hattinggruppe@yahoo.dk

KFUM-Spejderne Y Men’s klub 

Postkort fra 1914

Parti fra Hatting

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)
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Generalforsamling 
i Lokalhistorisk Forening
Af Aase Thyssen

Lokalhistorisk Forening holdt gene-
ralforsamling den 22. februar 2012, 
klokken 19.30 på Hatting Centret. Ar-
kivet havde denne aften åben fra kl. 
18.30, og det var dejligt, at så mange 
lagde vejen forbi kælderen inden ge-
neralforsamlingen.

Poul Aage Bie blev valgt som diri-
gent, for at holde styr på de 74 frem-
mødte medlemmer. I formandens, 
Hans Kvornings, beretning rede-
gjorde han for, at foreningen havde 
haft 20 års jubilæum, idet foreningen 
var startet 8. oktober 1991 på Hatting 

Skole. Hans fortalte om ”De gam-
les Udflugt” fra dengang man kørte 
i egne biler, og bilerne blev opmar-
cheret i en lang række på Storegade. 
Beretningen blev kort, for aftenens 
gæst, Jens Knud Bomholt, der skulle 
fortælle om ”Omstillingsparathed”, 
var kommet til at tage formandens 
manuskript. Ved fremlæggelse af 
regnskabet fremgik det, at der i årets 
driftsresultat, var et lille underskud 
på 1738,00 kr. Formandens beretning 
og regnskab blev godkendt.

Bestyrelsen er uændret, idet alle blev 
genvalgt. Jytte Rasmussen og Poul 
Larsen er valgt som suppleanter. Der 
var genvalg af revisor Olav Hansen, 
Ove Juul var ikke på valg. Kontingen-
tet er uændret 50,00 kr. pr. person. 
Af indkomne forslag var der besty-
relsens, med forslag om at ændre 
vedtægterne, så de passer til virke-
ligheden, idet foreningen ifølge 2 
paragraffer skulle være medlem af 
paraplyorganisationer, og det er for-
eningen ikke. 
Aftenen sluttede rigtig hyggelig med 
Hatting Kirkes Voksenkor.

Formand Hans Kvorning.

Hatting Kirkes Voksenkor.
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Sognepræst
Birthe Vogn Henriksen. Konstitueret 
til og med 1. juli 2012.  Anna Sofie 
Orheim Andersen er tilbage igen efter 
barsel den 3. juli 2012. Præstegården, 
Oensvej 1, Hatting, 8700 Horsens. 
Tlf:7565 3105.
Mail: bhe@km.dk
          asa@km.dk 

Ferie og fridage
Anna Sofie O. Andersen holder ferie i 
uge 31 & 33-35.
 Ved sognepræstens ferie og frihed 
passes embedet af Dorte Stenberg 
Isaksen, sognepræst Tamdrup. Tlf: 
7565 4522.

Menighedsrådsmøder
Tirsdag den 19. juni kl. 19.00 
Tirsdag den 14. august kl. 19.00
Møderne afholdes i konfirmandloka-
let i præstegården, begynder kl. 19.00 
og er åben for alle. 
 
   

Sved for en sag
Årets udgave af ”Sved for en sag” 
foregår tirsdag den 28. august kl 
18.30-20.30. Vi mødes i Præstegår-
den på Oensvej 1 i Hatting, hvor der 
inden start er fælles opvarmning.                                             
 Derefter kan du vælge at gå, løbe 
elle cykle én af 6 forskellige ruter, 
som varierer i længde fra 3,5 km til 
17 km.

NYT FRA KIRKEN

 Lige som sidste år er der en præ-
mierute 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 i år til 
Red Barnet Horsens
Red Barnet Horsens er en gruppe af 
frivillige, som har søsat en familie-
oplevelsesklub for udsatte børnefami-
lier i Horsens kommune. Familie-op-
levelsesklubben har som mål at sikre 
givende og udviklende oplevelser til 
trængte familier i Horsens. Ønsket 
er, at give børnene gode oplevelser, 
ferier og mulighed for deltagelse i 
fritidsaktiviteter. Oplevelserne kan 
være alt fra en tur i Legoland til en 
tur i skoven med mad over bål. Fa-
milierne bliver henvist til Red Barnet 
Horsens via socialrådgivere, SFO-le-
dere og sundhedsplejersker. 
 Overskuddet fra ”Sved for en sag” 
går ubeskåret til Familie-oplevelses-
klubben og er ikke forbundet med 
lønninger eller administrationsom-
kostninger.

Afskedsarrangement 
for Birthe Henriksen
Søndag den 1. juli 2012 har Birthe 
Henriksen sidste tjeneste dag som vi-
kar for Anna Sofie ved Hatting Kirke! 
Vi vil gerne give menigheden mulig-
hed for at sige tak og farvel til Birthe 
og dette vil af praktiske grunde kom-

me til at ske efter 
aftengudstjenesten 
søndag aften den 
24. juni i konfir-
mandstuen, hvor 
menighedsrådet 
vil være vært og 
byde på et beske-
dent traktement til 
alle der har lyst til 
at deltage.
 På vegne af 
menighedsrådet 

Erhardt Nielsen

Horsens 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

Gudstjenesteliste

Juni
Søndag 17. kl. 9.30 2.s.e.trin. v. BHE
Tirsdag 19. kl. 13.30 
Gudstjeneste Hatting Centret 
Søndag 24. kl.19.00 3.s.e.trin. v. BHE

Juli
Søndag 1. kl. 9.30 4.s.e.trin. 
v. BHE
Søndag 8. kl. 9.30 5.s.e.trin. 
v. ASA  
Søndag 15. Ingen gudstjeneste i Hatting. 
Tamdrup kl. 11.00 v. ASA. 
Søndag 22. kl. 9.30 7.s.e.trin v. ASA
Søndag 29. kl.19.00 8. s. e. trin. v. ASA 

August 
Søndag 5. Ingen gudstjeneste i Hatting. 
Tamdrup kl. 9.30 v. DSI. 

Tirsdag 7. kl. 13.30 
Gudstjeneste på Hatting Centret 

Søndag 12. kl. 9.30 10.s.e.trin. v. ASA Kir-
kekaffe

Søndag 19. kl. 11.00  11.s.e.trin.v. DSI 
Søndag 26. kl. 19.00 12.s.e.trin. v. DSI

Kirkebilen kører til
alle gudstjenester 
Kontakt Svend Erik, Taxa, 
på tlf. 40 94 94 23
Kirkebilen skal bestilles senest dagen inden, 
man ønsker at benytte den.

Graver Gert Løvlund Pedersen
Graverkontoret - 76 26 58 84
Hattingkirkegaard@mail.dk

MENIGHEDSRÅDET
Formand: Erhardt Nielsen
75 65 37 65 - en@steelproducts.dk

Næstformand: Grethe Laursen
75 65 32 10 - wlaursen@stofanet.dk

Kasserer: Gunnar Fogh
75 65 32 97 - gunnarfogh@stofanet.dk

Kontaktperson: Bodil Juul
75 65 31 79 - b-012@stofanet.dk

Kirkeværge: Tove Schack-Nielsen
75 7 48 00 - schack-nielsen@profiber.dk
Sekretær: Lone Høj Langgaard
75 65 35 78
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HATTING CENTRET

 
Af Kirsten Høllsberg Wilkens, aktivitetsmedarbejder

Datastuen 
på Hatting Centret 
har nu eksisteret ca. et år. 
I efteråret 2011 deltog 20 kursister 
og siden jul har ca. 50 deltagere på 5 
hold været i gang med at lære noget 
om hvad en computer kan bruges til. 
Der har været regulært nybegyndere, 
der aldrig har brugt en computer før, 
og der har været nogen som gerne 
vil lære noget mere om især tekst-

behandling, og så har der været et hold 
med billedbehandling. Vi tilstræber at 
være 2-3 vejledere på hvert hold, så 
der kan være god hjælp til alle.
 Selvom en stor del af de nuværen-
de kursister ønsker at fortsætte efter 
sommerferien vil vi også gerne have 
nye med.
 Vi starter op igen efter sommer-
ferien i uge 35 og tilbyder 14 kursus-
dage à 2 timer med afslutning i be-

Sæt kryds 
i kalenderen
Den 8. september 2012 afholdes 
en aktivitetsdag / festdag i Hat-
ting. Den starter kl. 13.30 med 
en gudstjeneste i Kirken, hvor 
børnekoret også vil underholde. 
Derefter vil der være forskellige 
aktiviteter på sportspladsen og 
dagen afsluttes med en grillfest 
ved Brugsen.  
Der kommer mere information 
om dagen senere.
Lad os mødes til en god og sjov 
dag.

Hilsen festudvalget.

8

Brug 
af computer?

En hjælpende hånd
Af Kirsten Høllsberg Wilkens, 
aktivitetsmedarbejder

Centerrådet på Hatting Centret får efterhånden flere og flere opgaver at vare-
tage. Derfor har vi i centerrådet brug for hjælpende hænder.
 Vi har derfor besluttet os for at bede om hjælp. Det skal evt. være et udvalg 
der kan arbejde under/sammen med centerrådet til evt. opgaver som: 
  Udsmykning af centret ved højtider og festlige  
  Vedligeholdelse af sansehaven
  Gå ture med beboerne
  Andet praktisk arbejde
Har du mulighed og interesse for at give en hjælpende hånd inviterer vi til 
informationsmøde ang. opstart af evt. udvalg under centerrådet, onsdag den 
13. juni kl. 13.30.
 Ved evt. spørgsmål kontakt centerrådsformand Elly Madsen på 
tlf.75653637.

gyndelse af december.
 Hvis du ønsker at være med, vil vi 
gerne, at du henvender dig snarest 
muligt, så vi i god tid kan få planlagt 
efterårets program med tidspunkter 
og holdstørrelse.
 Du skal blot henvende dig til: Hans 
Johansen, Oensvej 23, tlf. 20290231.
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Ugens dage

Hver mandag
10.30   Gymnastik og sang i Caféen 
  med Agnes og Edith
13.00-15.00  EDB. Vejledning i IT.* 
12.45-14.30  En tur på løbebåndet i motions-
  lokalet med Erik Bjerring
14.00   Keramik v/ Oda Pedersen
18.30   Syning og hygge 
  med Edith P. og Inge E

Hver Tirsdag
10.30-11.30  Fællessang med Edith Eriksen 
  og Marie Bie ved klaveret
13.00-15.00  Billard v/ Vagn Madsen
13.30-14.15  ” frisk motion ” 
  v/ fysioterapeut Mariann

Hver onsdag 
10.00-12.00 Billedbehandling for let øvede*
10.00-15.00 Håndarbejde v/ Else Larsen
10.00-12.00  Værkstedet er åbent, kom ned 
  og vær kreativ med træ.
13.00-15.00 EDB for let øvede*
13.00-15.00 Kort spil v/Ulla Bækgaard i caféen.  
  (onsdag i ulige uger)
13.00-15.00  Petanque v/ Helge Simmelsgård 
  og Kristian Korsholm
Starter 18. april. (sommeraktivitet april-september) 

15.00-17.00 Petanque

Hver Torsdag
09.00-11.00  EDB for begyndere*
10.00-11.00 En tur på Løbebåndet i motions-
  lokalet ved Erik Bjerring
10.15-11.30 Litteratur gruppe v/ Elly Madsen
13.00-15.00 EDB for begyndere*

Den sidste torsdag i hver måned:
09.30   Strikning til Aktion Børnehjælp 
  v/ Ellen Bertelsen

*) Datastuen holder sommerferie og starter op i uge 35

OBS : Der kræves brugerkort for at deltage i de faste 
aktiviteter. Har man ikke brugerkort skal man til en-
keltstående arrangementer betale 10 kr. udover den 
faste pris for at deltage.

Med forbehold for ændringer Evt. tilmelding eller 
spørgsmål kan ske til aktiviteten på Hatting Centret 
på Tlf. 81294195 

HATTING CENTRET

Torsdag 21. kl. 19,00 
Hatting Centrets 
Midsommerfest
   
Onsdag d. 27. kl. 13,30 
Smartex tøjudsalg

Torsdag d. 28 kl. 13.00 
Blå tur med Centerrådet 
til  Husflidshjemmet 
Marielyst i Tyrsting

JUNI

Torsdag 7. kl. 13.30 
20 kr.’s pakkebanko

Tirsdag 12. kl. 19,00
Banko v/ Centerrådet

Tirsdag 19. kl. 13,30  
Gudstjeneste 
v/ Sognepræst 
Birthe Henriksen

Tjek på vinduer
www.thema.dk

Værd at vide
Der kræves medlemskort for at deltage i de faste aktivi-
teter.
 Har man ikke medlemskort, skal man til enkelte arran-
gementer 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.  
76 29 46 86.
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Nyt fra Hatting Centret

Onsdag den 28. marts holdt vi på-
skefrokost på Hatting Centret. Vi var 
samlet 60 personer, og der var pyntet 
flot op til påske i vores café.
 Stemningen var god og alle så ud 
til at hygge sig. Sebastian Grave fra 
Hatting sang og spillede på guitar for 
os. 

Kortklub
Sidste år startede der en kortklub på 
Hatting Centret. De mødes onsdag i 
ulige uger kl. 13-15 og har det rigtig 
hyggeligt. Der er ca.  mellem 8 og 10 
personer der spiller sammen. Men der 
kan sagtens være flere med.

Petanque
Onsdag den 18. april var der indvielse 
af vores nye dobbelte petanque bane.
Hatting Centret har længe haft en pe-

tanque bane som desværre har stået 
lidt øde hen, men sidste år i april 
måned blev den taget i brug. Siden 
har den været brugt flittigt hver ons-
dag fra 13-15 og igen fra 15-17. Der 
var ca. 14 personer, der i sidste sæ-
son spillede petanque.   
I februar skete der det, at vores bane 
blev ødelagt ved en fejl. Men det var 
ikke så skidt, at det ikke er godt for 
noget. Det blev nemlig startskuddet 
til at vi fik- ikke en men en dobbelt 
petanque bane.

Seks frivillige tilbød at de gerne ville 
lave petanque banen, men om det var 
ok at den blev dobbelt. Det fik de hur-
tig grønt lys for, så efter påske gik de 
i gang med at lave Hatting Centrets 
nye dobbelt bane.
 
Et flot stykke arbejde.
Den 18. april have vi indvielse af den 
nye bane. 29 meldte sig til at spille 
petanque i denne sæson, og der kan 
stadig nå at komme nye med.

HATTING CENTRET

Påskefrokosten, hvor alle så ud til at have en hyggelig dag.
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Hatting Borgerforening

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 forsamlingshus
+ fremvisning af forsamlingshus 
26 18 45 67
njkskov@stofanet.dk

Medlem:
Kim Morthorst
Teknisk ansvarlig  for forsamlingshus
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 mobilnr. 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 driftsforstyrelser skal du ringe til Kjeld Olesen fra Hatting VVS.
Han har tlf. 75 65 36 22 og mobilnr. 40 44 40 89.

Generalforsamling 
i Hatting Borgerforening
Af Gitte Gravesen

Den 29. marts 2012 afholdt Hatting 
Borgerforening generalforsamling i 
Hatting forsamlingshus. 
 Formand, Peter Thyssen, bød vel-
kommen, hvorefter Inga Bie blev 
valgt som dirigent og styrede slagets 
gang. Formanden fortalte i sin beret-
ning om årets gang og de forskellige 
arrangementer som Hatting Borger-
forening har været vært for. Her-
under takkede formanden for den 
store opbakning fra nye som gamle 
Hatting borgere. 
 Hatting Borgerforening har et 
medlemstal på ca. 223 medlemmer 
og driver forsamlingshuset i byen. 
Forsamlingshuset er rigtigt godt 
udlejet og på de fleste hverdage er 
det også godt benyttet af bl.a. folke-
dansere, pensionister og dagplejere. 
I det kommende år vil Hatting Bor-
gerforening forsøge at modernisere 
køkkenet, ligesom foreningen p.t. 
har en ansøgning hos økonomiud-
valget, Horsens Kommune, med 
henblik på finansiering af et nyt tag 
til forsamlingshuset.¨ 
 I det forgangne år er flere veje i 
Hatting gjort mere trafikvenlige, 
idet der er blevet etableret bump og 
fodgængerfeltet ved præstegården 
er flyttet få meter. Der er godt gang i 
salg af nye parceller i såvel Thorsted 
som Hatting ligesom udlejning af 
lejeboliger i Hatting går rigtig godt. 
 Regnskaberne for borgerforenin-
gen, forsamlingshuset og Hatting-
bladet blev gennemgået og god-

kendt. 
 Heidi Jensen, Carsten Bonde og 
Gitte Gravesen var alle på genvalg 
til bestyrelsen i Hatting Borgerfor-
ening. De blev alle genvalgt. 
 Under punktet evt. blev der snak-
ket lystig om div. tiltag for at gøre 
Hatting til et endnu bedre sted at bo 
i. Der var flere forslag om at byen i 
fremtiden burde ha´ et juletræ med 
lys i december måned, en flagallé 
der kan etableres ved mærkedage, 
festlige begivenheder mv. Af andre 
forslag blev nævnt, at lave ”børne-
teater”, en aften med en blomster-
dekoratør, og så de mere klassiske 
forslag om byfester, sportsfester, 
sommerfester mv. 
 Aftenen sluttede med lidt kiks og 
ost samt hyggelig snak.

Fælles-
spisning 
i forsamlingshuset!! 

Sæt kryds i kalenderen 
den 26. september 
2012 kl. 18-21. 
Nærmere tilgår. 

Hatting Borgerforening. 

8
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Hatting Idrætsforening
Hovedformand:
Morten Hald
22 19 55 08
mrhald@stofanet.dk

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

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

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

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

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

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

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

Gymnastik:
Jette Lyager
75 65 33 88
jly@post.tele.dk

Håndbold:
Bjarne Skjøtt
25 14 24 11
bjarne.skjott@hotmail.com

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

Nyt fra gymnastik
 Af Line Juul, gymnastikafdelingen

Så er gymnastiksæsonen 2011/12 slut 
og vi ønsker alle et dejligt forår og 
sommer. 
 Det har været en god gymnastik-
sæson med flot tilslutning for både 
børne- og voksenhold og vores 2 ny-
opstartede hold har været en succes. 
Pigerne og instruktørerne på vores 
pigerytme fra 2.-4. klasse har været 
meget tilfredse og synes det har væ-
ret en god sæson. På Drenge/Herre-
spring har det kvantitativt ikke været 
det store sus, men kvalitativt en stor 
succes med højt 

humør og ekstra halvleg på hver træ-
ningsaften. Vi håber begejstringen 
spredes i nogle flere hjem og håber på 
større tilslutning næste sæson.
 Gymnastik-sæsonen sluttede igen 
af med nogle meget flotte opvisninger 
ved børnestævnet på Flemming Efter-
skole, og vi kan med rette være meget 
stolte af vores Pigerytme, Pigespring, 
Turbo-drenge og Bl. Springhold, samt 
vores meget engagerede instruktø-
rer og hjælpeinstruktører. Junior- og 
voksenopvisningerne i Forum sidst i 
marts, blev flot besøgt og jeg håber at 
mange fik nogle gode gymnastikop-
levelser med sig hjem.
 Vores egen lokalopvisning d. 11. 
marts var endnu en gang en stor suc-
ces med mange flotte hold på gulvet 
og rigtig mange tilskuere. Dejligt 
med så stor opbakning fra forældre, 
bedsteforældre, søskende og andre 
gymnastikinteresserede.
 Ågård Efterskoles elevhold 
”åbnede” vores opvisning og vi må 
sige at de 160 efterskolegymnaster 
leverede en meget flot opvisning. 
Det virker meget stemningsfuldt 
når så mange gymnaster fylder 
gulvet og det giver en fantastisk 
start på dagen.
 Vores egne 10 hold ledte os 
også igennem gymnastikkens 



1716 HattingBladet · Juni 2012 · Nr. 2 HattingBladet · Juni 2012 · Nr. 2

verden på flotteste vis og man kan vist 
godt sige, at der var noget for enhver 
interesse og alder. Her må lige næv-
nes, at Drenge/Herre-spring blev af-
tenens ”surprise”. De tog fuldstændig 
publikum med storm og taget var ved 
at lette af begejstring. De fik bevist at 
alle kan være med, hvis bare man har 
lysten og modet til en ordentlig gang 
styrketræning og spring på passende 
niveau.
 Opvisningen blev afsluttet med end-
nu et gæstehold, nemlig DGI´s Power 
hold. 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 inspiration ud til vores egne gym-
naster i alderen 4.-6. klasse. I år havde 

vi 3 af vores egne gymnaster med, 
det var Emil Christiansen, Anders 
Sloth og Martin Andreasen. Kra-
vet for at kan gå på Powerholdet 
er, at man skal være medlem af 
en lokalforening, man skal have 
lyst til en ekstra gymnastikud-
fordring, der er mødepligt og 
mange opvisninger på holdet.
 Se de flotte billeder af hol-
dene i deres flotte opvisnings-
bluser/tøj på HattingBladets 
Galleri - under gymnastikop-
visning. 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 gymna-
stiksalen til hallen, samt frem og til-
bage på gulvet i ”turbo-fart”, vores 
veltalende speaker , fotograf , og alle 
de frivillige der lige giver en hånd 
med.
 Vi vil gerne endnu sige en stor tak 
til alle vore instruktører, hjælpein-
struktører og vores aktive gymnaster 
for en fantastisk opvisningsdag og en 
god sæson.
 Forårstræningen er lige sluttet. I år 
var der desværre ikke den store op-
bakning til at forlænge sæsonen med 
skiftevis Zumba og Bodytoning. Men 
de forårsfriske personer der kom, fik 
fuld valuta og endnu en gang god 
dans og træning. Tak til vores dygtige 

Fitness-instruktører, fordi de lige ta-
ger et nap mere.
 Gymnastikudvalget holder ikke 
fri endnu, men er i fuld gang med at 
planlægge næste sæson, hvilket byder 
på mange udfordringer og begivenhe-
der, af den gode slags. Vi arbejder på 
at kunne tilbyde et fortsat stort udbud 
af hold, som tilfredsstiller så mange 
som muligt. Lige så snart næste sæ-
sons program er klar vil det blive lagt 
på hjemmesiden.

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

Gymnastikbestyrelsen 
er således konstitueret:
Formand: Line Juul, mob 28303554
Næstformand: Line Læsøe, mob 
20731748
Kasserer: Pernille Astrup, tlf  
75653999
Sekretær: Gitte Ma,j tlf  75653122
Menig: Berit Berdin, mob 40153153
Menig: Hanne Frederiksen, mob 
27142019
Ekstern konsulent til redskaber 
og fundraising: Laurids Green, tlf  
75653635
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 Sæsonafslutning
Håndbold 2011/12 
Af Bjarne Skjøtt

Sæsonen er slut for i år og håndbold-
skoene er sat i skabet og skudarmen kan 
hvile indtil næste sæson starter i august/
september. Det er tid til at se tilbage, 
men samtidig også frem mod næste sæ-
son.
 Alle hold har haft afslutning, og vi har 
haft den traditionsrige tur til Flensborg 
med deltagelse af flere ungdomshold.

Børne- og ungdomsholdene
Vi har i denne sæson haft mange hold i 
aktion, fra de mindste U6 hold til U18.  
Det lykkedes os at stille op med føl-
gende børne- og ungdomshold U6, U8, 
U10 piger, U12 drenge og piger, U14 
piger og U18 piger.
 Alle hold har trænet for at blive bedre 
og kæmpet i de forskellige turneringer. 
Der er blevet ydet en super indsats af 
spillere og trænere.  U12 pigerne kla-
rede sig flot og vandt deres pulje suve-
rænt. Til kredsmesterskabet opnåede de 
en 2. plads. Godt gået piger !
 Det skal også bemærkes, at for første 
gang i rigtig mange år har vi haft et U18 
pige hold. Der er ikke mange mindre 
klubber, som formår at fastholde den-
ne aldersgruppes interesse for at spille 
håndbold. Det er godt gået af spillerne 
og trænerne Karen Marie og Bo.
 Som noget nyt har nogle af holdene 
haft besøg af Benny Brandt som gæste-
træner. Benny Brandt har stor erfaring 
med at træne ungdomshold og fostret 
mange talenter. Bennys erfaring og 
måde at håndtere træningen på, har væ-
ret inspirerende for såvel spillere som 
trænere. Vi håber, at vi får mulighed 
for at fortsætte dette samarbejde i den 
kommende sæson.

Seniorer
På seniorsiden har vores serie 3 damer 
gjort det over forventning og sluttede 
deres pulje på en flot 2. plads. Lige til 
det sidste kæmpede de om at få første-
pladsen i puljen ! Godt gået af seniorda-
merne. Vores herre seniorer spillede i 

serie 2, men havde det sværere end tid-
ligere sæsoner, og må desværre en tur 
ned i serie 3 og kæmpe videre derfra i 
næste sæson.
 Afslutningsvis skal der lyde en stor 
tak til alle spillere, trænere, forældre og 
sponsorer for sæsonen 2011/12.

Træner eller spiller i næste sæson
Har du eller dine børn lyst til motion, 
teamwork, socialt samvær med dine 
håndboldkammerater, så hold øje med, 
hvornår træningstiderne bliver for den 
næste sæson. Vi er en mindre klub, og 
der er plads til alle, som har lyst til at 
prøve at spille håndbold. Man behøver 
ikke at være den nye Kasper Hvidt, 
Mikkel Hansen eller Lærke Møller for 
at spille håndbold i Hatting.
 Var det noget med at træne eller hjæl-
pe til som træner for næste sæsons hold, 
så kontakt Bjarne på 76265040. Vi kan 
godt bruge flere som vil hjælpe med, så 

Gitte Nielsen fik stor tak for sin tid i bestyrelsen.

der fortsat kan spilles håndbold i Hat-
ting.
 Vi starter op med den nye sæson i 
august/september. Vel mødt efter som-
merferien !
  
Farvel og goddag i bestyrelsen
Efter mange år som formand er Gitte 
Nielsen udtrådt af bestyrelsen. Hun har 
i flere omgange været med i håndbold-
bestyrelsen og de sidste mange år som 
formand. Igennem alle årene har hun 
investeret tid og interesse for håndbol-
den i Hatting. En kæmpe tak for indsat-
sen – Gitte.
 Desuden er Melly Sørensen også 
stoppet i bestyrelsen, også en stor tak 
for hendes indsats for håndbolden. Git-
te og Melly er blevet erstattet af Bjarne 
Skjøtt Sørensen som formand og Char-
lotte Kristensen som bestyrelsesmed-
lem.
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ADVODAN er Danmarks største advokatkæde med mere end 50 kontorer. ADVODAN.dk 

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

     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

Rådgivning/projektering

Nybyg/ombyg

Vinduer/døre/udestuer

Fritidshuse for den kræsne

SKOVA/S

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
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Hatting IF Folkedansere 
til Europeade
Af Willy Sewerin, Hatting IF Folkedansere

Hatting IF deltager med 38 personer i 
den 49. Europeade, som i år afholdes 
i byen Padova, der ligger i nærheden 
af Venedig i Italien. 

 Vi starter turen søndag den 8. juli 
mod syd til byen Markteugast i Tysk-
land, hvor vi har den første overnat-
ning på Hotel.
 Mandag den 9. juli, - efter morgen-
maden fortsætter vi mod Østrig forbi 
Bayreuth, Nürnberg og München til 
Salzburg. Her besøger vi Mozarts fø-
deby Salzburg, der betegnes som en 
af de smukkeste i Europa. Vi går en 
rundtur i byens centrum, ser domkir-
ken, Mozart’s fødehjem m. m. Der 
bliver også tid til et besøg på én af de 
mange caféer. Til aften kører vi ud til 
vores hotel, ca. 15 min. fra centrum, 
hvor vi har 2 overnatninger.
 Tirsdag den 10. juli tager vi på ud-
flugt til ”Hitlers Ørneborg” som lig-
ger ved Berchtesgaden. Her skal vi 

med specialbusser det første stykke 
vej, herefter går vi gennem en 124 
meter lang tunnel, for til sidst at tage 
”Hitlers Guldelevator”. Efter besøget 
kører vi til Königssee, som er en af 
Tysklands smukkeste søer.
 Onsdag den 11. juli, - efter mor-
genmaden forlader vi vores hotel, og 
kører ad ruten Villach, Udine og forbi 
Venedig til Padova. Sidst på dagen 
tilmelder vi os til den 49. Europeade. 
Europeaden afvikles i dagene fra tors-
dag den 12. til søndag den 15. juli.
 Til Italien kommer grupper fra ca. 
30 lande: folkedansere, spillemænd, 
flagkastere og sangere fra hele Euro-
pa, som alle viser deres hjemegns 
musik og dansetraditioner. Alle grup-
per skal danse 3 til 4 opvisninger 
forskellige steder i byen Padova, og 
1 opvisning på deres stadion, ved åb-
ning eller ved afslutning af Europea-
den. - Vi vil også få tid til en udflugt 
til Venedig

 Mandag den 16. juli, - efter morgen-
maden tager vi afsked med Europea-
den og kører til vores overnatnings 
hotel i Marktleugast.
 Tirsdag den 17. juli, - efter morgen-
maden fortsætter vi mod nord til Dan-
mark, og vi forventer at være hjemme 
sidst på dagen.
 Horsens har stolte traditioner, når 
det gælder Europeader. Tre gange har 
byen været en rost vært for den store 
festival. 
 Desuden er der hvert år dansere og 
spillemænd fra byen og egnen af sted 
til festivalerne rundt i Europa. Det 
der trækker er ikke alene deltagelsen 
i Europeaden, men også chancen for 
hyggelige stunder sammen med dan-
sere fra andre lande.
 Vores danseleder er igen i år An-
chen Sørensen, og vores spillemænd 
er Olav og Bjarne Pedersen. Henning 
Wulff står igen for turen og kørsel, 
kontaktperson er Willy Sewerin.



2120 HattingBladet · Juni 2012 · Nr. 2 HattingBladet · Juni 2012 · Nr. 2

Fra hovedbestyrelsen 
Af Morten Hald, Hatting Idrætsforening

Man se forårs tegn overalt. Blom-
ster og blade skyder som de plejer 
på denne tid af året. Således er det 
også i vores traditionsbundne idræts-
forening. Vi går i begge henseender 
mod lysere og gladere tider. Der er 
igen kommet gang i ”ude-idrætten” .
 Det der starter vores idræts-år er 
generalforsamling. Den foregik - 
som altid - i god ro og orden. Afde-
lingsformændene afgav deres beret-
ninger til de fremmødte. Både Mona 
Møgelvang og undertegnede blev 
genvalgt for en 2-årig periode. Jeg 
var ved at frygte et kampvalg før for-
samlingens start. - Et kampvalg med 
taler, der blev fremført i et meget be-
stemt toneleje. Grunden hertil var, at 
der var mange fremmødte - i forhold 
til tidligere års generalforsamlinger. 
Det var dog heldigvis i forbindelse 
med udnævnelsen af årets HIF leder. 
Det er jo en fast tilbagevendende 

begivenhed at årets leder bliver kåret 
på generalforsamlingen. Valget faldt 
på håndboldafdelingens Karen Marie 
Wells. Det er bestyrelsen i afdelingen 
der indstiller en leder til denne pris.  
 Jeg plejer at sige, at det skal være 
en stjerne der lyser klarest af alle 
stjerner dette år. 

Herunder er nomineringsbrevet 
fra Håndbold afdelingen bragt: 
”Hun har i 8 år været træner for vores 
ældste pigespillere, hvor hun har ud-
viklet og styrket pigerne til at blande 
sig blandt de bedste hold for deres år-
gang.  Hun er selv en erfarende og ha-
bil håndboldspiller,  hvilket kommer 
pigerne til gode til træning og kampe. 
Hun er forberedt og medlevende i de 
ting hun har med at gøre og en god 
mentor for vores unge trænere.  At 
Karen Marie går op i arbejdet som 
træner med liv og sjæl ses tydeligt på 

sidelinjen, når pigerne spiller kamp. 
Her lyder der både ris og ros til såvel 
spillere som dommer. Uden personer 
som Karen Marie og hende hjælpere 
vil det ikke være muligt for de unge 
at spille håndbold i Hatting.”
 Derudover skal der udeles klap på 
skulderen til Stine Simonsen, der 
blev nomineret af gymnastikbesty-
relsen. 

Kommende aktiviteter 
fra Idrætsforeningen: 
Vi har årligt et salg af støttelodder, 
til fordel for ungdomsafdelingerne 
i Hatting IF. Vi bestræber os på at 
komme ud overalt, så alle kan have 
en chance, for det første at støtte ung-
domsafdelingerne, men også at have 
chance for at vinde en af de præmier 
der udloves í denne forbindelse. - Tag 
venligst godt imod os. - God sommer 
til alle, og vi ses derude. 

v/Preben Andersen
Overholm 24 B • Hatting

8700 Horsens
Tlf. 75 65 33 95 • mobil 40 20 33 95

Søndrevej 38C
8700 Horsens

murerfirmaet@tinghuus.info
www.tinghuus.info

4017 2668
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Nyt fra badminton
Af Ulla Lauridsen, badmintonafdelingen

Hvor bliver den af – tiden? Bedst som 
vi er begyndt --- er sæsonen slut. 
Hvad er der så sket siden sidste nr.?
Johh…
U15 vandt turneringen. De kunne 
desværre ikke stille hold til LM, så 
det blev ved det i denne omgang.
Men pokalen pynter i klubhuset!
 Klubmesterskaberne blev afviklet 

2 torsdage i marts med pæn tilslut-
ning.
De dygtige vindere blev:
Mixdouble: Ingrid Petersen og An-
ders Thyssen
Senior single: Jan Stobberup
Oldboys single: Palle Juul
Veteran single: Lars Dencker
Senior double: Søren Sørensen og 

Nyt fra folkedans
Af Käthe Christensen

Endnu en vellykket dansesæson er 
afsluttet. Vi havde en fantastisk af-
ten i Hornborg Forsamlingshus med 
53 deltagere, hvor vi fik noget godt 
at spise og dansede til vores gode or-
kester.
 Vores legestue på Torsted skole den 
11. februar var også en fantastisk af-
ten. Vi var 92 fremmødte og havde 
Jelling-spillemændenes 11 mands or-
kester til at spille, samt Carlo Nielsen 
som danseleder,  så I kan tro der blev 
spillet igennem.
 Nu er stavgang startet op og vi hå-
ber der vil komme rigtig mange for at 
gå sammen med os. Programmet fin-
des på HattingBladets  aktivitetska-
lender, der behøves ingen tilmelding.
 Den 13. maj har vi arrangeret en 
sommerudflugt, som går til Ditlevs-
dals Bissonfarm og til Den Fynske 
Landsby. Vi håber på rigtig stor til-
slutning.
Den nye dansesæson starter den 10. 
september 2012 kl. 19:30 i Hatting 
Forsamlingshus, alle er velkomne.
Hermed ønskes alle en rigtig god 
sommer fra folkedanserne i Hatting.

Nye kontakter:
Formand:
Inga Kristensen, tlf. 7565 9404. e-
mail: kik@pc.dk
Næstformand og sekretær: 
Käthe Christensen, tlf. 7564 0269, 
e-mail: marsvej60@hotmail.com
Kasserer: 

Willy Sewerin, tlf. 7565 3692, e-
mail: willysewerin@profibermail.
dk
Bestyrelsesmedlem: 
Kristian Hartvigsen, tlf. 7564 2897, 

Stavgang /gåture 
i resten af 2012
Hatting IF Folkedansere

Vi mødes alle mandage kl. 19,00
Efter gåturen ca. kl. 20,00 finder vi 
en god egnet plads til at drikke vores 
medbragte kaffe
 Turene er gratis, og alle er meget 
velkomne
 Ved bladets udgivelse er de første 
ni ture overstået, men man kan stadig 
være med.
 Turnr. 10.  04/06  Vinten Kær, 
Brønsholmsvej 44. – Kør ind ved 
Vinten Skovvej 28.
11.  11/06  Porskær, - Degnemosen 
7.
12.  18/06  Hjarnø, - afgang fra Snap-
tun kl. 18,40
13.  25/06  Uldum Kær, - Parkering 
ved fugletårnet 
Sommerferie
14.  30/07  Elmegårdsvej 11. – Dyng-
by Strand

15.  06/08  Åbjergskovvej, - ind-
kørsel fra Schüttesvej, - Parkerings-
plads til højre
16.  13/08  Egebjerg Vandværks Sø
17.  20/08  Borre Knob, Søbyvej, - 
parkere lige forbi Schurs konferen-
cecenter
18.  27/08  Naturstien fra Lund mod 
Lundum
19.  03/09  Hedensted Golfbane, - 
Rindbækvej 6.
 Tag medlemslisten med, så vi har 
tlf. nr. – hvis vi går forkert
 Ny dansesæson starter mandag 
den 10/09 fra kl. 19,30 til 21,45
+ trinøvelser mandag den 17/09 og 
24/09 fra kl. 19,00 til 19,30

 Mød op og prøv at være med, - ny-
begyndere og øvede
De første 3 danseaftener er gratis

e-mail a.c.hartvigsen@stofanet.dk
Bestyrelsesmedlem: 
Alice Mikkelsen, tlf.7569 1069, e-
mail aamikkelsen@hotmail.com

Jan Stobberup
Oldboys double: Christian Ander-
sen og Henning Rasmussen
Stort tillykke til alle – og tak til 
alle, der har støttet badmintonafde-
lingen.
 Tilmelding til den nye sæson er 
søndag den 02.09.12. 
Vi ses!
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Agriteam Horsens  
Ejendomsmæglerfirmaet Riishøj

Agriteam Horsens
Ejendomsmæglerfirmaet Riishøj
Storegade 4, Hatting, 8700 Horsens
Tlf.: 7565 3289 Fax: 7565 3288
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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”.


