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Smedebakken 12

Spændende faciliteter 
i naturskønne omgivelser

-
-

rangementer. Kursuscenteret har bl.a. 28 enkeltværelser 

Bygholm Landbrugsskole & Kursuscenter
 8700 Horsens

www.bygholm.dk Bygholm
Landbrugsskole & Kursuscenter

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



Grethe Hansen, ny skribent for HattingBladet.
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Næste nummer

HattingBladet udkommer næste gang 
i starten af november 2012.
Deadline for indlevering af stof
til næste nummer er
den 14. oktober 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.

Tak for opbakningen
Af Hans Appel, ansvarshavende redaktør på HattingBladet

Da vi i foråret søgte efter nye ‘folk’ til at lave HattingBladet var der utrolig 
stor interesse for, om vi fandt en løsning - “for hvordan skal vi ellers følge med 
i, hvad der sker i Hatting”. Det er dejligt at få så positive tilbagemeldinger på 
det, vi har brugt en del energi på. Vores tidligere redaktør Sinnet Ellehauge 
Haag har en stor del af æren for, hvordan HattingBladet har udviklet sig - og 
det skal hun både stor ros for og tak for!
Vi har nu fået suppleret redaktionen op, så HattingBladet kan fortsætte. Sene-
ste medlem er Grethe Hansen, som især vil være vores “skrivende” medlem. 
Så har I brug for hjælp til at skrive en historie, så tag endelig fat på Grethe.
Vi i redaktionen ved naturligvis ikke alt, hvad der sker i byen - vi har meget 
brug for jeres hjælp. Jeg vil meget opfordre alle vores læsere til at tænke 
på, hvad der kan være en god historie i HattingBladet - hvad kan have inte-
resse for Hatting borgerne. Et rigtigt godt eksempel er Anja og Søren Ipsen, 
der har fortalt om, hvad der sker i “det lille hus 
ved kirken”. Det kunne eksempelvis også være 
spændende at høre om, hvad det var, der blev 
fundet på Filips Alle, hvorfor er der gravet hul-
ler i engen ved præstegården eller hvordan blev 
den nye BMX bane til noget. Så sæt dig ved 
tastaturet og skriv og suppler gerne med nogen 
gode billeder - har du brug for hjælp kan du 
kontakte Grethe Hansen - så er du med til at 
sikre, at vi fortsat har et spændende blad, der 
er værd at læse.
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 Hatting 
- et lille samfund med det hele ...
-Af Grethe Hansen, skribent HattingBladet

Da jeg flyttede til Hatting for seks år 
siden, vidste jeg, at det var her, jeg 
skulle bo og var flyttet for sidste gang 
i mit liv.
 Der var alt, hvad jeg skulle bruge, 
nyde, samt have min lille familie om-
kring mig i Horsens. Har altid været 
glad for at bo i et lille samfund, og 
når jeg kørte eller cyklede på besøg 
til Hatting , blev jeg glad, når jeg så 
skiltet Hatting, Hatting Centret, og 
vores flotte kirke på bakken, hvor den 
stod i flor – hvor der holdes gode kon-
certer både af professionelle og vores 
egne kunstnere her i Hatting. Havde 
også hørt, at der var fællesskab, samt 
et aktivitetsniveau til alle aldre, køn, 
en skole, børnehave, SFO, dagplejer, 
Hallen. Der var forretninger til dag-
lig brug, transport muligheder og 
ikke mindst vores Hatting Avis, som 
udkom hver tredje måned, formidlet 
ud i fællesskab, Kirken, spejderne, 
foreninger og støttet økonomisk også 
af de selvstændige.
 Der var og er mange skønne steder 
at gå og sidde i, altid tid til en lille 
snak på bænken, vejen eller i forret-
ningerne. Alt dette bygget op i fæl-
lesskab med Hatting-borgerne, samt 
et fantastisk Lokal-Historisk museum 
og et forsamlingshus.
 Efterhånden er det smuldret lidt 
bort, busserne indskrænket, skolen 
har mistet en årgang, de demente blev 
flyttet fra Hatting, aktivitetskontin-
gentet blev taget fra pensionisterne, 
Dagcentret er ved at blive flyttet, men 
med god støttet har vi stadig vores 
gode bager og brugsen.
 Jeg glæder mig til at få lov til at 
skrive til HattingBladet, da det for 
mig er vigtigt personligt, at kunne 
sidde med et godt blad som det er, og 
kunne tage frem fra hylden og læse 
og se, hvad der sker og foregår og 
samtidig bevare det i denne elektroni-
ske kommunikationsverden, vi har, 

og ikke mindst ikke alle har lyst og 
råd til en PC.
 Jeg ønsker for bladet, at alle kan, vil 
og har lyst til at skrive til bladet, hvad 
de oplever, har oplevet og undret sig 
over på både godt og ondt, både hvad 
der sker her i byen og ude omkring 
– og samtidig ville glæde mig, hvis 
de ældre skrev om, hvordan det har 
været i deres barndom, ungdom, fam-
iliesammenhold, leg, arbejde, skole 
osv.
 Er ved at læse ”Postkortet, som ikke 
blev sendt” skrevet af Ingrid Trier 
– Signe Trier Nielsen, og er givende 
og godt fortalt af Signe og om hendes 
tid i Hatting. Derudover vil jeg ønske, 
at børn/unge også får et par sider og 
ytre sig, så vi i fællesskab her i Hat-
ting kan få en by, som er bygget til 
børn, unge, voksne – en by som vi 
kan lide at være i, føle os trygge samt 
passe på i fællesskab, hvor der sam-
tidig er plads til ældre, børn, hunde 
– ikke en by, hvor der kun er pæne 
facader, parkeringspladser og parker. 
Kan ikke lade være med at tænke
ifølge lovgiverne, bureaukrater, de af 
os, som var børn i 1930, 40, 50, 60, 
ja til og med 1970 ikke havde over-
levet.
 Vores senge var malet med blybase-
ret maling, Vi havde ingen børnesi-
kring på medicin, døre, skabe, trap-
per, og vi cyklede uden hjelm. Som 
børn kørte vi i biler uden sikkerheds-
seler eller airbags. Og det at sidde bag 
på en ladvogn,  en varm sommerdag 
rende til stranden og svømmede, gik 
ud i skovene eller åerne m.m., var al-
tid en speciel nydelse.
 Vi drak vand fra hanen eller 
haveslangen og ikke af flasker. Skræk 
og Rædsel!
 Vi spiste brød med smør, drak soda-
vand med sukker i, men blev aldrig 
overvægtige, fordi vi var altid ude at 
lege. Vi delte gerne sodavand med 

andre og drak af samme flaske uden 
nogen rent faktisk døde af det eller fik 
maveonde. Vi brugte timer på at byg-
ge sæbekassebiler. Vi ræsede i fuld 
fart ned at bakken for så at finde ud 
af, at vi havde glemt at sætte bremser 
på. Efter nogen ture i grøften, hudaf-
skrabninger, hul på tøjet lærte vi at 
løse problemet.
 Vi tog hjemmefra tidlig morgen for 
at lege ude hele dagen i skoven, ved 
vandet, åer eller gårde i byerne, og 
kom først hjem når gadelygterne blev 
tændt. Ingen kunne få fat i os i løbet af 
dagen. Ingen mobil – ”utænkeligt”.
Vi havde ingen playstations, ingen 
TV spil, ikke 99 TV kanaler, ingen 
video/DVD film, PC’er, internettet 
eller Facebook.
 Vi havde venner! Vi gik ud og fandt 
dem og lavede aftaler.
Vi faldt ned fra træer, skar os, 
brækkede arme og ben, slog tænder 
ud, men ingen blev sagsøgt efter 
disse uheld. Det var uheld. Ingen an-
dre kunne få skylden – kun os selv. 
Husker du uheldene?. Vi sloges, blev 
gule, blå og lærte at komme os over 
det.
 Vi fandt på lege med pinde, bolde, 
elastikspring, hoppede hinkesten, 
tegnede på fliser, spiste jord og græs. 
Vi fiskede og samlede krabber. Til 
trods for advarsler var det ikke mange 
øjne, der blev stukket ud, og græsset 
voksede ikke inden i os resten af vores 
liv. Vi cyklede, gik hjem til hinanden, 
bankede på, gik lige ind og blandede 
os i samtalen. 
 Nogen elever var ikke så kvikke 
som andre i skolen, så de dumpede 
og måtte gå et år om. Frygteligt.
 Denne generation har fostret nogle 
af de risikovillige, de bedste prob-
lemløsere og investorer nogensinde. 
De sidste 70 år har været en eksplo-
sion af nyskabelser og nye ideer.
 Vi havde frihed, fiaskoer, succes-
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ser, ansvar, lærte vores bibelhistorie, 
fadervor, troen på alle er noget værd 
trods forskelligheder, hvad vi var og 
er som menneske. At der var brug for 
os alle, og vi lærte at forholde os til 
det, på godt og ondt.
 Ja endnu er det dejligt at leve og bo 
i Hatting. Vi skal passe på det vi har 
i fællesskab, kæmpe for at bevare det 
vi har sammen med vores foreninger, 
borgere, politikere, ikke kun en mand 
kan gøre det, og i fællesskab få 7. 
årgang bybus, kontingent til pen-
sionisterne til deres aktiviteter, lavet 
ordentlige cykelstier, et bump ved 
skolen Storegade med træer langs ve-
jen fra skolen og et børne/ungdomste-
ater, hallen, bruge naturen noget mere 
og passe på den. Få skraldespande 
ved busstopsteder, en hundeskov eks. 
Ved engen nede på Kirkestien. Ja for 
mig er det dejligt at leve. Sommetider 
dejligt. Helt uden at det føles stort og 
mærkværdigt – og revolutionerende. 
Ganske uden at der er sket noget 
særligt. Bare dejligt alligevel, som 
et smil, der breder sig både uden på 
og inden i kroppen. Uhm. Dejligt at 
leve.
 Dejligt at være sulten og kunne spise 
sig mæt. Dejligt at slukke tørsten med 
rent vand. Dejligt at have lyst til at le 
og have noget at le ad. Dejlig at være 
søvnig og kunne sove.
 Det er dejligt at leve. Gå i biografen, 
cykle, køre i tog, gå i kirke, se på 
træer, høre fuglene og bare sætte sig 
ned i græsset og bare være i ro.
Hvile hovedet, se et menneske over-
for en, lytte, lade samtalen komme.
Se på børn, der leget, tage et af dem 
på skødet, bare sidde og holde om det 
i en tid, og det er drjligt at være alene, 
når ensomheden er venlig og fuld af 
ro.
 Det er dejligt ikke at behøve så 
meget, ikke at være tvunget til at gøre 
så meget – ikke at have dårlig samvit-
tighed over det, men ikke gør. Det er 
dejligt at forsone sig med mangler og 
uformådenhed.
 Det er dejligt ikke at have så meget 
at kræve, hverken af sig selv og an-
dre. Det er som om smilet kom, da 
kravene forsvandt.
 Ja, det er dejligt at leve, når be-
kymringen er forsvundet ud af ens 
tilværelse – når verden ikke længere 
føles så forfærdelig trang og lille, 

men man har indset, at den også kan 
blive for stor.
 Det allerbedste, det smukkeste og 
fineste, der blideste og største, det 
findes jo der for ens forblindede øjne 
– glæden.
 Trygheden, samværet med den/dem, 
der holder af en, et samvær, der er rigt 
nok menneske mod menneske.
 Prøv – sæt dig hos et barn, uden at 
have noget at tale om, uden nogen 
bog at læse op af, uden TV, uden et 
stykke legetøj at se og vise frem. Og 
du vil se barnet, den vi voksne har 
glemt! Et eller andet sted længst inde 
måtte der alligevel findes en ro gemt. 
Og ja, hvorfor må børn, unge første 
tale om deres tanker, følelser og pro-
blemer, når de bliver voksne. 
 Alle disse billeder har jeg set her 
i Hatting, fundet gode venner, be-
kendte, naboer og ja, hvor jeg lige 
nu tænker på vores præst Anne-Sofie, 
hvor hun igen kunne fortælle en gi-
vende prædike – hvor hun den søndag 
ville formidle ud om tid – tiden i 

vores fortravlede hverdag. Hun gav 
et godt billede af det, hvor vi samti-
dig så et billede på vægen, en mand 
i fordybelse med en bog på kanten af 
en skrænt, og ikke havde set at under 
ham var en dyb afgrund, og det gav 
mig tid til at se og lytte, samt kom i 
tanke om jeg havde noget liggende 
om børn i tiden. Og nu slutte af med 
det, samt tænke på sidste vers i san-
gen hyldest til Hatting by:

Hatting, skønne by ved banen
Vi vor hilsen til dig bær
hvor vi færdes i verden
er, du hjemmet vi har kær
Vi vil værne om dit ry
skønne fortidsmindet
Hatting – Vores By

 Samtidig vil jeg sige tak fordi i vil og 
kan bruge mig til at skrive til bladet, 
men hvor det bliver svært at leve op 
til Sinnets fantastiske skribent-natur 
– men jeg vil gøre mit bedste. En ting 
jeg glæder til. 
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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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Sognepræst
Anna Sofie Andersen, Oensvej 1, 
8700 Horsens. 
Tlf: 75653105. Email: asa@km.dk

Træffes bedst tirsdag kl.10.00-11.00 
& torsdag kl. 17.00-18.00

Ferie
Anna Sofie Andersen holder ferie i 
uge 42 - 44
 Under ferie passes embedet af Dorte 
Stenberg Isaksen, sognepræst i Tam-
drup. 
Tlf: 75654522. Email: dsi@km.dk

NYT FRA KIRKEN

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
September
Søndag den 2., kl. 11.00 
v. DSI. Kirkekaffe.
Lørdag den 8., 
byfestgudstjeneste kl. 12.30.  
Søndag den 9., ingen gudstjeneste. 
Gudstjeneste i Tamdrup kl. 9.30.
Torsdag den 13., høst for 
før-skolebørn kl. 10.00.
Søndag den 16., 
høstgudstjeneste kl. 9.30.
Tirsdag den 18., 
Hattingcentret kl. 13.30. 
Søndag den 23., kl. 9.30. 
Søndag den 30., kl. 19.00 v. DSI

Oktober
Tirsdag den 2., 
Hattingcentret kl. 13.30
Søndag den 7., kl. 9.30. 
Kirkekaffe
Søndag den 14., kl. 9.30 
Søndag den 21., kl. 11.00 v. DSI
Søndag den 28., BUSK kl. 16.00 
v. DSI

November
Søndag den 4., allehelgen kl. 9.30 
v. DSI.
Søndag den 11., kl. 9.30. 
Kirkekaffe.
Søndag den 18. november, 
kl. 9.30.  
Tirsdag den 20., 
Hattingcentret kl. 13.30.
Søndag den 25., kl. 11.00. 
Familiegudstjeneste.  

Hvor intet er anført har 

Anna Sofie Andersen tjenesten.  

Kirkebilen kører til
alle gudstjenester 
Kontakt Svend Erik, Taxa, 
på tlf. 40 94 94 23
Kirkebilen skal bestilles senest dagen in-
den, 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

Børnekor                
Børnekoret under ledelse af Karin 
Vestergaard har sæsonstart tirsdag 
d. 21. august. Mødestedet er Hatting 
præstegård, konfirmandstuen i tids-
rummet kl. 14.15 - 15.45.
 Børnekoret er for piger og drenge 
fra 2. klasse og op efter. Vi synger 
rytmiske sange og salmer, vi leger, 
griner og har det sjovt sammen. Vi 
arbejder med vores stemmer, så vi 
bliver endnu bedre til at synge. 
 Koret deltager ved gudstjenesten én 
gang om måneden. 

Kor for voksne - 
under ledelse af Karen Frederiksen
Nu skal vi i gang med at synge igen!
 Vi mødes første gang onsdag den 3. 
oktober kl. 19.00-21.00 i konfirmand-
stuen i præstegården. 
 Koret synger sammen hen over vin-
teren frem til engang sidst i marts.  
 Undervejs i forløbet er vi med ved 
to gudstjenester og vi deltager i årets 
julekoncert, og den 13. dec. synger vi 
på Hattingcentret. 
 Koret er for sangglade mænd og 
kvinder, og repertoiret er primært 
sange og viser fra Højskolesangbo-
gen. 
 Pris for deltagelse er 300,- kr. 

Kirkeband - og kor
- Og det er ikke kun for børn!
Er du interesseret i at spille eller 
synge i band? 
 Så mød op tirsdag den 28. august 
kl. 18.00 i musiklokalet på Hattings-
kolen. 
 Som sanger skal man være indstillet 
på at synge på engelsk. 
 Som musiker skal man kunne spille 
et instrument. 
 Vi håber at kunne danne to bands og 
et ungdoms-/voksenkor.
 Altsammen under ledelse af John 
Pedersen. 
 De to band og koret kommer til at 
øve i forlængelse af hinanden på alle 
tirsdage i efteråret i tidsrummet 18.00 
- 20.00. Stedet er: Hattingskolens 
musiklokale.

fortsættes side 8 ...
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 Første øvegang er den 4. september 
og sidste gang er den 4. december. 
 I løbet af perioden øves der frem 
mod julekoncerten i december. 
 Evt. spørgsmål kan rettes til John 
Pedersen på tlf.: 23394663

Byfestgudstjeneste     
Lørdag den 8. september danner Hat-
ting kirke ramme for opstart af årets 
byfest med gudstjeneste kl. 12.30. 
Børnekoret synger. 

Sved for en sag                              
Vi minder om, at årets udgave af 
“Sved for en sag” foregår den 28. au-
gust 2012 kl. 18.30 - 20.30. Vi mødes 
i præstegården på Oensvej 1, hvor der 
er fælles opvarmning.

Konfirmation
Konfirmationen ligger i Hatting frem-
over i 8. klasse.                    
 Datoerne kendes ikke endnu. De 
bliver offentliggjort 1 1/2 år forud for 
konfirmationen, dvs. i det kommende 
Hattingblad. 
 Konfirmandundervisningen kan 
følges hos præsten i bopælssognet, 
eller evt. hos præsten i det sogn, hvor 
skolen ligger. 

Juniorkonfirmander
Igen i år tilbydes der juniorkonfir-
mand-undervisning for 4. klasser.  
 Undervisningen foregår hver tors-
dag i konfirmandstuen i præstegården 
og i kirken. Første gang er: torsdag 
den 6. september og sidste gang er: 
torsdag den 22. november. 
 Juniorkonfirmanderne medvirker 
ved høstgudstjenesten den 16. sep-
tember kl. 9.30 og ved gudstjenesten 
den 25. november kl. 11.00. Under-
visere: Anja Ipsen og Anna Sofie An-
dersen.

Minigudstjeneste         
Høstgudstjeneste for før-skolebørn 
(dagplejebørn, børn som går hjemme, 
børn i børnehave, børn i legestue) 
torsdag den 13. september kl. 10.00. 
Gudstjenesten varer ca. 1/2 time.

Høstgudstjeneste
Søndag den 16. september kl. 9.30. 

Tilrettelagt som familiegudstjeneste. 
Alle børn er velkomne til at være 
med til at bære høstens afgrøder ind 
i kirken. Medbring selv frugt, blom-
ster, grønt, korn eller lign. Vi mødes 
i våbenhuset kl. 9.20. Efter gudstje-
nesten er menighedsrådet vært ved et 
traktement og årets høstoffer bortlod-
des ved auktion. 

Børn
Unge 
Sogn 
Kirke...                                               
Søndag den 28. oktober holder vi 
BUSK gudstjeneste i Hatting kirke 
kl. 16.00.  Gudstjenesten her i Hatting 
er et samarbejde mellem spejderne og 
kirken.

Alle Helgens Dag
Søndag den 4. november, Alle Hel-
gens Dag, holder vi mindegudstje-
neste i Hatting kirke kl. 9.30. Efter 
gammel skik, læses navnene op på 
dem, der er døde i sognet og/eller er 
bisat eller begravet fra Hatting kirke 
siden Alle Helgens Dag sidste år. Der 
vil ved gudstjenesten være mulighed 
for at tænde lys.  

Sidste søndag i kirkeåret
I forbindelse med afslutning for ju-
niorkonfirmander holder vi familie-
gudstjeneste søndag den 25. novem-
ber kl. 11.00.

Første søndag i advent
Søndag den 2. december er der ad-
ventsgudstjeneste kl. 19.00. 
 Voksenkoret medvirker, og årets 2. 
klasser vil være særligt indbudt til 
at bære lys ind i kirken og tænde ad-
ventskransen. 
 Efter gudstjenesten er alle velkomne 
til gløgg og æbleskiver i konfirmand-
stuen. 

Sogneaften
Torsdag den 1. november 2012 
kl.19.00 afholdes efterårets sogneaf-
ten. Iben Krogsdal kommer til Hat-
ting og holder foredraget: “De måske 
kristne”. 
Iben Krogsdal (1967). Ph.d. i reli-
gionsvidenskab, tidligere religions-

forsker ved Århus Universitet, har 
forsket i moderne menneskers re-
ligiøsitet og spiritualitet og i terapeu-
tiseringen af hverdagslivet. Er i dag 
forfatter og salmedigter. 
 (Iben afsluttede i foråret provstiets 
to-årige salmemaraton med inspirer-
ende tale og indblik i nutidig salme- 
digtning).

Om foredraget: “De måske kristne” 
Synes danskerne selv, de er kristne? 
Hvad betyder kristendom egentlig 
for moderne folkekirkedanskere? Og 
hvordan tolker mennesker i dag deres 
livs med- og modgang?
 Ud fra bogen “De måske kristne” 
(april 2012, forlaget Anis) vil Iben 
Krogsdal tegne et billede af kristen-
dommen i Danmark. Over to år har 
hun indsamlet livshistorier fra helt 
almindelige folkekirkemedlemmer. 
Disse historier viser, at forståelsen 
af kristendom har forandret sig i de 
seneste generationer. Mennesker 
søger i dag mening og forklaring på 
deres livs modgang som aldrig før - 
og når de bliver ramt af sygdom eller 
modgang spørger sig selv: Hvad har 
jeg gjort galt? 
 I foredraget bliver der stillet særligt 
skarpt på den nye spiritualitet, der 
vinder frem i disse år. Der vil også 
blive lagt op til debat om “De måske 
kristne”: De mange danskere, der 
overlader troen og den kristne opdra-
gelse til de professionelle - præsterne - 
mens de selv har travlt med alt muligt 
andet. Alle er hjertelig velkomne.  
 Der serveres kaffe med kage for 
20, - kr.

På vegne af menighedsrådet
Grethe og Erhardt
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Tjek på vinduer
www.thema.dk

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

Børnekorets udflugt
2012 til Givskud

Zoo.
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 Menighedsrådsvalg 2012
Nu er der igen tid til menighedsråds-
valg ved Hatting Kirke.
 Der er orienteringsmøde om det 
kommende menighedsvalg, og det 
finder sted torsdag 13. september kl. 
19 i konfirmandstuen i Præstegården. 
 Men hvis du har interesse i kirken 
og de aktiviteter, der udgår herfra 
– og hvis du kunne tænke dig at have 
medindflydelse på, hvordan lagkagen 
skal skæres – så mød op! 
 Det er NU, du har chancen, og du 
skulle seriøst overveje at gribe den, 
for det varer fire år, før den kommer 
igen. 

Orienteringsmødet er delt i to dele: 
Første del er en orientering om arbej-
det i de forløbne fire år og en orien-
tering om, hvordan selve valget fore-
går. 

Dagsorden for denne del 
af mødet er følgende: 
1. Formanden Erhardt Nielsen aflæg-
ger beretning 
2. Formanden for valgbestyrelsen 
Grethe Laursen gennemgår reglerne 
for valget. 
3. Kaffe. 

Mødets anden del 
har følgende dagsorden: 
4. Skal der opstilles en fællesliste? 
Er svaret ja, gennemgås reglerne for 
opstilling af en sådan liste. 
5. Valgmetode (prioriteringsmetoden) 
gennemgås. 
6. Forslag og valg af kandidater til li-
sten (der skal være seks kandidater og 
to suppleanter på listen). 
 Har du lyst til at være medlem af 
menighedsrådet, kan det anbefales, at 
du selv sørger for, at der er personer 
til stede, som vil foreslå dig og stem-
me på dig. 

Regler for orienteringsmødet 
Orienteringsmødet er offentligt. 
 Menighedsrådet har kompetence 
til at beslutte, hvordan mødet skal 

bekendtgøres, og kan her overveje 
bekendtgørelse i den lokale presse, 
kirkebladet eller ved opslag på kirke-
døren eller i våbenhuset. 
 Det er ikke tilstrækkeligt, at mødet 
alene bekendtgøres fra prædikesto-
len. 
 Menighedsrådet kan beslutte, at der 
i forlængelse af orienteringsmødet 
afholdes et egentligt opstillingsmøde. 
Det er ikke et krav, at menighedsrådet 
tager initiativ til afholdelse af opstil-
lingsmøde, men hvis der afholdes et 
sådant møde i forlængelse af oriente-
ringsmødet, bør det nævnes ved be-
kendtgørelsen af orienteringsmødet. 
 Kandidatlister udarbejdes uafhæn-
gigt af orienteringsmødet, men kan 
eventuelt udarbejdes i forbindelse 
med dette. 
 Det er ikke en betingelse for ud-
færdigelse af en kandidatliste, at kan-
didaterne eller stillerne har deltaget i 
orienteringsmødet, 

Regler for menighedsrådsvalget 
Eventuelle kandidatlister - udover 
den liste der bliver udarbejdet ved 
orienteringsmødet 13. september - 
skal afleveres hos Tove Schack-Niel-
sen, Korningvej 24 eller hos Erhardt 
Nielsen, Gedhøjen 53. Dette kan tid-
ligst ske tirsdag 25. september 2012 
og skal senest ske tirsdag 2. oktober 
kl.19.00. 
 Såfremt der IKKE bliver afleveret 
alternative kandidatlister indenfor 
dette tidsrum, vil personerne på den 
liste, der bliver udarbejdet ved orien-
teringsmødet 13. september automa-
tisk være valgt. 
 Hvis der viser sig at være mere end 
én forskriftsmæssig liste afleveret i 
rette tid, skal der være valg den 13. 
november 2012. 
 Valgbestyrelsen foranlediger da, 
at der bliver udsendt valgkort til alle 
medlemmer i sognet, samt til sogne-
båndsløsere. 
 Valgsted og åbningstid vil blive be-
kendtgjort i god tid. 

 Menighedsrådet er der, hvor man 
får indflydelse på kirken liv. Hvis der 
efter 2. oktober er opstillet mere end 
en liste, bliver der kampvalg 13. no-
vember 2012. 

Krav i forbindelse 
med kandidatlister
Det er et krav: 
- at kandidaterne er medlem af folke-
kirken, er mindst 18 år og har dansk 
indfødsret. 
- at valgbestyrelsen udpeger to per-
soner, der er bemyndiget til at mod-
tage kandidatlisterne. Mindst en af de 
udpegede personer skal have bopæl i 
menighedsrådskredsen og en person 
kan godt bemyndiges til at modtage 
kandidatlister, selv om vedkommen-
de forventes at være kandidat/stiller 
ved valget.
- at kandidatlisterne skal indleveres 
på den af Kirkeministeriet godkendte 
formular. 
- at kandidatlisterne skal indeholde 
oplysning om kandidaternes og stil-
lernes navn, bopæl og personnum-
mer. 
 Kandidater skal anføres med ved-
kommendes fulde navn - dvs. det 
fulde navn som vedkommende er 
registreret med i CPR. Kaldenavne 
kan dog anføres i en parentes efter 
det fulde navn i det særlige tilfælde 
og kun i det særlige tilfælde, hvor der 
er anført to identiske navne på samme 
kandidatliste. 
- at en kandidatliste kan indeholde 
færre kandidater end det antal med-
lemmer, der skal vælges (f.eks. er en 
enkelt kandidat tilstrækkeligt). 
- at en kandidatliste højst må inde-
holde navne på seks kandidater mere 
end det antal medlemmer, der skal 
vælges til menighedsrådet og mindst 
én kandidat. 
- at hver kandidatliste skal være un-
derskrevet af mindst 5 og højst 15 af 
menighedsrådskredsens vælgere som 
stillere. 
- at anmeldelsen af kandidatlisten 
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skal indeholde oplysning om, hvilken 
stiller valgbestyrelsen kan rette hen-
vendelse til vedrørende listen. 
- at den, der indleverer kandidatli-
sten, har ret til på en medbragt gen-
part af listen at få kvittering af den 
modtagelsesberettigede person for 
indleveringen med angivelse af tids-
punktet. 
- at det på kandidatlisten skal være 
angivet, om kandidaterne er opstillet 
sideordnet eller i prioriteret række-
følge. 

Kandidaterne på kandidatlisten skal 
være angivet i den rækkefølge, som 
de ønskes opført i på stemmesedlen, 
uanset om de er opstillet prioriteret 
eller sideordnet. 

Er kandidaterne sideordnet opstillet, 
og indeholder listen navne på flere 
kandidater end det antal, der skal væl-
ges, skal stillerne have bestemt, hvil-
ke af listens kandidater, der skal være 
medlemmer af menighedsrådet, og 
hvilke der skal være stedfortrædere, 
i tilfælde af, at afstemningen aflyses 
som følge af, at der kun er indleve-
ret denne ene kandidatliste til valget. 
Stillerne skal ligeledes have bestemt, 
hvem der skal betragtes som først 
valgt, hvis afstemningen aflyses. 

Er kandidaterne opstillet i priorite-
ret rækkefølge, er denne rækkefølge 
afgørende for, hvilke kandidater der 
betragtes som medlemmer af rådet 
og hvilke som stedfortrædere, samt 
hvem der er først valgt, hvis afstem-
ningen aflyses. 

Man kan således ikke opstille som 
stedfortræder på en kandidatliste, 
men kun som kandidat. Er der opstil-
let flere kandidater end det antal, der 
skal vælges, er det dog kandidaterne 
og stillerne selv, der ved tilkende-
givelse derom på kandidatlisten, jf. 
ovenfor, tager stilling til, hvem af 
kandidaterne, der skal være stedfor-
trædere i tilfælde af aftalevalg. 

Stillere og kandidater 
Ingen kan være stiller for mere end én 
kandidatliste eller for en liste, hvorpå 

den pågældende selv er opført som 
kandidat. En stiller for en liste kan 
derimod godt være kandidat på en an-
den liste. 
 Ingen kan opstilles som kandidat 
på mere end én liste. En kandidat på 
en liste kan være stiller for en anden 
liste. 

 Ingen kandidat må anføres på en 
kandidatliste uden vedkommendes 
samtykke, der skal foreligge skriftligt 
for valgbestyrelsen. 
Spørgsmål vedrørende valget besva-
res af valgbestyrelsens formand Gre-
the Laursen på tlf. 75653210 eller 
28604186.

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 

Ledelsen i Hatting Y Men’s klub
har følgende sammensætning

Ingeborg Pedersen
(præsident)

Peter Rabjerg
(vicepræsident)

Connie Jensen
(sekretær)

Einar Jørgensen
(skatmester)

Knud Jørgensen
(pastpræsident)
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Ugens dage

Hver mandag
09.30-11.30 EDB for let øvede 
 v. Hans Johansen og Grethe Laursen.
10.30  Stolegymnastik 
 v. Anna Mikkelsen 
 og Ellen Berthelsen.
12.00-14.00  EDB for begyndere 
 v. Aase Thyssen, Jens Jørgen Andersen
 og Kristian Korsholm.
12.45-14.30  En tur på løbebåndet i motionslokalet  
 med Erik Bjerring.
14.00  Keramik v/ Oda Pedersen.
14.30-16.30 EDB for let øvede 
 v. Aase Thyssen og Kristian Korsholm.
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 EDB billedbehandling 
 v. Hans Johansen og Kristian Korsholm.
10.00-15.00 Håndarbejde v/ Else Larsen.
10.00-12.00  Værkstedet er åbent, kom ned og vær  
 kreativ med træ.
 v. Åge Præcius og Børge Hansen.
13.00-15.00 EDB for øvede v. Hans Johansen 
 og Helge Simmelsgaard.
13.00-15.00 Kort spil v/Ulla bækgaard i cafeen. 
 (Onsdag i ulige uger).
13.00-15.00  Petanque v/ Helge Simmelsgård. 
 1. august - 3. oktober.
15.00-17.00 Petanque v. Kristian Korsholm. 
 1. august - 3. oktober.

Hver Torsdag
09.00-11.00  EDB for begyndere v. Peter Rabjerg,  
 Grethe Laursen og Ole Jensen.
10.00-11.00 En tur på løbebåndet i motionslokalet 
 v/ Erik Bjerring.
10.15-11.30 Litteratur gruppe v/ Bent.
 (Opstart 2. august).
13.00-15.00 EDB for let øvede 
 v. Mogens Bechmann
 og Jens Jørgen Andersen. 

9.30-11.30 Den sidste torsdag i hver måned 
 er der 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-
kelt stående 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. 24959033

Hatting Centrets
midsommerfest

Torsdag den 21. juni holdt vi midsommerfest. Der var ca. 
150 mennesker der mødte op og alle havemøbler kom i 
brug. Vejret var skønt og solen skinnede.
 Birthe Henriksen, der har været sognepræst vikar for 
Anne Sofie Andersen holdt båltalen. Centerrådet solgte 
pølser, øl og sodavand og de stod for tombolaen, som
næsten blev udsolgt. Midsommerfesten startede kl. 19.00 
og sluttede ca. kl. 22.00.
 Aftenen igennem sang Gulla -  og John og Rigmor spil-
lede på harmonika.
 Kl. 20.15 holdt præsten båltale. Kl. 20.30 blev bålet 
tændt og heksen sendt afsted. Kl. 21.00 trak de fleste ind i 
cafeen, hvor Gulla, John og Rigmor igen sang og spillede 
for os. De havde sanghæfter med så der blev også sunget 
en del fællessange.
 Det var en rigtig hyggelig aften.
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Tirsdag den 6. kl.13,30  
Gudstjeneste v/ sognepræst Anne Sofie.

Onsdag den 22. kl. 13.30
Åben hus. Fra kl. 13.30-14.30 er der mulighed for at 
gå rundt og se de forskellige aktiviteter huset kan til-
byde. Kl. 14.30 er der kaffe hvor aktiviteten er vært 
ved kaffen. 

Torsdag d.30. kl. 10.00
Lyngtur med Centerrådet. Fælles afgang fra centret. 
50 kr. inkl. mad, drikkevarer.

Lørdag d. kl. 10.00
Hatting centrets loppemarked. 
(Dato er ikke på plads endnu).  
 
Tirsdag d. 11.  kl. 19,00
Banko v/ Centerrådet.

Torsdag d. 13. kl. 13.00
Blå tur v/ Centerrådet.

Onsdag d. 3. kl. 13.30
Modeopvisning ved Smartex tøj.

Torsdag d. 4. kl. 11.30-13
Influenza vaccination.

Tirsdag d. 9. kl. 19.00
Banko v/ Centerrådet.

Torsdag d. 11. kl. 10.00 
Tema dag med Simon Legsgaard.
(Forstander på Branbjerg Højskole.
 
Torsdag d. 25. kl. 13.30
Blå tur med Centerrådet. 

Onsdag d. 31. kl. 13.30
Salg af lingeri ved Mette frost 
fra Femina i Horsens.

Tirsdag d. 6. kl. 12.00
Hatting Centrets løvfaldsfest.

Tirsdag d. 13. kl. 19.00
Banko ved Centerrådet.

AUGUST

SEPTEMBER

Lørdag d. 1. kl. 10.00
Hatting Centrets julemarked.

Tirsdag d. 4. kl.12.00
Hatting Centrets julefrokost.

Tirsdag d. 11. kl. 19.00
Banko ved Centerrådet.

Torsdag d. 13. kl. 13.30
Julekoncert ved Hatting Kirkes voksen kor.
  
OBS : Der kræves brugerkort for at deltage i de faste 
aktiviteter. Har man ikke brugerkort skal man til en-
kelt stående 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. 24959033.

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

Midsommerfesten på Hatting Centret.
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 Sommerudflugt
Af Käthe Christensen, Sekretær

Søndag den 13. maj havde folkedan-
serne i Hatting en dejlig tur til Fyn. 
Vi startede i bus fra brugsen i Hatting 
kl. 8,00 med 35 personer. Vi kørte ind 
på rastepladsen ved Lillebælt, hvor vi 
spiste vores medbragte rundstykker. 
Derefter kørte vi til Ditlevsdal Bison-
farm. Der fik vi en rundvisning med 
traktor og vogn, - så vi kom meget 
tæt på okserne. De fortalte hvordan 
de opdrætter de amerikanske bison-
okser, og hvordan de avlede på dem, 
ligeledes om deres eksport, blandt an-
det til Rusland. Det er også en måde, 
at bevare de store dyr på i fremtiden. 
Efter rundvisningen lukkede de deres 
gårdbutik op, hvor de blandt andet 
havde en slagterforretning med Bi-
sonoksekød, som vi kunne købe med 
hjem. 

 Derefter kørte vi til Den Fynske 
Landsby, hvor alt så ud som på H. C. 
Andersens tid, desværre var der ingen 
aktiviteter, men det var spændende, at 

gå rundt og se hvordan de levede på 
den tid.
 Vi spiste vores medbragte frokost 
i den gamle landsby hvor vejret var
dejligt, tørt og solrigt.
 På vejen hjem tog vi et smut forbi 

Langesø Slot (hvor der før var løg-
park) og fulgte den naturskønne gam-
le Rugårds landevej (som er fredet) til 
Middelfart via Brenderup og tilbage 
til Hatting hvor vi landede kl. ca. 
18,oo.

 Nyt fra folkedanserne 
i Hatting
Af Willy Sewerin

Vi sluttede med sommerfolkedansen 
den 20. juni på Torstedskolen.
 Vi starter på en ny sæson med folke-
dans i Hatting Forsamlingshus, man-
dag den 10. september kl. 19,30 til 
21,45.
 De efterfølgende 2 mandage starter 
vi med trinøvelser kl. 19,00 til 19,30. 
Det er især for nybe-gyndere, men 
alle må meget gerne være med, de-
refter er der almindelig danseaften 
fra kl. 19,30 til 21,45. Vi danser hver 
mandag, med und-tagelse i skole-
ferien uge 42 og 7. Medbring selv 
kaffekurven, - øl og vand kan købes.

 Danseleder er igen i år Anchen Sø-
rensen og spillemænd er Otto Just, 
Arne Mikkelsen, Stephan Hansen, 
Henning Pleshardt og Palle Mik-
kelsen.
 Mød op og få motion på en sjov 
måde, alle er meget velkomne.
Kom op af sofaen og prøv de 3 første 
danseaftener, - gratis. 
Sæt allerede krys i jeres kalender. 

Vi afholder folkedansebal / legestue 
på Torstedskolen fredag den 9. no-
vember 2012 kl. 19,30 til 23,30. Dan-
sen ledes af Anchen Sørensen. Musik-

ken spilles af vores egne spillemænd 
+ flere.
 Juleafslutning: mandag den 10. de-
cember 2012. Start igen mandag den 
7. januar 2013. Sæt allerede krys i 
jeres kalender.

Vi afholder folkedansebal / legestue 
på Torstedskolen fredag den 8. feb-
ruar 2013 kl. 19,30 til 23,30. Dansen 
ledes af Lone Schmidt. Musikken 
spilles af Bachætte. Sidste danseaften 
er mandag den 25. marts 2013.
Sæsonafslutningsfest + Sommerud-
flugt kommer senere.
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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.

Fælles-
spisning 
i forsamlingshuset!! 

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

Hatting Borgerforening. 

8

 Aktivitetsdag 
i Hatting
Den 8. september 2012
Af Festudvalget

Efter initiativ af Hatting Idrætsfor-
enings hovedbestyrelse er nogle af de 
lokale foreninger og nogle af de lo-
kale forretninger gået sammen om at 
lave en aktivitetsdag for Hatting.
 Dagen vil starte med en gudstje-
neste kl. 12.30 i Hatting Kirke. Det 
vil være en ”familiegudstjeneste”, og 
desuden vil børnekoret synge.

 Derefter vil der være 10 konkur-
rencer på sportspladsen for alle 
tilmeldte hold. Konkurrencerne er 
nogle, som alle uanset alder og køn 
kan deltage i, og et hold skal bestå 
af 4 voksne og 4 børn (til og med 
6.  klasse). Et hold kan være en vej, 
et firma, en familie - kun fantasien 
sætter grænser, så sammensæt alle-
rede nu dit hold! Der bliver i uge 
32 omdelt tilmeldingssedler til alle 
husstande.
 Dagen afsluttes med grillfest på 
Brugsens parkeringsplads.
 Hele dagen kan der købes øl, 
vand, kaffe og kage på sportsplad-
sen og spejderne vil være der med  
snobrød og andre ting. I ugen op 
til dagen vil der være mulighed for 
at købe en Hatting-kage hos bage-
ren. Al fortjenste går til støtte til de 
lokale foreninger, så vi fortsat kan 
have et godt idræts- og forenings-
liv i Hatting.
 Hvis du ikke selv stiller op på et 
hold, så kom og støt dine favorit-
ter!
Vi ses til en god dag i Hatting.
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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 badminton
Af Ulla Lauridsen, formand for badmintonafdelingen

Hvis du gerne vil spille badminton i 
Hattinghallen i den kommende sæ-
son og ønsker en bestemt tid, skal 
du møde op i klubhuset søndag den 
02.09.2012.
 Træningstiderne bliver fordelt kl. 
09.00 - så hvis du ikke er “fleksibel”, 
er det vigtigt at komme i god tid, da 
tiderne bliver fordelt efter “først-til-
mølle-princippet”.
 Husk kontanter - og for nye med-
lemmer et udfyldt tilmeldingskort!

I år har vi fået tildelt følgende tider:
Mandag: 15.00 - 18.00 
(16.00 - 18.00 er reserveret 
til instruktion for børn og unge!)
Tirsdag: 17.00 - 18.00

Onsdag: 15.00 - 19.00
Torsdag: 19.00 - 23.00
Kontingent: 
(bemærk ændringerne!)
15.00 - 17.00  og  
22.00 - 23.00:     500,- kr.

7.00 - 22.00: 1.500, - kr.

Instruktion:    250, - kr.

Sæsonen starter mandag den 
03.09.2012 og slutter 25.04.2013!

Evt. ledige timer kan reserveres hos 
Ole Tinghuus - tlf.nr. 40172668 til 
den 24.09. - herefter hos Ulla Laurid-
sen tlf.nr. 75653685.

lidt ud over det sædvanlige

Vi holder åbent:
MANDAG TIL SØNDAG

VI KAN TILBYDE:
APOTEKERSALG

TIPS & LOTTO
BILLIG BENZIN

EGEN SLAGTER
ET VÆLD AF VARER

.. OG ALTID ET GODT HUMØR

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

9.00 - 19.00HATTING 
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 Nyt fra gymnastik
Af Line Juul, formand for gymnastikafdelingen

Gymnastikafdelingen byder endnu 
engang velkommen til en ny sæson, 
som starter i uge 36, mandag d.3/9-
12.
 Efter sommeren er vi klar med et nyt 
program med hold som helt sikkert 
passer til alle i familien. Se Program 
2012/13.
 Vi fortsætter med de samme hold 
som sidste sæson, men vær opmærk-
som på at blandet springhold er delt 
fra 3.-4. kl. og 5.-7. kl.
 Vi glæder os til at se rigtig mange 
gymnastik interesserede til sæson-
start og alle skal være så velkomne. 
Vel mødt !
 Mange sommer hilsner fra gymna-
stikbestyrelsen.
 

Aktivitetskalender for 2012/13
September:
Sæsonstart 3. september.
 
Oktober
Efterårsferie i uge 42.
 
November/December
Juletræsfest (dato følger).
 
Juleferie uge 51,52,01 
(nærmere datoer ifølge instruktører).
Skolen har julelukket 
fra d.21/12-12 til d.2/1-13.
 
Januar
Opstillingsmøde 
(nærmere dato følger).
 

Hatting Idrætsforening
Gymnastikprogram 2012 / 2013

HOLD TID INSTRUKTØR STED START KONTINGENT
Forældre/Barn Man. Kl. 17.00 – 17.50 Trine Edvardsen tlf. 25 79 55 38 Hattingskolen Uge 36 Kr. 500,00

Pigerytme 2.- 4. kl. Man. kl. 18.00 – 19.00 Gitte Maj tlf. 75 65 31 22
Berit Berdin Jensen tlf. 75 65 37 22

Hattingskolen Uge 36 Kr. 500,00

Bodytoning Man. kl. 19.00 – 20.15 Mona Mikkelsen tlf. 50 95 11 78 Hattingskolen Uge 36 Kr. 550,00

50+ Tirs. kl. 15.30 – 16.30 Elisa Green tlf. 75 65 36 35 Hattingskolen Uge 36 Kr. 550,00

Zumba Tirs. kl. 17.30 – 18.30 Tina Van Deurs Pedersen
Tlf. 76 65 38 50

Hattingskolen Uge 36 Kr. 550,00

Bl. Spring 5.-7. kl. Tirs. kl. 18.45 – 20.00 John Brogaard tlf. 76 26 54 45

Mads Bruun tlf. 28 45 02 83

Hattingskolen Uge 36 Kr. 500,00

Drenge/Herre Spring Tirs. kl. 20.00 – John Brogaard tlf. 76 26 54 45
Lasse Pedersen tlf. 21 34 34 23

Hattingskolen Uge 36 Kr. 550,00

Puslinge 3-4 år Ons. kl. 16.40 – 17.30 Per Gundersen tlf.75 65 31 90
Mette, Anne, Martin, +1 mere

Hattingskolen Uge 36 Kr. 500,00

Børnegymnastik
5-6 år (Børnehavebørn)

Ons. kl. 17.40 – 18.30 Line Juul 28 30 35 54
Frida, Emil, Anne, Lærke

Hattingskolen Uge 36 Kr. 500,00

Springpiger 0.-2. kl. Tors. kl. 15.30 – 16.45 Christina Nielsen tlf. 75 65 38 61
Julie, Maria, Cecilie + 1 mere

Hattingskolen Uge 36 Kr. 500,00

Turbodrenge 0.-2. kl. Tors. kl. 17.00 – 18.15 Lasse Pedersen tlf. 21 34 34 23
Jesper, Lene

Hattingskolen Uge 36 Kr. 500,00

Bl. Spring 3.-4. kl. Tors. kl. 18.30 – 19.45 Lasse Pedersen tlf. 21 34 34 23
Jesper, + 1 mere

Hattingskolen Uge 36 Kr. 500,00

Vi forbeholder os ret til at lukke holdet, hvis der ikke er nok deltagere. Formand for HIF- Gymnastikafdeling
Max 30 tilmeldinger pr. hold. Line Juul Tlf. 28 30 35 54
NB! Ret til ændringer forbeholdes.

Februar
Instruktørmøde 
(nærmere dato følger).
Vinterferie i uge 7.
 
Marts
Ekstratræning i Hallen 
søndag d.3/3-13.
Børnestævne 
på Flemming Efterskole 
lørdag d.9/3-13.
Forårsopvisning i Hallen 
søndag d.10/3-13.
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 Hold- og træningstider
Håndbold
Af Bjarne Skjøtt Sørensen, formand for håndboldafdelingen

TIRSDAG
Tidspunkt Hold Træningsstart

15.00 - 16.00 U6 - U7, årgang 2005-2008 Uge 36
 Træner: Helene Nygaard, tlf. 29291460

16.00 - 17.00 U12 piger, årgang 2000-2001 Uge 33
 Træner: Uafklaret

16.00 - 17.00 U10 drenge, årgang 2002-2003 Uge 33
 Trænere: Maibritt Nielsen, tlf. 51883980 
 Nanna Landrock
 Jens-Anthon Bach 

18.00 - 19.30 U14 piger, årgang 1998-1999 Uge 33
 U16 piger, årgang 1996-1997
 Trænere: Karen Marie Wells, tlf. 75653930
 Bo Nielsen
 Michael Nielsen

19.30 - 21.00 U18 piger, årgang 1994-1995 Uge 33
 Damer
 Træner: Bo Nielsen tlf. 20925759

21.00 - 22.30 Herrer Uge 33

TORSDAG
Tidspunkt Hold Træningsstart
15.00 - 16.00 U8 piger/drenge, årgang 2004 Uge 36
 Træner: Sanne Munch Jensen, tlf. 60196930 

16.00 - 17.00 U10 piger, årgang 2002-2003 Uge 33
 Trænere: Maibritt Nielsen, tlf. 51883980
 Nanna Landrock
 Jens-Anthon Bach

16.00 - 17.00 U12 piger, årgang 2000-2001 Uge 33
 Træner: Uafklaret

17.00 - 18.00 U14 piger, årgang 1998-1999 Uge 33
 U16 piger, årgang 1996-1997
 Trænere: Karen Marie Wells, tlf. 75653930
 Bo Nielsen
 Michael Nielsen

18.00 - 19.00 U18 piger, årgang 1994-1995 Uge 33
 Damer
 Træner: Bo Nielsen, tlf. 20925759

Til næste håndboldsæson tilbyder vi 
nedenstående hold. Vi mangler træ-
nere/holdledere til U12 piger, så hvis 
der er nogle som skulle være interes-
seret så kontakt Bjarne Skjøtt Søren-
sen, tlf. 76265040.
  U12 drenge spiller i den kommende 
sæson i Torsted IF regi. Kontakt Boris 
Jensen (træner for U12 drenge) på tlf. 
21755875 for yderligere oplysninger.

Bemærk ! 
Der kan komme ændringer til træ-
ningstiderne afhængig af, om der kan 
stilles hold i de forskellige alders-
grupper. 
  Følg med på hattingbladet.dk eller 
ved opslag i hallen og på skolen.

Lige en lille reminder 
vedr. Løbet her i Hatting
Vangs Bageri sælger løbebrød til for-
målet “ Sved for en sag “ hvor vi
samler penge ind til RED BARNET- 
horsens afd.
 For hver solgte brød giver vi 5 kr 
videre til denne organisation, som 
hjæper resourse svage familier og de-
res børn. Vi håber at pengene kan gå 
til nogle rigtig gode oplevelser,
det kan jo være store som små. Men 
vi ved jo fra os selv, at det ikke altid 
er de store dyre oplevelse som vi hu-
sker !
 Vi håber alle vil være med til på 
hver sin måde, at støtte op omkring 
arrangementet som Hatting Mening-
hedsråd igen er vært for i år.
Selve løbet er Tirsdag d 28.August 
2012 ved Præsteboligen. Mangler du 
lige at fin pudse formen så er vi nogle 
super seje borgere som fortræner hver 
tirsdag og torsdag kl 18.00 med start 
fra Super Brugsen. Alle er velkomne.  
På gensyn til endnu et godt formål. 
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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

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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 Gymnastikprogram 2012-13
Generel information

Tilmelding: Første træningstim.
Betaling: Giroindbetalingskort.
Aktiviteter: Se aktivitetskalender.

Gymnastikafdelingen forbeholder sig 
ret til at lukke holdet, hvis der ikke er 
tilstrækkeligt mange deltagere, og ret 
til at ændre i nedenstående program.

Sæsonstart 
mandag den 3. september 2012
Hold: Forældre/Barn
Tid Mandag kl. 17.00-17.50
Sted Hattingskolens gymnastiksal
Pris Kr. 500,00
Instruktører 
Trine Edvardsen. Tlf. 25 79 55 38
Tag dit barn med til Forældre/Barn 
gymnastik. Her hygger vi os  og 
børnene får lov til at bruge alt deres 
energi.
 Vi hopper og danser til forskelligt 
musik og alle redskaberne vil blive 
taget i brug. Der vil også blive sunget 
forskellige sange.
Jeg glæder mig til at se jer

Hold: Pigerytme 2.-4. kl.
Tid Mandag kl. 18.00-19.00
Sted Hattingskolens gymnastiksal
Pris Kr. 500,00
Instruktør 
Berit Berdin Jensen. Tlf 75 65 37 22
Gitte Maj. Tlf. 75 65 31 22
Kunne du tænke dig at få gang i den 
rytmiske gymnastik, så mød  op på 
vores hold. Her vil vi lave alle for-
mer for rytmisk gymnastik, Hip Hop, 
Funk og dans. Vi vil også få gang i 
nogle håndredskaber.  
 Er dette noget for dig, hvor god 
musik og godt humør vil forekomme 
i hver time, så mød op til Pige Ryt-
me. Vi glæder os til at se jer. Gitte og 
Berit.
                    
Hold: Bodytoning 
Tid Mandag  kl. 19.00-20.15
Sted Hattingskolens gymnastiksal
Pris Kr. 550,00
Instruktør 
Mona Mikkelsen. Tlf. 50 95 11 78

En time hvor alle kan deltage uan-
set om du har trænet før eller bare 
brænder for at komme i gang med no-
get motion. Alle er velkommen.
 Vi får pulsen op og sved på panden 
til god musik.
 Der bruges redskaber som giver be-
lastning på øvelserne for at stramme 
op omkring mave – balle lår/arme.
 Kort sagt en time hvor hele kroppen 
bliver rørt, timen afsluttes med stabi-
litets- og udstrækningsøvelser.

Hold: 50+ 
Tid Tirsdag kl. 15.30-16.30
Sted Hattingskolens gymnastiksal
Pris Kr. 550,00
Instruktører 
Elisa Green. Tlf. 75 65 36 35
For mobile M/K’er fra 50 år og op.
 Med god musik og godt humør vil du 
få en grundig opvarmning og træning 
af musklerne, som styrker kroppens 
stabilitet, mobilitet, smidighed og ud-
holdenhed. Der vil blive anvendt for-
skellige håndredskaber som redon-
dobolde, elastikker og tøndebånd.
 Timen afsluttes med udstrækning og 
afspænding.

Hold: Zumba
Tid Tirsdag kl. 17.30-18.30
Sted Hattingskolens gymnastiksal
Pris Kr. 550,00
Instruktør  
Tina Van Deurs Pedersen 
Tlf. 76 65 38 50
Indhold Zumba® er sjov og glædes-
fyldt motion for alle! Kom og vær 
med til skøn dans til latinamerikanske 
rytmer. Jeg glæder mig til at se DIG.
 
Hold: Bl. Spring 5.-7. kl. 
Tid Tirsdag kl. 18.45 – 20.00
Sted Hattingskolens gymnastiksal
Pris Kr. 500,00
Instruktør 
John Brogaard. Tlf. 76 26 54 45
Hjælpeinstruktør
Mads Bruun. Tlf. 28 45 02 83
Går du med en drøm om ”The Fly-
ing Superkids” i maven, så er det des-

værre kun ganske få der slipper igen-
nem nåleøjet til et af verdens bedste 
børnehold, men derfor skal det ikke 
afholde dig fra at dyrke springgym-
nastik, hvor du bliver udfordret og 
lærer spring, smidighed og styrke…  
Vi skal lave en masse spring og blive 
bedre til dem du allerede kan. Der vil 
i år blive sat fokus på teknik og rigtig 
udførelse af springene, så de bliver 
endnu flottere at se på. Kom frisk og 
glæd dig over et mix af gymnastik, 
spring og tumling. 

Hold: Drenge/Herre spring 
Tid Tirsdag kl. 20.00-?
Sted Hattingskolens gymnastiksal
Pris Kr. 550,00
Instruktør 
John Brogaard. Tlf. 76 26 54 45
Lasse Pedersen. Tlf. 21 34 34 23
Drenge/herre gymnastik er for dig 
som vil have rettet ryggen ud, have 
det sjovt med en flok ”gamle” gym-
naster, eller genoplive nogle af de 
”gamle dage”. Holdet er også for dig, 
som blot vil dyrke gymnastik i andre 
lidt mere frigjorte omgivelser end du 
plejer. 
 Holdet er både for den øvede gym-
nast, men også for dig som aldrig har 
lavet gymnastik før. Vi vil med gedi-
gen grundgymnastik og andre former 
for opvarmning hjælpe hinanden til 
at kontrollere Airtrack, trampet, plint, 
hest mv.

Hold: Puslinge 3-4 år
Tid Onsdag kl. 16.40-17.30
Sted Hattingskolens gymnastiksal
Pris Kr. 500,00
Instruktør 
Per Gundersen. Tlf. 75 65 31 90
Hjælpeinstruktører 
Mette, Anne, Martin
Vi skal styrke motorikken gennem 
leg og øvelser, samtidig med at vi har 
det sjovt.
 Vi har sanglege, abe-baner, boldspil, 
kolbøtter og meget, meget mere. Så 
mød op – Vi glæder os til at se dig.
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Hold: Børnegymnastik 5-6 år 
(børnehavebørn)
Tid Onsdag kl. 17.40-18.30
Sted Hattingskolens gymnastiksal
Pris Kr. 500,00
Instruktør 
Line Juul. Tlf. 28 30 35 54
Hjælpeinstruktører 
Frida, Emil, Anne og Lærke
Kære gymnastikglade børn !
 På Børnegymnastik 5-6 år skal vi 
lave gymnastik der stimulerer børne-
nes motorik og der vil blive fuld fart 
på hele timen.
 Redskabsbanen vil blive flittig brugt, 
samt staffetter, konkurrencelege, 
boldspil, sanglege, og meget mere. 
Husk drikkedunk med vand, da vi 
holder en lille drikkepause midt i ti-
men.
 Vi glæder os til at se dig.

Hold: Pigespring 0.-2. kl.
Tid Torsdag kl. 15.30-16.45
Sted Hattingskolens gymnastiksal
Pris Kr. 500,00
Instruktører 
Christina Nielsen. Tlf. 75 65 38 61
Hjælpeinstruktører 
Julie, Maria, Cecilie
På pigespring 0. -2. kl. skal vi 
blive gode til at stå på hænder, lave 
vejrmøller,og saltoer både forlæns og 
baglæns. Vi skal springe i trampolin 

og på air-tracken, og lave en lille se-
rie til opvisningen. Vi glæder os til at 
se dig. 

Hold: Turbo Drenge 0.-2. kl.
Tid Torsdag kl. 17.00 – 18.15
Sted Hattingskolens gymnastiksal
Pris Kr. 500,00
Instruktør 
Lasse Pedersen Tlf. 21 34 34 23
Hjælpeinstruktører 
Jesper og Lene
Med 225 km/t vil vi få airtracken til at 
ryge, og fjedrene i    
trampolinen skal spændes til bris-
tepunktet. God grundgymnastik og 
styrketræning skal gøre os lige så 
stærke og smidige som Spiderman.
Jeg glæder mig til at se alle Hattings 
turbodrenge fra 0.-2. klasse.

Hold: Blandet spring-Piger 3.-4. kl. 
Tid Torsdag kl. 18.30  – 19.45
Sted Hattingskolens gymnastiksal
Pris Kr. 500,00
Instruktører 
Lasse Pedersen Tlf 21 34 34 23
Hjælpeinstruktør: 
Jesper
Vi skal arbejde med saltoer, både for-
læns og baglæns! Airtrack og team-
track skal bruges til flik-flak og en 
masse andre spring.   
 Trampolinen skal selvfølgelig også 

bruges hver gang til saltoer og vi skal 
også prøve at lave skruer. Husk at 
starte træning derhjemme med hånd-
stand for det skal vi også hver gang til 
træning for at få stærke muskler og få 
en god balanceevne.
 Vi glæder os rigtig meget til at se jer 
til nogle spændstige og aktive timer.

Turbodrenge 0.-2. kl.
Salto, flik-flak og meget mer´. 
Bliv en turbodreng for vi er med hvor 
det sker.

Blandet spring 3.-4. kl.
Så er det her ! Holdet hvor drenge og 
piger er lige.
 Hvor vi er ligeglade med kærester 
og “drengene imod pigerne”.
 Vi skal lære alt det de andre ikke tør, 
men går og drømmer om.
 Salto, baglænder, skrier, flik-flak og 
meget meget mere.

Juniordrenge/Herre- spring: 
Kan du stadig huske det? Eller har du 
bare brug for det? 
 Vi vil gennem god grund-gymnastik 
og styrketræning tvinge dellerne og 
den dårlige ryg på retur, og hvis du 
har lyst, er der naturligvis også mu-
lighed for en masse spring. (Bemærk! 
Det er ikke en forudsætning for at 
kunne eller ville springe).

 Farvel og tak
Af Gitte Nielsen

Efter mange år som bestyrelses-
medlem i håndboldafdelingen, de 
sidste 8 år som formand, og en del 
af foreningslivet i Hatting, var det 
tid for mig at sige farvel og tak. Jeg 
overlader posten til Bjarne Skjøtt som 
kan komme med nye ideer og tiltag til 
håndboldafdelingen. Det har været en 
spændende og meget lærerig tid, hvor 
jeg har lært meget, samtidig med jeg 
har fået lov til at sætte mine aftryk i 
Hatting IF. Det har ikke altid været 
en let proces at finde nye bestyrelses-
medlemmer, trænere, hjælpere til di-

verse arrangementer, få de ønskede 
træningstimer eller få økonomien til 
at hænge sammen, men tingene har 
løst sig med fælles hjælp i bestyrelsen. 
Man skal ikke vide en masse om be-
styrelsesarbejde eller håndbold regler 
for at komme i bestyrelsen, det lærer 
man med tiden. Så tilbyd din hjælp 
enten på den ene eller anden måde, 
der er brug for dig, hvis der stadig 
skal kunne dyrkes sport i Hatting. En 
stor tak til alle for godt samarbejde 
og held og lykke med det fremtidige 
foreningsarbejde i Hatting IF.

Gitte Nielsen, mangeårig bestyrelsesmedlem i 
håndboldafdelingen.



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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spejderleder


berede os til den kommende 
store lejr i Holstebro i som
merferien, nærmere betegnet 

noget anderledes end vi er 
vant til, i hvert fald hvad angår 

deltager både grønne og blå 
spejdere, lyseblå baptister, og 
helt sikkert også mange andre 
varianter, da der også kan 

Man må i øvrigt også gerne 
deltage, selvom man ikke er 

længes efter lejrlivet, eller bare 


deltage i enkeltdage også, man 
behøver ikke at være der en 

om ikke det er på tide, at vores 

bliver sådan, vil dagene på 


På lejren skal vi ikke ligge 
sammen i korps, men er delt 


dens ”nabokorps” at kende, og 
hvem ved, måske får vi også 
lyst til at besøge hinanden, når 
vi kommer hjem?

allerede en aftale – vi vil be
søge nogle baptistspejdere, 
som vi mødte på vores som

nemlig nogle rigtig sjove og 

søde mennesker, så vi håber 

lige startet op efter vores lange 

med at bage pandekager på 
små pander, som har meget 
langt skaft, så man ikke kom

selv lavet dejen, og vi er stolte 

over bål, skal de også have tjek 
på hygiejne og andre prak

almindeligt indendørs køkken, 
men kræver virkelig omtanke, 
når ens køkkenbord og ”kom

fra køkkenvasken, og når alt 


get sjovere, især når det ikke 

hvad de lavede, på vores første 

rigtig godt og højt, og kan også 

vil være, at vi vil i gang med 

os en hånd, så vi kan få startet 

pile sammen med i Æblesko

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 

Bygholm
 Landbrugsskole &

 Kursuscenter                                  H
attingvej 49                   H

orsens              7
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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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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.

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”.


