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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

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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EET VÆLD AF VARER
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Af Alexander Wattez Brander
Ansvarshavende redaktør af HattingBladet

Da min kone og jeg flyttede til Hatting, 
var vi spændte på, hvad vi gik ind til. 
Vi havde kigget i området og det tiltalte 
os at man kunne bo tæt på naturen og 
alligevel tæt på lokalsamfundet og en 
større by. Vi havde også hørt, at Hatting 
havde et godt sammenhold, så vi valgte 
at bosætte os i udkanten af byen.

Vi følte, at vi blev taget godt imod 
- og især Hattingbladet gjorde, at man 
følte sig velkommen i byen. Hattingbla-
det var en rigtig god informationskilde 
til, hvad der sker og er sket i byen. Da 
bladet lukkede sidste år, synes jeg, det 
var en skam - men et morgenbesøg hos 
daværende bager Kirsten gjorde, at jeg 
blev overtalt til at give mig i krig med at 
videreudvikle Hattingbladet.

Det var en masse arbejde i starten, at 
lære folk i byen at kende, at sætte sig ind 
i tidligere arbejdsrutiner omkring bla-
dets tilstedeblivelse og at holde møder i 
redaktionsgruppen. Dette arbejde er jeg 
blevet rigtig glad for, den ros man får 
af andre borgere i byen for bladet, samt 
den større kontaktflade man får med 

byen, den er simpelthen uundværlig 
nu. Vores lille datter på 2 år er nu også 
blevet en del af byen og foreningslivet, 
hun er med til arrangementerne rundt 
omkring og går til gymnastik (næsten) 
hver mandag. Det får mig til at tænke 
på, at jeg absolut ikke er den eneste, der 
lægger en masse kræfter i vores skønne 
lokalsamfund. Det er ikke bare et hvilket 
som helst lokalsamfund, det er et meget 
velfungerende et af slagsen og drivkraf-
ten blandt et sådant lokalsamfund er jo 
oftest ildsjæle og frivillige, hvis eneste 
løn for deres kanon store arbejde er et 
simpelt TAK.

Vi danskere er generelt ikke så gode 
til at sætte pris på frivilligt arbejde, men 
det er synd og skam, hvis i spørger mig.

Jeg vil derfor gerne være den første til 
at takke, så hermed en stor TAK til alle 
de frivillige i idrætsforeningen, en tak 
til borgerforeningen og områdets andre 
foreninger, en tak til de erhversdriven-
de, der er med til at holde liv i området 
og en stor tak til læserne og omdelerne, 
uden jer alle sammen var der slet ikke 
noget blad.

Husk at takke de Frivillige

Næste nummer 

HattingBladet udkommer 
næste gang i slutningen af Maj 
2014. Deadline for indlevering 
af stof til næste nummer er 

søndag 27. april 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 
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der skal medtages i bladet.
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Af: Aase Thyssen

Jeg vil starte med at sige 125 gange 
tillykke til Hatting Idrætsforening. Det 
er ikke kun tillykke til den/de bestyrel-
sesmedlemmer, der er aktive i dag, men 
til alle bestyrelsesmedlemmer, ledere, 
trænere, hjælpere og mange flere, som 
på en eller anden måde på et eller andet 
tidspunkt har været aktive i Hatting 
Idrætsforening. 

Sport er et stærkt og positivt aktiv 
for os alle, samtidigt kan vi rose os af, 
at vi her i byen har en af landets ældste 
idrætsforeninger.

Til et jubilæumsarrangement er det 
kutyme, at man nævner foreningens 
formænd gennem tiden, det kan virke 
underligt. Der skal være et flot samspil, 
ellers kan en organisation, som forenin-
gen er, ikke køre. 

Brystbillede af Søren Smidstrup, der menes at 
være Hatting Skytteforenings første formand

Hatting Idrætsforening startede i 
1889 oprindelig som en skytteforening. 
Foreningens navn var dengang Hatting 
Skytteforening.  På den tunge gamle 
fane, som hænger godt bevaret i et glas-
skab i Hatting Idrætsforenings klubhus, 
står der 1889 på en sølvplade iblandt 
mange sølvplader, de mange sølvplader 
bevidner, at der lige fra starten har væ-
ret meget aktivitet i klubben.

 Mange har i årenes løb forsøgt at 
finde den rette dato for stiftelsen. I Hor-
sens Folkeblad i 1939 i forbindelse med 
50 års jubilæet står der, at foreningen fyl-
der år den 11. juni. I Horsens Folkeblad 
i 1964 i forbindelse med 75 års jubilæet 
står der, at foreningen fylder år den 20. 
juni. I en annonce i Horsens Folkeblad i 
1914 inviteres de skytteforeninger, der 
er medlem af Horsens og Omegns Skyt-
teforening til skydning og jubilæumsfest 
den 24. juni. For at gøre forvirringen 
total så er der 29.5. 1944 bogført poste-
ringer til festligheder i forbindelse med 
30 års fødselsdagen, og i 1949 er der 
ligeledes bogføringer i forbindelse med 
fødselsdagen den 4. juni. 

Horsens og Omegns Skytteforening 
er nu nedlagt, den forening har Hatting 
Skytteforening været medlem af, selvom 
foreningen ikke har dokumentation for 
det, for det første skulle H.O.S. godken-
de skydebanerne i Hatting, det kan jeg 
se i protokollen, at de har gjort, for det 
andet måtte de ikke være med i konkur-
rencer og fugleskydning, hvis de ikke 
var medlem i paraplyorganisationen. 

Jeg har fået kontakt med en, som har 
været formand i Horsens og Omegns 
Skytteforening i 40 år fra 1960, han er på 
jagt efter, om datoen kan spores.  Alle 
aviser fra 1889 og 1914 er med gotisk 
skrift, jeg har hørt, at Horsens Avis var 
mere aktiv dengang med omtale af skyt-
teforeninger, så nu er Margit Munk sat 

på denne sag, hun kan læse gotisk. Det 
vil være en stor glæde, hvis den rigtige 
dato kan spores.  

Hatting Skytteforening
Fra 1889 var der skydebane på om-

rådet, hvor Peter Dans Vej er etableret 
i dag. Under krigen 1914-1918 var der 
ikke noget organiseret skydning. Jeg har 
fået fortalt, at der var rigtig meget, der 
i disse år gik tabt for skytteforeninger 
f.eks. referat- og regnskabsprotokol, 
muligvis derfor er de oplysninger, vi 
har her i Hatting meget sparsomme fra 
denne tid og indtil 1927.

Efter krigen i 1918 startede skydning 
igen først i Hatting Forsamlingshus, 
siden udendørs med baner på Svanegår-
dens marker, hvor der blev skudt mod 
Gedhøjen.  Senere blev der skudt fra H. 
C. Jensens grusgrav over mod banen, 
men da der var nogle kåde unge, som 
ikke kunne lade være med at skyde, 
når togene kom, og der blev optaget 
politirapport, blev skydebanen flyttet til 
Knud Dues marker.  Fra 1927 kunne de 
bedste skytter fra Hatting få lov at del-
tage i langdistance skydning i Åbjerg-
skoven, der kunne de få et større skrald, 
står der i protokollen.  Ligeledes deltog 
man blandt andet i fuglekonge- og ski-
veskydning, hvor Charles Christensen 
blev Fuglekonge i 1930 og Holmer Jen-
sen blev Skyttekonge.  For at være med i 
Åbjergskoven og med til fugleskydning 
på Folkets Lund I Horsens, skulle man 
være medlem af paraplyorganisationen. 
(Oplyst af Dansk Skytte Union)

Der var i 1918 registreret 11 aktive 
medlemmer, der er 7 underskrifter i pro-
tokollen efter bestyrelsesmøderne, der er 
valgt 2 revisorer og 1 suppleant.

fortsættes på side 6

Hatting IF fylder 125 år
Et overblik fra lokalarkivet om idrætsforeningens første 75 år 
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• 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
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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
Stationsvej 2
Tlf: 60 76 16 48

Hatting Sogn Lokalhistore

Aktiviteter år 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.

fortsat fra side 4..
Det ser ud, som om næsten alle aktive 

var medlemmer i bestyrelsen dengang.  
Ifølge protokollen i 1927 blev der regi-

streret at foreningen ejer 2 nye salonrif-
ler model 24 og 2 mindre salonrifler, og 
en fane med tilhørende bærerne.  
Søren Smidstrups gevær, påsat sølvplader. 
Søren boede på en gård på Overholm

På samme møde: ” Det vedtoges at 
afholde salonpræmieskydning med 
følgende priser, 2 kroner for hoved-
skydning, 1½ kroner for festskydning, 
1 krone for skiveskydning og 1 krone 
for ærespræmien”.  I protokollen helt 
tilbage til 1927 ses, at det gennemgående 
er disse foreninger som kommer til Hat-
ting: Urlev, Ørum, Løsning, Nim, Vrøn-
ding, Vinten og Bredal.

Efter præmieskydning var der bal om 
aftenen. I protokollen står, om en person 

der skulle udelukkes af foreningen for 
mindre god opførsel til ballet.

Til 50 års jubilæet var der fugleskyd-
ning, det var Arne Broager, der blev 
fuglekonge ved Chr. Bies skud. 

 I 1945 blev der føjet til i protokollen, 
at man på hjemturen fra Vinten, havde 
indtaget for meget af de våde varer.  

I et brev fra 1941 blev der på trods 
af krigen givet tilladelse til at skyde på 
foreningens kortdistancebane på Knud 
Dues marker, man skulle under skyd-
ningen bære legitimationskort udstedt 
af Dansk Skytte Union. 

Laurits Nielsen, som har været med-
lem i foreningen fra 1918, har vundet et 
hav af medaljer og sølvtøj, og vandt sin 
sidste medalje i veteranklassen i 1977. 

Hvornår man i Hatting har udmeldt 
sig af hovedorganisationerne, kan jeg 
ikke finde, men jeg kan se, der er betalt 
kontingent indtil 1949/50. 

Hatting Gymnastikforening
Gymnastik var den næste sportsgren, 

der blev i Hatting, i første omgang 
ikke sammen med skytterne, men som 
en selvstændig forening. Det er ikke 
lykkedes at finde nogen protokol, der 
fortæller om foreningen før 1927. Sam-
menlægning med skytterne, vender jeg 
tilbage til.  

Forsamlingshuset her i Hatting blev 
bygget i 1906, før den tid var der et 
udhus bag Hatting Brugs, hvor byens 
indbyggere mødtes. Efter fortælling om 
dette hus er det usandsynligt, at man 
har kunnet dyrke gymnastik der. Vi ved 
heller ikke om der har været udendørs 
gymnastik på denne tid. Alle de billeder, 
vi har fra denne tid, er taget enten i eller 
udenfor forsamlingshuset. 

På det tidspunkt forsamlingshuset 
blev bygget, har det været et stort ønske 
at have gymnastik i byen, i de første love 
for forsamlingshuset står der: ”Formålet 
er at skaffe beboerne et større og mere 
tidssvarende lokale til afholdelse af 
gymnastik, foredrag og aftenunderhold-
ning”. (Fundet i arkivalier fra Hatting 
Forsamlingshus).
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Det første gymnastikbillede vi har, 
er fra ca. 1908. Vi kan se det er i forsam-
lingshuset, hvor der er ribber på ende-
væggen. Med lederen er der 32 gymna-
ster på billedet. Nedenfor ses et billede 
fra ca. 1927, hvorpå der er 79 gymnaster 
inklusiv lederne. Selvom vi ingen pro-
tokol har så vidner dette om, at det har 
været attraktivt at gå til gymnastik den-
gang, det var et stort antal gymnaster i 
forhold til byens indbyggertal. 

I 1930 sendte man én delingsfører på 
kursus, det var fremsynet dengang. Det 
kostede 60,00 kr. pr. deltager for et 10 
ugers kursus. I forhold til hvad deltager-
ne betalte i kontingent, så var det dyrt.

Indtil vores nuværende skole blev 
bygget i 1940, var der ikke gymnastik 
på skemaet som fag. Der siges, at det for 
gymnasterne var luksuøse forhold, man 
fik, med den nye gymnastiksal. 

Gymnastikken indtil langt op i fyr-
rerne var ikke med musik, som vi ken-
der det i dag. Det var på kommando, 

var de heldige kunne de få deres leder til 
at synge til, der omtales at Laurits Dam 
som ledede pigerne var flink at synge til. 
Når de marcherede, sang de altid: ”Vi er 
børn af sol og sommer”.  I protokollen 
fra 1940erne og 1950erne kan der læses, 
at pigerne/damerne fik musik til gymna-
stik længe før karlene. Det var Sognerå-
det der forærede klaveret til foreningen 
i 1950 til et beløb på 1200,00 kr.. Pigerne 
søgte om penge til køller, tøndebånd og 
sjippetov. Karlene syntes, det var ok, de 
havde deres buk og hest.  

 Der fortælles, at om aftenen efter 
gymnastikken fik pigerne sommetider 
en svingom med karlene, der var altid 
en, som havde harmonika med. 

I 1950erne var det meget almindeligt 
at man tog rundt til hinanden til gym-
nastikopvisninger, Hatting havde 5 
omegnsbyer, hvor de tog til opvisning, 
og disse 5 byer blev inviteret til at give 
opvisning, når der var gymnastikopvis-
ning i Hatting.

Udviklingen i gymnastikken fortsatte, 
der kom vimpler, rytmeinstrumenter, 
småredskaber (ærteposer) og mere. 
Klavermusikken kom til og blev afløst af 
instrumentalmusik, over båndoptagere 
til Pc’er i dag. Pigeøvelserne blev blø-
dere og mere yndefulde. For år tilbage 
var det uhørt at piger var med til spring-
gymnastik.  

Ved indvielsen af stadion i 1944 udvi-

dede man gymnastikken med udendørs 
idræt. I 1954 begyndte man at uddele 
idrætsmærker.

I 1972 var der 1 blandet hold drenge 
og piger, 2 pigehold og 1 damehold. I 
1973 var de 2 pigehold blevet til et hold.   

Mange af byens aktive gymnaster har 
deltaget i opvisninger og landsstævner.  
I 1981/82 havde foreningen 10 gymna-
ster, der var med på Horsens egnens 
repræsentationshold for juniorer. 

Sammenlægning af 
Skytterne og Gymnasterne

I anetavler for byens beboere kan vi 
se, at der er rigtig mange fra Hatting, 
som har været på højskole.  Bemærkel-
sesværdigt er det, at drengene hoved-
sageligt kom til Ollerup og pigerne til 
Ryslinge.

Det vi ved med bestemthed fra ane-
tavlen: ”Otto Kristian Bie født 1890, 
Østergård i Hatting, kom hjem fra Ol-
lerup Højskole i 1913. Blev formand 
for Gymnastikforeningen efter sin 
hjemkomst, og var det indtil 1921, hvor 
gymnastikforeningen blev en del af 
skytteforeningen”.  

Første gang der omtales noget om 
gymnastik i skytternes protokol er 
14.11.1927. Herfra omtales de som en 
enhed på den måde, at der i overskriften 
står: ”Hatting Skytte- og Gymnastikfor-
ening afholder bestyrelsesmøde”. Om 
der for gymnasterne før den tid har væ-
ret en selvstændig protokol, vides ikke. 

Ringridning
Ringridning startede i Hatting i 1918. 

Vi har en lille fortælling om, at der del-
tog piger i ringridning, og at det var 
rigtig sjovt, når de faldt af hesten, især 
når hesten nåede Horsens, inden nogen 
fik den indhentet. Alle må nu ikke være 
faldet af, for vi har fra 1930 i protokollen, 
at Inger Juul vandt ringridning i Køge. 

Ud over at ringridning blev en del 
af idrætsforeningen, sammen med 
fodbold, ved vi ikke meget om denne 
disciplin. 
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Der var altid ringridning på program-
met ved de årlige sportsfester. Til 50 års 
jubilæet var der ringridning, hvor vi kan 
se det var Gudrun Smidstrup, der blev 
nummer 1 foran Kaj Kalleman, Gunder 
Gundersen, Johannes Frederiksen i 
nævnte rækkefølge. Der var 8 løb i alt. 
Sigfred Olesen vandt for den smukkest 
pyntede hest. 

I protokollen kan vi se den 25. maj 
1950 at der afholdes ringridning på Ak-
sel Frederiksens mark, den 27. juni, og 
rytterne skal betale 5,00 kr. 

Fodbold
Startede i Hatting i 1929, efter hvad vi 

kan finde ud af i protokoller og gamle 
fortællinger. Bierne i Hatting var ikke 
interesseret i fodbold, når der blev talt 
om at starte en fodboldforening, fløj 
de deres vej. Men der var flyttet nogen 
Dammer til byen, som var fodbold ”tos-
set”, de meldte sig ind i Hatting Skytte- 
og Gymnastikforening. Der lavede de 
revolution.  Protokol for fodbold starter i 
skytternes protokol 23. maj 1928.

Sammenlægning af alle 
sportsforeninger i Hatting

På ordinær generalforsamling den 9. 
maj 1928 kom H.C. Jensen med forslag 
om, at man skulle samle alle sportsfor-
eninger i Hatting i en forening. Der var 
10 stemmer for og 9 imod. Den 23. maj 
1928 holdt man ekstra ordinær general-
forsamling, hvor der var 33 stemmer for 
og 29 imod en sammenlægning. 

Man enedes om at foreningen frem-
over skulle hedde: Hatting Skytte- 
Gymnastik- og Idrætsforening. Det var 
meget afgørende, at man ikke forkor-
tede foreningens navn. 

Man blev også enige om, at man 
fremover skulle holde ½ årlige general-
forsamlinger i maj og november, og det 
er overholdt til 1969.    

Man blev enige om, at der skulle være 
3 mands udvalg, hvor alle 3 i udvalget 
skulle vælges af generalforsamlingen, 
at formanden fra hvert udvalg skulle 

deltage i hovedbestyrelsesmøderne, at 
der skulle være fælles økonomi, 1 pen-
gekasse, og 1 fælles protokol. Det blev 
et Skydeudvalg, et Fodboldudvalg og 
et Festudvalg. Så vidt jeg kan finde ud 
af var gymnastik under skydeudvalget 
og ringridning under fodboldudvalget, 
dette fremgår gennem regnskabsproto-
kollens opdeling.  

Kontingent blev fastlagt ved samme 
lejlighed således: Skydning 2 kr. årligt. 
Fodbold, voksne 1 kr. pr. md., drenge 
25 øre, der står ikke om det er pr. md. 
eller år ved drenge. Gymnastik 1 kr. for 
voksne, børn intet. Ringridning står der 
ikke noget om, hvad de skal betale.

Kassebogen vi har starter i 1930, i an-
mærkninger er alle de første posteringer 
fra 1929. Kassebeholdningen starter med 
43,31 kr. i kontanter og en sparekasse-
bog på 133,16 kr.

Den 28. 12. 1929 blev foreningen 
meldt ind i Horsens og Omegns Gym-
nastikforening. På et senere tidspunkt 
kunne man ikke enes om økonomien, 
på en generalforsamling blev der fore-
slået, at hver afdeling skulle have egne 
indtægter og egne udgifter. Det blev 
nedstemt med den begrundelse, at det 
var de samme medlemmer, som havde 
goder af foreningen i alle afdelinger. 
Der var åbenlys krig imellem skytter og 
gymnaster på den ene side, og fodbold 
og ringridning på den anden side. 

Heldigvis skød de ikke hinanden og 
foreningen kunne fortsætte.

1. holdet fra 1960

Fodbold
På den generalforsamling hvor fod-

bold i Hatting blev en realitet, blev der 
besluttet at indsende andragende til 
Sognerådet om tilskud til fodboldbaner. 

Den 1. fodboldbane var i præstens 
toft, den 2. var ved ”Sigrid i sandgrav”, 
mark på Oensvej, den 3. var på Svane-
gården, Oensvej, den 4. hos Johannes 
Lassen, mark mod Hatting ved Munch-
svænget, og den 5. i Aksel Frederiksens 
toft, Overholm.  Vejen til modstanderne 
dengang var ikke længere, end man 
kunne cykle eller gå.

I 1944 indviede kommunen sit nye 
stadion med hus til omklædning. Der 
var plads til håndbold, fodbold og atle-
tik, væsentligst på initiativ af daværende 
sognerådsformand Jens Korgaard. I 
huset var der ud over omklædnings-
rum, toiletter og bad med koldt vand.  
Der var kun én fodboldbane, som både 
skulle være træningsbane og turnerings-
bane. 

20 år efter indvielsen af stadion skri-
ver den daværende formand Troels 
Lund følgende: De sidste år har bragt en 
voldsom stigning i antallet af aktive, og 
fortsætter udviklingen, bliver det nød-
vendigt med en udvidelse af stadion og 
senere et nyt klubhus. Foreningen har 
proportionalt med stigningen i antallet 
af aktive opnået gode sportslige resul-
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Ove Hjort ved udnævnelsen 
til æresmedlem i 1974

tater. Indtil midten af 50erne har klub-
ben kun deltaget i lokale turneringer, 

nu i 1964 har foreningen 4 fodboldhold 
tilmeldt JBU´s turneringer, 1 hold i serie 
3, 1 hold i serie 5, 1 ynglinge hold og 1 
drengehold. 

I 1960 blev den første lønnede fod-
boldtræner ansat, der var både før og 
efter denne dato masser af ulønnede 
trænere i klubben.

Ove Hjort, som var kampfordeler i 
mange år, fortæller, at forholdene i star-
ten var primitive. Klubben ejede 1 hold 
trøjer (11 stk.), de lovbefalede 2 bolde og 
15 spillere. Efterhånden som antallet af 
hold voksede, kunne det være et pro-
blem, at få dem afviklet på én bane.

 I 1957 fik foreningen lov til at spille 
indendørs fodbold i forsamlingshuset 
imod egen betaling, af udslagne vinduer 
og nedslagne lamper. ”Nogle” år senere 
var der nogle ”gamle”, der igen forsøgte 
sig med indendørs fodbold.

Damefodbold
Om damefodbold skriver Ove Hjort 

følgende: Hattings pryds genstande 
i fodbold spiller i Jyllandsserien. Da 
damefodbolden for alvor begyndte at 
trille omkring 1970, var vi kvikke til 
at komme med fra starten. Holdet røg 
efter indledende år i en lokal turnering 
direkte ind i Jyllandsserien. Her de fik 
slemme øretæver og måtte ned i serie 1. 
Året efter vandt de det jyske mesterskab 
i serie 1. I 1979 spiller holdet stadig i 
Jyllandsserien, og er bedste hold på Hor-
sensegnen og i 1979 foreningens højst 
rangerende hold.

..fortsættes på side 10

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

Sædvanen tro, vil der være fastelavnsfest ved brugsen 
søndag d. 2. marts 2014 kl 10.00

Kom og vær med til en festlig fastelavnsfest, arrangeret 
af brugsforeningen. Vi skal slå katten af tønden, i forskellige 
alderstrin, så alle har en chance for at være med. Der vil være 
præmier til kattekongerne og kattedronningerne i hver alders-
trin, samt bedst udklædte. Der vil selvfølgelig være noget til 
alle børnene, ligesom forældrene ikke går forgæves. Så tag det 
varme tøj på, ungerne væk fra sofa’en og kom til brugsen og 
hyg med Hatting.

t.h. billede fra sidste års fastelavn

Fastelavn 2014 ved Super Brugsen
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Håndbold
På ekstraordinært møde den 5. april 

1944 blev der besluttet, at man også ville 
starte håndbold, når det nye stadion 
blev indviet. Man lavede en plan over 
fordeling af sportspladsen, og kontin-
gent for karle skulle være 2,00 kr., for 
unge piger 1,00 kr., for oldboys 1,00 kr. 
og for drenge 50 øre. Det blev besluttet 
på generalforsamlingen den 4. maj 1944. 

Fra begyndelsen og frem til 1960, var 
der to pigehold og to karlehold, som 
samlet drog afsted til kampene enten 
på cykel eller i bus. Der var et godt sam-
menhold og kammeratskab i håndbold-
afdelingen, måske fordi de altid fulgtes 
ad. Fra begyndelse og op gennem 
50erne spillede de i H.O.T.= Horsens og 
oplands lokale turneringer. 

I 1960 blev den første lønnede hånd-
træner ansat, der var både før og efter 
denne dato masser af ulønnede trænere 
i klubben.

Hatting var en af de store håndbold-
byer på Horsensegnen. Herrernes (kar-
lenes) førstehold kom i Jyllandsserien 
først i 1960erne. De bedste resultater 
holdet opnåede, er sejren i den årlige 
cupturnering, og en 3. plads ved Dan-
marksmesterskabet i 1967, efter at være 
blevet egnsmester.  

Håndbold har siden sin begyndelse 
været en aktiv sommersport. Herud-
over fik foreningen I 1957 lov til at spille 
håndbold i forsamlingshuset, imod at 
de selv betalte udslagne vinduer og 
nedslagne lamper. Et par år senere blev 
der tildelt foreningen træningstider til 
indendørshåndbold i tennishallen i Hor-
sens. 

Badminton
Oprindelig har der været en selv-

stændig badminton afdeling i Hatting. 
Den har jeg ikke kunnet finde noget om 
ej heller, hvor der er spillet til træning, 
eller hvem man har været i turnering 
med, eller hvor mange aktive de var. 
Muligvis kunne vi have fundet noget 
om det ved sammenlægningen i en kas-
sejournal, men vi mangler kassejourna-
len netop fra 1952 til 1978. 

På generalforsamlingen i 1956 blev 
den selvstændige badminton klub ind-
lemmet i Hatting Skytte- Gymnastik- og 
Idrætsforening. Indtil først i 1970erne 
spillede de i H.O.T.. Det blev til et me-
sterskab i 1962. 

Badminton blev spillet i skolens gym-
nastiksal, hvor utallige ketcher er smad-
ret, når man ramte balkonen.

I tiden fra ca. 1967-68 og indtil for-

eningen i Hatting fik den nye hal, var 
afdelingen mest aktiv på motionsplan.

Folkedans
I 1974 startede Lillian Sørensen og 

Gerda Lund folkedans her i Hatting 
under gymnastikafdelingen. I første om-
gang mente hovedbestyrelsen ikke, man 
skulle stille an med det. Ja, damerne, der 
kom med forslaget, blev nærmest til grin 
i hovedbestyrelsen. Men heldigvis holdt 
de fast. Det blev en succes, der mødte 32 
aktive op den første gang.

Folkedans blev i de første år flyttet 
lidt frem og tilbage imellem at danse i 
forsamlingshuset og fællesrummet på 
skolen. 

I 1984 blev folkedans adskilt fra 
gymnastikken og blev en selvstændig 
afdeling.

Bordtennis
Ligesom badminton startede bordten-

nis som en selvstændig afdeling, men 
blev senere medlem i Hatting Idræts-
foreningen. Bordtennis søgte i 1983, om 
man måtte benytte skolens aula til for-
målet, det blev afslået af den daværende 
skoleforvaltning. Bordtennis blev derfor 
spillet i forsamlingshuset, hvor kultur-
forvaltningen betalte for lejen. Bordten-
nis var i forsamlingshuset fra 1983 til 
1987, i hvilket år de flyttede i den ene 
ende af Hattinghallen med gardin imel-
lem dem og badmintonspillerne.

Her spillede de indtil 1996, hvor 
Hatting Idrætsforening gik med i en 
sammenslutning med 2 andre klubber. 
Det var målet at denne samlede klub, 
ved navn BTK96, skulle være en elite 
bordtennisklub, det var kun de bedste 
30 aktive fra Hatting, der kom med i 
eliteklubben. 

.. fortsættes på side 16Håndbold egnsmestrene fra 1967
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Nyt fra kirken
Sogneindsamling - Folkekirkens Nødhjælp

Folkekirkens Nødhjælp arrangerer hvert år en landsdækkende indsamling rundt 
omkring i landets sogne. Næste gang er søndag den 9. marts.
Denne indsamling støtter Folkekirkens Nødhjælps arbejde for bekæmpelse af 
sult blandt verdens fattigste. Fokus er på Etiopien for at markere 30-året for 
den værste sultkatastrofe i nyere tid, hvor omkring en million mennesker døde. 

Vi vil vise, at selvom klimaet er barsk og vilkårene svære, er der sket frem-
skridt i Etiopien siden. Det går den rigtige vej, men den positive udvikling skal 
op i fart. 
Folkekirkens Nødhjælp arbejder i Etiopien, hvor vi yder en langsigtet indsats i 
kampen mod sult ved bl.a. at sikre fattige bønder en større høst og alternative 
indtægtskilder. 
Bliv indsamler d. 9. marts og vær med til at støtte kampen mod sult.
Tlf: 75653210 el. e-mail: wlaursen@stofanet.dk  
Vi samler ind fra kl. 10.30 – 12.30

Skærtorsdagsgudstjeneste
Torsdag d. 17. april kl. 17.00 er der skærtorsdagsgudstjeneste med efterføl-
gende spisning i konfirmandstuen. 
Pris for deltagelse i spisning: 50 kr. for voksne og 25 kr. for børn. 
Tilmelding til Grete Laursen, senest den 10. april på tlf: 75653210 el. e-mail: 
wlaursen@stofanet.dk 

Babysalmesang
Nu starter et nyt hold af babysalmesangere, og igen under ledelse af Tine 
Mynster. 
Babysalmesangen foregår i kirkerummet og varer en god halv time. Derefter er 
der kaffe i konfirmandstuen. 
Babysalmesang er for børn i alderen 0-9 mdr. og koster 100 kr. for hele forlø-
bet. 
Første gang er: tirsdag den 11. marts kl. 11.30. 
Derefter mødes vi kl. 11.30 på følgende datoer: 18. marts; 25. marts; 1. april; 
8. april & 22. april
Tilmelding til sognepræst Anna Sofie Andersen på e-mail: asa@km.dk

Gospelworkshop
Søndag den 30. marts kl. 10-18 er der workshop for alle, som har lyst til at 
opleve glæden ved gospel. Der er indskrivning fra kl. 9.30. 
Workshoppen ledes af Rune Herholdt
Med mere end 1000 jobs bag sig er Rune en af landets mest erfarne gospel 
instruktører. Han er leder af Jyllands største gospelkor, Aarhus Gospel Singers, 
uddannet rytmisk sanger ved Det Jyske Musikkonservatorium, forsanger i Rune 
Herholdt & The Gospelbrothers og manden bag Gospelkirken-Aarhus.  

Runes siger: I gospelmusikken udtrykkes følelser som taknemmelighed, håb, 
frihed og fred. –Alle kan synge med, det kræver ingen forhåndskundskaber, det 
giver energi, glæde og sammenhold. Men pas på… gospel er stærkt vanedan-
nende!
For mig er gospel ikke bare fede rytmer, gode melodier og glade ansigter. 
Gospel for mig er et sted, jeg kan være mig selv, et sted jeg kan græde, grine 
og trække vejret frit. 
I gospelmusikken holder jeg fri og bliver accepteret som den jeg er, med alle 
mine fejl og mangler – derfor synger jeg gospel…
Workshoppen finder sted i Hatting Kirke og præstegård.
Workshoppen bliver afsluttet med en gospelgudstjeneste i Hatting Kirke kl. 
17.00.
Det koster 75 kr. at deltage. Frokost inkluderet i prisen. 
Tilmelding til Grete Laursen, senest den 27. marts på tlf: 75653210 (træf-
fes bedst om aftenen) el. e-mail: wlaursen@stofanet.dk med fulde navn og 
adresse.

Teologiens Døgn i Aarhus d. 4. april kl 16 til 5. april kl 16
Ramler verden nu? 2014 er præget af en række årstal, som markerer sam-
menbrud, katastrofer og nybrud. 1764, 1814, 1864, 1914, 1944, 2004, 2014 … 
rækken er lang.
Når verden er ramlet, har folk altid søgt kirken, og teologien har altid budt ind 
med tolkninger og svar. Dens svar er helt afgørende for det samfund, vi har i 
dag. Men i dag er det ikke kun teologien, der svarer – andre byder også ind. 
Hvad svarer de, hvad svarer teologien, og hvad skal man tro?
Ramler verden nu? Måske ikke, men hvis man interesserer sig det mindste for 
religion, tro, etik, moral, spiritualitet, historie, kultur og samfund, kan man 
finde bud på mulige svar – og diskutere dem - i rækken af foredrag, workshops, 
udstillinger, rundvisninger, film og debatter på Teologiens Døgn 2014.  
Der vil være særligt fokus på spørgsmål og svar, der knytter sig til stikordene: 
byen, kanten, gaden og himlen. Og som en rød tråd løber de mange 4-taller i 
2014, 2004, 1944, 1914, 1864, 1814 og 1764.  
Se program, tid og sted på www.teologiensdogn.dk
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Marts
Søndag 2. kl. 16.00
Fastelavn. Kor
Søndag 9. kl. 9.30
1. s. i fasten. 
Søndag 16. kl. 9.30
2. s. i fasten. Børnekor. 
Tirsdag 18. kl. 13.30
Hatting Centret
Søndag 23. kl. 11.00
3. s. i fasten. 
v/ Dorte Isaksen
Søndag 30. kl. 17.00
Gospel gudstjeneste

April
Søndag 6. kl. 9.30 
Mariæ bebudelses dag 
Torsdag 10. kl. 10.00 
Påske for før-skolebørn
Søndag 13. kl. 11.00 
Palmesøndag. Børnekor. 
v/ Dorte Isaksen
Torsdag 17. kl. 17.00 
Skærtorsdag
Fredag 18. kl. 9.30 
Liturgisk Langfredag
Søndag 20. kl. 9.30 
Påskedag
Mandag 21. kl. 9.30 
2. påskedag
Tirsdag 22. kl. 13.30 
Hatting Centret
Søndag 27. kl. 19.00 
1. s. e. påske  

Maj
Søndag 4. kl. 9.00
Konfirmation af 8. årg.
Søndag 4. kl. 11.00 
Konfirmation af 7. årg. 
Søndag 11. kl. 9.30 
3. s. e. påske. Kor
Fredag 16. kl. 9.30 
Bededag
Søndag 18. kl. 9.30 
4. s. e. påske 
Tirsdag 20. kl. 13.30 
Hatting Centret
Søndag 25. kl. 19.00 
5. s. e. påske
Torsdag 29. kl. 11.00 
Kristi himmelfarts dag. DSI

Juni
Søndag 1. kl. 11.00 
6. s. e. påske. DSI
Søndag 8. kl. 9.30
Pinsedag

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 12.
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 11. marts 
Tirsdag den 8. april 
Tirsdag den 13. maj

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.

Hvor intet er 
anført, har Anna 
Sofie Andersen 
tjenesten.  

Årets konfirmander i Hatting Kirke
Søndag den 4. maj 2014 kl. 9.00 konfirmeres: 
Andersen, Emma Flohr
Andersen, Jeppe Gørtz
Brogaard, Marcus Stenholt
Christiansen, Emil Liisborg
Grave, Sebastian Lindegaard
Munch, Victor Theo Sørensen
Magni, Mathilde Gantzhorn
Oerlemans, Jorn
Pedersen, Casper Porup
Rask, Kasper Kidmose
Sørensen, Andreas Creamer
Sørensen, Jeppe Overby
Wells, Marlene Brøste

Søndag den 4. maj 2014 kl. 11.00 konfirmeres: 
Appel, Maja Gudiksen
Christiansen, Jonathan Ellehauge
Højgaard, Stine Juhl
Jensen, Christoffer Kian Astrup
Jensen, Magnus Mark
Kaspersen, Emma
Langhoff, Line
Loft, Alexander
Nielsen, Line
Nielsen, Majken Hedegaard
Rasmussen, Theo
Ulsøe, Oliver Richard
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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

Minigudstjeneste
Påske for før-skolebørn (dagplejebørn, børn som går hjemme, børn i børne-
have, børn i legestue) torsdag den 10. april kl. 10.00. Gudstjenesten varer ca. 
1/2 time.

Gudstjeneste på Hatting centret med deltagelse af børnekoret

Af: Kirsten Høllsberg Wilkens, aktivitetsmedarbejder

Børnekoret, fra Hatting kirke, deltog tirsdag den 21 januar i en gudstjeneste 
på Hatting Centret. 

www.tfskov.dk

Gudstjeneste på Hatting centret, fortsat

Anledningen var at de skulle have overrakt en check på 2000 kr. fra center-
rådet.  Det var overskuddet fra byfesten, som centerrådet på Hatting Centret 
skulle give til børne/ungdomsarbejde i Hatting.
Centerrådsformand Elly Madsen overrakte pengene til korleder Karin med 
ordene ” Vi betænkte os ikke længe før vi besluttede at de skulle gå til Børne-
koret i Hatting kirke”.
Det var en rigtig festlig Gudstjeneste hvor børnekoret sang 2 sange. Efter 
Gudstjenesten var der kirkekaffe.

Herunder: Billede fra overrækkelsen af checken til børnekoret
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Peters Mobile Værksted
Butikken blev skiftet ud med varevogn og hjemmeværksted
Af: Maj-Britt Svenson
Peters hustru og administrativ medarbejder

Måske er der ikke mange der ved det, 
men lidt uden for Hatting, i de skønne 
omgivelser ved Kørup å, ligger der en 
lille virksomhed, hvor Peter Tykjær får 
dagen til at gå med at reparere diverse 
køretøjer. Det er alt lige fra cykler som 
skal lappes, EL scootere, plæneklippere 
som ikke vil køre/starte,  til Harley Da-
vidson motorcykler som skal repareres 
eller ombygges. At Harley Davidson 
motorcykler er hans store passion, kom-
mer næppe bag på nogen, når man 
træder ind i værkstedet og bliver budt 
velkommen af store klistermærker og 
tre fine motorcykler, som Peter selv har 
restaureret .

Peter og hans hustru har boet på adres-
sen siden 1991 og gennem alle årene er 
der blevet bygget og repareret Harley 
Davidson i fritiden i garagen på Stampe-
møllevej 19.
Peter har arbejdet siden han var 15 år, 
først som ansat og senere som af ejer af 
Poders Cykler og Knallerter ( Mosquito 
Cykelcenter) på Allegade i Horsens og 
har i dag stor glæde af de erfaringer han 
har derfra i sit arbejde.

Peters Mobile Værksted, startede på 
Stampemøllevej 19, 1. august 2010, efter 
ham og hustruen måtte erkende at de 
måtte opgive deres Firma på Allegade 
i Horsens. Der var blevet for mange 
konkurrenter, krisen var hård ved dem 
og da Peter kunne ikke forestille sig, at 
skulle lave noget andet end reparere 
div. køretøjer, var beslutningen ikke 
svær. De ville åbne nyt firma, hvor Peter 

fortsat kan reparere og firmaet skulle 
drives hjemmefra, så udgifterne blev 
minimerede.
I starten, da firmaet blev døbt Peters 
Mobile Værksted, var tanken, at Peter 
skulle lave reparationerne i bilen, som 
kunne lade sig gøre, de resterende måtte 
han tage hjem på værkstedet og lave. 
Men pladsen i bilen er alt for trang og 
for tit oplevede han, at han manglede en 
reservedel, som lå derhjemme. Derfor 
mener Peter, at det er nødvendigt, at 
få cyklen eller scooteren med hjem på 
værkstedet, hvor han har det nødven-
dige værktøj så det kan  blive repareret 
både hurtigt og professionelt.
Kunderne kan ringe hvis deres køretøj 
pludselig strejker på vej til arbejde og 
køretøjet ville stå klar igen på deres ar-
bejde, når de får fri. 
Peter vil gå langt for at klare reparatio-
ner samme dag, forudsat han har den 
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nødvendige reservedel på lager, så kun-
den ikke skal mangle sit køretøj. 
Transporten er uden beregning, vel og 
mærke inden for en radius af op mod 20 
km. fra Stampemøllevej ved Hatting.

Mange kunder oplever at de har haft en 

defekt maskine  stående i garagen meget 
længe, men som aldrig er kommet på 
værksted, fordi transporten er besvær-
lig. Her er Peters Mobile Værksted en 
perfekt løsning, da det bare koster et 
opkald.

For Peter er det vigtigt, at kunden ikke 
får sig nogle kedelige overraskelser. Så 
hvis de ønsker det, får de altid et over-
slag på prisen, når han har fået maski-
nen hjem på værkstedet, inden han går i 
gang med reparationen.

Peter tager mod telefonopkald i hverda-
gene fra kl. 8.00-17.00, han er på værk-
stedet fra kl. 9.00 til dagens opgaver er 
løst. Han står selv for bestilling af varer 
og reservedele, Peters hustru og en af 

deres sønner, står for den daglige bog-
føring, så det er klar til at blive sendt til 
revisor.
Der ud over har han har ingen ansatte, 
et helt bevidst valg, da pladsen derved 
vil blive for trang på værkstedet og at 
der er for mange udgifter forbundet 
med at have ansatte. Desuden står han 
ikke med ansatte, som han bliver nødt til 
at fyre, hvis der ikke lige er så meget at 
lave i en periode.
Han ønsker på ingen måde, at firmaet 
skal blive større end han selv vil kunne 
klare de forskellige opgaver. Peter ærger 
sig ind imellem over, at han ikke tog 
den beslutning længe før.  Den ro, der 
er kommet over ham, ved at flytte sin 
arbejdsplads hjem, vil han ikke bytte for 
noget som helst. 

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

Nedenfor: En af de fine Harley Davidson, som Peter nænsomt har restaureret Stort udvalg af tilbehør til cyklerne

Ovenfor: Stort varelager og reservedele 
til de fleste mærker cykler og scootere
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Svømning
I flere år havde Hatting Hushold-

ningsforening Lund svømmehal 1 time 
ugentligt, hvor vi var mange fra Hatting, 
som benyttede sig af det. Ca. 1979-80 
blev vi i idrætsforeningen, spurgt om 
vi ville overtage den time. Der var ikke 
krav om livredder, opgaven bestod i, at 
man skulle låse op og lukke og låse igen, 
man skulle slukke lyset, og skrive antal 
aktivister der have været i bassinet i en 
gæstebog.  

Mens Husholdningsforeningen var 
ansvarlig var det gratis at komme der. 
Denne linje er ikke fulgt op, jeg kan se 
i bilag, at man har opkrævet penge for 
svømmekort. Hvor længe man benyt-
tede svømmehallen, ved jeg ikke p.t.

Dilettant
I 1935 begyndte man at opsætte dilet-

tantforestillinger. Der kan læses, at der i 
starten var lidt problemer med at finde 
en instruktør, alle mente de skulle være 
med til at optræde. Vi kan se i protokol-
len, at der fortsat er dilettant i 1963. Med 
de navne som nævnes i protokollen i 
forbindelse med dilettant, så kan det 
ikke undres, at der blev holdt liv i denne 
”idræts” gren. På et tidspunkt overtog 
Pastor Hüttel instruktørposten. I 1935 
var billetpriserne 1,25 kr. for dilettant og 
1,00 kr. for baltegn, og man skulle have 
medlemskort til foreningen.

Æresmedlemmer
Ved sportsfesten den 20. juni 1954 

blev Marius Sørensen udnævnt til 
æresmedlem af Hatting Skytte- Gymna-
stik- og Idrætsforening. Det første æres-
medlem i foreningen. I den protokol 
vi har, er Marius med i fra starten, han 
har været formand ad flere omgange, 
en af gangene var han det i en uafbrudt 
periode på 20 år. Han var i mange år 
dirigent til generalforsamling den sidste, 
hvor han var dirigent var i 1984 ifølge 
protokollen. 

I 1974 i forbindelse med 85 års jubilæ-
et blev Ove Hjort udnævnt til æresmed-

lem af Hatting Skytte- Gymnastik- og 
Idrætsforening. Ove har været formand 
for foreningen ad flere omgange, har 
sprunget til som formand, hvis nogen 
er gået i utide, har knallert rundt for at 
tegne annoncer til foreningsblad, har 
været kampfordeler i 47 år, et job så stort 
at han har gjort sig fortjent til JBU´s sølv-
nål, har altid råbt op, så vi vidste, hvor 
vi havde ham, alle elsker Ove. 

Til 90 års jubilæet i 1979 blev Irene 
Nygaard Nielsen som foreningens 
3. æresmedlem udnævnt af Hatting 
Idrætsforening. Irene blev valgt ind i 
hovedbestyrelsen i 1969 og 1970, i 1972 
bliver Irene igen valgt ind i hovedbesty-
relsen og er formand indtil 1974, hvor 
hun bliver formand for gymnastikud-
valget og er det i 6 år. Irene var meget 
aktiv i støtteudvalget. Irene har bagt 
utallige kager og lagkager til sportsfe-
ster, har stået for pyntning til utallige 
sportsfester, har passet tombolaer både 
lokalt og på Torvet i Horsens, har styr-
ket foreningens økonomi ved i mange 
år at vaske foreningens kampbluser. De 
blev ikke kun vasket af Irene, de blev 
repareret, pakket i nummerorden i ta-
sker og stod altid parat, når nogen skulle 
bruge dem.

Ved en sportsfest i 1981 blev Hanne 
Tønnesen udnævnt som Hatting Idræts-
forenings 4. æresmedlem. I 1945 blev 
Johanne Niebuhr (Hanne Tønnesen) 
valgt ind i bestyrelsen, her beklædte hun 
kassererposten indtil 1951. Fra 1945 til 
1960 overtog Hanne Tønnesen ledelse af 
pige gymnastik.  Fra 1972 ledede Hanne 
Tønnesen damemotionsholdet.   

Den 3.6.1989 blev Svend Hjort det 5. 
æresmedlem af Hatting Idrætsforening. 
Svend var i sin tid kampfordeler. Ved 
sit giftermål spurgte han, om hans bror 
Ove ville overtage hvervet et halvårstid. 

Svend Hjort t.v.
Svend fik det aldrig tilbage. I 1959 blev 
Svend valgt ind i bestyrelsen og holdt i 
1960 efter eget ønske. Svend har i mange 
år været fodboldtræner, og Svend stod 
i mange år for banekridtning, passede 
foreningens bolde.  Svend fik i 1968 
JBU`s sølvnål for mange års lederskab i 
Hatting Idrætsforening.  

Blad
I 1970/71 forsøges der med et for-

eningsblad, så vidt jeg kan se i protokol-
len ”dør” det igen 1972, det ser nærmest 
ud som om, det aldrig rigtigt kommer 
i gang. I 1982 kom der for alvor gang i 
foreningsbladet, som heldigvis har ud-
viklet sig betydeligt. 

Økonomi
Kontingent er og var naturligvis den 

primære indtægt. Men der var efter pro-
tokollerne utallige sekundære indtægter:

Der var lige fra foreningens start en 
årlig sportsfest, hvor jeg kan se over-
skud i kasserapporten. Sportsfest i 
foreningens startperiode var naturligvis 
skydning og senere også ringridning.

Der var hvert år karneval med pak-
kefest. I mange af de første år, var der 
andespil den 18. dec.. Der var 4. maj fest, 
hvor man startede med gudstjeneste, 
og havde fakkeltog gennem byen til en 
mark, hvor man lavede bål. Der var ju-
letræsfest, hvor lærer Hougård oplæste 
ved træet. Alt dette gav overskud.

 I 1932 var der lavvande i kassen, og 
Hatting sogneråd bevilgede 50,00 kr. i 
tilskud.

I 1933 står der, hvis ballerne ikke gi-
ver tilstrækkelig indtægt, opkræves der 
efterfølgende 25 øre pr. deltager.
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Økonomi
I 1930 blev der etableret en Borger-

forening i Hatting, i 1933 ville de gerne 
være med i ballerne, hvis de skulle være 
med, skulle der betales forlystelsesafgift, 
så de kom ikke med dengang.

I 1934 skulle fodboldspillerne selv 
betale aktier i en fodboldbane, der var 30 
spillere, som skulle fordele en aktie på 
125,00 kr., de kunne afdrage på 2 gange, 
men var de i restance, kunne de ikke 
komme med til kamp.

I 1937 forsøgte man med cykelring-
ridning for drenge. Det kostede 75 øre at 
deltage.  

Ved indvielsen af sportspladsen i 
1944 skulle tilskuerne betale. 75 øre for 
voksne og 25 øre for børn.

På trods af dårlig økonomi giver 
foreningen 200 kr. i 1952 til en flagalle i 
Hatting.

Der blev lejet fjernsyn, så Hattingbor-
gere kunne komme i forsamlingshuset 
og se fjernsyn. Entre var 3,00 kr. for en-
lige og 4,00 kr. for ægtepar.

Fra først i 1950erne kan der læses om 

afvikling af organiseret og annonceret 
andespil, men det tog først rigtig fat i 
1969, hvor det blev døbt til bankospil. 
Da var der igen lavvande i kassen, så 
man måtte gøre noget ekstraordinært. 
Bankospil stoppede i 1979/80 det gav 
ikke overskud mere, foreningen holdt 
lige skindet på næsen uden underskud 
de sidste gange.

 I 1960 besluttede foreningen at ind-
føre passivt medlemskab, kortet skulle 
gælde for et år. Et sådant medlemskort 
skulle man have for at komme ind til 
bal.

Lige fra foreningens start har der 
været afholdt bal. I foreningens første 
mange år startede alle baller med fælles 
kaffebord, senere blev det til medbragt 
madkurv. Der var altid bal om aftenen 
efter gymnastikopvisning, i mange år 
var det tradition, at det var 2. påskedag.  

Fra først i 1950erne, hvor kassebe-
holdningen var helt i bund, begyndte 
man at annoncere, at der var bal i Hat-
ting Forsamlingshus. Når der blev 
afholdt bal af sportsforeninger, skulle 
alle, der var til bal have et passivt med-

lemskort.  Det medlemskort skulle være 
udstedt mindst 3 dage før ballet. Det 
gik ikke altid rigtigt til, kom der nogen, 
som ikke var medlem, solgte foreningen 
medlemskort ved indgangen sammen 
med baltegnet.

 I 1959 kom politiet på besøg, hvor de 
kunne konstatere, at der var blevet solgt 
baltegn, og alle bestyrelsesmedlem-
mer fik 300,00 kr. hver i bøde. Der blev 
holdt bal 6 gange årligt. Fra 1962 søgte 
foreningen spiritusbevilling til pinsebal, 
hvor musikken spillede til klokken 5.oo 
om morgenen. I vinteren 1963 kom po-
litiet igen på besøg ved et bal, og besty-
relsen måtte igen have en bøde. I 1967 
stoppede man med at holde bal, tilslut-
ningen var udmarvet.  Det betød rigtig 
meget for foreningens økonomi, det var 
der indtil nu, den store indtægtskilde 
havde været.

I 1973 begyndte man at sælge støtte-
lodder. Det gik over al forventning, der 
blev solgt 295 lodder det første år.

Fra 1980 fik foreningen 1 uge om året, 
hvor den måtte opstille tombola på Tor-
vet i Horsens. 
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Foreningens struktur
Jeg har tidligere nævnt, at der lige fra 

starten var 7 medlemmer i bestyrelsen. 
På deres halvårlige generalforsamling 
var udvalgsberetningen, at protokollen 
skulle læses op. I 1928 kan jeg se, at man 
på bestyrelsesmødet før generalforsam-
lingen trak lod om, hvem der skulle 
på valg. I 1931 fremkom ønske fra ”pi-
gerne”, om at de gerne så, at 2 af besty-
relsesmedlemmerne var ”piger”.  I 1964 
blev der stillet forslag om, at der skulle 
være 3 piger i bestyrelsen.  

I 1935 kan der i protokollen ses, at der 
har været diskussion om økonomi, der 
har været forslag om, at afdelingerne 
skulle have deres egen bestyrelse og 
egen økonomi, det blev nedstemt på ge-
neralforsamling, med begrundelsen, at 
den ene sportsgren hæfter både for over- 
og underskud for den anden sportsgren. 
Diskussionen om økonomi afdelingerne 
imellem kan følges i protokollerne indtil 
1974 og senere.

I 1951 blev fodboldudvalget omdøbt 
til boldudvalg, ved den lejlighed blev 
der 2 boldudvalg. Fod- og håndbold 
seniorer og fod-og håndbold juniorer.

I 1968 forsøgte man på grund af 
forældrekritik, at splitte foreningen op 
i udvalg, foreningen var blevet for stor 
til at en bestyrelse kunne klare arbejdet 
med alle foreninger.  Men ikke som vi 
kender det i dag. Der var fortsat 1 be-
styrelse med udvalg og fælles økonomi, 
med ændring fra 2 årlige generalforsam-
linger til 1 årlig generalforsamling. I de 
udvalg som er omtalt fra foreningens 
start og indtil 1974 var medlemmerne i 
udvalget ikke nødvendigvis medlem-
mer i bestyrelsen.

På generalforsamlingen i 1974 beslut-
tedes, at nedsætte en hovedbestyrelse, 
samt følgende udvalg, hvor formanden 
er repræsenteret i hovedbestyrelsen: Ho-
vedbestyrelsen skulle bestå af formand, 
næstformand, kasserer og sekretær, 
og 4 udvalgsformænd for bold senior, 
bold junior, gymnastik og badminton. 
Der blev godkendt en overenskomst 
hovedbestyrelsen og udvalgsformæn-
dene imellem, og der blev lavet udkast 

til overførsel af økonomiske midler 
fra hovedkassen til udvalgene.  På 
generalforsamling den 3. februar 1975 
godkendte generalforsamlingen ved-
tægtsændringer som passede til den nye 
struktur i foreningen, og det nye navn 
blev Hatting Idrætsforening. I 1978 blev 
de 2 boldudvalg delt i 2 andre udvalg: 
Fodboldudvalget og håndboldudvalget.

Den nye sportsplads og 
det nye klubhus

I 1965 startede foreningen med at 
søge Hatting sogneråd om køb af jord til 
en ny sportsplads. Ved kommunesam-
menlægningen gik arbejdet i første om-
gang i stå. I 1973/74 kom der først gang 
i forhandlingerne igen.  I 1975 kom der 
besked, at jorden var købt, og at man 
straks ville gå i gang med anlægning af 
sportsplads og klubhusbyggeri. Forin-
den havde der været mange møder med 
repræsentanter fra foreningen og Hor-
sens Kommune. 

Efteråret 1978 var der reception og 
indvielse af de nye sportsanlæg og det 
nye klubhus. 

I klubhuset var der i starten ansat per-
sonale. Det var således, at rengøring af 
klubhuset var lønnet af kommunen på 
timebasis, kommunen ville være med i 
ansættelsen, mens kantinen var forenin-
gens afgørelse. Den første vært der blev 
ansat, var der kun 3 måneder, nummer 

to vært var Grethe og Peder Mogensen. 
Ved Peders alt for tidlige død skrev Kaj 
Hüttel i Peters mindeord blandt andet 
følgende i forbindelse med klubhuset: 
Peter og Grete forstod at hygge om de 
spillere, ledere og andre som kom i 
klubhuset. Det var altid spændende for 
os spillere at komme til træning. Hvad 
skulle vi hygge os med efter træningen – 
lune frikadeller eller små koteletter.

Da rengøring var lønnet af kommu-
nen, måtte man ikke komme over 37 
timers arbejdsuge samlet i kommunalt 
regi. Det kunne virke uretfærdigt, hvis 
man havde 37 timers arbejdsuge i privat 
regi, kunne man godt have timerne med 
rengøring i klubhuset.

Hallerne
Det kan sikkert undres, at jeg skriver 

hallerne. Først i 1960erne da Torstedhal-
len var på tegnebrættet, var der repræ-
sentanter fra Hatting Idrætsforening 
i byggeudvalget. Herudover var der 
medlemmer, som var med til at lave fol-
keindsamling, bygge parcelhus, afholde 
arrangementer alt sammen til fordel for 
Torstedhallen, som fik overskuddet. 

Til gengæld var foreningen lovet, at 
vi stod forrest sammen med Torsted til 
at få haltimer. Det var muligvis svært at 
overholde, for de første 4 år efter Tor-
stedhallen var færdig, blev der tildelt 
foreningen haltimer rundt i 4 forskellige 
haller. Kun 1 år blev det til i Torstedhal-

Bestyrelsen samlet til 90 års jubilæum
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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

Generalforsamling i Hatting Borgerforening
Dagsorden til Hatting Borgerforenings generalforsamling onsdag den 12. marts 
2014 kl. 1900 i Hatting Forsamlingshus

1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning v.Peter Thyssen
3: Fremlæggelse af revideret regnskab v. Anne Marie Madsen

a) Vedr. Hatting Borgerforening
b) Vedr. Hatting Forsamlingshus

4: Hattingbladets regnskab ved Jørgen Madsen
5: Indkomne forslag
6: Valg af bestyrelse

På valg: Heidi Jensen, Carsten Bonde og Gitte Gravesen
Valg af to suppleanter.

7: Valg af to revisorer: På valg Lars Schou og Rasmus Reetz
8: Valg af revisor suppleant: John Ullerup
9: Evt.

Hatting borgerforening er vært ved et mindre traktement.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 4. marts 2014.

len. Fordi foreningen blev smidt rund, 
fik foreningen et kommunalt transport-
tilskud, men det dækkede ikke. 

I 1981 så vi, at der på kommunens 
budget var sat 75 mio. kr. af til hal i 
Lund. Foreningen indkaldte et panel af 
politikere og embedsmænd fra Horsens. 
Jeg har endnu det 4 siders dokument, 
jeg lavede dengang med argumentation 
for, at den hal skal ligge i Hatting. Bl.a. 
var vores medlemstal for aktive på 828 
medlemmer, et væsentligt større antal 
end Lunds, samtidigt lagde vi også vægt 
på forskellen på Hatting skolen og Lund 
skolen. 

I den kommende tid blev vi gjort til 
grin i avisen. Krig i Hatting. Giv dem en 
halv hal hver. Byg den hal midt imel-
lem dem. Året efter var der stilstand fra 
kommunens side, vi følte ikke der skete 
noget, derfor mødte Jørgen Sørensen og 
jeg op i et kulturudvalgsmøde. Jeg tror 
ikke, de var vant til, at man kommer 
uden forudgående aftale, men de blev 
så befippet, at de glemte at jage os ud. Vi 
startede høfligt med at spørge til deres 
beslutninger, indenfor det spørgsmål 
havde vi en seks, syv spørgsmål. Vi gik 
positive ud af døren.  

Hvad der er sket herfra og til 
21.2.1987, hvor Hattinghallen kunne 

indvies, ved jeg ikke, jeg var i mellemti-
den gået ud af bestyrelsen.

Opsamling
Dette er den historiske side fra de 

første ca. 75 år af foreningens eksistens. 
Der er garanteret huller, mit håb er, at 
hullerne kan blive fyldt ud af andre. 
Samtidigt har jeg hørt, at der også kom-
mer et oplæg om de næste 50 år.

I protokollerne står der flere steder, 
foreningen melder 3 hold til, eller 7 osv., 
men ikke ret mange steder står der til 
hvad. Er det H.O.T., JBU osv. eller en 
opvisning? Er det drenge, piger, børn el-
ler voksne? Hvis dette kan konstrueres, 
ville der være et fremragende materiale 
over klubbens udvikling.

Andre steder i protokollen står der 
omtale af indkøb til flidspræmier, po-
kaler, jubilargaver, lederpriser og andet, 
men det er kun få steder, der er adresse 
på.  

Set med en arkivars øjne, kan jeg fryg-
te, at der ved opsplitningen i 1975, hvor 
protokoller/referater er i afdelingerne, 
og hænges op på en opslagstavle i klub-
huset, vil gøre, at historisk materiale vil 
gå tabt.  

I mange år var byens præst pastor Kaj 
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www.amalielund.dk

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

Alle former for reparation 
Klargøring til syn     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

Ovenfor: Oldboys midt i 1970’erne. Bemærk flere af 
spillerne er gengangere fra 1. holdet i 1960

Hüttel trofast tilskuer på sportspladsen. Mange af foreningens 
møder og generalforsamlinger er afholdt i Præstegården. I 
blandt mange lykønskningskort har jeg 2 fra Pastor Hüttel: 

Det første: I anledning af jubilæet er det os en glæde at øn-
ske foreningen tillykke. Vi håber, at den runde kugle må være 
med til at samle værdifulde point til klubben. Med vore bedste 
ønsker Jenny og Kaj Hüttel.

Det andet: Hjertelig tillykke med det nye klubhus, samt det 
fine stadionanlæg. Med prædikeren i det gamle testamente vil 
vi minde jer idræts om, prædikeren kap.9 vers 11: ”Og atter så 
jeg under solen, at hurtigløberen ikke er herre over løbet – eller 
heltene over kampen – ej heller de vise over brødet – ej heller 
de kløgtige over rigdom – ej heller de kloge over yndest – men 
alle er de bundne af tid og tilfælde”. 

Det bør vi huske på.

Hatting Vandværk

Hatting Vandværk holder generalforsamling d. 18. marts 
2014 kl. 19.00 i forsamlingshuset.

Puslingegymnastik i Hatting skoles gymnastiksal år 1977
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Hver mandag 
Kl. 9.30-11.30
EDB v/Hans Johansen og Bent Schack-Nielsen 
Kl. 10.30
Gymnastik og sang i caféen  
v/Anna Mikkelsen, Ellen Bertelsen, Agnes Bechmann og 
Edith Eriksen. 
Kl. 12.00-14.00
EDB 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 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. 12.45-14.30
Billard v/Vagn Madsen 
Kl. 13.30-14.15
”Frisk motion” v/fysioterapeut Mariann

Hver onsdag  
Kl. 9.30-11.30
Billedbehandling v/Hans Johansen og Kristian Korsholm 
Kl. 10.00-14.00
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 v/Hans Johansen og Helge Simmelsgaard
13.00-15.00
Kortspil v/Ulla Bækgaard i cafeen (OBS kun i ulige uger) 
13.30-15.00
20 kŕ s pakkebanko v/Ellen Bertelsen og Elin Engstrøm 
(OBS kun i lige uger) 
13.30-15.00
Petanque v/Jens Christensen og Kristian Korsholm (fra 
April - Oktober) 
14.30-16.30
EDB v/Grethe Lauersen, Helge Simmelsgaard og Edith 
Eriksen 
15.00-17.00
Petanque v/Jens Christensen og Kristian Korsholm (fra 
April - Oktober) 

Hver torsdag
Kl 09.00-11.00
EDB 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 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
Kl. 13.30-15.30 
NYT: Krolf, en blanding mellem golf og kroket v/Helmer 
Jakobsen og Erik Jørgensen. (fra April - Oktober)
Kl. 19.00-21.00 
Skak aften, hver torsdag i ulige uger v/Hans Kvorning

Hatting Centrets faste aktiviteter

Kystens Perle
Lovbyvej 31 . 8700 Horsens

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

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

Søndag d. 23 kl. 09.00-13.30
Cafeen på Hatting Centret har søndagsåbent

Tirsdag d. 25 kl. 13.30
Hatting Centrets årsmøde

Marts

Mandag d. 3 kl. 13.30
Fastelavn 50+. Der vil være mulighed for at 
købe fastelavnsbolleder med kaffe

Tirsdag d. 4 kl. 14.00
Kaffe og underholdning v/Lions Club

Tirsdag d. 11 kl. 19.00
Banko v/Centerrådet

Onsdag d. 12 kl. 13.30-15.30
Femina fra Horsens kommer og sælger lingeri

Søndag d. 16 kl. 09.00-13.30
Cafeen på Hatting Centret har søndagsåbent

Tirsdag d. 18 kl. 13.30
Gudstjeneste med efterfølgende kirkekaffe

April

Tirsdag d. 8 kl. 19.00
Banko ved Centerrådet

Torsdag d. 10 kl. 12.00
Hatting Centrets påskefrokost, Borgmester i Horsens 
kommune Peter Sørensen kommer og taler/underholder.
Tilmelding senest onsdag d. 2 april

Tirsdag d. 22 kl. 13.30
Gudstjeneste med efterfølgende kirkekaffe

Maj

Tirsdag d. 6 kl. 13.30
Foredrag ved Ingeborg og Carl Lomholt, der er tidligere 
Organist og fængselspræst i Horsens Statsfængsel.
Entrè 30 kr.

Tirsdag d. 13 kl. 19.00
Banko ved Centerrådet

Tirsdag d. 20 kl. 13.30
Gudstjeneste med efterfølgende kirkekaffe

Tirsdag d. 27 kl. 9.00- ca.16.00
Hatting Centrets sommerudflugt. 
Program kommer senere. 

Hatting Centrets kommende arrangementer 

Af: Hans Johansen
Koordinator for datastuen

Det er snart 3 år siden Centerrådet på 
Hattingcentret tog initiativ til at starte 
en Datastue for pensionister og efterløn-
nere.
Fra starten i efteråret 2011, med 20 del-
tagere på 2 hold, har tilstrømningen af 
kursister været jævnt stigende, så der i 
dag er ca. 80 kursister fordelt på 8 hold, 
der mødes 2 timer hver uge. 
Der er i øjeblikket 11 frivillige vejledere 
fordelt således, at der altid er 2-3 vejle-
dere pr hold.

Der arbejdes bl.a. med:
1. Almindelig tekstbehandling (Word)
2. Brug af e-mail
3. Borger.dk, med brug af relevante

oplysninger fra det offentlige
4. Digital postkasse, der fra 1. 

november 2014 bliver obligatorisk for 
privatpersoner

5. Netbank og køb på internettet
6. Billedbehandling

I Datastuen arbejdes som udgangspunkt 
med brug af pc`ere, man da stadig flere 
anskaffer sig en i-Pad eller en anden 
type ”tablet”, vil der fremover blive et 
stigende behov for hjælp til brug af dis-
se, selvom de endnu ikke kan opfylde 
behovet for brug af Borger.dk.
Datastuen har ikke planer om at oprette 
egentlige hold i brug af ”tablets”, men 

der er hver tirsdag i undervisningspe-
rioden IT-cafe i Datastuen kl 9-10, og her 
vil frivillige vejledere hjælpe med fore-
faldende spørgsmål efter bedste evne!
Hvis du har spørgsmål eller ønske om 
blive kursist i Datastuen, kan du hen-
vende dig til:
Hans Johansen, tlf. 20290231 eller e-mail 
inhajohansen@gmail.com.

Datastue med succes!

Værd at vide
Med forbehold for ændringer. Evt. 
spørgsmål kan ske til aktiviteten på 
Hatting Centret på Tlf. 24 95 90 33
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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
Bjarne Skjøtt Sørensen
Tlf: 76 43 46 60
bjarne.skjott@hotmail.com

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

Hatting IF

HIF jubilæum
Af: Morten Hald
Formand i Hatting IF

Så gik vi fra 2013 til 2014. Dette markeres i vor 
by med et Nytårstaffel. Dette stod Idrætsfor-
eningen for i år – læs mere om det overfor– og 
husk at 2014 er værd at bemærke. 
Hatting IF har dette år 125 års Jubilæum. 
”Som tiden går, når man har det sjovt” siges 
der – Det kan kun passe på vores forening. 
Aktive medlemmer har det fortsat sjovt i 
vores forening – Og det er det, der skal drive 
den fremad de kommende år. At se den glæ-
de ved træning, både i udøver og instruktørs 
øjne, er fantastisk. Alle har en mulighed for at 
opleve dette – og bør opleve dette. Planlæg-
ningen af denne fest er startet for over et år 
siden . Der står mere herom på siden overfor

Anden planlægning der er startet er Hatting 
IF’s general forsamling. Dette år foregår det 
tirsdag den 25. marts kl. 1900 i klubhuset. Det 
er der alle har mulighed for at spørge besty-
relsen direkte til beslutninger og andet. Det 
er bestemt noget man skal komme til, hvis 
der er et lille eller stort spørgsmål man ønsker 
besvaret. En generalforsamling er ikke noget 
man bliver dårlig af – MØD OP, og lad jeres 
røst blive hørt!
Det er sjovt at være i HIF – Vil man dette sam-
vær er der 2 måder. Aktivt medlem, eller del-
tage i frivilligt/ ulønnet arbejde som instruktør 
eller bestyrelsesmedlem. HIF favner bredt 
– der er plads til alle. - Og der er ALTID plads 
til flere. Kontakt en fra HIF, og de vil hjælpe 
dig videre, hvis du har lyst til dette samvær/ 
samfund.

Af: Henning Rasmussen
Bestyrelsesmedlem

Sæsonen 2013/14 er rigtig godt i gang HIF´s 
badmintonafdeling.

Instruktionen varetages af vores nye træner 
Simon Algren og finder sted mandag fra kl. 
16 – 18.
Vi er i øjeblikket ca. 25 ungdomsspillere 
fordelt på de to timer, men der er stadig mu-
lighed for at møde om mandagen kl. 16 og 
prøve kræfter med fjerbolden, uanset om man 
er nybegynder, lidt eller meget øvet, vi har 
plads til alle.

Vi har haft en del af vores nye ungdoms-
spillere af sted til begyndertræf rundt om-
kring i regionen, og alle har haft nogle gode 
og sjove oplevelser, herunder også til vores 
eget begyndertræf i Hatting Hallen i decem-
ber måned.
Ligeledes har en lang række af vores mere 
øvede ungdomsspillere deltaget i diverse 
stævner, med rigtig mange flotte placeringer, 
medaljer og pokaler til følge. Når disse linier 
læses har vi afholdt kommunemesterskaber 
for ungdom i Horsens Kommune i Hatting 
Hallen i den første weekend i februar. Til 

kommunemesterskaberne stiller HIF Badmin-
ton med 7 deltagere, et meget flot tal som vi er 
glade for og stolte over.
Derudover har vi voksen hold tilmeldt i hhv. 
Senior, Old Boys +35 samt Veteran +50 ræk-
kerne i DGI regi.

I forbindelse med vores opstillingsmøde i 
januar måtte vi desværre tage afsked med vo-
res mangeårige bestyrelsesmedlemmer Aase 
Knude og Ulla Lauridsen (nuværende for-
mand), som begge valgte at trække sig efter 
mange års tro tjeneste i HIF i almindelighed 
og i badmintonafdelingen i særdeleshed. En 
stor tak skal lyde til begge d´damer for deres 
store indsats og betydning for badminton i 
Hatting i en menneskealder. Ny i bestyrelsen 
er vores ungdomstræner Simon Algren som 
repræsentant for ungdommen og frisk nyt 
blod til afdelingen. Vi ønsker Simon hjertelig 
velkommen i bestyrelsen.

Følg i øvrigt med på nyhedsfronten i bad-
mintonafdelingen på www.hattingif.dk og 
klik på badminton. Skulle der være spørgs-
mål, kommentarer, ris eller ros er man altid 
velkommen til at kontakte skribenten, se kon-
taktdata på hjemmesiden.

Badminton
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Af: Mona Møgelvang
Sekretær i Hatting IF

Aase Thygesen har været så rar at hjælpe med at skrive om 
de første 75 år i HIF, og sikke en udvikling, og som Morten 
Hald, nuværende formand for HIF, skriver andetsteds, så 
arbejder vi nu på at blive klar til at afholde 125 års jubilæum 
d. 03.06.14, 13.06.14 og 14.06.14

Som nævnt i sidste blad er der forskellige aktiviteter, og vi 
håber, hele Hatting vil støtte om det.

Tirsdag d. 03.06.14 vil det blive fejret forskellige steder i 
Hatting, bl.a. på skolen og dagen afsluttes med reception i 
klubhuset mellem 15.00 og 18.00. Der vil blive serveret lidt 
mad og drikke for alle fremmødte. Fredag d. 13.06.14  18.00-
20.30 er der børnedisko for 0-4 årgang klassetrin. Det koster 
50,00 og med i billetprisen er pølse, sodavand og en slikpose. 
Derudover vil der være mulighed for at købe mere i kiosken. 
Brug lejligheden til at afholde klassefest eller lignende. Der vil 
være musik, og der kommer en tryllekunstner forbi og der er 
naturligvis opsyn med børnene hele aftenen.

Fredag d. 13.06.14 21.00-23.00 er der alkoholfrit ungdoms-
disko for 5-8 klassetrin. Det koster 25,00 og der er mulighed 
for at købe sodvand m.m. i kiosken. Også her vil der naturlig-
vis være musik. Brug denne lejlighed til klassefest eller saml 
din gamle Hatting klasse, så I kan feste sammen og også her 
er der opsyn.

Lørdag d. 14.06.14 18.00-01.00 er der fest i hallen. Det koster 
300,00 pr. billet og det er inkl. mad og levende musik. Bandet 
er Jungle Boogie Band og de spiller meget forskelligt musik. 
Se evt. nærmere på www.jungleboogieband.dk. Brug denne 
lejlighed til at samle din vej, dit firma, dit gamle hold fra 
håndbold, fodbold og andet. Det bliver en kanon fest.

Billetter til børne- og ungdomsdisko og halfesten kan 
købes på www.Hattingif.dk fra d. 12.04.14 og i Brugsen d. 
02.05.14 fra 16.00-18.00 

Hatting IF

Indkaldelse til Generalforsamling
Hatting idrætsforening holder ordinær generalforsamling:

25. marts 2014 kl. 1900 i klubhuset
Dagsorden ifølge vedtægter.

Evt andre forslag skal være bestyrelsen i 
hænde senest 18. marts 2013

Hovedbestyrelsen / HIF
Ps: der vil være en lille anretning og lidt godt til ganen. 

Af: Morten Hald
Formand i Hatting IF

Dette års nytårstaffel var igen-igen en succes. En god tradi-
tion der er værd at bevare – og en tradition der arrangeres 
af byens foreninger på skift. Det er dejligt at være med til at 
arrangere en fest, der i den grad får den ”lokale hygge” frem 
i folk. 

Dette års nytårstaffel var arrangeret af Hatting Idrætsfor-
ening. Stor tak skal lyde til de kræfter fra idrætsforeningen 
der fik dette arrangement til at være perfekt. Stor tak skal 
lyde til dette års sponsorer –Riishøj, DK Bus & Volkswagen 
Horsens. MEN største tak skal lyde til de 140 borgere der 
valgte at bruge nogle hyggelige timer i hinandens selskab. 

Overskuddet fra dette arrangement, går i ”jubilæumskas-
sen” i idrætsforeningen, da 2014 er året, hvor HIF fylder 125 
år. 

Borgerforeningen har startet denne tradition – Y’s Mens 
Club stod for 2012 arrangement – HIF stod for 2013. Hvilken 
forening der står for 2014 er endnu ikke besluttet – men man 
kan godt regne med at denne tradition er kommet for at 
blive.

Nytårstaffel en succesOm HIF jubilæum
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Gymnastik

Af: Line Juul
Formand for Gymnastik

Gymnastikforeningen er kommet godt i gang efter julen og 
nytåret og ser allerede forventningsfuldt frem mod vores for-
årsopvisning i marts.

Juletræsfesten d.30. november var igen en succes og mange 
af byens børn oplevede flotte pyntede juletræer, julemusik, 
en sprudlende julemand og 2 hoppeborge. En meget fin og 
julehyggelig eftermiddag i hallen og stor tak til alle de børn og 
forældre som mødte frem og tog del i juleriet. Også en stor tak 
til de ildsjæle fra håndbold og gymnastik, som bruger fritid og 
energi på planlægningen af dette arrangement.

D. 28. januar havde vi opstillingsmøde. Vi er utrolig heldige at 
alle fortsætter i bestyrelsen. Konstitueringen i gymnastikbesty-
relsen ser således ud:
Formand; Line Juul
Næstformand; Line Læsøe 
Kasser; Pernille Astrup 
Sekretær; Gitte Maj
Menig; Berit Berdin
Menig; Hanne Frederiksen
Ekstern konsulent: Laurids Green

Efter fortsat gode evalueringer på de sidste års ekstratrænin-
ger på BGI, så har vi i år igen lejet os ind på BGI´s springhal og 
Parkour-hallen. Springinstruktørerne beskriver igen hallerne 
som det rene mekka. 

Det er fortsat fantastisk at se andet end vores gymnastiksal 
og se hvad en efterskole kan byde på af faciliteter. Instruktø-
rerne mener klart, at kunne spore fremskridt i springene, da 

de moderne springfaciliteter giver mod til højere og vildere 
spring. Som en af instruktørerne skrev på FB (Facebook Red.): 
” Så er alle voksne og børn hjemme igen efter en super aften 
på BGI. Alle gav den max gas og mange fik overskredet deres 
grænser! Sikke mange springtalenter vi har i Hatting! Vi er 
stolte! Tak for den store opbakning”. 

Det betyder, at vi har nogle meget kreative, fleksible og 
meget engagerede springinstruktører! Men det kræver også 
nogle motiverede gymnaster og forældre, som vil støtte om 
disse ekstra arrangementer. Der er vi heldige, sådanne initia-
tiver vil vi gerne bygge videre på i gymnastikken, og netop 
derfor gentager vi succesen i år igen. 

Og ja, det vil ingen ende tage. 19 gymnaster tog d. 24. og 25. 
januar til Multicentret i Ørum- Daugård på spring-weekend, 
hvor i alt 82 glade gymnaster gav den gas i 18 timer sammen 
med deres instruktører og hjælpsomme forældre fra deres 
lokalforeninger. Et fantastisk DGI arrangement og fantastisk 
at instruktører udviser engagement og energi til at følge deres 
gymnaster og være med til at give alle en god oplevelse. Og 
dejligt at gymnaster og forældre bakker op omkring dette 
arrangement, som jo i sidste ende giver alle et gymnastisk 
”kick” og godt socialt samvær.

D. 17. februar afholder vi instruktørmøde, hvor vi samler 
alle vores instruktører og hjælpeinstruktører til en aften med 
planlægning af opvisning og evaluering af sæsonen. Vi for-
venter det bliver en aften med kreativitet og gode ideer som 
altid!

Lige nu træner alle gymnaster, instruktører og hjælpein-
struktører på livet løs med deres programmer og spring til 
vores forårsopvisning d.16. marts 2014 kl.14. Se opslag i bla-
det, på Hattingif’s hjemmeside og Hattingbladets aktivitetska-
lender.

Men inden da skal alle hold til ekstra træning i år Hatting 
hallen, lørdag og søndag
d. 8. og 9. marts, en slags generalprøve for instruktører, hjæl-
peinstruktører og gymnaster, så vi kan blive fortrolige med 
Hallens ekstra plads. Søndag d.9. marts skal vores Rytmepi-
ger, springpiger, Turbodrenge, Bl. Springhold og Juniorspring 
til Børnestævne/ forårsopvisning, denne gang på Elbæk efter-
skole. Det glæder vi os til at opleve.

Bestyrelsen arbejder allerede på planlægning af næste sæ-
son. Meget vigtigt !!!!! Hvis der er forældre, personer I kender 
med gymnastik interesse, som kunne tænke sig et instruktør 
job eller overveje det, så henvend jer til bestyrelsen. Vi vil være 
meget taknemlige for alle henvendelser og tanker. TAK!

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

Hold øje med vores aktivitetskalender på Hattingbladets 
hjemmeside.

Nyt fra gymnastik
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Af: Willy Severin
Kasserer

Vi er nu godt i gang med sidste halvdel af sæsonen, som vi 
afslutter mandag den 31. marts med sild og smørrebrød m.v.
Derefter fortsætter vi med stavgang/gåture hver mandag, 
hvor alle er meget velkomne til at deltage. Det er gratis at være 
med, så du/i møder bare op på de forskellige ture vi har. Des-
uden afholder vi sommerfolkedans 6 gange. Se programmet 
på modsatte side.
Den 10. maj tager vi på en sommerudflugt til Olsens Paradis, 
som ligger tæt ved Bramminge. Det er ikke kun for folkedan-
sere, alle andre må også gerne komme med. Se programmet 
på modsatte side
Mandag den 7. til 11. juli tager vi på en spændende turisttur til 
Mecklenburg.
Bussen er nu booket fuldt op. Chauffør og guide: Henning 
Wulff.

Herrehåndbold?
Håndbold

Af: Bjarne Skjøtt Sørensen
Formand for Håndbold

Skal der gang i herre håndbolden igen i Hatting ?

Der har ikke været senior herre håndbold i Hatting i de sene-
ste par sæsoner. Er der nogen som har interesse i at det skal i 
gang igen fra næste sæson?

Mulighederne kunne værre et hold i DGI regi, dvs. enkelte 
kampe på hverdage eller i JHF (Jysk Hånd Forbund) regi 
med kampe i weekenden. Har det din interesse at spille her-
rehåndbold i Hatting IF fra næste sæson så kontakt Bjarne på 
76434660 eller mail bjarne.skjott@hotmail.com. Så vil vi prøve 
at samle interesserede og undersøge mulighederne for herre-
håndbold til næste sæson.

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

Folkedans

SÆT KRYDS I KALENDEREN

Byfesten 2014 afholdes d. 06.09.14, 
med aktiviteter for hele byen, og 

afsluttes med grillfest ved Brugsen.
Mere information følger naturligvis senere.

Vi glæder os allerede!!
Har DU lyst til at hjælpe med planlægningen 

eller bare give en hjælpende hånd, så skriv til 
Hifhatting@gmail.com eller ring på 20770702.

Hatting Cykelklub
Hatting cykelklub kan kontaktes ved henvendelse til Lars. 
Hans kontaktoplysninger er
Lars Juhl Hansen
Tlf: 20 27 33 75
ljh@nptrucks.dk
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Folkedans

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

Moderne 
kursusfaciliteter
i naturskønne
omgivelser

Bygholm
Landbrugsskole & Kursuscenter

Tlf. 75621799     bygholm.dk
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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)

Juleafslutning for forældre- og barn gymnastik

Udgravning ved den nye udstykning i Hattings nordlige ende, kaldet byg- og havrevej
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