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»Det er cool at bo i Hatting«. Sådan 
stod der på kagen fra byfesten, som vi 
viser på billedet på side 6. 

Og ja, det er mega-cool at bo i 
Hatting, og i næsten 30 numre har 
HattingBladet berettet om det cool liv i 
vores by. 

Der har været historier om byens 
mennesker, og der har været reporta-
ger fra de mange forskellige arrange-
menter og begivenheder, som vores 
by har dannet rammen om i de syv år, 
som bladet har eksisteret.

Vi har fortalt om »Open by nigth«, 
»Sved for en sag«, om byfester og 
om de forskellige skift af overbyg-
ningskoler, som vores skolebørn har 
stået model til. Vi har fortalt om byens 
spændende historie - det gør vi for-
resten også i dette nummer - og så har 
vi fortalt om byens tilflyttere og om 
byens driftige erhvervsliv. Vi har ikke 
mindst fortalt om aktiviteterne i vores 
idrætsforening, i vores kirke, hos vores 
spejdere, i borgerforeningen og alle de 
mange andre foreninger og klubber i 
Hatting

De syv årgange af HattingBladet, 
der afrundes med dette nummer, teg-
ner et portræt af en levende, engageret 
og driftig by med et stort potentiale i 
fremtiden.

Vi på HattingBladets redaktion bil-
der os ind, at i den tid vi har udgivet 
bladet, har vi leveret et samlingspunkt 
for det store fælles skab over dem alle 
her i Hatting. At vi har kunnet samle 
opbakning til sådan et fælleskabspro-
jekt, der trækker på både erhvervsliv, 
kirke og foreninger i stor stil, er ret 
enestående og lidt fantastisk. Og at det 
har kunnet lade sig gøre i syv år er lige 
præcis det, der gør det cool at bo i Hat-
ting!

Med dette nummer takker den 
trykte udgave af HattingBladet af for 
denne gang. Måske opstår bladet på 
papir igen på et senere tidspunkt, hvis 
nogen har lyst til at prøve kræfter med 
den opgave. Men indtil da fortsætter 
vi med hjemmesiden hattingbladet.dk, 
der fremover vil være samlingspunk-
tet, når det gælder om at berette om 
fællesskabet i Hatting.

Tak for hjælpen og støtten til alle, 
og ikke mindst tak til dig, kære læser. 
Uden din vedholdende og indgående 
interesse ville HattingBladet have væ-
ret ligegyldigt.

Med venlig hilsen

HattingBladets redaktion

Det er cool at 
bo i Hatting!

Find annoncøren
Hvis du hurtigt skal bruge et telefon-
nummer på en af byens erhvervs-
drivende, kan du finde det på side 27.

Får du Hattingbladet?
Hattingbladet udkommer i Hatting sogn. 
Hatting y men’s club, sørger for omdeling 
af bladet. du kan kontakte distribution@
hattingbladet.dk, hvis du ikke får bladet. 
 bladet kan desuden afhentes i super-
brugsen, hos Vangs bageri, i cafeteriaet 
i Hattinghallen og i Hatting kirke.
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Nu behøver du ikke rense dit gulvafløb for 
hår og gammelt slam. VA godkendt. Nem

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

WWW.EVOLUTIONPARTS.DK

NYT! - Selvrensende vandlås

lidt ud over det sædvanlige

Vi holder åbent:
MANDAG TIL SØNDAG

VI KAN TILBYDE:
APOTEKERSALG

TIPS & LOTTO
BILLIG BENZIN

EGEN SLAGTER
ET VÆLD AF VARER

.. OG ALTID ET GODT HUMØR

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

9.00 - 19.00HATTING 

Smedebakken 12, Hatting, 8700 Horsens, Telefon 75 65 33 99

Vores team af montører og teknikere er erfarne og dyg-
tige folk, der er vant til at løse opgaverne. Som regel 
på stedet - med hurtighed, fi ngersnilde og kreativitet 
- og samtidig har de et stort hold i ryggen hjemme på 
fabrikken. Derfor har du altid 30 mands samlede eks-
pertise og erfaring til rådighed, når VP IndustriService 
rykker ud.

Dit hold i ryggen
75 65 33 99

IndustriService

Hotline · Partner · Agentur

Øget efterspørgsel på vores IndustriService

VP IndustriService
- dit hold i ryggen!

Værktøjs- og Maskinfabrik a/s

VAGN PEDERSEN

IndustriService
75 65 33 99

VP IndustriService spænder vidt og tilbyder alt fra service, 
vedligehold og reparation på maskiner og anlæg, til smede-
opgaver af enhver art. Situationen eller opgaven bestem-
mer, hvordan vi sammensætter det konkrete team, så du 
er sikret, at VP IndustriService løser opgaven optimalt.

Vil du vide mere om, hvad du kan forvente - og forlange - af 
VP IndustriService, så kontakt os på telefon 75 65 33 99. 
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Hatting EL
v/Jens Kvorning

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

Butikken 

er åben 

efter 

aftale

Tømrer og murerarbejde udføres 
Stationsvej 75, Hatting 

8700 Horsens 
Tlf. 7565 3085 / 2087 0004 

WWW.toemrerstuen.dk 

Buffeter
Receptioner
Familiefester
Grillfester

Vi gør d  l ....

- at holde en uforglemmelig f t

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

Amalielund
Vi gør d  l .... Mad

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

Tømrermester Arne Jørgensen
Mobil: 41 42 97 50

Tømrermester Arne Jørgensen
Mobil: 41 42 97 50

Tømrer  •  Snedker  • Vinduer  •  Køkkener
Murer  •  Badeværelser  •  Fliser  •  Termografi 

Tømrermester Arne Jørgensen
PETER DANS VEJ 17  HATTING

TLF.: 4142 9750  EMAIL: MR.BARFODGMAIL.COM

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

Alle former for reparation 
Klargøring til syn

Bubber besøger Hatting
Om nogen er Bubber kendt for sin nys-

gerrighed, sin søgen efter at gå sine egne 
vegne og overskride grænser og derud-
over står han for positivitet og livsglæde.

Han har lavet tv for børn f.eks. pro-
grammerne ”Bubbers badekar” og ”Snur-
re Snups Søndagsklub”, han har været 
redaktør på TV2, og filminstruktør. Lige 
nu er han mest kendt for ”Danmark ifølge 
Bubber”, hvor han tester og overskrider 
sine egne grænser.

Kom og hør hans foredrag, som er hud-
løst ærlig og personligt. Han fortæller om, 
hvordan humor og nysgerrighed giver 
livsglæde, og om at møde andre menne-
sker med åbenhed og fordomsfrit.

Det afholdes i Hatting Hallen d. 
06.02.13 kl. 19.00.

Billetpris er 125,00 ved køb af billet på 
forhånd, og 150,00 ved køb af billet ved 
indgangen. Der kan ikke betales med 
dankort. Billetterne kan købes i forsam-
lingshuset til julemarkedet d. 25.11.12, ved 
Brugsen d. 12.01.13 eller ved at overføre 
pengene til Danske bank, reg.nr. 9877 
 konto 4789172889. Hvis pengene indsættes 
på konto, så husk at notere navn og adres-
se, Bubber og mailadresse. Vi fremsender 
bekræftelse og billetter pr. mail.

Der trækkes lod om et gavekort på 
200,00 til Brugsen ved køb af billetter 
inden d. 16.12.13. Vi håber, mange vil 
komme og få en god aften.
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D. 08.09.12 blev der afholdt byfest i 
Hatting. Den var arrangeret af en del af 
foreningerne i Hatting, og de deltagende 
foreninger var: Menighedsrådet, Borger-
foreningen, Hatting Y-men, Spejderne, 
Håndbold, Gymnastik og HIF. Derud-
over var Brugsen og Bageren også med. 

Dagen bød først på Gudstjeneste i 
kirken, fællesopvarmning, derefter var 
der hold konkurrencer på stadion og 
til sidst kunne man afslutte dagen med 
grill mad i teltet ved Brugsen.

Vejret var godt, humøret højt og alle 
de deltagende hold gik op i konkurren-
cerne med liv og sjæl. Der blev kæmpet 

for at vinde trofæet, men under dicipli-
nen tovtrækning var der flere gange, 
hvor tilskuerne trådte til for at hjælpe 
det tabende hold. Mange gange blev 
man i tvivl om, hvem der var på hvilket 
hold. Vinderne blev fejret med et trofæ, 
t-shirts og champagne, og holdet med 
den pæneste pyntede trillebør fik også 
champagne. Endvidere blev der solgt 
kaffe, sodavand, øl og kage. 

Vi, arrangørerne, havde en god dag, 
og det er vores indtryk, at de deltagende 
og tilskuerne også havde det. 

Næste års byfest er allerede fastlagt til 
d. 07.09.13.

              Juletræsfest   
 i Hatting hallen for alle 
 lørdag den 1.december 2012 
          
         Kl. 15.00 – ca.17.30  
 
 
   Kom og vær med til en hyggelig eftermiddag. Her er der mulighed 

for at danse og synge, hoppe i hoppeborg og meget mere.  
Julemanden kommer og danser med og vi skal synge en masse 

julesange. 
      Hele familien er velkommen til julehygge. 

 
Der vil være mulighed for at købe kaffe/te m.kage, øl, sodavand og 

ikke mindst pølser med brød til gode priser. 
  

Pris pr. barn 30 kr. 
 

Med venlig julehilsen 
 Gymnastik- og Håndboldafdelingerne  

Hatting IF 
 
 

Betaling sker ved indgangen 
Der modtages IKKE dankort denne dag! 

                                               

Byfesten bød på trillebørs-ringridning. Der var også præmier til den pænest pyntede bør.

Byfesten blev en god dag

»Det er cool at bo i Hatting«. Ja, det 
budskab kan vi alle nok blive enige om :-)
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Genstande fundet i opfyldningen af 
det sumpede område: En glasvase, et 
hornmalet lerfad fra 1888 samt et udpluk 
af flasker: En god blanding af spiritus- 
og medicinflasker. Der er sandsynligvis 
tale om præstegårdens affald.

Den store bygning fundet ved Præstemarksvej er her vist med landmålerstokke og 
barberskum. Det store hus dannede rammen om en bronzealderfamilies liv og landbrug 
for over 3500 år siden. Hallen har fortsat ind under haverne bagerst i billedet.

Kortet viser, hvor Horsens Museum har gravet i Hatting i 2012.
Præstegården på Original 1-kortet fra 
1819. Udgravningsfeltet er vist med rødt.

Det smukt brolagte gulv i det mindre 
udhus, der har stået helt ned i 
kanten af det fugtige område.

bestyrelsen
Formand
Hans Kvorning
Storegade 2
Tlf. 75 65 31 07
Mobil 29 88 65 31
Mail: hatting-el@hatting-el.dk
næstformand
Jens Chr. Vang
Rugballevej 5
Mobil 53 56 32 34 eller
Mobil 27 38 32 34
Mail: ingev@hotmail.com
kasserer
Børge Nielsen
Klærkevænget 7
Tlf. 75 65 32 19
sekretær
Aase Thyssen
Østerhåbsvej 22
Tlf. 75 65 35 58
Mail: aathyssen@stofanet.dk
bestyrelsesmedlem
Helle Brandtlund
Rugballevej 11
Mobil 22 32 56 68
Mail: johnbrandtlund@mail.tele.dk
bestyrelsesmedlem
Jørgen Thyssen
Østerhåbsvej 22
Tlf. 75 65 35 58
Mail: aathyssen@stofanet.dk
bestyrelsesmedlem
Margit Munch
Munchsvænget 8
Tlf. 75 65 31 23
Mobil: 60 76 16 48
Mail: margitmunch4@gamil.com

Hatting sogn Lokalhistore

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

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

Nyt fra Hattings fortid
af Janne damgaard kosior
Arkæolog på Horsens Museum

I løbet af foråret og sommeren 2012 er 
der dukket nye, spændende fund frem 
fra Hattings forhistorie gennem de sid-
ste 6000 år. 

I maj dukkede sporene efter flere store huse 
fra den ældste del af bronzealderen frem under 
mulden ved Præstemarksvej sydøst for Hat-
ting. Årsagen var opførelsen af en ny vej, Phi-
lips Allé, og anlæggelsen af et nyt boligkvarter. 
Arkæologer fra Horsens Museum fandt spor 
efter i alt fire huse, der havde afløst hinanden. 
Den ældste bygning på stedet var en hal: En 
bygning af usædvanligt store dimensioner 
på over 30 meters længde og en bredde på 
syv meter. Hallen har dannet ramme om en 
bronzealderfamilies liv i tiden omkring 1700 
f.Kr. Bronzealdermenneskerne valgte at bo på 
den højtliggende bakkeknold med god udsigt 
over det omkringliggende område omgivet af 
skov og med små marker omkring gården. De 
efterfølgende generationer byggede deres egne 
huse lige syd for den første bygning på stedet. 

I august gik det så løs inde ved Hatting 
Bæk i det rekreative område lige neden 
for præstegården. Denne gang var det 
anlæggelsen af et større rørbassin i engen, 
der fik Horsens Museum til at rykke ud.  
Store mængder affald, formodentlig vis 
fra præstegården, kom frem ved arbejdet.  
Affaldet var fyldt ud i det sumpede eng-
område og har været med til at ujævne det 
skrånende og bølgende terræn, der også 
den dag i dag kan opleve oversvømmel-
ser. Der blev ved udgravningen fundet 
fundamenter fra tre små udhuse, der har 
tilhørt præstegården. Den nuværende 
præstegårds smukke hovedhus i gule 
Flensborgsten blev bygget i 1790. Frem til 
1910 drev præstegården stadig landbrug 
på den dengang firlængede gård, som 
kendes på kort fra 1819.  Alle længerne 
bortset fra hovedhuset gik til ved en 
voldsom brand i 1910. De store mængder 
byggeaffald, primært teglsten og glas, og 

tre små kampestensfundamenter kunne 
godt være fra bygningerne, der gik til ved 
branden. 

Helt nede i kanten af de våde sumpede 
område lå resterne af en lille bygning med 
en smuk brolægning.  Den let nedgravede 
bygning har måske været et kølehus eller 
lignende. Murene af kampesten var væltet 
ind over gulvet, og på et tidspunkt havde 
vandet trængt ind i den lavtliggende byg-
ning længe nok til at gulvet blev dækket 
med et lag mosetørv.

Den store overraskelse var affaldslag 
fra Ærtebølletiden, den sidste del af 
jægerstenalderen (ca. 6000-4000 f.Kr.). 
På dette tidspunkt har engen været en 
sø med åbent vand og stejlere skrænter 
ned til vandet. En lille økse af flint samt 
affald fra tilhugningen af flint var spredt 
fra en boplads, måske placeret hvor 
præstegården ligger i dag.
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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

Søndrevej 38C
8700 Horsens

murerfirmaet@tinghuus.info
www.tinghuus.info

4017 2668

v/Preben Andersen
Overholm 24 B • Hatting

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

Mette Bock, MF Liberal Alliance, holder foredrag om medier 
og politik. 

Det sker mandag den 18. februar kl. 19.00 i konfirmand-
stuen. 

Hva’ så politiker - skal du være bandit eller bænkevarmer?
Det spørgsmål stillede en journalist Mette Bock kort tid 

efter hun blev valgt ind i Folketinget for Liberal Alliance i 
september 2011. Med en baggrund i mediebranchen som 
henholdsvis chefredaktør for JydskeVestkysten og medlem 
af DRs direktion vidste Mette Bock præcis, hvad spørgsmålet 
betød. Skal man i medierne, skal man sige noget dumt, frækt 
eller sjovt. Udfordringen for politikerne er, at hvis de ikke får 
medietid, kan det være vanskeligt at blive genvalgt. Alligevel 
har Mette Bock valgt en tredje vej, som hun vil fortælle om i sit 
foredrag.

Alle er velkomne. Kaffe og kage koster 20 kr.  Arrgangør: 
Hatting Y´mens Club & Menighedsrådet

Nyt fra kirken

 afslutning med juniorkonfirmander

Søndag den 25. november kl. 11 i Hat-
ting Kirke.

Denne sidste søndag i kirkeåret skal 
vi i år holde afslutning på efterårets for-
løb med juniorkonfirmander. Juniorkon-
firmanderne medvirker i gudstjenesten. 

  
kom og bind din adventskrans!

Julen nærmer sig, og vi skal have pyntet 
op til den store højtid...

Torsdag den 29. november kl. 18.30 
inviterer vi til en aften i selskab med 
Birgit Boisen, blomsterbinder og graver-
medhjælper. 

Denne aften skal vi lave adventskrans 
- traditionel rød, men med lidt spræl...

Vi har alle de materialer, som du skal 
bruge. Pris for adventskrans er 100 kr.

Der vil også være mulighed for, at du 
kan lave din egen juledekoration. Her 
skal du dog medbringe alle dine egne 
materialer, og så kan du få inspiration til 
at bruge dem på en ny måde. 

Vi starter med en fælles gennemgang 
af adventskransen og en kort gennem-
gang af opbygning af en dekoration. 
Herefter får I selv lov til at være kreative.

NB! Husk en lille skarp kniv og en 
god gren saks. 

Vi serverer kaffe, sodavand til børne-
ne og kage, og vi glæder os til en kreativ 
og hyggelig aften. 

Første søndag i advent
Søndag den 2. december er der gudstje-
neste kl. 19.00.

Traditionen tro deltager voksen koret 
og 2. årgang på Hattingskolen inviteres 
til at bære lys ind i kirken og tænde det 
først lys i adventskransen.  

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

Julekoncert

Søndag den 9. december kl. 19.00 afhol-
des julekoncert i Hatting Kirke.

Aftenens medvirkende er: Børnekoret 
under ledelse af Karin Westergaard,  
2 x Band under ledelse af John Pedersen 
og voksenkoret under ledelse af Karen 
Frederiksen.

Koncerten varer godt en time og alle 
er velkomne. 

risengrød og gudstjeneste
I år falder 4. søndag i advent sammen 
med lillejuleaften. 

Derfor lægger Hatting Kirke denne 
dag rum til et familievenligt arrange-
ment, hvor vi synger julen ind, skifter 
adventskransen ud med juletræet og 
hører hvad juletræspynten fortæller om 
julen. 

Vi slutter i konfirmandstuen med en 
portion risengrød. 

kyndelmisse
Den 2. februar er det kyndelmisse. Den 
dag er vi halvvejs gennem den mørke 
vinter, og lyset begynder at vende tilba-
ge. Det fejer vi med en lys gudstjeneste 
i Hatting Kirke, søndag den 27. januar 
kl. 16.00 i forlængelse af spejdernes års-
møde.

natkirken i Horsens
Der er åbent i Natkirken i Vor Frelsers 
Kirke, fredag den 30. november kl. 20.00 
– 24.00.

Her kan man blive så længe, man vil, 
i stilhed, i fortrolig samtale eller man 
kan benytte sig af læsehjørne, bønne-
værksted, man kan tænde lys i globen 
eller lytte til aftenens musik. 

gospelworkshop   

Søndag den 24. februar holder vi gospel-
workshop for alle som har lyst til at op-
leve glæden ved gospel.  

Workshoppen afvikles i tidsrummet 
10.00 – 17.00. 

Fra kl. 9.30 er der kaffe/check in og kl. 
17.00 runder vi af med Gospelgudstje-
neste. 

 Dagen vil indeholde masser af gospel 
sang - livsbekræftende tekster, lækre ryt-
mer, sange med power og sjæl 

 Workshoppen ledes igen i år af Lars 
Jochimsen, professionel gospelinstruk-
tør og underviser. 

Hans undervisning bærer præg af 
et stort musikalsk overskud, masser af 
humor og indlevelse. 

Workshoppen finder sted i Hatting 
Kirke og præstegård.

Det koster 50 kr. at deltage. Frokost 
inkluderet i prisen. 

Tilmelding til Grethe Laursen, senest 
den 19. februar på tlf: 75653210 el. e-
mail: wlaursen@stofanet.dk med fulde 
navn og adresse.

 
konfirmation

I 2014 er der konfirmation søndag den 
4. maj.

Vi holder m.a.o. fast ved Hattings tra-
dition for konfirmation 1. søndag i maj!

Alle børn i Hatting Sogn har selvføl-
gelig adgang til konfirmation i Hatting 
Kirke, uanset hvilken overbygningssko-
le de vælger, og uanset hvilken årgang 
denne skole måtte have konfirmations-
undervisning på.

Undervisningen følges som udgangs-
punkt hos præsten i bopælssognet, er 
dette ikke muligt, kan undervisningen 
følges hos præsten i det sogn, hvor sko-
len ligger.
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NIELS BIE's
MASKINSTATION

Østerhåbsvej 80 · Hatting · 8700 Horsens

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

Ring på telefon 75 65 30 32

Alt i tømrer- og 
snedkerarbejde

Rådgivning/projektering

Nybyg/ombyg

Vinduer/døre/udestuer

Fritidshuse for den kræsne

�������������

SKOVA/S
����������������������
���������������������������������������
���������������������������������
v/Martin og Ole Skov
Smedebakken 10 • Hatting • 8700 Horsens
Tlf. 75 65 35 88
www.oleskov.dk

Jørn Skibsted
Hatting  -  telefon 21 75 52 25

Jørn Skibsted
Hatting  -  telefon 21 75 52 25

Jørn Skibsted
Hatting  -  telefon 21 75 52 25

Jørn Skibsted
Hatting  -  telefon 21 75 52 25

Jørn Skibsted
Hatting  -  telefon 21 75 52 25

Jørn Skibsted
Hatting  -  telefon 21 75 52 25

Jørn Skibsted
Hatting  -  telefon 21 75 52 25

Jørn Skibsted
Hatting  -  telefon 21 75 52 25

Jørn Skibsted
Hatting  -  telefon 21 75 52 25

Jørn Skibsted
Hatting  -  telefon 21 75 52 25

• grubning
• fræsning

• grubning
• fræsning

• grubning
• fræsning

• grubning
• fræsning

• grubning
• fræsning

• grubning
• fræsning

• grubning
• fræsning

• grubning
• fræsning

• grubning
• fræsning

• grubning
• fræsning

græsplæne 
nyetablering 

Omlægning

græsplæne 
nyetablering 

Omlægning

græsplæne 
nyetablering 

Omlægning

græsplæne 
nyetablering 

Omlægning

græsplæne 
nyetablering 

Omlægning

græsplæne 
nyetablering 

Omlægning

græsplæne 
nyetablering 

Omlægning

græsplæne 
nyetablering 

Omlægning

græsplæne 
nyetablering 

Omlægning

græsplæne 
nyetablering 

Omlægning

• græssåning
• Rullegræs

• græssåning
• Rullegræs

• græssåning
• Rullegræs

• græssåning
• Rullegræs

• græssåning
• Rullegræs

• græssåning
• Rullegræs

• græssåning
• Rullegræs

• græssåning
• Rullegræs

• græssåning
• Rullegræs

• græssåning
• Rullegræs

Tlf.  75 65 31 32

Tjek på vinduer
www.thema.dk

december
søndag 2. kl 19.00
1. søndag i advent
søndag 9. kl. 19.00
Julekoncert. 
søndag 16. kl. 11.00
3. s. i advent v. DSI
torsdag 13. kl. 10.00 
Julegudstjeneste 
for før-skolebørn.
Fredag 21. kl. 13.30 
Julegudstjeneste 
Hattingcentret
søndag 23. kl.16.00 
Lillejuleaftens 
gudstjeneste med 
efterfølgende 
risengrødstraktement.
mandag 24. kl. 14.30  
og kl. 16.00 
Juleaften
tirsdag 25. kl. 9.30 
Juledag

Onsdag 26. 
Ingen gudstjeneste i 
Hatting. Gudstjeneste 
i Tamdrup kl. 11.00
søndag 30. kl. 19.00 
Julesøndag v. DSI

Januar
tirsdag kl. 16.00 
1. Nytårsdag. Kirkekaffe
søndag 6. kl. 11.00
Helligtrekongers 
søndag v. DSI
søndag 13. kl. 9.30
1. s. e. h. 3 k.
søndag 20. kl. 9.30
Sidste s. e. h. 3 k.
tirsdag 22. kl. 13.30 
Hattingcentret
søndag 27. kl. 16.00 
Kyndelmisse i forb. med 
spejdernes nytårsparade

Februar
søndag 3. kl. 9.30 
Seksagesima Kirkekaffe.
søndag 10. kl. 9.30
Fastelavn
søndag 17. kl. 11.00 
1. s. i fasten v. DSI
tirsdag 19. kl. 13.30 
Hattingcentret
søndag 24. kl. 17.00. 
2. s. i fasten 
Gospelgudstjeneste

menighedsrådet

Formand
erhardt nielsen
Gedhøjen 53, Hatting, 8700 Horsens
E-mail: en@steelproducts.dk 
Tlf. 75 65 37 65

Næstformand
grethe Laursen
Tlf. 75 65 32 10
E-mail: wlaursen@stofanet.dk

 Kasserer
gunnar Fogh
Overholm 18B, Hatting, 8700 Horsens
E-mail: gunnarfogh@stofanet.dk 
Tlf. 75 65 32 97

Kontaktperson
bodil Juul
Tlf. 75 65 31 79
E-mail: b-o12@stofanet.dk

Kirkeværge
tove schack-nielsen
Tlf. 75 67 48 00
E-mail: schack-nielsen@profibermail.dk

Sekretær
Lone Høj Langgaard
Tlf. 75 65 35 78 
E-mail: siflo@mail1.stofanet.dk

Hatting kirkes personale

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

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

    Ferier og fridage
anna sofie andersen holder ferie i 
fra 2. januar – 6. januar og i uge 7
Ved sognepræstens ferie og frihed 
passes embedet af dorte stenberg 
isaksen, sognepræst i tamdrup.  
tlf: 75 65 45 22

Menighedsrådmøder
alle møder er offentlige og holdes 
i konfirmandstuen i præstegården 
kl. 19.00. 

Graver
gert Løvlund Pedersen
Østerhåbsvej 72, Hatting
8700 Horsens
Privat tlf. 75 65 34 19
Email: gert.birthe@mail.dk
graverkontoret 
Tlf. 76 26 58 84
hattingkirkegaard@mail.dk

Gravermedhjælper
birgit boisen
Tlf. 76 26 95 57
Email: bibo@profibermail.dk

Kirkesangere
Ulla andreasen
Tlf. 86 53 13 81

Ulla møller
Tlf. 29 82 87 00

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

gudstjenesteliste 

kirkebilen 
kører til alle 

gudstjenester.   
kontakt  

send erik, 
taxa på tlf.: 
40 94 94 23 
kirkebilen 

skal bestilles 
senest dagen 
inden, man 
ønsker at 

benytte den.

Mørk  = 100% sort
Lys =  30% sortHorsens Begravelsesforretning

Sundvej 41 · 8700 Horsens
Tlf. 75 62 17 20
Bjerre Herreds Begravelsesforretning
Bjerrevej 115 · 8700 Horsens
Tlf. 75 64 84 84
Bakkelandets Begravelsesforretning
Bredgade 29 · 8740 Brædstrup
Tlf. 75 60 17 20

v/ Gitte Pallisby

Tlf. 75 62 17 20
svarer altid
www.pallisby.dk · pallisby@get2net.dk

Kvalificeret hjælp
og rådgivning

ved dødsfald

Anna Sofie Andersen 
har tjenesten hvor 
intet andet er anført.

nyt menighedsråd
menighedsrådsvalget blev i Hatting afviklet som 
aftalevalg, og følgende personer blev valgt: 
erhardt nielsen, gedhøjen 53
grethe kirstine Wieland Laursen, eriknauervej 8
bodil Lyse Juul, grønhøjvej 12
gunnar Fogh, Overholm 18b
arne Jacobsen, eriknauervej 53
tove schack-nielsen, korningvej 24

suppleanter: 
inga sigaard bie, Vesterhåbsvej 4
bent schack nielsen, korningvej 24

det nye menighedsråds valgperiode begynder 1. søndag i 
advent 2012 og strækker sig frem til 1. søndag i advent 2016
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Giro karavanen, og ikke mindst havde 
den lokale borgerforening, arrangeret 
italiensk buffet i en stor maskinhal, 
GRATIS. Flot opbakning af de lokale, og 
en fantastisk stemning.

Sommertur (Søndag den 01.07.) i fæl-
lesskab med Team-Lund. Da vi sidste 
år var inviteret af dem, mente de at det 
var vores tur til at arrangere i år. Efter 
bedste evne, blev der lavet en 105 km 
tur, blanding af lange flade stykker, 

stejle bakker, bykørsel & dejlig natur. 
Turen gik fra Hatting til Vejle, mod 
Egtved, gennem Vejle ådal ved Tørskin 
Grusgrav, til Nørup, Gadbjerg,Givskud, 
Vonge, Hammer bakker, Åle, RaskMølle 
og til Hatting. Ved hjemkomsten var der 
tændt op i grillen, med pølser & brød + 
kolde øl & vand (TAK til Jan for hjælpen 
med grillen). En dejlig dag, hvor vi også 
var heldige med vind og vejr. 25 ryttere 
deltog, 14 fra Hatting + 11 fra Lund, så 

det var et rigtig felt som kørte turen. 
STOR tak til de som deltog.

Til sidst en solstråle historie om en 
rytters udvikling i Hatting Cykelklub 
(jeg har søgt om rettighederne til denne 
historie, og fået accept)

I vinteren 2010/11 prøvede vi at starte 
Hatting Cykelklub, skaffe medlemmer og 
”lokkede” med dem som vi kendte, b.la. 
Finn Jørgensen. Han har gennem mange 
år spillet fodbold & badminton i HIF, 
men knæene blev ømme ved den form 
for belastning. Han ”bed på krogen” efter 
noget overtalelse, en prøvetræning  blev 
arrangeret på en lånt racercykel, og en  
Tirsdag aften i Marts. blev  32 km. tilbage-
lagt, og det var en våd, beskidt & træt Finn 
Jørgensen, som ved hjemkomsten udtalte 
” Så langt har jeg aldrig cyklet på en gang, 
i hele mit liv”. Turen varede 1 time 20 min. 
og var en oplevelse Finn aldrig havde 
forestillet sig han skulle få. Glimtet i han 
øjne var dog ikke til at misforstå, han blev 
ramt af / tændt på motionscykling. Finn 
kom i gang med træningen, anskaffede 
sig sin egen cykel, fik den tilpasset til hans 
kørestil, deltog i alle mulige træningsture, 
og kom i løbet af 2011 i så god form, at han 
tilbagelagde ture på over 80km.  Så i 2012 
havde Finn et klart mål, en cykeltur på 
+100km. og det mål nåede han på vores 
sommertur 01.07. 105km med en gennem-
snitsfart på 27,5km/t. SUPERFLOT !!!!!!!

Lad denne lille solstråle historie være 
lokkemad, til alle de i Hatting & opland, 
som kunne tænke sig at motionscykle, 
ALLE er meget velkommen og ALLE 
kan være med.

Starter Du som nybegynder, ja så 
kræver det naturligvis et større træ-
ningsflid, mød ofte op til træning, så 
kommer resten hurtigt.

Vil Du vide mere, så kontakt :
Lars Juhl Hansen
Bækkevænget 13, Hatting
Mobil : 2027 3375
Mail : ljh@nptrucks.dk

af Lars Juhl Hansen
Formand for Hatting Cykelklub

Nu hvor efteråret & den mørke tid er 
over os, er det tid til et tilbageblik på 
cykelsæsonen 2012.

Det er med stor tilfredshed vi kan 
konstatere, at udviklingen i cykelklub-
ben, er meget possitiv. Der er medlems-
tilgang, flere deltager på træningstur-
terne, og generelt får vi possitive tilbage-
meldinger på klubbens aktiviteter.

Sæsonen startede også i mørke & 
kulde, så tiden blev brugt på planlæg-
ning af 2012 sæsonen (naturligvis ved 
siden af vintertræning på cyklen for de 
”hard-core” motionister).

På et fællesmøde i Januar, var der 
bred enighed om, at arbejde videre 
med planen om ens klubdragt, så Hat-
ting Cykelklub kunne genkendes som 
cykelklub, og ikke bare en samling 
broede motionister. Farvevalget faldt 
på grøn/hvid/sort (blandet mønster), 
og da grøn jo er ”håbets farve”, var det 
et godt valg. Klubtøjet blev produceret 
af GIORDANA i Italien,i spec. design 
til Hatting Cykelklub, og efter lang tids 
venten, modtog vi det lige inden Pinse. 
Det gamle ordsprog ”Klæder skaber 
folk”, det passer !!!! Det var ikke en for-
vanling, som når Clark Kent bliver til 
Supermand, men det var tæt på. Det var 
en fantastisk fornemmelse, når vi mød-
tes på P-pladsen vede SuperBrugsen, 
cyklede gennem byer & landskaber km. 
efter km, hilste på andre cykelklubber 
med let løftet hånd, blev ”dyttet af”, af 
billister som mente det var dem som 
ejede asfalten o.s.v. 

Omkring planlægningen af klubtøjet, 
og muliggørelse af vores store ønske 
herom, vil jeg gerne sende en stor tak til 
vores sponsorer : FACTUM v/Jan Svale, 
LYNGSØ VVS v/Torben Lyngsø, FL 
Gulvbelægning v/Finn Lundvig & N.P. 
Trucks v/Chris Nielsen.

Da vinteren 2011/2012 var mild (sne 

& temperaturmæssig), var der flere som 
vintertrænede, og dermed var foran, da 
andre startede i marts måned. Det er 
superflot ”hver Tirs-&Torsdag”, at køre 
30-40km. i total mørke (naturligvis med 
lys på cyklen). 

Men i gang kom vi i Marts måned, 
med 3 ugentlige træningsture. Som 
mange nok har bemærket, har den dan-
ske sommer i år, jo ikke været en som 
vil gå over i historien som god, men ind 

imellem regn,storm,kuling og enkelte 
solstrejf, er der blevet trænet med stor 
iver.

Arrangementer i 2012 kan nævnes, 
”Giro d`Ìtalia-tur” (Mandag den 07.05.). 
Vi var en lille flok som cyklede ud til 
Smedebakken i Tønning, hvor vi ville se 
om fuldtids professionelle cykelryttere 
kunne bestige bakken hurtigere end os 
motionister, og det kunne de !!!! Det var 
en dejlig dag & en stor oplevelse at se 

Klæder skaber sammenhold på cykelhold
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af anja ibsen
Ejer af det lille hus ved kirken

I anledning af ”Arkitekturens dag” den 
27. september var vi inviteret ind på Hor-
sens Rådhus.  Vores lille hus på Kirkebak-
ken 2 var blevet indstillet til præmiering 
for veludført renovering. Og sandelig, 
om ikke det vandt! Der sidder derfor nu 
endnu et messingskilt ved hoveddøren, 
så det er ved at blive et fornemt gammelt 
hus. Søren mener nu, at det må være et 
dyrt hus, med alle de priser der er sat på 
det. Arkitekterne havde et par bemærk-
ninger om, at det var rigtig synd med 
den nye hoveddør, og de skrækkelige 
termovinduer. Så når de engang ikke kan 
længere (eller hvis vi pludselig ikke ved, 
hvad tid og penge skal bruges til) så må 
vi hellere få af-moderniseret  igen. Indtil 
da, så håber vi, at det pynter lidt med en 
omgang gammeldags linoliemaling, som 
passer til huset.

Vores udhus (som også indeholder 
husets toilet og bad) er ved at blive sat i 
stand. Muren er blevet forhøjet med et 
par murstens højde, og når gulvet også 
bliver sænket, så bliver der plads til, at 
også udhuset bliver isoleret. Vi er jo en 
smule pjevsede i vores generation, og 
synes, at det er rarest, hvis der også er 
varme i rummet inden man når ind på 
toilettet. Sådan var det ikke tidligere – 
og vi har fået at vide, at det faktisk var 
en stor luksus, at man bare lige skulle 
ud af køkkendøren, så kunne man gå på 
toilet – tænk jer, med tag over hovedet 
hele vejen!  Førhen var der en staldbyg-
ning til huset, og deri var lokummet 
placeret.  Luksus må altså være, at noget 
er nemmere end man er vant til.  De 
gamle bjælker i taget var næsten rådnet 
helt væk, så en del af taget blev båret af 
tagpappet. Der er nu lagt nogle gode 
solide bjælker på i stedet. 

Staldbygningen blev revet ned 

engang i 1940’erne, og en del af mate-
rialerne er gået til den fine karnap og 
vindfanget, som er sat på huset.  Det er 
nu ikke det første genbrug, der er i hu-
set. Meget af bindingsværket har været 
brugt andre steder før; man kan se det 
på de huller, der er lavet i det – huller, 
som umuligt kan have haft en funktion, 
der hvor det sidder nu. En stump ser 
endda ud til, at den har været med i en 
brand. Træet har endnu haft styrken i 
sig, og det er derfor blevet brugt. At det 
var lidt forkullet har ikke betydet noget. 
Måske har det endda  næsten været 
en fordel, for træ-ædende biller og utøj 
holder ikke af at tygge i trækul.

Bindingsværk er smart. Som vi har er-
faret, så kan man skille huset ad, helt eller 
delvist, og samle det igen. Endnu smartere 
er det, at man på den måde kan flytte 

sit hus, hvis der bliver brug for det. Det 
brugte man fx under udskiftningen, hvor 
byens gårde blev flyttet ud til den jord, 
de blev tildelt. Nogle gange savede man 
huset over i elementer, som passede i stør-
relsen med den ladvogn man havde, og 
så kørte man af sted med det, og satte det 
på en ny sokkel – eller rettere syld-sten. 
På den måde tog det ikke så lang tid, som 
hvis man skilte det fuldkomment ad.  

På lokalhistorisk arkiv har vi set en 
gammel brandpolice, som beskriver, 
at huset har ligget anderledes, end det 
gør nu.  I policen står der, at huset ven-
der øst-vest, og stalden nord-syd.  Nu 
ligger huset nord-syd. Et ældre papir 
beskriver, hvem der boede i huset i 1787.  
Ældre kort viser da også, at huset tilsy-
neladende lå, hvor der er kirkegård nu.  
Den eneste forklaring, som vi kan tænke 

Det lille hus ved kirken fik fin pris

os, er denne: Huset lå tidligere længere 
mod øst. Da kirkegården skulle udvides 
(eller der var planer om dette) blev hus 
og stald taget ned, og flyttet. Samtidig 
har man så byttet rundt på placeringen 
af de to bygninger. 

Da vi gravede ud inde i huset, stødte 
vi på flere store sten. En del lå pænt på 
række, og lignede enten en stump dige, 
eller resterne fra en sokkel. Efter den 
gamle tegning kan det være, at vi er stødt 
på sokkel fra den gamle stald, eller også 
er det der, hvor diget engang lå. Der er 
blevet rykket lidt rundt på tingene igen-
nem årene.  I jorden fandt vi også mange 
gamle skår fra tallerkner og glas, og en 
enkelt jubilæumsmønt fra Horsens 500 års 
Købstadsjubilæum i 1942.Der var også lidt 
knoglerester, sikkert rester fra måltiderne. 
(Vi fandt også nyere ting under gulvet, 
men det skyldtes rotterne, der havde haft 
adgang til skraldespanden, og hentet 
meget ”lækkert” mad der) De gamle ting 
som vi fandt, ligner meget de ting, der 
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3Graver-boligen i Hatting og nybyggeri i Sdr. Vissing fik hæder på Arkitekturens Dag
Af Thomas Schütttsc@hsfo.dk

HORSENS - For tre år siden
var graverboligen ved Hat-
ting Kirke meget tæt på at
blive revet ved. Ejeren af hu-
set, kirkens menighedsråd,
kaldte huset „ubrugeligt“,
men i går på Arkitekturens
Dag blev bindingsværks-
huset sammen med et ny-
byggeri i Sdr. Vissing præ-
mieret af Horsens Kommu-
ne. 

Dengang for tre år siden
nedlagde kommunen i sid-
ste øjeblik forbud mod, at
huset blev revet ned, og de
senere ejere af huset, Anja
og Søren Ipsen, påtog sig
opgaven med at restaurere
det. Det har de gjort så godt,
at dommerkomiteen i går ef-
termiddag valgte at præmie-
re byggeriet.„Der er stor ros til ejerne

af dette lille fine hus for at
tage opgaven på sig og bruge

mange mange timer på en
gennemgribende restaure-
ring, hvor der er stor re-
spekt for den oprindelige ar-
kitektur og håndværket. Det
giver hele området omkring
kirken et positivt løft og
pynter i gadebilledet,“ hed-
der det bl.a. i dommerbe-
tænkningen.

Lukker naturen indI den anden ende af kommu-
nen var der præmiering til
det idyllisk beliggende skov-
hus på Vilholtvej 45, som er
ejet af Kirsten og Carsten
Mathisen og tegnet af Damg-
reen Arkitektfirma i Juels-
minde. 

Huset består af to forskud-
te bygningskroppe omkring

en stor muret skorsten, der
giver mulighed for både en
indendørs brændeovn og et
udendørs ildsted. Huset er placeret i en lys-

ning med skoven i ryggen og
udsigt mod åløb og skovsø.
Med al den natur glæder
dommerne sig over, at de
store vinduespartier i træ
lukker mest muligt af natu-
ren indenfor i huset.„Der er noget hjemligt

rart og uprætentiøst over
huset, og boligen emmer af
en meget stor grad af pas-
sion for kvalitets-udført
håndværk såvel i valg af ma-
terialer tilpasset stedet som
i selve detaljen“, står der
bl.a. i dommerbetænknin-
gen.

Nedrivnings-truet hus
præmieret af kommunen

Roser til seksbyggerier
To byggerier blev præmieret
på Arkitekturens Dag i går,
og derudover var der roser 
til følgende nomineredebyggerier:

3 Levyhus, Levysgade 14,
Horsens: Rosende omtale
for at „løfte det tidligere 
lægehus ind i en mere moderne tid, hvor krav til

komfort i kontorlokaler er et
must“.

3 Idé Møbler, Ove Jensens
Allé 5, Horsens: Rosendeomtale for „dets evne tilmed små virkemidler atfremstå nøgternt og gedigent“.

3 Skyttehuset, Lunden,Horsens: Tilbygningen til
den gamle pavillon-bygning
tildeles „meget hædrende
omtale“, fordi den tilpasser
sig den gamle bygning og
samtidig „fremstår som en
nutidig bygning og som et
billede på den tid, vi lever i“.3 Havneallé 1, Horsens:Restaureringen af ungdomsboligerne roses,

fordi det er gjort „fint ognænsomt og med stor følelse og respekt for bygningen og dermed kulturarven“.
3 Vestergade 7-21, Horsens: Forsøgsbyggeriet,

der tages i brug på mandag,
roses for „både sin sociale og
sin energimæssige tilgang til
fremtidens almene boliger“.3 Kuben, Søndergade:Dommerkomiteen giver 

en „hædrende omtale“ til
initiativet med at opføre 
„et visuelt åbent forum for
alskens aktiviteter og tilfremme for information og

nærdemokrati i Horsens’
handelscentrum“.

Dommerkomiteen bestod 
af formand for teknik-og 
miljøudvalget, Hans Bang-
Hansen (V), Helle Frost (S),
der er næstformand i teknik- og miljøudvalget,

Mette Nymann Nielsen, Aarhus, udpeget af Arkitektforeningen, Lars Due
Jensen, Aarhus, udpeget af
Arkitektforeningen, TomHeron, teknisk direktør i Horsens Kommune, ogstadsarkitekt i Horsens Kommune, Poul Houe.

0 Præmieret af kommunen: Den gamle graverbolig ved 

Hatting Kirke. 

FOTO: HORSENS KOMMUNE 2 Præmieret af kommunen:
Den nybyggede bolig på Vilholtvej nord for Sdr. Vissing.

FOTO: HORSENS KOMMUNE

0 Glade vindere på rådhuset i går: Fra venstre Søren Ipsen, der ejer bindingsværkshuset ved Hatting Kirke, arkitekt Ole Damgreen Riisager, der har tegnet 

Vilholtvej 45, og Kirsten og Carsten Mathisen, der bor i det præmierede hus.   

FOTO: MARTIN RAVN

Artiklen fra Horsens Folkeblad om den fine arkitekturpris samt den blanke messingplade, 
der nu pryder huset. Det gamle kort viser Hatting by. Kortet er med rettelser, da det har 
været gældende fra 1819 til 1850.  Mange af markeringerne er diger, og ikke veje. 

blev fundet i jorden, der hvor der er ud-
gravninger ved bækken i Hatting. 

Lige bag huset ligger resterne af et 
gammelt dige, som har markeret skel 
ind til præstegårdens jorde. Når vi en-
gang er blevet færdige med selve huset, 
så skal det gamle dige også sættes i 
stand. De mange træers rødder havde 
viklet sig grundigt ind i diget, så da 

træerne var fældet, og stubbene og rød-
derne blev hevet op, så blev de gamle 
sten rodet godt og grundigt rundt.  Det 
bliver tungt arbejde, en del af stenene 
er temmelig store. Vi må se, hvad vi 
kan få lært om digebyggeri inden da, 
det skulle jo gerne kunne stå de næste 
hundrede år eller mere, når det er sat på 
plads igen. 

Den nye 
tagkonstruktion, 
med de nye 
kraftige bjælker

Et billede fra ca. 1950. Bemærk el-masten, lige bag vindfanget. Strømmen kom 
nede fra præstegårdens område; el-ledningerne fulgt ikke vejen. Vi har fundet 
forankringer til master både i diget ind til kirkegården, og i det gamle dige.



• 18 •HattingBladet December 2012 • nr. 4 Februar 2012 • nr. 1                           • 19 • HattingBladet

     Tilbyder alt inden for Belægning og 
     Støttemure Nyanlæg Renovering. 

     Plantning Beskæring. 
    Vedligeholdelse: Hækklipning 

     Græsklipning Lugning 
       Private og Industriområder 

      Vedligeholdelse speciel pris for pensionister

CES Anlægsgartner: 
v/ Carl-Erik Simonsen 
Mejerivej 18 Hatting 

8700 Horsens 

     30 27 04 48 
       www.cesanlaeg.dk

ADVODAN er Danmarks største advokatkæde med mere end 50 kontorer. ADVODAN.dk 

“Cykelhandleren er 
specialist i cykler. 

Hvad tror du vi 
er specialister i?”

8700  Horsens
Telefon 75 62 16 44
www.advodan.dk
horsens@advodan.dk

Emil Møllers Gade 30, 1.th.
ADVODAN Horsens 

Advokat Børge Jørgensen,   Medlem af Danske BOLIGadvokater 

golf

Så har vi afholdt 
Hatting Cup 2012 
i golf for 7. gang. 
Matchen blev spil-
let på Horsens 
Golfklubs baner 
søndag den 2. sept.

Igen i år var 
der meget stor 
opbakning til ar-
rangementet, 32 
golfspillere dystede 
mod hinanden.

5 spillere starte-
de på par 3 banen, 
hvor de spillede 2 
runder, med første 
start kl. 13:30.

27 spillere star-
tede på 18 huls-
banen, med første 
start kl. 13:00 

Trods en ikke alt for god vejrudsigt, blev det hele afviklet 
med kun nogle få dryp, som højst varede 10 min., så alt i alt 
var vi meget heldige med vejret.

De få dryp der kom, havde ingen indflydelse på spillet, det 
kunne man også se på de scores der kom ind, som var meget 
flotte.

I år var der 2 nye spillere med, helt unge drenge. Det er 
dejligt at se at de også bakker op om turneringen, også at både 
unge og gamle kan mødes og udfordre hinanden.

Udbudet af præmier, alle sponseret af forretningsdrivende 
med tilhørsforhold til Hatting, var af samme størrelse som 
sidste år. Både spillere og arrangører sætter meget stor pris på 
den store opbakning, vore sponsorer udviser, det gør det hele 
lidt sjovere.

 I år var der præmier til de 13 bedste spillere, 5 præmier for 
nærmest hullet på par 3 hullerne samtpræmier til det bedste 
hold, det er en ny konkurrence der er indlagt i spillet. Alt sam-
men på 18 huls banen.

På par 3 banen var der præmier til de 2 bedste, samt præ-
mie til den som var nærmest flaget i et slag på hul 4.

Desuden fik alle startende et startkit, bestående af et golf-
håndklæde og 2 poser tees.

Efter matchen samledes vi, som sædvanlig, til fælles spis-
ning i cafeen, hvor folk hyggede sig med hinanden.

Efter maden blev alle præmierne overrakt, og til slut blev 
Hatting Cup 2012 vinderen kåret.

Hatting Cup for 7. gang

Bravo! Vinderen af Hatting Cup 
2012 blev Alexander Loft

badminton

Hatting idrætsforening

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

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

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

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

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

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

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

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

gymnastik
Line Juul
Tlf: 75 65 35 54

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

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

idrætsforeningens hovedbestyrelse

af morten Hald
formand for hovedbestyrelsen

Livet går godt i vores lille forening. Der er 
ikke meget ud over det sædvanlige. Vi har 
dog gjort mere for at komme ud og blive til 
større glæde for byens borgere. 

Der har i september været en byfest som 
borgere kunne deltage i. Derudover er planerne 
vedr HIF’s 125 års jubilæum gået i gang. Det er 
i juni 2014 det sker, og selv om det synes som 
langt væk i fremtiden, så er det nu der skal ”tje-
nes” penge til denne fest – De planer der er på 
bordet er ikke helt billige ;o) Vi har derfor af-
holdt 1. møde i dette udvalg, hvor vi har fundet 
nogle ideer at gå videre med. 

Jeg afslører intet endnu – Hold dog øje 
med Hattingbladet.dk og den skrevne ud-
gave – Der vil være løbende info. 

Ellers er afdelingerne godt i gang med 
hver deres idræt. Alle er glade for der stadig 
er denne billige form for idræt i Hatting. Fæl-
lesskabet er stort i Hatting – Det er dejligt at 
komme til et hold, hvortil man overfører dette 
fællesskab. Vi har i forhold til andre en lav 
årlig pris. Faste træningstider mener jeg er 
godt, pga: 1: Fællesskab – Det er de samme 
du møder til hver træning. 2: Hverdagslivet 
er travlt. Jo mere planlægning, jo bedre – Har 
man flydende træningstider, er disse nem-
mere at skrotte end faste tider. Man har derfor 
større sandsynlighed for at komme af sted. 

”Sund i sind, sund i krop” Det er 2 ”kon-
sekvenser” af regelmæssig træning. Sunde 
kroppe holder længere, og vores kroppe skal 
holde længe i vores samfund – og det gøres 
ved at holde kroppen trimmet gennem fysisk 
aktivitet.  

Fast er bedre 
end flydende

Nyt fra badminton
af Ulla Lauridsen
formand for badminton

Den nye sæson er kommet godt fra start – 
trods enkelte begyndervanskeligheder.

Vore dygtige U15 drenge – der nu er A- og 
B-spillere, kunne ikke være med i DGI Syd-
østjylland. Heldigvis har DGI Østjylland et 
hold bestående af både A- og B-spillere, så 
drengene er kommet i turnering med Viby, 
Hou, Stilling og Søften. Det bliver spændende 
at følge deres præstationer.Desværre skal alle 
kampe spilles ”udenbys”, da Østjylland er 
et andet regi, men jeg er overbevist om, at de 
drenge – Tobias Andersen, August Bundga-
ard, Thomas Højgaard og Jeppe Jenner Jensen 
– nok skal lade høre fra sig.

I instruktionen om mandagen deltager 
ca. 25 spillere – der er plads til flere – og 
det koster kun 250, - kr. for en hel sæson.                                                                                                                 
Henning Rasmussen er nyt bestyrelsesmed-
lem, og han vil fremover stå for tilmelding og 
øvrige af-taler i forbindelse med stævner.

Der er 3 voksenhold tilmeldt turneringen 
– deres hjemmekampe kan ses på opslag i 
hallen.

HUSK:                                                                                                                                      
Julestævne for voksne torsdag den 06.12.12 
kl. 19 – 23. Julestævne for børn mandag den 
17.12.12. kl. 16 – 18.

PS.: Der er stadig ledige haltimer –  Så kon-
takt mig på 75653685 eller e-mail: ullasteen@
stofanet.dk, hvis du har lyst, tid og brug for 
mere motion.
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gymnastik 

aktivitetskalender 2012/13
december : Juletræsfest d.1. december  - nyt koncept,  se invitation i Hattingbladet
 Juleferie uge (51), 52 og 1 . efter aftale med instruktører
Januar :  Vi starter igen uge 2
               Opstillingsmøde d. 16. januar 2013 kl. 19.30 i klubhuset
Februar:  Vinterferie uge 7 
marts :  ekstratræning i Hattinghallen d. 3. marts 2013 
             gymnastikopvisning for børn på Flemming efterskole d.9. marts 2013
             Lokalopvisning i Hattinghallen d.10. marts 2013 kl.14.00
            gymnastiksæson slutter i Hatting
april : forårsopvisning for junior/voksen i forum Horsens d.6. og 7. april 2013

Ekstratræning for 
springholdene 

Gymnastik er populært i Hatting blandt store og små. Her er det oven i købet ekstratræning!

af Line Juul
Formand for gymnastik

Sæson 2012/13 er i fuld gang. Der er 
gang i gymnastiksalen alle ugens dage 
og alle hold er af pæne størrelser. Nogle 
lige ved at nå bristepunktet, så det kræ-
ver stor kreativitet fra instruktørernes 
side, på den gode måde.

Mange instruktører er vendt super 
inspirerede hjem fra kurser og dette 
nyder gymnasterne så godt af både nu 
og i løbet af sæsonen. 

Børneholdene er store og fyldt med 
gymnastikglade børn.  Springholdene 
er alle pænt fyldte, nogle mere end an-
dre. Men vi er glade for at der kan være 
tid til fordybelse på et par af holdene 
og glade for tålmodigheden og kreati-
viteten på de store hold. Ikke mindst 
er der flot tilslutning på Drenge/Herre 
springholdet i år. Det er helt sikkert et 
hold som er kommet for at blive. Vok-
senholdene er fyldte og der er etableret 
venteliste til Zumba holdet. Det kan 
kun glæde os alle, at både voksne og 
børn prioriterer gymnastikken og at vi 
har mulighed for at kunne etablere så 
mange forskellige hold og dygtige in-
struktører og hjælpeinstruktører.

De sidste par år har vores springhold 
været på 2 træningsaftner på BGI efter-
skole, og hvert år er det blevet positivt 
evalueret, og derfor gentager vi det også 
i år. Det siges, at de allerede glæder sig 
til gensynet af diverse springbaner og 
stortrampoliner. Da nogle af springhol-
dene er så store i år, er det lidt proble-
matisk at kunne få godt og ordentlig 
tilløb til springene. Derfor har vi vores 
instruktører og bestyrelsen booket Hat-
tinghallen 2 søndage i løbet af sæsonen 
og der vil blive arrangeret en slags eks-
tra-træninger. Således vil der blive tid 
til både fordybelse, udfordring og mere 

plads til springene. Et godt initiativ, som 
vi i bestyrelsen bakker op omkring.

Vi ser frem til en meget spændende 
og alsidig sæson.

Sidst i oktober var flere bestyrelses-
medlemmer og instruktører på DGI´s 
Inspirationskursus i Herning, som af-
holdes hvert 2. år. Et stort arrangement 
med ca 2000 deltager , som fordeles på 
6 moduler spredt ud over weekenden. 
Det er både foreningsmoduler, fitness, 
spring og  rytme-moduler med både 
børn og voksne som fokus. Alle har 
evalueret meget positivt på kurset. Det 
er målet, at alle kommer hjem med lyst, 

inspiration og nye kræfter til sæsonens 
aktiviteter. Et rigtig godt forum, hvor 
der sættes stort fokus på at samværet i 
foreningen. 

gymnastikudvalget 
 Line Juul, 7565 3554 ( formand) 
 Line Læsøe, 20731748 ( næstformand) 
 Pernille astrup, 7565 3999 ( kasserer) 
 gitte maj, 7565 3122 (sekretær)
berit berdin, 4015 3153 
 Hanne Frederiksen, 2714 2019
ekstern konsulent Laurids 
green, tlf. 7565 3635

Gang i gymnastikken
Når gymnastiksalen bliver for trang til 
»rigtig store udfoldelser«,  må der tænkes 
nye tanker.

Vi var så heldige at kunne booke os 
ind på Seminarie-hallen i Gedved lørdag 
d.27/10-12 og med meget flot gestus fra 
Gedved Gymnastikforening, måtte vi låne 
alle deres springredskaber inklusiv PE+ 
springbane og stortrampolin. Se, det er 
lækre sager  

 Springinstruktørerne Christina, John 
og Lasse havde lavet et stort forarbejde 
med planlægning af de 3 timers træning 
og sammen med deres hjælpeinstruktører 
og et par ekstra frivillige forældre blev 
det en fantastisk eftermiddag i for ca 45 
springgymnaster .

Dagen begyndte med opvarmning og 
leg og så blev der ellers lavet 6 springba-
ner på forskellige niveauer. Alle spring-
gymnasterne blev delt op i grupper og 
kom igennem alle 6 baner med god tid 
til springindlæring, fordybelse og mulig-
hede for udfordringer.

 Endelig pause, jubiii. Nogle forældre 
havde bagt de skønneste kager og andre 
havde skåret det lækreste frugt og der 
blev drukket adskillige liter saftevand. Det 
var tiltrængt med lidt sukker og energi 
ovenpå mange spring.

 Efter pausen var alle unger friske på nye 
6  springbaner, denne gang kom stortram-
polinen på gulvet . Den var virkelig spæn-
dende, og  slet ikke så nem at springe i som 
forventet. En stor udfordring ! 

Efter 3 timers spring og modtagning var 
både gymnaster og modtagere/instruktører 
godt brugte , men på den gode måde.

 Tak for forældre der tog turen med 
deres børn til Gedved , tak for frugt og 
kage. Tak til instruktører og hjælpein-
struktører for en fantastisk dag med jeres 
springhold, tak for flot planlægning og 
engagement.

Ingen tvivl om at evalueringen på den-
ne dag er meget positiv, og at succesén  
kan tåle en gentagelse.
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af Willy sewerin 
Hatting IF Folkedansere

39 deltagere fra Hatting IF deltog i Euro-
peaden i byen Padova, som ligger i nær-
heden af Venedig i Italien.

   Vi startede turen søndag den 8. juli 
kl. 6,00 fra Horsens banegård og med 
opsamling i Hatting og Løsning, deref-
ter kørte vi  til den tyske grænse, hvor 
vi spiste vores medbragte rundstykker. 
Derefter kørte vi til byen Markteugast i 
Tyskland, hvor vi havde hotel overnat-
ning. 

   Mandag den 9. juli fortsætter vi til 
Salzburg i Østrig, som er Mozart fø-
deby, der betegnes som en af de smuk-
keste i Europa. Vi gik en rundtur i byens 
centrum ca. 3 timer, hvorefter vi kørte 
ud til vores hotel, ca. 10 min. fra cen-
trum, hvor vi havde 2 overnatninger.

Tirsdag den 10. juli tog vi på ud-
flugt til ”Hitlers Ørnerede” som ligger 
ved Berchtesgaden. Her skulle vi med 
speciale busser det første stykke vej, 
hvorefter vi gik igennem en 124 meter 
lang tunnel, for til sidst at tage ”Hitlers 
Guldelevator”. Vi fik en god og flot op-
levelse med derfra. Efter besøget kørte 
vi til Königssee, som er en af Tysklands 
smukkeste søer. Vi sejlede ca. en ½ time 
ud på søen, hvor vi gik i land ca. 2 timer. 
Der var bare så flot, med høje bjerge 
rund om søen.

Onsdag den 11. juli forlader vi vores 
hotel og kørte stille og rolig til Padova, 
hvor vi tilmeldte os til den 49. Europea-
de. I år havde  Europeade committeen 
valgt, at indkvartere alle 4.400 deltagere 
på hotel. Det var bare luksus i forhold til 
skoleindkvarteringer.

Torsdag den 12. juli havde vi 2 opvis-
ninger i byen og 1 opvisning til den of-
ficielle Europeade åbningsaften. I år var 

vi den eneste dansegruppe der deltog 
fra Damark.

 Fredag tog vi på udflugt til Venedig. Vi 
sejlede ca. en ½ time ind til Venedig, det 
var en meget flot sejltur. Desværre var vi 
kun i Venedig ca. 3 timer inden vi skulle 
sejle tilbage. Om aftenen var der koraften 
i Padova, - og på vores hotel serverede 
kromanden pizza, hvor vi også dansede 
sammen med en Tysk gruppe, som boede 

på hotellet lige over for vores.
   Lørdag den 13. juli havde vi 1 op-

visning i byen + optog gennem byen og 
om aftenen var der Europeadebal, hvor 
også byens borgere og gæster kunne 
være med.

   Søndag den 14. juli var der guds-
tjeneste for Europeadens deltagere og 
om aftenen var der afslutning af den 49. 
Europeade.

Fin Europeadetur til Italien
   Mandag den 15. juli tog vi afsked 

med vores hotel, og kørte til vores over-
natnings by, Markteugast i Tyskland.

   Tirsdag den 16. juli kørte vi igen 
nordpå. Vi gjorde holdt ved Duborg, 
hvor vi handlede og spiste aftensmad. 
Vi var hjemme igen ca. kl. 21,00. Vi har 
været utroligt heldige med sol og tørvejr 
på hele turen, ca. 25 til 35 grader.

   Vores danseleder var igen i år 
Anchen Sørensen og igen vores spille-
mænd Olav og Bjarne Pedersen. - Hen-
ning Wulff stod igen for turen og kørsel 
og var samtidig vores guid.

Tusinde tak til alle for jeres deltagelse 
i Europeadeturen.

den nye sæson er  igang
Vi startede en ny sæson mandag den 
10. september i Hatting Forsamlingshus. 
det er dejligt at vi har fået 4 nye 
medlemmer, men vi har plads til mange 
flere endnu. det er for enlige og par, - 
nybegyndere og øvede, alle er meget 
velkomne, så mød op i Forsamlingshuset 
og få motion på en sjov måde. 
Vi danser hver mandag fra kl. 19,30 til 
21,45 – så kom og prøv 3 gange gratis

Folkedans
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Hver mandag 
kl. 10.30
Gymnastik og sang i caféen  
v/ Agnes og Edith. Den sidste 
mandag i måneden tager vi en 
svingom til Karnas harmonika.
kl. 12.45 - 14.30
En tur på løbebåndet i motionslokalet 
med Helge Aagaard
kl. 14.00 
Keramik v/Oda Petersen  
kl. 14.30
Slankeklubben “let igen”  
v/Inge Jensen (kun i lige uger)
kl. 18.30
Syning og hygge med Edith P. og Inge E.

Hver tirsdag 
kl. 10.30-11.30
Fælles sang med Edith Eriksen
kl. 13.00-15.00
Billard v/Vagn Madsen 
kl. 13.00-13.45
”Frisk motion” v/fysioterapeut Mariann

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

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

Hver fredag
kl. 13.00
Fredagsklubben v/Kirsten

Hatting centrets aktiviteter

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

bestyrelsen
 
Formand
Peter Uldall Thyssen
40 17 31 65
thyssen@email.dk
næstformand
Teknisk ansvarlig for forsamlingshuset
Carsten Bonde
41 90 60 81
kcbonde@vip.cybercity.dk
kasserer
Anne Marie Madsen
28 60 91 14
am@elmelund.info
sekretær
Gitte Holmgaard Gravesen
22 90 10 29
gravesen23@live.dk
medlem
Heidi Jensen
Udlejer af forsamlingshus
40 17 64 27      
gastong@profiber.dk       
medlem
Kirsten Skov
Nøgleudlevering til + fremvisning af forsamlingshus   
26 18 45 67
njkskov@stofanet.dk
medlem
Kim Morthorst
Teknisk ansvarlig for forsamlingshuset
28 99 16 55
kv.morthorst@get2net

Hatting Vandværk
Hatting Vandværks formand er  
svend e. nielsen og kan træffes på  
tlf. 75 65 32 16 eller mobil 61 54 76 16.
kassereren hedder torben 
eriksen. det er ham, der har 
med målerregnskab at gøre. 
Han bor på Præstemarksvej 72 og 
har tlf. 75 65 30 27 og 26 39 30 27.
Ved driftsforstyrrelser skal du ringe 
til kjeld Olesen fra Hatting VVs.
Han har tlf. 75 65 36 22  
og mobil nr. 40 44 40 89

Hatting borgerforening

Seniorhygge med fællessang
Så kommer der seniorhygge i forsam-
lingshuset, hvor der vil være mulighed 
for at få go dansk mad, snakket og hyg-
get. Arrangementet er arrangeret af Hat-
ting Borgerforening og foregår fredag 
den 1. marts 2013 kl. 1800-2230. Der vil 
være fællessang og musik med harmo-
nika gruppen ”stafetten fra Ølholm”. 
Menuen er god gammeldaws mad og 
kaffe med småkager. Prisen er 150 kr. pr 
person. Der kan købes øl, vin og vand til 
gode priser.

Tilmelding hos Vangs Bageri, tlf: 
75653132 el. Gitte Gravesen, tlf. 22901029 
senest fredag den 22. 2.2013. Kom frej-
digt til en uforglemmelig hyggelig aften 
i forsamlingshuset.

Billetter er klar til forårsfesten 2013 
Så er der igen lagt op til forårsfest i for-
samlingshuset. Festen bliver afholdt den 
2. marts 2013 kl. 1800, hvor der vil være 
spisning og dans.

Vil du sikre dig en af de billetterne, så 
mød op i superbrugsen lørdag den  12. 
januar 2013 fra kl. 10-12. Prisen vil være 
300 kr. pr. person. Evt. ikke solgte billet-
ter kan købes hos Anne Marie Madsen, 
tlf. 75653505. Borgerforeningen vil igen 
i år sørge for rigtig go mad og på vanlig 

vis kan der købes drikkevarer til favo-
rable priser.  Musikken bliver leveret af 
”Sort på hvidt”!

Som noget nyt arrangerer borger-
foreningen om fredagen seniorhygge 
i forsamlingshuset fra kl. 18.00-2.230, 
hvor der vil være god mad og god 
”syng med musik” leveret af Stafetten 
fra Ølholm. Se oven for.

Der kommer fuld gas på festen, 
når »Stafetten fra Ølhom« 

trækker i harmonikaen.
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spejderne har fået egen 
hjemmeside. den hedder  
www.hattingspejderne.dk

mødeaftener 
alle møder holdes  
i spejderbyen  
Overholm 13, Hatting
bævere (0. og 1. kl):
Onsdag kl. 16.30-18.00
Ulve (2. og 3. kl.):
Onsdag kl. 16.30-18.00
Junior (4.-5. kl.):
Onsdag kl. 18.15-19.45 
trop (6.-7. kl)
Onsdag kl. 18.15-19.45
den »store« trop
Mandag kl. 16.00-17.30
seniortrop
Torsdag kl. 19.00-21.00

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

kontaktperson junior+trop 
Anja Ipsen - 28 57 94 42

Hattinggruppens mail
hattinggruppe@yahoo.dk

kFUm-spejderne

y men’s klub
Ledelsen i  
Hatting y men’s 
klub har følgende 
sammensætning:
knud Jørgensen 
(præsident)
ingeborg Pedersen 
(vicepræsident)
edith eriksen 
(sekretær)
einar Jørgensen 
(skatmester)
inga Johansen 
(pastpræsident)

Fra en forsigtig start i efteråret 2011 med 20 del-
tagere fordelt på 2 hold, er der i dette efterår 65 
kursister fordelt på 7 hold. 

Der er hold for nybegyndere,  der er nogen 
som gerne vil lære noget mere, især om tekstbe-
handling.  Og der er også et hold med billedbe-
handling. 

Vi tilstræber en holdstørrelse på 10 kursister 
og 2-3 frivillige vejledere på hvert hold.

Ud over tekstbehandling øver vi i brug af: 
e-mail, netbank og NemID generelt.

Der starter nye hold op umiddelbart efter nytår. 
Kurset strækker sig over 2 timer pr uge i 14 uger 

Fra 1. januar 2013 er der ikke længere krav 
om brugerkort (200 kr./halvår)

Pris for kurset er 150 kr. + køb af evt. kursus-
materiale. Tilmelding til: Hans Johansen, Oens-
vej 23, tlf. 20 29 02 31 snarest muligt, og helst 
inden 1. december 2012.

Datastuen har vind i sejlene!

Julemarked i Hatting
Kom i julestemning til julemarked i Hatting Forsam-
lingshus Søndag d. 25.11.12  kl. 11.00 – 16.00. Der vil 
være kræmmere, mulighed for at lave egen julede-
koration (man skal selv medbringe lys og skål), man 
kan købe æbleskiver og glögg og andre gode ting. 

Endvidere vil der være salg af billetter til foredrag 
med Bubber (læs anden artikel i bladet). Måske fin-
der du julegaven her? Har du noget, du vil sælge, 
kontakt Mona 20770702, Line 20731748 eller send 
en mail til hifhatting@gmail.com

Karbonader og godt 
humør i forsamlingshuset
Onsdag den 26. september 2012 havde Hat-
ting Borgerforening arrangeret fællesspisning 
i forsamlingshuset. Korning Kro leverede 
Karbonader, kartofler, stuvede ærter og gule-
rødder mv. og de fremmødte hatting borgere 
sørgede for højt humør og go stemning. I alt 
mødte 55 glade borgere op. Der blev snakket 
og hygget i et par timer inden der blev afslut-
tet med en kop kaffe. Børnene legede lystigt 
og nød tydeligt at kunne boltre sig i forsam-
lingshuset.  En rigtig hyggelig aften i forsam-
lingshuset. Vel mødt i efteråret 2013.

Generalforsamling i 
lokalhistorisk forening
Ordinær generalforsamling holdes onsdag 20. 
februar 2013, kl. 19.30 på Hattingcentret. På 
denne aften er arkivet åben fra kl. 18.30.
Dagsorden ifølge vedtægter:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab.
4. Valg af bestyrelse.
5. Valg af suppleanter.
6. Valg af revisor.
7. Fastsættelse af kontingent.
8. Indkomne forslag. Forslag der ønskes 

behandlet skal være formanden i hænde 
senest 8 dage før generalforsamlingen.

9. Eventuelt
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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. 

 

 

 

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-
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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”.


