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Flotte køretøjer, fine danse og livlig aktivitet på kirkepladsen

Succesfuld Byfest



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

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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Af Anna Sofie Andersen
Redaktør af HattingBladet

En dag sidst i oktober forårsagede entre-
prenørarbejde i parken en overklippet 
telefonledning. 
Jeg meldte skaden til TDC, som straks 
udbedrede den. Og så skulle man tro, 
det var det. Men nej! Tre uger senere 
blev jeg ringet op af analyseinstituttet 
Rambøl, for nu skulle fejlmeldingen 
evalueres.
Jeg skyndte mig at sige, at jeg var meget 
tilfreds. Ok fint, men om jeg ikke kunne 
sige det med et tal på en skala fra et til 
ti? På en skala fra et til ti, hvordan hånd-
terede TDC fejlen?
På en skala fra et til ti, i hvor høj grad 
overholdt TDC deres aftale? Osv. frem 
til sidste spørgsmål:
På en skala fra et til ti, hvor villig er du 
til at anbefale TDC til andre kunder?
Samtalen endte med at tage 12 min. 
Og så var det vel det? Nej! For episoden 
er på ingen måde enestående. 
Det er som om der er gået karakterbog i 
vores samfund. I hvert fald er det længe 
siden, jeg er kommet igennem en uge 

uden at blive mødt med gentagne opfor-
dringer til at tildele karakterer eller smi-
lyer og på den måde bedømme andre og 
deres indsats. På en skala fra et til ti lig-
ger min mæthedsfornemmelse i forhold 
til den slags vurderinger efterhånden på 
9,7! For hvor frugtbart er det lige for et 
samfund? For en by?

Det er vel ikke først og fremmest dom-
mere en by har brug for, det er vel spil-
lere, der melder sig på banen.

Her på bladet spørger vi derfor heller 
ikke: På en skala fra et til ti, hvor tilfreds 
er du med det, der foregår i Hatting? 
Men her i bladet kan du læse om hvad 
der foregår, og hvornår det sker. 
Og så kan du ellers opfatte det som en 
invitation til at deltage og bidrage og 
præge byens udbud af aktiviteter i det 
omfang du har tid, kræfter og lyst. 
Det så vi bl.a. vældig mange gøre ved 
byfesten, og det var en rigtig god ople-
velse!

Dommer eller medspiller?

Næste nummer 

HattingBladet udkommer næste 
gang i slutningen af Februar 

2014. Deadline for indlevering 
af stof til næste nummer er 

søndag 26. januar 2014

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, i cafeteriet 
i Hattinghallen og i Hatting Kirke.
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Stof til HattingBladet - Sådan!
Artikler skal afleveres i et helt 
almindeligt word-dokument. 

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

som muligt. Brug krudtet på at give os 
så mange informationer som muligt, 
så skal vi nok sørge for opsætningen.

Billeder skal afleveres som 
jpeg-filer og bedes fremsendt 

i højest mulig opløsning.
Hvis du ønsker gode billeder 

fra et arrangement, kontakt da 
Alexander W. Brander. Book 

gerne i god tid - for alles skyld!

Deadlines for indlæg 
26.01.14
27.04.14
27.07.14
26.10.14  

Redaktionen opfordrer på det 
kraftigste til at disse deadlines 
bliver overholdt, således at vi 
kan få produceret bladet i tide 
til de relevante tilmeldinger, 
der skal medtages i bladet.
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Hatting Byfest 2013
Og hold nu op sikke en festlig dag...

Af: Gitte Gravesen
Hatting Borgerforening

Byfesten 2013 blev afholdt den 7. 
september, hvor september solen havde 
valgt at stå højt og skinnende på himlen. 

De fleste af byens foreninger havde 
gjort et kæmpe stykke arbejde for at 
arrangere denne dag, der på alle måder 
endte med at blive en vellykket og for-
nøjelig dag for hele familien. 

Dagen startede ved Hattinggaard, 
hvor rigtig mange veteranbiler i alle 
afskygninger var mødt op, for herefter 
at køre i samlet trop til Hattingcenteret. 

Der var rigtig mange og flotte veteranbi-
ler, der ved det blotte syn gjorde ”gamle 
mænd til unge drenge” og ”unge 
drenge til modne mænd”. En fornøjelse 
at beundre denne specielle hobby og 
engagementet ved ”veteranerne”.

På Hattingcenteret ventede rigtig 
mange Hatting borgere, hvor zumba 
piger og folkedanserne slog tonen an 
for en go dag. Forinden havde Allan 
Kristensen holdt en velkomsttale for 
Hatting. 

Herefter samledes alle og gik i sam-
let trop mod Toften bag Kirken. Flere 
havde medbragt pyntede og særdeles 
festlige trillebører. 

På toften var der opstillet telte og 
boder, hvor det var muligt at købe lidt 

mad og drikke. Der var tombola, porce-
lænskast, flødebollemaskine og meget 
andet. Der var børnedyrskue, hvor en 
masse børn havde valgt at præsentere 
deres dyr. Der var hamstere, kaniner 
og hunde. Søde og rare dommere fik 
en snak med de udstillede dyr og deres 
ejere og alle børn fik et fint diplom med 
hjem som et godt minde.

På pladsen var der masser af go og 
sjov stemning, idet de tilmeldte hold 
kæmpede om sejren i 10 kampen. Der 
var masser af discipliner, der skulle dy-
stes i. Alle – børn som voksne kæmpede 
og havde det sjovt. ”De små ulve” løb 

velfortjent med sejren og fik den flotte 
vandrepokal med hjem, - indtil næste år.

Rigtig mange fra det lokale erhvervs-
liv og lokale kunstnere havde sponsore-
ret flotte præmier og stort set ingen gik 
tomhændede hjem. 

Og som noget nyt i Hatting blev der 
afholdt friluftsgudstjeneste i spejdernes 
spidstelt. Det var hyggeligt at sidde på 
tæpper og spise kage mv., mens hattings 
dygtige præst, Anna Sofie, holdt en rig-
tig go gudstjeneste. Midt i gudstjenesten 
blev Anna Sofie hjulpet af en sjov tryl-
lekunstner, der bl.a. tryllede farver i en 
børnebibel og lavede skøre ballondyr.  
Børn som voksne var tryllebundet af 
den gode stemning, der var omkring 
gudstjenesten.

Dagen sluttede ved Palle og brugsen, 
hvor den gode og festlige stemning fort-
satte.

Alt i alt en dag, der tåler at blive gen-
taget! Tak til alle der mødte op og hver i 
sær var med til at gøre dagen super go´, 
festlig og ikke mindst alle dem, der var 
med til at samle Hatting.

Hatting vil Hatting…



Hatting EL
v/Jens Kvorning

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

Butikken 

er åben 

efter 

aftale

• Aut kloakmester
• Kloak
• Jord og vej
• Kloak i det åbne land
• Op rensning af søer
• Snerydning med gummiged

Mangler du hjælp 
til det hårde arbejde...

Vi tilbyder:

• Belægning
• Nedbrydning
• Gravmaskiner
• Mini graver mv.

Over vrøndingvej 40 • 8700 Horsens
Mail : michael@kjaerlaurberg.dk
Web: kjaerlaurberg.dk

Bil.  22 61 68 04
Tlf.   75 65 34 38

Aut. Kloakmester

Resultatgivende ”trygsager“
både online og o�  ine !

Fuglevangsvej 41     8700 Horsens     Tlf. 75 61 33 44 

grafi skforum@grafi skforum.dk      www.grafi skforum.dk

Vores kompetencer ligger indenfor 
produktion af tryksager, webløsninger, 

kommunikation og logistik.

Vi gør din opgave til en tryg sag !

Kirkebakken 47, Hatting



• 6 •HattingBladet November 2013 • nr. 4

Bestyrelsen
Formand
Hans Kvorning
Storegade 2
Tlf: 29 88 65 31
hatting-el@hatting-el.dk
Næstformand
Jens Chr. Vang
Rugballevej 5
Tlf: 27 38 32 34
ingenv@hotmail.com
Kasserer
Børge Nielsen
Klærkevænget 7
Tlf: 75 65 32 19
Sekretær
Aase Thyssen
Østerhåbsvej 22
Tlf: 75 65 35 58
aathyssen@stofanet.dk
Bestyrelsesmedlem
Helle Brandtlund
Rugballevej 11
Tlf: 22 32 56 68
johnbrandtlund@mail.tele.dk
Bestyrelsesmedlem
Jørgen Thyssen
Østerhåbsvej 22
Tlf: 75 65 35 58
aathyssen@stofanet.dk
Bestyrelsesmedlem
Margit Munch
Munchsvænget 8
Tlf: 75 65 31 23
Tlf: 60 76 16 48
margitmunch4@gamil.com

Hatting Sogn Lokalhistore

Aktiviteter år 2013-2014
Arkivet har åbent den første tirsdag i måneden 
fra kl. 19.00 til kl. 21.00 i lokalerne i kælderen 
på Hattingcentret.
Bemærk: Arkivet er lukket i juli og august 
måned.

Bliv medlem
For et beskedent beløb (60 kr) er du med til at 
bevare byens historie og modtager medlems-
blad i februar måned
Du kan indmelde dig ved henvendelse til Børge 
Nielsen. Medlemskabet gælder for det enkelte 
medlem, det er ikke et husstandsmedlemskab.

Af: Hans Kvorning
Lokalhistorisk forening

Hatting Sogns Lokalhistorisk For-
ening arrangerede tur den 23. august 
2013 til Mols Bjerge. På turen deltog 54 
medlemmer, hvorfra der er kommet 
rosende tilbagemeldinger.

Turen startede med bus fra Hatting 
Vandværk klokken 12.30. 

Det første stop på turen var ved 
Karlsladen, en stor flot bindingsværksla-
de nord for landevejen ved Kalø, hvor 
en guide fortalte om laden og fortsatte 
med os på turen rundt i Mols Bjerge.

Om laden fortalte guiden følgende: 
I Prag har de Karlsbroen, men i Syd-
djurs har vi Karlsladen. Karlsladen er 
dog ikke opkaldt efter en Kejser som 
Karlsbroen, men efter en ”almindelig” 
arbejder på Kalø gods, nemlig Karl La-
defoged, der beherskede laden som sin 
egen. 

Karlsladens oprindelse stammer fra 
Kalø gods. Laden blev opført i år 1727. 
Den er opført i holstensk stil i egetøm-
mer. Nogle mener at tømmeret stammer 
fra strandede skibe i Køge bugt. Andre 
mener, at en del af tømmeret stammer 
fra den gamle ladegård ude ved Kalø 
slotsruin, den lå en del øst for de nuvæ-
rende ruiner af slottet.  Kalø slot blev 
opgivet i 1660, mens ladegården ude på 
halvøen muligvis først er nedrevet i år 
1722. Derfor kan det godt passe, at tøm-
meret til Karlsladen stammer fra den 
”gamle” ladegård.

Karlsladen tilhører i dag Kalø gods, 

og står stort set som den blev bygget i 
1727. Den var dog oprindeligt tækket 
med strå. Det blev ændret til tegl i 1940. 
I dag er der igen stråtag efter restaure-
ring af bygningen.

I laden er der kørelo og port i hver 
ende, så høstvognene kunne køre helt 
igennem og stikke kornet af i de forskel-
lige ”fag”, som er afgrænset af de gamle, 
svære egestolper. I venstre side af laden 
har der været indrettet tre kornlofter 
ovenover hinanden, hvortil man kom ad 
en svær egetømmer-trappe.  Det kræ-
vede sin mand, at komme derop med 
100 kg korn på ryggen. Senere blev der 
indrettet mølleri i nederste etage med 
kværn og valseværk og en traktor som 
trækkraft.

Karlsladens meget flotte egetømmer-
konstruktioner giver et enestående flot 
rum i bygningen. Alt træ er tappet sam-
men efter god gammel håndværksskik.  

For tiden bruges laden til besøgscen-
ter i forbindelse med besøg i National-
parken, Mols Bjerge.

Vi forlod nu Karlsladen og Kalø gods. 
På vejen derfra kunne vi se Kalø slots-
ruin. Vi besøgte herefter gårdbageriet 
Holmegård. Der fik vi kaffe med frisk-
bagt brød fra stenovnen i landkøkkenet.  
I butikken var der masser af lækkerier, 
et bredt sortiment af specialfødevarer: 
Marmelader, mal-selv-mel, mjød, hon-
ning, sennep, krydderier, forskellige 
råvarer til hjemmebag og hjemmelavede 
chokolader.  Der var både stemning og 
naturskønne omgivelser.

Herfra fortsatte vi med guiden rundt 
i Nationalparken Mols Bjerge. Mens vi 

Hatting besøger Mols Bjerge



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

Hyldemarken 3
8700 Horsens

60 64 05 60

malerfirmaet.heidifeldt@gmail.com

kørte rundt på mange af de små veje fortalte guiden utræt-
teligt bl.a. følgende: At Nationalparken dækker 180 km2 og 
indeholder store skove, hede- og overdrevsarealer samt søer, 
kyst- og havområder.  Området strækker sig fra Kattegatky-
sten i øst til Kalø skovene i vest, fra de bugtede Vige i syd over 
Mols Bjerges storslåede morænelandskab til istidens smelte-
vandssletter i nord. 

Nationalparken er også ”Herregårdenes” paradis, der lig-
ger 7 Herregårde indenfor Nationalparkens område.  Herud-
over kan nationalparken fremvise en rigtig mølleby, Femmøl-
ler. Der var i sin tid fem møller i byen heraf navnet.  

Gennem århundreder har området været beboet og dyrket. 
Mange af landbrugene var dog urentable. De lette sandede 
jorder i det stærkt kuperede landskab i Mols Bjerge blev tidligt 
udpint, og kun en mindre del blev dyrket, mens andet sprang 
i hede. 

Ved Trehøje havde vi et ophold, hvor vi fik vand og øl. 
Mens vi var der kunne vi nyde en fantastisk udsigt ud over 
Ebeltoft Vig. 

Mens vi kørte igennem Mols Herred, molboernes hjem-
land, fortalte guiden et par historier om molboerne fra digt-
samlingen af historier om molboernes fiffige påfund.

Turen fortsatte på de små veje gennem nationalparken til-
bage til Kalø, hvor vi tog afsked med guiden. 

Desværre kan man ikke huske alt, hvad guiden fortalte, 
har du lyst til at høre det igen, har Knud Madsen optaget film, 
hvor man kan høre, hvad guiden fortæller. Det er lagt på en 
DVD, som kan købes for 10,00 kr. ved Hans Kvorning. 

Generalforsamling i Lokalhistorisk forening

Ordinær generalforsamling holdes onsdag d. 19. februar 2014 kl. 19.30 
på Hattingcentret. På denne aften er arkivet åben fra klokken 18.30.
Dagsorden
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 på general-
forsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før general-
forsamlingen
9. Eventuelt
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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

Ja, så kom dagen hvor Hatting kom på den anden ende. Vi 
gik desværre konkurs og måtte lukke biksen sidst i August 
2013. Vi har været super glade for vores bager butik og være 
en del af byen og byens liv. Det er vi stadig, og vi har fået rig-
tig mange tilbagemeldinger på lukningen. Det har været for-
ståelse og meget medfølende fra alle her i byen og omegn.

Vi er stadig positive og ser frem til hvad fremtiden bringer. 
Men det er absolut ikke lutter lagkage at lukke. Jørn er blevet 
vikar som bager bore bisse langt ude i Nordsøen, hvor han ba-
ger og laver mad til de ansatte. Jeg har fået week-end arbejde 
hos Anton Pedersen på Sundvej og håber at komme med i et 
rotations projekt ved Horsens kommune, hvor jeg kan blive 
pædagog medhjælper måske i en special institution.

Butik/bager personalet holder sammen og vi har lavet vores 
egen ”Bolleklub ”. De har været super seje her i forløbet og 
uden vores fællesskab, ja så ville det hele være møj træls, som 
de siger vest på.

Tak for opbakningen gennem årerne, jeres smil, latter og 
måde at være på…. 

Kirsten og Jørn X-bager i Hatting.

     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

Vangs Bageri stopper
” Bager Jørn ” har slået den sidste dej klat op i Hatting

Moderne 
kursusfaciliteter
i naturskønne
omgivelser

Bygholm
Landbrugsskole & Kursuscenter

Tlf. 75621799     bygholm.dk
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Nyt fra kirken
Juniorkonfirmander

Indlæg skrevet af Iben Stenholt, medhjælper ved undervisning Juniorkor 
Det er tirsdag eftermiddag og døren til konfirmandlokalet i præstegården 
bliver åbnet og ind vælter en skøn flok 4. klasses elever. 
Skoletasker, sko og jakker bliver placeret i spredt fægtning i forgangen, og 
strømper og idrætstøj flyver om ørene. 
Eleverne fra 4. klasse på Hattingskolen er kommet til juniorkonfirmand under-
visning i præstegården, og der er et leben og liv så Vorherre må trække på 
smilebåndet.
Ind stormer de røde kinder og glade smil, mens spørgsmålene kommer i en 
strøm: ”Hvad skal vi lave i dag? - skal vi se filmen fra sidst? – Er mit påskebil-
lede blevet tørt? – Er min døbefont revnet? Har nogen bagt kage? Hvad skal vi 
høre om i dag?”
Den er en sand fornøjelse at møde disse skønne unge mennesker hver tirsdag 
eftermiddag. De engagerer sig, i det vi laver – sluger de bibelske historier og 
stiller spørgsmål til det og klør på med krum hals, når de skal i gang med noget 
kreativt. Ingen sure miner og ”det gider vi ikke”….. Det positive engagement 

de lægger for dagen er et privilegium at arbejde med. 
Juniorkonfirmandundervisningen består af 10 gange hvor Hatting Skoles 4. 
klasses elever en eftermiddag om ugen, er inviteret ned for at lære kirken at 
kende.
I år har vi haft 23 elever, hvilket har været rigtig dejligt.
Vi synger, hører bibelske fortællinger, laver døbefonte, påskebilleder og deko-
rationer, ser kirken og kirkegården og tager en omgang banke bøf, når vi synes, 
vi trænger til lidt andet. 
På nuværende tidspunkt er vi godt halvvejs i forløbet og er snart ved at skulle 
øve juniorkonfirmandernes bidrag til vores afslutningsgudstjeneste d. 17. 
november. Alle er velkomne og elevernes kreative produktioner vil være at se 
til gudstjenesten.
Vi vil samtidig benytte lejligheden, til at sige tak for lån af eleverne til deres 
forældre – det er rigtig dejligt, når så mange benytter sig af tilbuddet om 
juniorkonfirmand – og i særdeleshed når de giver så meget fra sig og suger så 
meget til sig som jeres børn. Det er en fornøjelse.

Første søndag i advent. 
Søndag den 1. december er der gudstjeneste 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. 

FÆLLESSANG OG FINGERKNIPS
Mandag den 17. februar kl. 19.00  indbyder vi til en lidt anderledes og meget 
inspirerende time om og med fællessang. Johannes Konstantin Neergaard tager 
forsamlingen med på en rejse gennem den danske fællessangstradition. Syng 
med på kendte og elskede sange fra højskolesangbogen, schlagere, lystige 
viser, salmer og nye klassikere!

Vi skal blandt andet med egen krop og sangstemme opleve forskellen på en 
klassisk og en rytmisk måde at synge salmer på. Med underholdende anekdoter 
fra et liv fyldt med musik – både amatørmusikken omkring lejrbålet og den 
topprofessionelle i Københavns kulturliv – guider Johannes Konstantin Neerga-
ard forsamlingen gennem smægtende suk, støn, glidetoner og skønsang. Står 
vores tradition for at synge sange sammen til at redde? Efter dette foredrag 
tager man ja-hatten på igen!

Johannes Konstantin Neergaard er foredragsholder og musik- og kommuni-
kationskonsulent for blandt andre Mogens Dahl Koncertsal og Klassiske Dage 
i Holstebro. Han har holdt talrige workshops og foredrag om og med musik i 
hele landet.
Som musikunderviser (Silkeborg Højskole, VIA University College mm.) samt be-
styrelsesmedlem og komponist i foreningen Forum for Rytme I Kirken har han 
været med til at sætte dagsordenen for en stor mængde debatter, korstævner 
og komponisttræf i det danske sang- og salmeskrivermiljø. 
Både skolevante forsamlinger og effektive erhvervsfolk har nydt godt af hans 
klaverspil og pædagogiske evner.

Aftenen finder sted i konfirmandstuen.
Alle er velkomne!
Kaffe og kage koster 20 kr. 
Arrangør: Hatting Y ḿens Club & Menighedsrådet
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December
Søndag 1. kl. 19.00
1. Søndag i advent 
Søndag 8. kl. 19.00
Julekoncert. 
Søndag 15. kl 9.30 
3. s. i advent
Torsdag 19. kl. 10.00 
Julegudstjeneste 
for før-skolebørn.
Torsdag 19. kl. 13.30
Julegudstjeneste 
Hattingcentret
Søndag 22. kl. 9.30
4. s. i adven
v/ Dorte Isaksen 
Tirsdag 24. kl. 14.30 
Juleaften
Tirsdag 24. kl. 16.00 
Juleaften
Onsdag 25. kl. 11.00
Juledag
Torsdag 26. 
Ingen gudstjeneste i 
Hatting. Gudstjeneste 
i Tamdrup kl. 11.00
Søndag 29.. 
Julesøndag kl. 19.00 DSI

Januar
Onsdag 1. kl. 16.00 
Nytårsdag
Søndag 5. kl. 9.30
Helligtrekongers søndag
Kirkekaffe
Søndag 12. kl. 9.30
1. s. e. h. 3 k.
Søndag 19. kl. 11.00
2 s. e. h. 3 k. 
v/ Dorte Isaksen
Tirsdag 21. kl. 13.30
Hattingcentret
Søndag 26. kl. 19.00
3. s. e. h. 3 k. kl. 19.00 

Februar
Søndag 2. kl. 16.00
Kyndelmisse i forb. med 
spejdernes nytårsparade
v/ Dorte Isaksen
Søndag 9. kl. 9.30
Sidste s. e. h. 3 k.
Søndag 16. kl. 11.00
Septuagesima
v/ Dorte Isaksen
Tirsdag 18. kl. 13.30 
Hattingcentret
Søndag 23. kl. 19.00
Seksagesima
Kirkekaffe

Menighedsrådet

Formand
Erhardt Nielsen
Gedhøjen 53, Hatting, 8700 Horsens
Tlf: 75 65 37 65
en@steelproducts.dk 

Næstformand
Arne Jacobsen
Eriknauervej 57, Hatting, 8700 Horsens
Tlf: 75 62 25 02
amkjb@stofanet.dk

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

Kontaktperson
Bodil Juul
Tlf: 60 16 31 79
b-o12@stofanet.dk

Kirkeværge
Tove Schack-Nielsen
Tlf: 75 67 48 00
schack-nielsen@profibermail.dk

Aktivitetsudvalgs Formand
Grethe Laursen
Tlf: 75 65 32 10
wlaursen@stofanet.dk

Hatting Kirkes personale

Sognepræst
Anna Sofie Orheim Andersen 
Præstegården, Oensvej 1, Hatting,  
8700 Horsens, T: 75 65 31 05 - asa@km.dk

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

    Ferier og fridage
Anna Sofie Andersen holder ferie i 
uge 7.
Ved sognepræstens ferie og frihed 
passes embedet af sognepræsten i 
Tamdrup, Dorte Stenberg Isaksen,  
Tlf: 75 65 45 22 / dsi@km.dk

Menighedsrådmøder
Alle møder afholdes i konfirmand-
lokalet i præstegården, begynder kl 
19 og er åben for alle.

Tirsdag den 10. september
Tirsdag den 8. oktober
Tirsdag den 26. november

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

Gravermedhjælper
Birgit Boisen
Tlf: 76 26 95 57
bibo@profibermail.dk

Kirkesangere
Ulla Andreasen
Tlf: 86 53 13 81

Ulla Møller
Tlf: 29 82 87 00

Organist
Ulla Gade
Tlf: 75 62 81 24

Gudstjenesteliste 

Kirkebilen kører 
til alle 

gudstjenester.   
Kontakt  

Svend Erik, Taxa  
tlf.: 40 94 94 23 
Kirkebilen skal 
bestilles senest 
dagen inden, 
man ønsker at 
benytte den.

Anna Sofie 
Andersen har 
tjenesten hvor 
intet andet 
er anført.

Kom og bind din adventskrans!

Julen nærmer sig, og vi skal have pyntet op til den store højtid...
Torsdag den 28. november kl. 18.30 inviterer vi til en aften i selskab med Birgit 
Boisen, blomsterbinder og gravermedhjælper. 
Denne aften skal vi lave adventskrans - traditionel rød.
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 hjælp og 
inspiration til at bruge dem på en ny måde. (Pænt gran kan evt. købes hos os 
til favorable priser). 
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 grensaks. 
Vi serverer kaffe, sodavand til børnene og kage, og vi glæder os til en kreativ 
og hyggelig aften. 
Tilmelding til Grethe Laursen på tlf: 75653210 el. e-mail: wlaursen@stofanet.dk 
Ved tilmelding bedes oplyst om man ønsker at lave adventskrans.
Tilmeldingsfrist: Den 25. november. 
Max. 30 deltagere. 



HATTINGGAARD@GMAIL.COM

entreprenørforretning • 7565 3188 • fynbo-as.dk

Entreprenør og kloakmester 
siden 1933

Vi løser enhver opgave 
indenfor jord-, kloak-, 
beton- og belægnings-
arbejde

Natkirken i Horsens
Der er åbent i Natkirken i Vor Frelsers Kirke,  
fredag den 29. november kl. 20.00 – 23.00.
Her kan man blive så længe, man vil, i stilhed, i fortrolig samtale eller man 
kan benytte sig af læsehjørne, bønneværksted, man kan tænde lys i globen 
eller lytte til aftenens musik. 
Fra 2014 er natkirken åben første fredag i måneden – året rundt. 

Konfirmation
I 2015 er der konfirmation i Hatting Kirke søndag den 3. maj.

Julekoncert
Søndag den 8. december kl. 19.00 afholdes julekoncert i Hatting Kirke.
Aftenens medvirkende er: Børnekoret under ledelse af Karin Westergaard, 
Band under ledelse af Lasse Rohde og voksenkoret under ledelse af Karen 
Frederiksen.

Koncerten varer godt en time og alle er velkomne. 

”Hvad kommer Søren Kierkegaard mig ved?”
Foredrag onsdag den 15. januar kl. 19.00  v. valgmenighedspræst og forfatter
Michael Nielsen, Ryslinge.
 
Søren Kierkegaards forfatterskab er én lang overvejelse over, hvad det vil sige 
at leve som menneske? Hvordan bliver et menneske sig selv? Hvordan lever vi
sandt? Hvad vil det sige at leve religiøst?

www.tfskov.dk

 

 

 

29. November 2013 

3. Januar 2014 

7. Februar 2014 

7. Marts 2014 
  Kl. 20-23  

Vor Frelsers Kirke 

Program: 
Kl. 20.00: Natkirken åbner 

Kl. 20.30-21.00 Musik 

Kl. 22.00: Nadverandagt 

Kl. 23.00: Natkirken lukker 
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Hatting cykler deruda’
En årsberetning fra en klub med medvind i medlemstallene
Af: Lars Juhl Hansen
Hatting Cykelklub

Så er den mørke tid igen ved at være 
over os, og det er tid til et tilbageblik på 
sæsonen 2013. Det var vores 4. sæson 
som cykelklub, og den positive udvik-
ling vi har haft siden starten, er fortsat i 
år. Større medlemstilgang end tidligere, 
vi er i dag næsten 40 medlemmer. Dette 
afspejler sig også på træningsturene, 
hvor vi i gennemsnit er ca. 15 ryttere og 
det er rigtig dejligt, så har man mulig-
hed for at ligge lidt i læ, når trætheden 
melder sig.

Efter en lang & hård vinter, havde 
vi Søndag den 24. Marts sæsonstart. 
Da sneen endnu ikke var væk fra alle 
vejene, kørte vi en lille hyggetur, tur/
retur til Uldum. Som en nyhed i år, var 
der arrangeret varm suppe & flutes ved 
hjemkomsten og det bekom de delta-
gende ryttere godt, da der var bidende 
koldt på turen.

Så startede vi op med vores 3 ugentli-
ge træningspas, Tirs- & Torsdag kl. 17:00 
(flyttede senere til 17:30) og Søndag kl. 
10:00. Som sagt har der været rigtig fin 
deltagelse til træningsturene, vi har i år 
for første gang været over 20 da vi var 
flest, dette til trods for meget køligt & 
blæsende forår og forsommer. 

Flensburg tur/retur 8. – 9. Juni 

Til vores sæsonafslutning i 2012, blev 
det besluttet at vi ville prøve at arran-
gere en weekendtur med overnatning 
og valget faldt på Flensburg. Som sagt 
havde vejret i foråret ikke været optimal 
cykelvejr, men vi var heldige med, at 
vejret viste sig fra det gode side. Det var 
tørvejr, ikke varmt men ok og vinden 
var moderat fra nord/vest, d.v.s. med-
vind på turen derned.

Vi startede Lørdag kl. 10:00 på P-

pladsen ved SuperBrugsen. 16 ryttere 
startede og senere (i Kolding) kom yder-
ligere 3 ryttere til, så det var et flot felt 
som kørte mod Tyskland. Turen blev 
kørt ad den gl. hovedvej gennem alle 
fjordbyerne Vejle, Kolding, Haderslev 
& Aabenraa, så der var rig mulighed 
for at vise vores flotte klubdragt frem, 
med HATTING byskiltet på ryggen. 
Halvvejs, ved Seggelund Cafeteria 
ved. Chr.feldt, var der frokost kl. 13:00. 
1 times pause til mad, afslapning & 
hygge og derefter op på cyklen igen. Vi 
havde meldt vores ankomst på hotellet 
i Flensburg kl. 17:00 og til trods for div. 
punkteringer og et enkelt styrt, ankom 
vi kl. 17:10, så meget flot kørt. Undervejs 
til Flensburg havde vi taget afsked med 
nogle deltagere, som ikke skulle over-
natte men ønskede at køre med på tu-
ren, så vi var 11 deltagere som gik all-in. 
Efter fordeling af værelserne og et hurtig 
tiltrængt bad gik vi samlet mod Flens-
burgs hyggelige gågade hvor vi endte 
på Süder Markt ved den store kirke. Alle 
var fast besluttet på at afprøve et rygte 
som havde bredt sig i feltet : ”Weiss Bier 
er gódt for benene”. I skæret af de sidste 
solstråler denne herlige Lørdag, sad vi 
udendørs ved CAFE-K og afprøvede 
teorien .

Kl. 20:00 indtog vi så Hansens Brau-
erei på havnen. Dette er nordtysklands 
største microbryggeri, og et fantastisk 
hyggeligt sted, hvor de store kob-

bertanke og de rå plankeborde giver 
charmerende bryghus stemning. Godt 
solidt tysk måltid ”Brauerei-Pfanne”  
blev indtaget med stor fornøjelse, og 
dertil bryghusets egen øl serveret på 1 
mtr. træplanker. Igen måtte weiss-Bier 
teorien afprøves.

Stemningen var helt i top efter 140km 
veloverstået cykeltur, dog lurede hjem-
turen Søndag morgen i baghovedet på 
flere. Da vi forlod Hansens Brauerei, vil-
le vi lige et smut op af gågaden for at få 
en godnatøl (nogen ønskede pommes) 
og så var det godnat på hotellet.

Søndag kl. 08:00 var der morgenmad 
& kl. 10:00 samlig foran hotellet og af-
gang mod Hatting, 140km ventede. Vej-
ret var køligt, heldigvis var det tørvejr, 
til gengæld var der modvind, så der 
ventede en lang og udfordrende hjem-
tur. Efterhånden fik alle varmen, vi kom 
over grænsen til Danmark, så Aabenraa, 
ja så gik det jo egentlig ganske godt 
hjemover. Halvvejs, ved Chr.Feldt, var 
der bestilt middag hos Mad-Paletten kl. 
13:00. Netop som vi ankom, kom solen 
igennem og vi kunne sidde og spise 
udendørs. Efter veloverstået pause gik 
turen igen hjemad og den sidste del var 
også her de hårde bakker lå, ikke mindst 
Horsens-bakken i Vejle, som med en 
stigning på 7% og efter 250km. kørsel 
på 2 dage var den store udfordring. Der 
blev aftalt samling efter bakken ved 
Shell tanken, så kunne alle køre op i 
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eget tempo. Efter væske indtagelse blev 
der ringet til konerne i Hatting : ”vi er 
hjemme om 45 min. Ha’ kolde øl klar på 
P-pladsen ved SuperBrugsen”.

Om det var fordi vinden var vendt 
til sydlig retning eller det var hjemve, 
det vides ikke, men alle fik fornyede 
kræfter, kæden blev holdt stram og med 
høj fart kørte vi det sidste stykke hjem. 
Vi blev velfortjent modtaget med mål-
snor og dannebro af vores familier, som 
havde husket kolde forfriskninger.

280 km tilbagelagt på en weekend, 
hvor alle deltagere bidrog til det over-
ordnede formål :  MOTION & HYGGE-
LIG, SOCIAL SAMVÆR 

Stor tak til Ulla, Melly & Annette 
for transport af vores bagage Hatting – 
Flensburg tur/retur

Sommertur 30. Juni 
Igen i år havde vi fælles sommer-

tur med Team Lund og det var Team 
Lund som var  arrangør. Turen var ud 
omkring brunkulslejrene ved Arnborg/
Fasterholt. Til trods for dårlig vejr, var 
25 ryttere mødt op og Hatting Cykel-
klub var pænt repræsenteret. Efter en 

hård tur derud, blev der indtaget frokost 
i Fasterholt og hjemturen påbegyndt. 
En rytter kendte lige en smutvej, med 
det resultat, at vi kom hjem via Brande, 
Thyregod & Vonge, så i alt 140 km i flot, 
kuperet landskab.

Rundt om Horsens den 18. August
Vi havde besluttet at stille med et 

hold på 65 km. ruten (80km tur/retur 
fra Hatting). Turen er MEGET kuperet 
& vejret var MEGET dårligt, men efter 
en udfordrende tur kom alle i mål ved 
Forum Horsens. Derefter gik turen til 
Hatting, hvor der var grill-pølser & for-
friskninger.

(Flot kæmpet Torben, HUSK at træne 
lidt inden næste år)

Sæsonafslutning 23. November
Traditionen tro har vi afslutningsfest, 

hvor sæsonen evalueres & næste sæson 
planlægges. Håber mange møder op 
og kommer med gode ideer, så Hatting 
Cykelklub kan fortsætte den possitive 
udvikling.

Til sidst vil jeg håbe på & opfordre 
til, at alle som syntes Hatting Cykelklub 
lyder spændende og noget for dem, 
kom med, mød op, ALLE KAN VÆRE 
MED !!!!

Er Du nybegynder og har lyst til at 
køre med os & samtidig lyst til at træne, 
så kommer Du hurtigt med.

OPFORDRING : Piger/kvinder er 
også velkomne.

 
Vil Du vide mere, så kontakt
Lars Juhl Hansen
Bækkevænget 13, Hatting
Mobil 20 27 33 75
Mail: ljh@nptrucks.dk

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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torsdag, 28. november 
18:30 
Bind din adventskrans 
 
lørdag, 30. november 
15:00 
Juletræsfest i Hatting Hallen 
 
søndag, 1. december 
16:00 
Vi synger julen ind og træet tændes foran 
Hatting EL 
19:00 
Gudstjeneste 
 
søndag, 8. december 
19:00 
Julekoncert 
 
søndag, 15. december 
09:30 
Gudstjeneste 
 
søndag, 22. december 
09:30 
Gudstjeneste 
 
tirsdag, 24. december 
14:30 
Julegudstjeneste 
16:00 
Julegudstjeneste 
 
onsdag, 25. december 
11:00 
Gudstjeneste 
 
torsdag, 26. december 
11:00 
Gudstjeneste i Tamdrup 
 
søndag, 29. december 
19:00 
Gudstjeneste 
 

 

 
tirsdag, 31. december 
11.30 
Nytårstaffel 
 
onsdag, 1. januar 2014 
16:00 
Nytårsgudstjeneste 
 
søndag, 5. januar 2014 
09:30 
Gudstjeneste 
 
søndag, 12. januar 2014 
09:30 
Gudstjeneste 
 
søndag, 19. januar 2014 
11:00 
Gudstjeneste 
 
søndag, 26. januar 2014 
19:00 
Gudstjeneste 
 
søndag, 2. februar 2014 
16:00 
Kyndelmissegudstjeneste 
 
søndag, 9. februar 2014 
09:30 
Gudstjeneste 
 
søndag, 16. februar 2014 
11:00 
Gudstjeneste 
 
mandag, 17. februar 2014 
19:00 
Fællessang og Fingerknips 
 
søndag, 23. februar 2014 
19:00 
Gudstjeneste 
 
fredag, 28. februar 2014 
Seniorhygge i Forsamlingshuset 

K
lip ud og hæ

ng på køleskabet 

Rød = Borgerforeningen 
Grøn = Kirken 
Blå = Idrætsforeningen 
 

Kalender for aktiviteter i Hatting 
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Bestyrelsen
 
Formand
Peter Uldall Thyssen
40 17 31 65
thyssen@email.dk
Næstformand
Carsten Bonde
Teknisk ansvarlig for forsamlingshuset
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      
gastong1@profibermail.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.dk

Hatting Vandværk
Hatting Vandværks formand er  
John C. Ullerup, Storegade 33 
Han kan træffes på  
mobil 20 11 35 15 eller 
mail jcu@stofanet.dk
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 / 40 44 40 89

Hatting Borgerforening

Af Kirsten Skov
Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsen i Hatting Borgerforening 
havde indbudt til fælles spisning i Hat-
ting Forsamlingshus Onsdag d 18-9-
2013. Det summmede af  hyggelig snak 
og glade hatting borgere. Utroligt, men 
sandt - faktisk havde 90 mennesker 
fundet vejen. Man fandt sine pladser og 
måske faldt snakken hen over bordet 
med nye ansigter. Det er jo en god måde 
at lære andre at kende .

Mad var der nok af, direkte leveret af 
Visti fra Korning Kro. Menuen bestod 
af karbonader, kartofler samt sovs med 
grønærter. Til sidst kunne man købe 
kaffe med småkager (se t.h.).
Imens folk kvidrede kørte et billede 
show i stor format med billeder fra BY-
FESTEN 2013, det var en stor succes. Så 

havde man ikke mulighed for at deltage 
i byfesten eller være der hele dagen, 
kunne man få et pænt overblik over 
festen. Billederne var taget af Alexander 
Brander fra Peter Dans vej, som fandt 
rigtig mange pletskud.

Bestyrelsen er super glade for den store 
opbakning og ser frem til næste års fæl-
les spisning

Formidabel Fællesspisning

Billetterne er klar til seniorhygge og forårsfest 2014

Så inviterer Hatting Borgerforening igen til både seniorhygge og forårsfest i Hatting 
forsamlingshus i weekenden den 28/2 og 1/3-2014.
Fredag den 28/2 fra kl. 1800 til 2200 gentages successen med ”seniorhygge”  fra sid-
ste år med masser af go ”syng med musik” og dejlig dansk mad. 
Lørdag den 1/3 fra kl. 1800 - er der lagt op til lidt mere ”fut og fart” i festen og igen 
med fokus på lækker mad og go musik. 

Billetsalg til begge fester vil foregå den 31-12 til nytårstaffel i forsamlingshuset, li-
gesom der vil være mulighed for at købe billetter ved Superbrugsen den 14. januar 
2014 i tidsrummet fra kl. 1630-1800.

Evt. restsalg af billetter kan købe hos Anne Marie Madsen på tlf. 75653505/28609114.

Vi ses til fest og hygge
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Af Gitte Gravesen
Sekretær

Tirsdag den 29. oktober kl. 19.00 havde Hatting Borgerfor-
ening inviteret til politisk paneldebat i Hatting Forsamlings-
hus ifm. det kommende kommunalvalg. Rigtig mange interes-
serede Hatting borgere mødte frem. 
I alt 7 valgkandidater deltog i paneldebatten. De fremmødte 
politikere var: Peter Sørensen, Socialdemokratiet, Kjeld Søn-
dergaard, Det Radikale Venstre, Per Løkken, Konservative, 
Kristian Dyhr, Venstre, Jacob Bille, Liberal Alliance, Paw Am-
disen, SF og Michael Nedersøe fra Dansk Folkeparti. 
I løbet af aftenen blev der taget mange interessante og lokale 
emner op som bla. skolereformen, trafikken i og omkring 
Hatting, busforbindelser i Hatting, byggegrunde og den kom-
mende nye motorvejsafkørsel. 
Der var en ivrig spørgelysten fra salen og politikerne gjorde, 
hvad de kunne for at besvare alle spørgsmål fra salen. En go’ 
aften i Hatting forsamlingshus, hvor stemningen var i top.

www.amalielund.dk

Politisk Paneldebat

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

Alle former for reparation 
Klargøring til syn
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Kystens Perle
Lovbyvej 31 . 8700 Horsens

Tlf. 75 61 31 01
www.kystens-perle.dk
www.123hjemmeside.dk/kystensperle2

Af: Kirsten Wilkens
Aktivitetsmedarbejder

De fem aktivitetscentre i Sundhedscenter Søndergården som 
Hatting Centret hører under, afholdt i uge 25 i juni Horsens 
egnens kulturfestival.
Det var  fem dage fyldt med foredrag, sang, underholdning og 
koncerter.
Det var aktivitetsmedarbejderne og de frivillige i aktivitetscen-
trene i Sundhedscenter Søndergården, der stod bag nyskabel-
sen, Horsensegnens Kulturfestival 2013.
De fem festival-dage blev afviklet  med en dag på hvert af 
de fem aktivitetscentrer,  Mandag den 17. juni på Egebakken 
i Egebjerg, tirsdag den 18. juni på HattingCentret i Hatting, 
onsdag den 19. juni på Søndergården i Brædstrup, torsdag 
den 20. juni på Tamdrupcentret i Tamdrup og fredag den 21. 
juni på Birkebo i Østbirk.
Vi havde en fantastisk uge, hvor vejret også var med os.
Der var i alt 100 frivillige, der hjalp til i løbet af ugen. 
På Hatting centret var der 20 frivillige, der var med til, at da-
gen blev en fantastisk dag, som vi ikke sådan lige glemmer. 
Vi fik også rigtig rørt latter musklerne i løbet af dagen.

Filosof John Engelbrecht underholdt os om formiddagen og 
om eftermiddagen blev vi fortryllet af tryllekunstner Steen 
Pegani.
Ægteparret Sara og Niels sang wiener- musik og oprette for 
os. Selvom der var varmt udenfor, var der flere, der fik gåse-
hud af den flotte sang. Det var svært at få armene ned efter 
sådan en festlig dag. 
Skønt og se at så mange frivillige kan løfte så stort et arrange-
ment i flok.
Hatting Centret er også til daglig godt hjulpet af frivillige.
Hatting Centret har nu 47 frivil-
lige der hver især gør deres til at 
Hatting Centret er et dejligt sted at 
komme og udbuddet af aktiviteter 
er bredt. 
Men vi er altid åbne over for nye 
ideer og tiltag. Har du/i ideer til 
andre aktiviteter eller arrangemen-
ter, så er du/i meget velkommen til 
at kontakte aktivitetsmedarbejder 
Kirsten Wilkens på Tlf.24959033

Kulturfestival på Hatting Centret
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Hver mandag 
Kl. 9.30-11.30
EDB for øvede v/Hans Johansen og Bent Schack-Nielsen 
Kl. 10.30
Gymnastik og sang i caféen  
v/ Anna Mikkelsen, Ellen Bertelsen og Edith Eriksen.  
Kl. 12.00-14.00
EDB for let øvede v/Aase Thyssen og Kristian Korsholm 
Kl. 12.45 - 13.30
En tur på løbebåndet i motionslokalet med Erik 
Bjerring 
Kl. 14.00 
Keramik v/Oda Petersen   
Kl. 14.30-16.30
EDB for øvede v/Aase Thyssen og Kristian Korsholm 
Kl. 18.30
Syning og hygge med Edith P. og Inge E. 

Hver tirsdag 
Kl. 10.30-11.30
Fællessang v/Edith Eriksen eller Marie Bie ved klaveret 
Kl. 13.00-15.00
Billard v/Vagn Madsen 
Kl. 13.00-13.45
”Frisk motion” v/fysioterapeut Mariann 

Hver onsdag  
Kl. 9.30-11.30
Billedbehandling v/Hans Johansen og Kristian Korsholm 
Kl. 10.00-15.00
Håndarbejde v/Dorthe Christensen 
og Anne Marie Mortensen
Kl. 10.00-12.00
Træværkstedet er åbent v/Åge Præcius og Børge 

Hansen 
12.00-14.00
EDB for øvede v/Hans Johansen og
Helge Simmelsgaard
13.30-15.00
20 kŕ s pakkebanko v/Ellen Bertelsen og Elin Engstrøm 
(OBS kun i lige uger) 
13.00-15.00
Kortspil v/Ulla Bækgaard i cafeen (OBS kun i ulige 
uger) 
14.30-16.30
EDB for begyndere v/Grethe Lauersen og Helge 
Simmelsgaard 

Hver torsdag
Kl 09.00-11.00
EDB for let øvede v/Peter Rabjerg, Ole Jensen og 
Grethe Laursen 
Kl 10.00-11.00
En tur på løbebåndet i motionslokalet v/Erik Bjerring 
Kl. 10.15-11.30
Litteraturgruppe v/Bent  
Kl. 13.00-15.00
EDB for øvede v/Mogens Bechmann og Jens Jørgen 
Andersen 
Kl. 9.30-11.30 
Den sidste torsdag i hver måned er der strikning 
til Aktion Børnehjælp v/ Ellen Bertelsen.

Hatting Centrets faste aktiviteter

Værd at vide
Med forbehold for ændringer. Evt. 
spørgsmål kan ske til aktiviteten på 
Hatting Centret på Tlf. 24 95 90 33

November

Lørdag d. 30 kl.10.00-14.00 
Hatting Centrets julemarked

December

Tirsdag d. 3 kl. 12.00
Hatting Centrets julefrokost

Tirsdag d. 10 kl. 19.00
Jule banko ved centerrådet

Tirsdag d. 17 kl. 13.30
Julekoncert ved Hatting kirkes voksenkor

Torsdag d. 19. kl. 13.30
Julegudstjeneste ved Sognepræst Anna Sofie Andersen.
Efter Gudstjenesten er der kirkekaffe.

Januar

Tirsdag d. 21 kl. 13.30
Gudstjeneste ved Sognepræst Anna Sofie Andersen.
Efter Gudstjenesten er der kirkekaffe.

Onsdag d. 22 kl. 13.30
Tøjsalg v/ Damernes  Butik

Februar

Tirsdag d. 18 kl. 13.30
Gudstjeneste ved Sognepræst Anna Sofie Andersen.
Efter Gudstjenesten er der kirkekaffe.

Hatting Centrets arrangementer november ’13 – februar ’14 

Af: Simon S. Liva og Maria
6.A, Hatting Skole 

6.a på Hattingskolen er i gang med 
noget, der hedder FLL (First Lego Lea-
gue), og d. 9. november skal vi ud på 
VIA inde i Horsens.

Projektet er tredelt
Man skal lave en pit, hvor man kan 

stille sine ting på. Vores klasse er delt op 
i to hold ‘hat 1’ og ‘hat 2’. Det er vores 
hold, der er hat 2, og vi er i gang med at 
skrive om jordskred. Der er nemlig no-
gen for hvert hold, der skal ‘Køre robot-
ter’ ‘markedsføre’ og ‘forske’ .

Vi har været i gang med nogle for-
skellige ting f.eks har forskerne bygget 

en mini model af et bjerg, så vi kan de-
monstrere et jordskred, og derefter har 
forskerne været i gang med at skrive om 
jordskred. Markedsføringsgruppen prø-
ver at få snakket med nogle om nogle 
sponsorater.

Victor og Emma er i gang med at 
skrive nogle spørgsmål til Røde Kors, 
og så skal vi ringe til dem og prøve at få 
svar på vores spørgsmål om jordskred, 
selvom vi ved meget om jordskred og 
om konsekvenserne, når et jordskred 
kommer. 

Robotterne har været på boot camp, 
hvor de har lært strategier om, hvordan 
de vil løse de opgaver, der er i robot 
delen, og nu er de i gang med at løse de 

opgaver, de skal løse til FLL, som kan 
hjælpe naturkatastrofer.      

Hatting Skole konkurrerer
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Hatting Idrætsforening

Generel mailadresse
Hvis man er i tvivl om hvem 
man skal kontakte, kan man 
sende til følgende mail:
hifhatting@gmail.com

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

Næstformand
Peter Kai
Tlf: 30 32 55 53
peter.kai67@gmail.com

Kasserer
Jens Otto Tinghuus
Tlf: 20 82 99 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: 22 12 19 97
bcpo@mail1.stofanet.dk

Fodbold (ungdom)
Jens Jensen 
Tlf: 40 21 69 00
jen@nybolig.dk

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

Gymnastik
Line Læsøe
Tlf: 20 73 17 48
line.laesoee@gmail.com

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

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

Hatting IF

HIF jubilæum
Af: Mona Møgelvang
Sekretær i Hatting IF

Tirsdag d. 03.06.14 har Hatting Idrætsforening 
125 års jubilæum og vi arbejder hårdt på at få 
program m.m. sammensat. Vi kan dog alle-
rede nu løfte sløret for noget af det.
Tirsdag d. 03.06.14 afholdes ”jubilæumsfest” 
forskellige steder i byen – for inviterede.
Tirsdag d. 03.06.14 kl. 15.00-18.00 har vi recep-
tion i hallen.
Fredag d. 13.06.14 kl. 18.00-20.30 er der bør-
nediskotek for 0-4. klasse. Der vil være un-
derholdning, musik og mulighed for at købe 
pølser m.m.

Fredag d. 13.06.14 kl. 21.00-23.00 er der ung-
domsdiskotek for 5-8. klasse. Der vil være 
musik og mulighed for at købe sodavand 
m.m.
Lørdag d. 14.06.14 vil der være en aktivitet på 
fodboldbanen. 
Og ENDELIG lørdag d. 14.06.14 kl. 18.00-
02.00 er der fest i hallen. God musik, god 
mad, masser af mennesker og måske en lille 
overraskelse i form af noget underholdning.
Der tages forbehold for ændringer.
Vi glæder os til at fejre dagen med Hatting, og 
der kommer meget mere information i næste 
blad og på vores hjemmeside 
www.hattingif.dk.

Af: Morten Hald
Formand i Hatting IF

Vi har det godt i Hatting. Vi har mange 
gode tilbud i fritiden, og mange bysbørn, der 
benytter sig af disse tilbud. De forskellige 
foreninger prøver mange ting af, for at gøre 
sig mere synlige. Derudover kommer der lidt 
penge i klubkasserne rundt om i foreningerne 
– Som kommer tilbage til idrætsudøvere i 
form af: vedligehold af redskaber – Støtte, 
således mange har flere muligheder for at 
deltage i turneringer. – kurser til trænere, så 
de kan blive endnu bedre. 

Men vi mangler folk til at opretholde dette 
niveau – Og gerne bringe det højere. Folk 
med lyst og overskud til at gøre noget for det 
bysamfund vi alle er så glade for. Hovedpar-
ten af opgaver forbundet med vores besty-
relsesarbejde, er at deltage i 7-8 møder i løbet 
af året. Disse møder giver indblik i hvad der 
sker i de forskellige afdelinger. Man hjælper 
hinanden på tværs af afdelinger. En anden 
del af det, er at deltage i et udvalg, hvis der 
er interesse for dette. Den sidste del er tit den 
sjoveste. Man får lov til at have medbestem-
melse. Det gør, at man har en god fornem-
melse, ved at se et arrangement, fra ide til 
udførsel, blive en succes. – Måske er det dig, 
der læser dette, der har fået denne nye ide 

til arrangementet? Kammeratskabet er godt. 
Det viser sig lige fra det indledende møde, 
hvor alt planlægges. På dette møde vil man 
planlægge alt – Selve den videre fordeling af 
arbejdet, bliver gjort under hensyntagen til 
kompetencer og tid. Alt planlægges i en god 
tone, krydret med masser af smil og grin. En 
anden side af det er, at man ligeså deltager i 
bestyr i 8 bestyrelsesmøder i løbet

Tidsforbrug er yderst begrænset, og man 
bestemmer selv hvor meget der ligges i det. 
HIF forventer at du deltager på de 8 møder, 
der er i løbet af et år, hvor der bruges cirka 
1-2 timer/ gang. Udvalgsmøder tager cirka en 
time. For disse udvalgsmøder gælder der: Jo 
flere man er, jo nemmere/ hurtigere går det. 

Jeg kan kun opfordre til man kommer ud 
af busken, og gør noget for dig, din nabo, 
din vej og dit samfund. Vi har brug for dig 
til vores forening. Er der nogle spørgsmål, så 
kontakt mig endelig på 22195508. 

Nytårsstaffel
Som altid afholdes der nytårstaffel i forsamlingshuset 
d. 31.12.13.
I år er det Hatting Idrætsforening som har fornøjelsen 
af at arrangere denne dag, og vi glæder os til at se så 
mange som muligt til en bid brød.
Se nærmere oplysninger på www.hattingif.dk og 
opslag hos Brugsen.
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Af: Willy Sewerin
Kasserer i Hatting Folkedans

Til byfesten den 7. september 2013 
dansede vi en opvisning på Hatting 
Centret

   Den 9. september startede vi en ny 
sæson med folkedans i Hatting Forsam-
lingshus.

   Vi har god plads til flere dansere 
og det er ikke for sent at starte endnu. 
Vi danser hver mandag fra kl. 19.30 til 
21.45, så kig indenfor i Forsamlingshuset 
og prøv at være med. Det er for enlige 
og par uanset alder - alle er meget vel-

komne.
   Vi får motion på en sjov måde, 

samtidig har vi det hyggeligt med social 
samvær. Kaffepausen holder vi ca. kl. 
20.30 til 21.00, hvor vi blandt andet syn-
ger en sang. Kl. 21.45 slutter vi med en 
aftensang.

   Så kom op af sofaen og prøv 3 
gange gratis – husk kaffekurven og skif-
tesko. 

Som noget nyt deltager vi ikke i Euro-
peade i 2014, men i stedet tager vi på en 
spændende turisttur til Mecklenburg i 
Tyskland, fra mandag den 7. til fredag 
den 11. juli 2014. 

   Vi kan nok ikke selv få bussen fyldt 
op, så hvis der er nogen i Hatting, som 
har mulighed for at komme med på tu-
ren, ville det være dejligt. Det er jo ikke 
folkedans, men en spændende turist tur 
- så alle kan være med. Du/I er meget 
velkomne til at ringe eller maile til Willy 
Sewerin efter mere information på tlf. 
75653692 – 29893692 
eller willysewerin@profibermail.dk 

Nyt fra håndbolden

Bestyrelsen
 
Formand
Inga Kristensen
Tlf: 75 65 94 04
kik@pc.dk
Næstformand
Käthe Christensen
Tlf: 75 65 02 69
marsvej 60@hotmail.com
Kasserer
Willy Sewerin
Tlf: 75 65 36 92
willysewerin@profibermail.dk
Medlem
Christian Hartvigsen
Tlf: 75 64 28 97      
a.c.hartvigsen@stofanet.dk       
Medlem
Alice Mikkelsen
Tlf: 75 69 10 69
njkskov@stofanet.dk

Håndbold

Folkedans

Af: Bjarne Skjøtt Sørensen
Formand for Håndbold

Så er efteråret kommet til Hatting, og 
håndboldafdelingen er kommet godt i 
gang med sæsonen 2013/14.

Som et nyt tiltag fra Jysk Håndbold 
Forbunds side er turneringen først 
startet efter efter-årsferien, og første 
halvdel af turneringen forløber frem til 
medio januar 2014. Herefter ombrydes 
turneringen, og der laves nye puljer. Det 
vil sige at turneringen i foråret afvikles 
frem til påske. 

Vi har desværre ikke haft nok spillere 
til U10 drenge, så her må vi desværre 

henvise til vores naboklubber, men vi 
har med succes kunnet oprettet følgende 
hold:

• U6
• U8
• U10 piger (2 hold)
• U12 piger
• U16 piger
• U18 piger
• Serie 2 og 3 damer

Siden træningsstart er der kommet 
ændringer på trænersiden. Didde Peder-
sen træner nu U10 sammen med Anita 
Ludvigsen. Didde Pedersen kendes 
måske af flere, idet hun er pædagog i 
SFO Fuglereden. Derudover hjælper 

Heidi Gammelby til på U6 og U8. Heidi 
har stor erfaring fra nordjysk håndbold. 
Tag venligst godt imod de nye trænere 
og bak dem op i deres indsats for deres 
hold og klubben.

Håndbold og gymnastik afdelin-
gerne gentager sidste års succes og 
holder juletræsfest i hallen lørdag den 
30. november. Så hold øje med opslag 
omkring dette og på vores hjemme side 
hattingif.dk

Husk at følge løbende med i nyheder 
indenfor håndbolden i Hatting – de 
vil blive lagt ud på idrætsforeningens 
hjemmeside www.hattingif.dk – under 
håndbold.
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Gymnastik

Af: Line Juul
Formand for Gymnastik

Sæson 2013/14 er i fuld gang. Der er gang i gymnastiksalen 
på alle ugens dage.  Alle hold er på pæne størrelser, og på de 
hold hvor pladsen er ved at være trang i gymnastiksalen, kræ-
ves gode ideer og kreativitet fra instruktørernes side. 

Især vores forældre/barn hold er helt fuldt og vores Pus-
linge hold måtte oprette et hold mere pga. mange 3-4 årige  
børn, der gerne vil gå til gymnastik. Det er jo rigtig dejligt!! 
Det er med stor begejstring vi ser, at der er flot tilslutning 
vores Juniorspring 5-9. Kl. Dejligt at kunne fastholde vores 
juniorspringere. Her har betydningen af dygtige instruktører, 
gode og tidssvarende redskaber også stor betydning. Mere om 
dette senere.

Vores voksenhold er også flot tilsluttet, og pladsen kan 
være meget trang på det nye Step/Styrke hold, når der både 
skal være plads til stepbænke og udøvere. 

Det kan kun glæde os alle, at både børn og voksne priori-
terer gymnastikken, så vi derved  har mulighed for at kunne 
etablere så mange forskellige hold som muligt med de bedste 
instruktører og hjælpeinstruktører.

Instruktører og hjælpeinstruktører har allerede nu været på 
inspirationskurser eller har noget godt i vente, hvilket både 
”store og små” gymnaster får meget glæde af i løbet af sæso-
nen.

 Som før nævnt, har gør vi os umage for at kunne fastholde 
både vores dygtige instruktører og hjælpeinstruktører, og  
især vores gymnaster. Vi har i flere år sparet op til en ny og 
tidsvarende springbane og nu er det så blevet opfyldt.  Med 
vores opsparing , indtægt fra Salto-eventen fra vores lokalop-
visning i marts i år og ikke mindst med hjælp fra lokale firma-
sponsorer, har vi kunnet købe en super flot springbane under 

navnet ” Air-track” på 12 meter og 2,80 m bred. 
De lokale firmasponsorer er følgende; Poul Pedersen A/S, 

Lyngsø VVS, Bøje kran og maskintransport og Vagn Pedersen 
maskinfabrik A/S. Tak til dem og tak til Hattings borgere, som 
sponsorerede til vores opvisning.

Igen i år har vi booket os ind på BGI efterskoles springsal 
og parkoursal i 2 timer til en gang aftentræning. Denne gang 
var der mere end 60 Hatting gymnaster, som mødte op og det 
blev et brag af en træning i et væld af fantastiske faciliteter. 
Igen bemærker instruktørerne, at der på blot 2 timer spores 
fremgang og at gymnasterne har et ”gå på mod” uden lige. 
Stor tak til vores engagerede, arbejdsomme og fleksible in-
struktører og hjælpeinstruktører, som er med til at give vores 
gymnaster en ekstra stor spring-oplevelse. Vi ser allerede frem 
til næste træning på BGI i januar .

Se vores aktivitetskalender på både Hattingbladets hjem-
meside og Hatting IF hjemmeside: www.hattingbladet.dk og 
www.hattingif.dk

Husk Juletræsfest - se overfor. Der vil også komme indby-
delser ud til gymnasterne og opslag kan findes på Hatting IF´s 
hjemmeside.
Glædelig jul og godt nytår ønskes fra gymnastikbestyrelsen

Nyt fra gymnastik



Juletræsfest  
i Hatting hallen for alle 
lørdag den 30.november 2013 

 
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 julesange. 
Hele familien er velkommen til julehygge. 

 
Der vil være mulighed for at købe kaffe/te med kage, øl, sodavand 

og ikke mindst pølser med brød til gode priser. 
 

Pris pr. barn 30 kr. via hattingif.dk 
Pris pr. barn 40 kr. ved indgangen på dagen  

I prisen er der også en slikpose 
 

Forældre – gratis entré 
 

Med venlig julehilsen 
Gymnastik- og Håndboldafdelingerne  

Hatting IF 
 

Der modtages IKKE dankort denne dag! 

 



• 24 •HattingBladet November 2013 • nr. 4



November 2013 • nr. 4  • 25 • HattingBladet

Die Herren i Hatting Kirke
Af: Kirsten Skov
Hattingbladet redaktion

Når Hatting Kirke ikke kunne få 
U2, så er det godt Die Herren eksiste-
rer.!!!!!!!!!!

Sikken en overraskelse Hatting me-
nighedsråd kom med, da det kom frem, 
at Die Herren skulle indtage Hatting 
Kirke. Koncerten var en realitet Torsdag 
24-10-2013

Die Herren er et efterligning band af 
det verdens kendte U2 og de gør det så 
godt, at det kniber med at høre forskel. 

Die Herren er et dansk U2 kopi band 
som blev dannet i starten af 1991, de le-
ver og ånder for det de er super gode til, 
nemlig at give store og små  koncerter. 
De spiller ca 100 koncerter om året og 

som det seneste store hit er det nu også 
kirkekoncerter. 

Det irske band U2 har beriget verden 
med deres musik i over 3 årtier og hvad 
færre ved, handler mange af deres sange 
om tro og om biblens ord. Det budskab 
formidler de danske Die Herren videre 
på bedste vis. De gør en stor dyd ud af 
at indrette musik og lyd efter hver en-
kelt kirke og på et lyd  niveau alle kan 
holde ud…

Der var stor efterspørgsel på billetter 
fra start og to kære medlemmer fra Hat-
ting menighedsråd var klar ved Super 
brugsen med to dages salg. Jamen hvad 
skal vi sige? Der var totalt udsolgt og 
der blev endda også lavet en vente li-
ste….Hvis i frem så fald , der var nogen 
som blev forhindret. 

Dagen kom og der var travlt i kirken 
hele dagen, for Die Herren havde sendt 
en ønskeseddel med hvad de havde 
brug for aftenen igennem… Jo´e de er 
lidt store!

Folk med billetter kom i flok  og 
glædede sig til rock i kirken. Der blev 
taget godt imod alle gæster og præcis 
kl 19 startede koncerten. Sikke et brag, 
folk klapppede, piftede, sang med og 
kunne faktisk ikke få sig selv til at sætte 
sig ned.

Pludselig inde midt i kirke showet 
blev mikrofonen givet til Jacob, som var 
mega nervøs. Han skulle nemlig  fri til 
sin kommende kone! Det var så rørende, 
at vi var flere, som sad med en glædes 
tåre i øjen krogen.

Men alting har sin ende, det samme 
havde Die Herren også – som til slut 
inviterede nogle medlemmer op fra me-
nighedsrådet op og vores præst Anna 
Sofie . Vi klappedede endnu og Anna 
Sofie sluttede af med et tak for i aften.

Der er blevet talt om koncerten ude 
i byen, og det var så stort at vi sagtens 
kunne tænke os en ommer ! Der er 
blevet vist og byttet billeder fra aftenen 
på facebook, så ud fra det er alle  meget 
tilfredse. Tak for et stort og flot arrange-
ment leveret af Hatting Menighedsråd, 
det har i gjort super flot og i bedste stil.

SÆT LISTE: Window in the skies, 
When I look at the world, With or wit-
hout you, Wake up dead man, God 
part 2, Unknown Caller, North star 92, 
Where the street, I still haven´t found, 
Magnificent, Love rescue me, Moment 
of surrender, Pride, White as snow, One.
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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
Gammeltrop
Mandag kl. 16.00-17.30
Seniortrop
Tirsdag kl. 19.00-21.00

Kontaktpersoner
Gruppeleder:
Michael Jacobsen- 20 25 55 98
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:
Peter Rabjerg 
(præsident)
Grethe Laursen 
(vicepræsident)
Connie Jensen 
(sekretær)
Helge Simmelsgaard 
(skatmester)
Ingeborg Pedersen 
(pastpræsident)
Peter Rabjerg
(webmaster)

Af: Rikke Højland
Hatting SFO Fuglereden

D. 31. oktober blev SFO Fuglereden på Hat-
tingskolen en DGI (Danske Gymnastik- og 
Idrætsforeninger) certificeret SFO. Certificerin-
gen betyder, at SFO’en nu kan kalde sig en DGI 
idræts, leg og bevægelses SFO. Helt i tråd med 
skolens ambitioner om, at der skal være stor 
vægt på bevægelse i skolen og helt i tråd med 
den nye Folkeskolereform, som også lægger op 
til mere bevægelse i løbet af skoledagen.

For børnene i SFO’en betyder det, at de får 
tilbudt flere bevægelsesaktiviteter end tidligere. 
SFO’en har altid haft bevægelse som et fokus-
punkt, men nu bliver der også tænkt i andre og 
mere alternative former for bevægelse end tidli-
gere. Mimebanko, Ballebold, Blindebold, Sjippe-
hold, Tørsvømning på rullebræt, Sværdkamp, 
Mooncarrace, rulleskøjte hockey, Styrkebanko 
og alternative former for dødbold er nogle af de 
former for bevægelse der har været på program-
met i SFO Fuglereden de sidste 3 måneder.  Og 
på de billeder der var hængt op til selve certifi-
ceringen d. 31. oktober, ser det ud til, at børnene 
har taget godt imod de nye tilbud. 

Børn, forældre, SFO Fugleredens personale, 
skolebestyrelsesformand Pernille Astrup Jensen 
og skoleleder Margit Winther var mødt op, da 
certificeringen blev markeret ved et arrange-
ment på skoletorvet på Hattingskolen. Borgme-
ster Peter Sørensen var inviteret til certificerin-

gen. Han blev modtaget som en rockstjerne af 
børnene med store klapsalver. Efter velkomst 
ved skoleleder Margit Winther og tale ved Borg-
mesteren fik SFO Fuglereden overrakt et diplom 
og et flag som symbol på, at de nu kan kalde sig 
en DGI idræts, leg og bevægelses SFO. Det var 
repræsentant fra DGI Jimmy Hornbøll der var 
mødt op med lykønskningen.

Efterfølgende viste begejstrede børn fra SFO 
Fuglereden smagsprøver på, hvilke aktiviteter 
de har lavet i DGI projektet. Det er nu SFO Fug-
leredens opgave i samarbejde med DGI at forny 
certificeringen hvert år. Så der vil fortsat blive 
arbejdet for masser af idræt, leg og bevægelse i 
SFO Fuglereden. 

SFO fuglereden DGI certificeret
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