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INSTITUTIONGYMNASTIK POLITIK

Læs historien om hvordan dette blev fejret i hele byen
Hatting IF 125 år



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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VI KAN TILBYDE:
BRØDUDSALG
APOTEKERSALG
TIPS & LOTTO
BILLIG BENZIN
EGEN SLAGTER
EET VÆLD AF VARER
POST IND- OG UDLEVERING
.. OG ALTID ET GODT HUMØR
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Vi vil gerne fortælle kommende for-
ældre, om hvordan det er at være i dag-
pleje, og hvad vi står for.

Vi kan fortælle om hverdagen i det 
lille nære miljø, og hvordan vi samarbej-
der i et større miljø – herunder legestuen 
og gæsteplejen.

Udeliv, læreplaner, kreativitet, tra-
ditioner, sund varieret kost, en formid-
dag i gymnastiksalen, heldagslegestue 
hver 14. dag, faste trygge rammer i en 
overskuelig hverdag, samt opstarten i 
dagplejen er nogle af de ting, vi gerne vil 

synliggøre for jer. Derfor vil dagplejen 
i Hatting gerne invitere nybagte/kom-
mende forældre og mødregrupper fra 
Hattings skoledistrikt til åbent hus i vo-
res legestue:
Sted:  Mini Thor, Skolesvinget 2, Tor- 
 sted
Dato:  Onsdag d. 3. september 2014
 Onsdag d. 10. september 2014
Tid: Fra kl. 9.30 til 10.30

Vi glæder os til at se jer samt vise jer vo-
res legestue og besvare jeres spørgsmål.

Dagplejen inviterer indenfor

Næste nummer 

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

søndag 26. oktober 2014

Får du HattingBladet?
HattingBladet udkommer i Hatting 
Sogn. Hatting Y’s 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.

Indhold
Dagplejen inviterer indenfor 3
Hatting Byfest  4
Hatting-dreng takker af som borgmester 6
Gudstjenestelisten 8
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Hjertestarter i Hatting 10
Nyt tag på Hatting Forsamlingshus 10
Hattingcentrets arrangementer og aktiviteter 12
Vi hejser det grønne flag i Solstrålen 14
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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 
26.10.14 
25.01.15 
26.04.15 
26.07.15 
25.10.15 

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.

Øverst fra venstre: Maiken, Charlotte, Helle, Liselotte, Anja, Lone. Nederst: Karin, Annette og Sisse
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Søndrevej 38C
8700 Horsens

murerfirmaet@tinghuus.info
www.tinghuus.info

4017 2668

Dagen starter med optog af gamle køretøjer, veteranbiler, 
traktorer, motorcykler, knallerter og cykler rundt i Hatting. 
Optoget slutter ved Hattingcentret hvor byfesten indledes 
med en velkomsttale og bl.a. efterfølges af zumba-pigerne fra 
Hattingskolen og folkedans. Festen fortsætter traditionen tro 
på ”toften” bag Hatting kirke med blandt andet børnedyre-
skue, friluftsgudstjeneste med barnedåb og diverse aktiviteter 
(f.eks. tombola og udfordringer for både børn og voksne).

Bliver man lækkersulten i løbet af dagen, er der mulighed 
for at købe hjemmebagt kage og hjemmelavede sandwich, 
popcorn og diverse drikkevarer.

Igen i år er det muligt at købe klippekort. Værdien af kor-
tet vil være 55,00 kr., men prisen er kun 50,00. Klippekortet 
kan købes på pladsen, men også på www.hattingif.dk fra 
d. 15.08.14. Køber man forud, kan klippekortet afhentes på 
dagen, på pladsen ved informationen. Brug klippekortet til 
børnene!

Optog af gamle køretøjer
Kom og deltag med dit køretøj i optoget af gamle køretøjer, 

veteranbiler, traktorer, motorcykler, knallerter og cykler! 
Køretøjerne starter fra Hattinggård kl. 9.30, hvor der serve-

res kaffe med rundstykker.

Kl. 10.15 køres en lille tur rundt i byen: Mejerivej – Grøn-
højvej – Storegade – Overholm – Oensvej – Kirkebakken til 
Smedebakken, hvor der parkeres i række kl. 10.50 ved Hatting 
Centret. 

Kl. 12.00 køres i samlet flok til Toften ved Hatting Kirke.
Tilmelding om deltagelse til: Jørn Rasmussen, Østerhåbsvej 36, 

8700 Horsens. Tlf. 75653173/ 50501903 og/eller E. mail:  joras@
mail1.stofanet.dk

Børnedyreskue
Kom og få bedømt dit kæledyr! Om du har en myrefarm, 

marsvin, hest eller hund – alle dyr vil blive bedømt af de ret-
færdige dommere.  
I bedømmelsen indgår hvad du ved og kan fortælle om dit 
dyr, og hvor velpasset og velplejet dyret der. 
Der vil være diplomer til alle. 
NB: Klovbærende dyr kan desværre ikke deltage i udstillingen

Tilmelding om deltagelse til: Tove og Bent Schack-Nielsen 
75674800/ 42190960

E. mail: schack-nielsen@profibermail.dk
Tilmeldingsfrist for deltagelse i optog af gamle køretøjer og 

børnedyreskue er senest d. 23. august 2014.
VI GLÆDER OS TIL AT SE JER TIL HATTING BYFEST!

Hatting Byfest - Sæt kryds i kalenderen lørdag d. 6. september 2014 



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
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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.

16-årige Thomas Højgaard fra Hatting 
har netop afsluttet sin periode som 
Ungeborgmester i Horsens Børne- Un-
gebyråd. Og vejen til borgmesterstolen 
blev faktisk banet, fordi en tidligere klas-
selærer inspirerede ham til det. Første år 
som alment medlem og nu det sidste år 
på toppen som Ungeborgmester.
“Jeg fandt hurtigt ud af, at det var mere 
interessant at være i Børne- Ungebyrådet 
end i elevrådet. Det var stort første gang, jeg 
skulle tale i mikrofonen og styre møderne. 
Jeg synes, det har været fedt at være den, der 
er gået forrest” fortæller Thomas Højgaard.
Han kommer til at savne arbejdet i by-
rådssalen.
“Det bliver underligt. Nu har jeg været vant 
til møder i de sidste to år, og der er en helt 
speciel at-mosfære herinde. Det har været 
sjovt at repræsentere de unge” siger han.
Horsens Børne- Ungebyråd (HBB) har 
eksisteret siden 1994 og er et byråd, som 
arbejder for børn og unge i Horsens 
Kommune. Det består af to repræsen-
tanter fra alle skoler i Horsens Kommu-
ne – i alt 40 unge fra 6.- 10. klasse. Som i 
det ”rigtige” byråd, vælges der en borg-
mester og en viceborgmester, ligesom 
der nedsættes en række arbejdsgrupper/
udvalg, som arbejder med forskellige 
selvvalgte emner/aktiviteter. HBB afhol-
der 6-7 årlige møder og to arbejdsdage. 
Første og sidste møde foregår i Byrådsa-
len på Rådhuset.

Direkte indflydelse og sociale 

arrangementer

Horsens Børne- Ungebyråd har i de 
senere år bl.a. arbejdet med/drøftet em-
ner som: Studietur til EU-Parlamentet, 
Politiker for en dag i Folketinget, Unge-
politikken i kommunen, unges valgret, 
Street-miljø, skolefravær, skolenedlæg-
gelser, mobning, undervisningsmiljø, 
ungdomsråd, læringsstile, undervis-
ningsdifferentiering, niveaudeling og 
meget mere. HBB planlægger og afvik-
ler desuden alene og i samarbejde med 
andre en række aktiviteter/arrangemen-
ter for unge i Horsens Kommune, bl.a.: 
Tropic Night i Aqua Forum, for ca. 500 
unge fra 4.-8. klasse (9. år i træk), Kom-
munal sportsdag i fodbold og håndbold 
med ca. 300 unge fra 6.- 9. årgang i Fo-
rum Horsens (7. år i træk) og HBB-LAN, 
et netparty for unge fra 6.- 9. klasse med 
ca. 250 deltagere (6. år i træk).
“Jeg er stolt af de ting, vi har opnået i Børne- 
Ungebyrådet, særligt i år hvor jeg har siddet 
som Ungeborgmester. Vi brainstormer hvert 
år over nye tiltag til arrangementer og stem-
mer dernæst om, hvorvidt vi vil gå videre 
med de nye initiativer. I år var der fx et par 
piger fra Horsens Byskole, der ønskede at 
afholde en bagedyst for børn og unge. Det 
blev noget af en succes” fastslår Thomas 
Højgaard.
At sidde i Børne- Ungebyrådet giver en 

Hatting-dreng takker af som Borgmester
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Hyldemarken 3
8700 Horsens

60 64 05 60

malerfirmaet.heidifeldt@gmail.com

del erfaring. For Thomas har det betydet større kendskab til 
det politiske arbejde i henholdsvis kommunen, Folketinget og 
EU. Blandt andet via tæt dialog med politikere, et besøg på 
Christiansborg og møde med borgmester, byrådspolitikere, 
ministre og udvalg. Desuden råder han nu over kompetencer 
inden for idéudvikling, markedsføring, økonomi, sponsorar-
bejde, samarbejde, kommunikation, arrangementsafvikling og 
mødeaktivitet. Han har fået nogle gode venner og kontakter 
gennem arbejdet i Børne- Ungebyrådet. 

Det største og vildeste arrangement nogensinde
Men efter Børne- Ungebyrådets traditionelle arrangementer 
var afholdt skulle året være. Men sådan blev det ikke. Der 
blev lige fra starten af året snakket om, hvad der kunne gøre 
i forhold til at promovere HBB. Der var masser af ideer, som 
bl.a. uddeling af flyers, løbende artikler i det lokale ungdoms-
blad ’Spot On’ og en såkaldt charmetur rundt på skolerne. 
Men de unge i Børne- Ungebyrådet fik aldrig rigtigt gjort no-
get af det. 
”Det resulterede så i vores 20 års jubilæumsarrangement på Horsens 
Ny Teater. Det største og efter min mening bedste arrangement i de 
20 år vi har eksisteret.”
Næsten 500 unge var kommet til debat og underholdning for 
en sag, der vedrører alle. Nemlig folkeskolereformen. Det var 
en lang proces at planlægge så stort et arrangement. Der var 
oplæg om reformen af Danske Skoleelever og efterfølgende 
debat mellem byrådspolitikere, en lærer og en elev. Ordstyrer 
var Horsens første Ungeborgmester Søren Juul Baunsgaard, 
som nu er redaktør hos DR. Hovedtaler var borgmester Peter 
Sørensen. Derudover var der taler af Søren og Thomas.
”Vi startede i idefasen i starten af februar og skulle så være klar til 
den 25. april, hvor arrange-mentet skulle finde sted. Vi skulle tænke 
over hvad vi ville med arrangementet, hvem der skulle deltage, hvad 
der skulle ske og sidst men absolut ikke mindst, et sted at være. Vi var 
lidt stressede, men nu er det dejligt at kunne kigge tilbage på et så 

Hatting-dreng takker af som Borgmester

www.tfskov.dk

vellykket arrangement.”
Thomas kan varmt anbefale børn og unge i elevrådene på 
skolerne i kommunen, at stille op til rådet efter sommerferien. 
Udover alt arbejdet med arrangementerne er der bowling og 
en tur til København, kun for de 40 medlemmer i rådet. Man 
behøver ikke at have kendskab til politik eller andet. Man skal 
bare have lyst til at lave noget for andre børn og unge i kom-
munen. 

Efterskoleophold venter
Efter sommerferien begynder ungdomspolitikeren på Hel-
lebjerg Idrætsefterskole, og herefter er planen først at tage en 
højere handelseksamen og til slut at læse videre på universite-
tet i Århus. 
“Jeg stopper ikke sådan bare lige med politik og er blevet medlem i 
Konservativ Ungdom (Storår-hus). Det er svært at forestille sig et 
liv uden politik, og jeg drømmer da lidt om at blive politiker en dag” 
siger Hatting-drengen. 
Thomas Højgaard sidder officielt som Ungeborgmester til 
oktober, hvor en ny vil blive valgt.
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September
Lørdag 6. kl. 14.00 
Friluftsgudstjeneste i 
forbindelse med byfesten.  
Gudstjenesten foregår på 
toften neden for Kirken.
Søndag 7. kl. 9.30
Ingen gudstjeneste 
i Hatting. Kl. 9.30 i 
Tamdrup v/ Dorte Isaksen
Tirsdag 9. kl 13.30
Gudstjeneste på 
Hatting Centret
Søndag 14. kl 9.30
13. s. e. trin 
Efterfølgende kirkekaffe
Torsdag 18. kl 10.15
Høstgudstjeneste 
for før-skolebørn
Søndag 21. kl 11.00
14. s. e. trin 
Høstgudstjeneste v/
Dorte Isaksen
Torsdag 25. kl 17.00
Spaghettigudstjeneste 
Børnekor
Søndag 28. kl 19.00
15. s. e. trin

Oktober
Søndag 5. kl. 9.30 
16. s. e. trin
Søndag 12. kl. 9.30
17. s. e. trin 
Efterfølgende kirkekaffe
Søndag 19. kl. 11.00
18. s. e. trin 
v/ Dorte Isaksen
Tirsdag 21. kl. 13.30
Gudstjeneste på 
Hatting Centret
Torsdag 23. kl. 17.00
Spaghettigudstjeneste
Søndag 26. kl. 16.00
BUSK gudstjeneste

November
Søndag 2. kl. 9.30 
Alle helgens gudstjeneste  
Efterfølgende Kirkekaffe
Søndag 9. kl. 11.00 
21. s. e. trin 
v/ Dorte Isaksen
Søndag 16. kl. 9.30
22. s. e. trin 
Børnekor
Tirsdag 18. kl 13.30
Gudstjeneste på 
Hatting Centret
Torsdag 20. kl. 17.00
Spaghettigudstjeneste
Søndag 23. kl. 9.30
Sidste søndag i kirkeåret
Søndag 30. kl. 19.00 
1. søndag i advent 
Kirkekor

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 42. Ved sognepræstens ferie og 
frihed passes embedet af sogne-
præsten i Tamdrup, Dorte Stenberg 
Isaksen,  
Tlf: 75 65 45 22 / dsi@km.dk

Menighedsrådmøder
Alle møder afholdes i konfirmand-
lokalet i præstegården og er åben 
for alle.

Tirsdag den 9. september kl 19.00 
Tirsdag den 21. oktober kl 19.00 
Tirsdag den 18. november kl 19.00

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.  

Kor for børn 
Hatting Kirke har et børnekor som er for børn fra 2. kl. og op. 
Vi synger forskellige sange og salmer. Vi leger med stemmerne, og bruger også 
kroppen til at få sangene til at lyde endnu bedre. Ud over at synge hygger vi os 
sammen, spiser lidt mad hvor vi snakker om stort og småt og nogle gange leger 
vi ude eller inde. 
Når vi synger i kor er det sjovest, når vi får lov til at synge for andre og vise, 
hvad vi kan. Derfor deltager vi i gudstjenesten 1 gang om måneden, hvor vi syn-
ger med på salmerne, og hvor vi også altid synger et par sange for menigheden. 
Ofte kommer vores forældre også til gudstjeneste, og det er også dejligt. 
Til jul optræder vi til den årlige julekoncert i kirken sammen med voksenkoret 
og kirkens band. Men allerede d. 6. sept. deltager vi i byfesten.
Vi har i år været 12 piger. Men drenge er også velkomne. 
Vi starter den nye sæson op d. 19. aug., og vi øver hver tirsdag fra kl. 15.15 til 
kl. 16.45 i konfirmandlokalet i Præstegården.
Så har du lyst til at være med så kom om i Præstegården d. 19. aug. kl. 15.15 - 
16.45.
Koret ledes af Karin Rabjerg Vestergaard. Hun kan træffes på tlf. 29 92 72 63.

Kirkeband  
Torsdag den 28. august starter band, og igen i år under ledelse af Lasse Rohde 
Baadsgaard. 
For at være med i bandet skal man have kendskab til et instrument. 
Øvedag: Torsdag kl. 19.00-20.00 
Sted: Skolens musiklokale
1. gang er torsdag den 28. august 
Bandet deltager ved en gudstjeneste og ved julekoncerten den 7. december kl. 
19.00. 
Tilmelding til Lasse på e-mail: lasse.rohde@gmail.com eller tlf. 20 41 59 88

Sangkor for voksne – under ledelse af Karen Frederiksen.    
Vi gentager succesen fra sidste sæson med dejlig korsang og gemytligt samvær. 
Koret vokser lige så stille så kom og gør det større!
Vi mødes hver onsdag fra kl. 19.00 til 21.00 i konfirmandstuen i præstegården. 
Vores repertoire er meget bredt. Vi skal ikke ud og give koncerter, men med-
virker i et par gudstjenester og ved julekoncerten. 
Sæsonens første gang er den 10. september.                                                                                              
Pris for deltagelse er 300 kr.

Nyt tiltag for børnefamilier - spaghettigudstjenester.
Spaghettigudstjenester er et tilbud for børn, børnefamilier, bedsteforældre, 
der gerne vil lave noget hyggeligt sammen med deres børnebørn og alle andre 
der har lyst til at deltage. 
Vi starter i kirken kl. 17, hvor der er gudstjeneste på børnenes præmisser. Det 
varer ca. 30 minutter. Vi synger, sammen med vores børnekor eller band, hører 

Nyt fra kirken
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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

entreprenørforretning • 7565 3188 • fynbo-as.dk

Entreprenør og kloakmester 
siden 1933

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

Fortsat: tiltag for børnefamilier - spaghettigudstjenester.
fortælling, danser, leger med balloner, går på skattejagt. Ja, der kan kort sagt 
ske lidt af hvert. 
Bagefter er der spisning i konfirmandstuen. 
Arrangementet slutter senest kl. 19.00. 
Vi glæder os til at se jer!
I efteråret er der spaghettigudstjenester på følgende datoer:  
25. september kl. 17.00
23. oktober kl. 17.00
20. november kl. 17.00

Babysalmesang  
Så er det tid til babysalmesang for alle babyer mellem 0-12 måneder, under 
kyndig ledelse af Tine Mynster.
Babysalmesangen foregår i kirkerummet og varer en god halv time. Derefter er 
der kaffe i konfirmandstuen. 
Første gang er: tirsdag den 2. september kl. 11.00. 
Derefter mødes vi kl. 11.00 på følgende datoer: 9. september; 16. september; 
23. september; 
30. september & 7. oktober. 
Tilmelding til sognepræst Anna Sofie Andersen på e-mail: asa@km.dk
 

Høstgudstjeneste for før-skolebørn
(for dagpleje børn, børn som går hjemme, børn i børnehave) 
Torsdag den 18. september kl. 10.15 

Mødrecafé og legestue
Mød op og vær med til et par timers hyggeligt samvær med andre mødre og 
deres børn!
Det foregår den sidste onsdag i måneden kl. 10.00 i konfirmandstuen (præste-
gården).
Her i efteråret mødes vi: 27. august; 24. september; 29. oktober; 26. novem-
ber. 

Nyt fra kirken
BUSK gudstjeneste i Hatting Kirke

Søndag den 26. oktober kl. 16.00.
BUSK står for: Børn – Unge – Sogn – Kirke og dagen afholdes hvert år den sidste 
søndag i oktober. I Hatting er gudstjenesten igen i år et samarbejde ml. spej-
derne og kirken. 

Alle Helgens Dag                                                                                                                             
Søndag den 2. november, Alle Helgens Dag, holder vi mindegudstjeneste i Hat-
ting kirke kl. 9.30. Efter gammel skik, læses navnene op på dem, der er døde i 
sognet og/eller er bisat eller begravet fra Hatting kirke siden Alle Helgens Dag 
sidste år. 
Efter gudstjenesten er der en kop kaffe i våbenhuset og mulighed for at få 
udleveret lys til at sætte på graven. 
 

Kom og bind din adventskrans!
Tirsdag den 25. 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: 75 65 32 10 el. e-mail: wlaursen@stofanet.
dk 
Ved tilmelding bedes oplyst om man ønsker at lave adventskrans.
Tilmeldingsfrist: Den 23. november. 
 

Første søndag i advent
Søndag den 30. november er der adventsgudstjeneste kl. 19.00. 
Voksenkoret medvirker, og årets 2. klasser vil være særligt indbudt til at bære 
lys ind i kirken og tænde adventskransen. 
Efter gudstjenesten er alle velkomne til gløgg og æbleskiver i konfirmandstuen.
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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
Medlem
Kirsten Bank
22 64 61 67
kbbog@hotmail.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
kirsten@kj-skov.dk
Medlem
Kim Morthorst
Teknisk ansvarlig for forsamlingshuset
28 99 16 55
kv.morthorst@get2net.dk

Hatting Borgerforening

Skal der være ”LIV” i Hatting?
Det blev vi alle spurgt om i det seneste 
Hatting Blad.
JA, DA – Der skal være ”LIV” i Hatting.
Mange har heldigvis reageret på vores 
opfordring og givet et tilskud, og vi er 
meget glade for at kunne fortælle, at 
dette, lagt sammen med den støtte vi 
havde fået forinden, betyder, at vi nu 
igangsætter processen omkring en hjer-
testarter, der skal opstilles ved Super 
Brugsen i Hatting.
Vi har indsamlet ca. kr. 13.000. Anskaf-
felsesprisen er ca. 12.000 + moms, og 
derudover skal hjertestarteren opbeva-
res i et sikringsskab, som koster ca. 3.500 
+ moms. 
Derfor anmoder vi stadig om borgernes 
støtte til projektet – indbetalingen kan 

ske på reg. nr. 1551 kontonr. 5265715747 
og husk at angive navn og adresse. 
Hatting Borgerforening og Palle fra 
Super Brugsen vil gerne invitere alle 
borgere til en demonstration af hjerte-
starteren tirsdag, den 23. september kl. 
19.00 i Hatting Forsamlingshus, hvor vi 
håber på at få et par ”LIV” lige timer.
Spørgsmål kan rettes til Hatting Borger-
forening/ Anne Marie Madsen telefon 
nr. 28 60 91 14 eller pr. mail am@elme-
lund.info
Udover at vi nu får en hjertestarter ved 
Super Brugsen, findes der hjertestartere 
følgende steder i Hatting: 
Vagn Pedersen
Bygholm Landbrugsskole
Lantmânnen Unibake - denne kan lånes 
i åbningstiden kl. 8–15.30 på hverdage.

Hjertestarter i Hatting

Af: Peter Thyssen
 
Endeligt er lykkedes efter flere år at 
samle penge nok til et nyt tag på forsam-
lingshuset.
Mange borgere har igennem mange år 
indbetalt ekstra i kontingent, og dette 
har, sammen med overskuddet fra bor-
gerforeningens arrangementer gennem 
årene, og det faktum at vi før sommerfe-

rien fik tildelt et pænt beløb fra Horsens 
kommune, alt i alt gjort, at vi nu er i 
stand til at udskifte taget.    
Projektet igangsættes ultimo august og 
forventes at vare ca. 2 måneder.
Etableringen af det nye tag vil ikke på-
virke brugen af Forsamlingshuset, men 
der vil selvfølgelig være opstillet stillads 
under udskiftningen.

Nyt tag på Hatting Forsamlingshus

PMV
Peter’s Mobile Værksted
Reparation af :
cykler
scootere
Harley Davidson
plæneklippere
El-scootere
kørestole m.m.kørestole m.m.
-Også salg af nyt

Peter Tykjær
Stampemøllevej 19
8700 Horsens

Tlf. +45 21 654 235
ptmb2428@hotmail.com

Vi henter og bringer !

HATTINGGAARD@GMAIL.COM
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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

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

Moderne 
kursusfaciliteter
i naturskønne
omgivelser

Bygholm
Landbrugsskole & Kursuscenter

Tlf. 75621799     bygholm.dk

NIELS BIE's
MASKINSTATION

Østerhåbsvej 80 · Hatting · 8700 Horsens

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

Ring på telefon 75 65 30 32
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Hver mandag 
Kl. 9.30-11.30
EDB v/Hans Johansen og Bent Schack-Nielsen
Opstart 1/9 
Kl. 10.30
Gymnastik og sang i caféen  
v/Anna Mikkelsen, Ellen Bertelsen og Edith Eriksen
Er startet 
Kl. 12.00-14.00
EDB v/Aase Thyssen og Kristian Korsholm
Opstart 1/9 
Kl. 12.45 - 13.30
En tur på løbebåndet i motionslokalet med Erik Bjerring
Er startet 
Kl. 13.00
Keramik v/Oda Pedersen
Opstart 1/9 
Kl. 14.30-16.30
EDB v/Aase Thyssen og Kristian Korsholm
Opstart 1/9 
Kl. 18.30
Syning og hygge v/Edith P. og Inge Enevoldsen
Opstart 1/9

Hver tirsdag 
Kl. 10.30-11.30
Fællessang v/Edith Eriksen eller Marie Bie ved klaveret
Er startet 
Kl. 12.45-14.30
Billard v/Vagn Madsen
Er startet 

Kl. 13.30-14.15
”Frisk motion” v/fysioterapeut Mariann 
Er startet 

Hver onsdag  
Kl. 9.30-11.30
Billedbehandling v/Hans Johansen og Kristian Korsholm
Opstart 3/9
Kl. 10.00-12.00
Træværkstedet er åbent v/ Børge Hansen 
Er startet
Kl. 10.00-14.00
Håndarbejde v/Dorthe Christensen 
Er startet
Kl. 12.00-14.00
EDB v/Hans Johansen og Helge SImmelsgaard
Opstart 3/9 
13.00-15.00
Kortspil v/Ulla Bækgaard i cafeen 
13.30-15.00
Petanque v/Helge Simmelsgaard, Jens Christensen og 
Kristian Korsholm 
Er startet
14.30-16.30
EDB v/Grethe Laursen, Edith Eriksen 
og Helge Simmelsgaard
Opstart 3/9 

15.00-17.00
Petanque v/Helge Simmelsgaard, Jens Christensen og 
Kristian Korsholm  
Er startet

Hver torsdag
Kl 9.00-11.00
EDB v/Peter Rabjerg, Ole Jensen og Grethe Laursen 
Opstart 4/9 
Kl. 9.30-11.30 
Den sidste torsdag i hver måned er der strikning til 
Aktion Børnehjælp v/Ellen Bertelsen 
Opstart 28/8
Kl 10.00-11.00
En tur på løbebåndet i motionslokalet v/Erik Bjerring 
Er startet 
Kl. 10.15-11.30
Litteraturgruppe v/Bent 
Er startet
Kl. 13.00-15.00 
EDB v/Mogens Bechmann og Jens Jørgen Andersen 
Opstart 4/9 
Kl. 13.30-15.30 
Krolf, en blanding mellem golf og kroket v/Helmer 
Jakobsen og Erik Jørgensen. 
Er startet
Kl. 19.00-21.00 
Skak aften, hver torsdag i ulige uger v/Hans Kvorning 
Opstart 11/9

Hatting Centrets faste aktiviteter

Kystens Perle
Lovbyvej 31 . 8700 Horsens

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

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
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August

Tirsdag d. 19 
Gudstjeneste ved sognepræst Anna Sofie 
Andersen, med efterfølgende kirkekaffe

Torsdag d. 21 kl. 14.00
Åben hus på Hatting Centret. Fra kl. 
14 vil aktiviteterne være åbne.
Kl. 15 er aktiviteten vært ved kaffen

September

Lørdag d. 6 kl. 10.00
Byfest i Hatting

Tirsdag d. 9 kl. 13.30
Gudstjeneste ved sognepræst Anna Sofie 
Andersen, med efterfølgende kirkekaffe

Tirsdag d. 9 kl. 19.00
Banko ved centerrådet

Tirsdag d. 16 kl. 14.00
Foredrag ved Ebba Mikkelsen over emnet: 
Min mors vej fra Russisk adel til sønderjysk 
præstekone. Entré 30 kr.

Søndag d. 21 kl. 09.00-13.30
Cafeen har søndagsåbent

Tirsdag d. 23 kl. 14.00
Modeopvisning V/Smartex. Entré 30 kr. 

Lørdag d.27 kl. 10.00-14.00
Loppemarked v/Centerrådet

Oktober

Onsdag d.1 kl. 13.30
Salg af Lingeri v/Femina

Tirsdag d. 7 kl. 18.00
Hatting Centrets løvfaldsfest. Program 
og tilmelding kommer senere

Søndag d. 12 kl. 09.00-13.30
Cafeen har søndagsåbent

Tirsdag d. 14 kl. 19.00
Banko v/Centerrådet

Tirsdag d. 21 kl. 13.30
Gudstjeneste ved sognepræst Anna Sofie 
Andersen, med efterfølgende kirkekaffe

Tirsdag d. 28 kl. 10.00
Temadag med Lone Hertz. Emnet vil være: 
»Fra frøken Nitouche til foredragsholder« 
Program/tilmelding kommer senere

OBS: Eftermiddagsarrangementer har tidligere 
startet kl 13.30, men vil fremover starte 
kl 14.00 hvis ikke andet er nævnt

Hatting Centrets kommende arrangementer 

På Hatting Centret er vi så heldige at have et træværksted 
med en del gode maskiner.
Børge Hansen, der er frivillig vejleder på værkstedet hver ons-
dag formiddag, får selskab af Kent, som også kommer hver 
onsdag og arbejder i værkstedet. 
Kent og Børge laver mange flotte ting. Det er alt lige fra skam-
ler, fuglekasser, træhuse til lys, træskåle og lysestager  til kug-
lepenne, der er drejet i træ.
De vil meget gerne have selskab af flere, som kunne tænke sig 
at arbejde med træ, og komme med gode ideer til nye ting.  
Det er hver onsdag fra kl. 10.00-12.00. 
Har dette vakt nogens interesse, er man velkommen til at 
kigge forbi en onsdag formiddag. 
Har i brug for mere information kan i også henvende jer til 
aktivitets medarbejder Kirsten Wilkens på tlf. 24 95 90 33.

Træværkstedet på Hatting Centret

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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Af: Dorte Monberg
Solstrålen

Torsdag d.3. juli kunne borgmester Peter Sørensen hejse det 
grønne flag ved Solstrålen.
Daginstitutionen har levet op til de mål, der er opstillet for at 
blive godkendt til at få flaget ”de grønne spirer”. Det er fri-
luftsrådets mærkning til institutioner, der har fokus på udeliv, 
natur og miljø. Samtidig har Solstrålen fået sølvmærket i øko-
logi i forhold til deres kost. Det er Økologisk Landsforening, 
der sammen med fødevarestyrelsen står for denne mærkning.
Børnenes hverdag i Solstrålen er fyldt med oplevelser på le-
gepladsen og i Hattings nærområder. Solstrålen har en stor 

naturgrund, som er omkranset af høje træer. To heste, tre får, 
høns, geden Cliff, og kaninerne Askepot og smukke Albert 
holder børnene med selskab. Ud over masser af klap og kram 
deltager børnene i alt fra fodring til udmugning. Børnene le-
ger med haletudser, snitter træ og rappeller i skoven, og hver 
onsdag tilberedes frokosten på bålet. 
Borgmesteren blev hentet (ved plejecenteret) i børnehavens 
egen hestevogn, som blev kørt af et af børnene. Efter en varm 
velkomst af børn og voksne, en velkomsttale ved lederen, An-
nelise Lund Kristensen, lykønskede borgmesteren i sin tale 
Daginstitution Hatting med de nye titler, hvorefter det grønne 
flag blev hejst. Derefter var der kaffe/saft og ”sund kage” på 
legepladsen for alle fremmødte.

Vi hejser det grønne flag i Solstrålen
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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
Mona Møgelvang
Tlf: 20 77 07 02
moegelvang@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
Kai Hüttel
Tlf: 29 84 00 44
huttel@mail1.stofanet.dk

Badminton
Henning Rasmussen
Tlf: 20 44 53 79
gittehenning@mail.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
Arne Ballegaard / Boris Tirsvad
Tlf: 60 15 26 57 / 21 75 58 75
arne@balles-bilvask.dk 
klerkevanget22@gmail.com

Hatting IF

Jubilæumsfester
Af: Mona Møgelvang
Formand i Hatting IF

D. 13.06.14 var der fest for børn og unge i 
klubhuset, og til ”børnedisko” var der mødt 
rigtig mange børn op til tryllekunst, musik og 
slik/is med mere. Det var en fornøjelse at se 
børnene rende rundt, og vi tror, alle havde en 
god tid. 

D. 14.06.14 var der halfest for de voksne. Det 
var en god aften med musik fra Jungle Boo-
gie Band (som fik mange op at stå på stolene 
inden kl. 21.00), god mad fra Amalielund og 
festligt humør fra alle, som deltog i festen. 
Midt på aftenen blev Ulla Lauridsen kåret 
som æresmedlem, da hun desværre ikke 
kunne deltage i receptionen.
Vi håber, alle, som deltog i vores arrangemen-
ter, havde nogle lige så gode aftener, som vi i 
HIF havde.

Nedenfor: God stemning fra halfesten

Ovenfor: To billeder fra børne- og ungdomsdisko

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 Juhl Hansen
Tlf: 20 27 33 75
ljh@nptrucks.dk
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Håndbold

Hatting IF

Af: Mona Møgelvang
Formand Hatting IF

I anledning af vores jubilæum var det tid til at kåre nyt 
æresmedlem, og faktisk synes vi, at det var lang tid, siden 
sidst der var kåret, og der var flere mulige emner, så vi beslut-
tede at kåre 2. For at blive æresmedlem skal man have gjort en 
ekstraordinær indsats, og det synes vi, at Finn Jørgensen og 
Ulla Lauridsen har gjort.

Finn Jørgensen har i mange år været aktiv både på den 
sportslige side og den organisatoriske/ledelsesmæssige side. 
Finn har i mange år spillet fodbold for HIF, Finn var med på 
ledelsesplan i fodboldudvalget, og lagde et enormt stort arbej-
de i sammenlægningen af ungdomsafdelingen med Torsted 
idrætsforening. Finn spiller badminton for HIF, og har været 
med i badmintonudvalget i mange år. Finn har været med i 
HIF´s støtteforening, hvor han har lagt et stort arbejde i forbin-
delse med kiosken. Både som indledning og afslutning blev 
der fremhævet, at Finn altid er hjælpsom, man får aldrig nej 
fra ham, og man kan ikke udnævne Finn uden også at nævne 
Bente.   

Ulla Lauridsen blev udnævnt, da hun har været aktiv i HIF 
i mere end 30 år. Hun har været folkevalgt i hovedbestyrelsen 
og i mange år været formand for badminton.  Ulla har været 

Æresmedlemmer

Fidus pokaler for 2013/14
Af: Bjarne Skjøtt Sørensen
Formand for Håndbold

Som afslutning for sæson 2013/14 blev der uddelt en fidus 
pokal til én spiller for hvert hold fra U10 til U18. Det er en 
tradition, som håndboldafdelingen har haft i nogle år. Fidus 
pokalerne er vandrepokaler, som uddeles hvert år. Den kan 
gives efter forskellige kriterier såsom fx godt kammeratskab, 
fremgang i spillerens egen udvikling, stort engagement og flid 
til træning og kamp. Det er trænerne for de enkelte hold, som 
afgør hvem, pokalen skal gives til.
Denne gang blev pokalerne uddelt til:
U10 Mille Christiansen (øverst tv.)
U10 Alma Sadriu (øverst th.)
U12 Louise Kidmose Rask (nederst tv.)
U16 Katrine Jørgensen og U18 Line Nikolajsen (nederst th.)

Et kæmpe stort tillykke til spillerne!

Passivt medlemskab

 Selvom du ikke er aktiv sportsudøver kan du støtte Hatting 
IF ved at tegne et passivt medlemskab. Som passivt medlem 

støtter du op om foreningens aktiviteter for et godt og 
aktivt lokalområde. Som passivt medlem har du endvidere 

stemmeret ved foreningens generalforsamling.
Et passivt medlemskab koster kun 50 kr. om året. 

Det kan købes på vores hjemmeside www.hattingif.
dk eller ved henvendelse på hifhatting@gmail.com

med til at arrangere mange arrangementer, og ser man nogle 
af de gamle referater igennem, så er hun tit og ofte nævnt 
i dem. Ulla har været en stor del af den udvikling HIF har 
været igennem, og kan fortælle mange ”historier om gamle 
dage”. I år fratrådte Ulla som formand for badminton, det er 
nu blevet tid til at nyde livet og rejse på golfferie med Steen. 
Og man kan jo ikke udnævne Ulla uden også at nævne Steen. 
De to har gjort meget for HIF.
Æresmedlemmer i HIF:

1954  Marius Sørensen
1974  Ove Hjorth
1979   Irene Nygaard Nielsen
1981  Hanne Tønnesen
1989  Svend Hjorth
2014  Finn Jørgensen
2014  Ulla Lauridsen.
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Af: Aase Thyssen

HIF´s 125-års fødselsdag blev markeret 
den 3. juni 2014. Det var virkelig en mor-
gen, hvor man havde lyst til at stå op. 
Det er ikke hver dag, vi kan komme til 
fødselsdag ved en, som bliver så gam-
mel. Men husk vi har også i Hatting en 
af landets ældste idrætsforeninger. Den 
præstation skal vi i byen være stolt af. 
Vi skal også være stolte af, at vi har så 
mange medlemmer, at arbejdet i Idræts-
foreningen kan fortsætte med at bære 
frugt.  Vi skal være stolt af, at vi fortsat i 
vores lille by kan finde frivillig arbejds-
kraft til de ansvarsfulde poster, der er i 
en forening, og hvad der hører til at ud-
vikle sporten og klubben. 
Det var strålende solskin, det første man 
så på vej til klubhuset var et smukt syn, 
hvor Grønhøjvej var pyntet med flag.  
Snart kom 238 farvestrålende og glade 
skolebørn fra 0. til 6. klasse, idet forenin-
gen sammen med skolen havde planlagt 
en fælles dag med masser af aktiviteter, 
som børnene skulle cirkulere rundt til. 

Den gamle fane var sat i glasbur, den 
var for svækket til at deltage, men den 
næstældste fane var taget frem og stod 
ved siden af den flagstang, hvor HIF 
vimplen gik til tops. På flagstangen ved 
hallen gik det danske flag til tops. 
Kaj Hüttel tjekkede at alle var der, og 
der var store forventninger til dagen, det 
hørtes tydeligt på børnenes ja. Kaj for-
klarede, betydningen af at et flag går til 
tops, og Mona Møgelvang takkede sko-
lebørnene og skolen, fordi de var gået så 
positivt ind i arrangementet.  Da HIF´s 
vimpel var gået til tops, klappede alle, 
sang fødselsdagssang og råbte hurra og 
længe leve for fødselaren. Her stod jeg 

og tænkte: ”De er sikkert endnu ikke 
klar over, at de i dette øjeblik egentligt 
råber et længe leve for dem selv.  Ved at 
deltage i en sund idræt i en sund klub 
kan de få et sundt liv og muligvis for-
længe livet i flere år”. 
Det var utroligt, så lydhøre børnene var, 
mens de blev inddelt på hold til dagens 
aktiviteter.  Aktiviteterne var: håndbold, 
badminton, fodbold, springgymnastik, 
embold, rundbold, forhindringsløb, 
qr-orienteringsløb og sumba. Hver akti-
vitet kørte i 35 minutter, og man havde 5 
minutter til man skulle i gang med den 
næste aktivitet. Så længe børnene var i 
aktivitet, så de ikke trætte ud, men jeg 
mødte en lille gruppe, som syntes, de 
havde alt for langt at gå fra aktivitet til 
aktivitet. Heldigvis var der indlagt en 
spisepause. Det så ud til, at alle nød at 
sidde stille med deres medbragte mad-
pakke og lidt væske.  
Op ad formiddagen kom der 45 børn fra 
Solstrålen, godt passet på iklædt deres 
gule veste. De sad i små grupper under 
træerne og kiggede på, når der ikke lige 
var gang i dem på legepladsen. Dagple-
jen kom også for at få et kig. Det var en 
skøn oplevelse, at se alle byens børn lige 
fra 0 år til 14 år på et og samme sted, og 
med det samme formål, at fejre 125-års 
fødselsdagen.  Og så er det jo dem, der 
gerne skal vokse til og engang føre for-
eningen videre.
Ud over aktiviteterne var der tænkt på, 
at der til en fødselsdag hører boller og 
kagemand. Kagemanden var så stor, at 
der måtte tages 6 billeder for at få det 
hele med.  
Kagespisningen var samtidigt en til-
trængt pause, nogle af solstrålebørnene 
var begyndt at glippe med øjnene. Dag-
plejebørnene var kørt hjem. 

Skolebørnene samledes i skolegården, 
hvor Margit Winther gratulerede HIF 
med fødselsdagen og var glad for, at 
skolen på denne dag og på den måde 
kunne være med til at fejre foreningen. 
Margit sagde blandt andet, at alle fød-
selsdage var festdage, og til en rigtig 
fødselsdag hørte der ofte også dans til. 
Ja, der blev danset. Foreningens folke-
dansere lagde ud med en rheinlænder-
polka, og snart var børnene med til at 
danse skomagerdrengen og ruder es 
(rits-rats).  

Men der var ikke kun tænkt på børn 
og unge i byen. På Hattingcentret blev 
der serveret boller og lagkage for de lidt 
ældre af byens borgere.  
På trods af at der hele formiddagen 
havde været klar himmel og strålende 
solskin, sluttede de udendørs aktiviteter 
kl. 13.00, da himmelen lukkede op for 
sluserne. Det var en time før planlagt.
På sådan en dag tænkte jeg tilbage til 
min egen skoletid. Tænkte på den-
gang vi skulle gå fra Ryesgades skole 
til Østergades sportsplads for at spille 

Hatting IF har fejret 125 års jubilæum med kæmpe fest for hele byen
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rundbold et kvarter og gå tilbage igen.  
Skulle vi have idrætsdag blev man udta-
get, og de der ikke kunne følge med sad 
udenfor, og det fik dem da slet ikke til 
at kunne følge med.  Her var alle med, 
ingen sad og kiggede på. Forholdene 
med hal, idrætsplads, skole, og grønt 
område omkring skolen centralt lig-
gende i forhold til hinanden skal vi være 
taknemmelige for.  
Klokken 15.00 var der reception i Hat-
tinghallen, hvor foreningens formand 
Mona Møgelvang bød velkommen til 
de ca. 57 personer som glædede jubilar-
foreningen med deres fremmøde. Mona 
redegjorde for datoen den 3. juni.  Det 
var en dato, man havde valgt, fordi man 
fra 100-års jubilæet havde fundet et bræt 
med denne dato, det er også muligt, at 
man har haft gang i skydning i Hatting 
den 3. juni 1889, men der er fundet et 
referat af 11. juni 1889 i Horsensegnens 
Skytteforening, som var en paraplyor-
ganisation for egnens skytteforeninger, 
hvor Hatting Skytteforening bliver god-

kendt som forening. 
Mona omtalte udviklingen i foreningens 
aktiviteter og navneændringer igen-
nem tiderne fra foreningens start. Mona 
fortalte, at der i foreningen er et stabilt 
medlemstal, og at man naturligvis vil 
følge denne udvikling, at man for at 
bevare udviklingen også ville samar-
bejde med andre foreninger. Mona var 
omkring, at man havde nogle visioner 
omkring klubhuset og hallen. Mona 
benyttede også lejligheden til at takke 
alle tidligere og nuværende frivillige, 
som på en eller anden måde havde lagt 
arbejde i HIF. 
Søren Møller Landsformand for DGI 
holdt en tale på 30 minutter. I hans tale 
var der mange interessante spor, der 
blev draget frem. 
Søren Møller startede med, at det ikke 
er historien, der skal fejres på sådan en 
dag. Markering af dagen er, det man 
tager hul på: Fremtiden. Søren Møller 
var omkring det filosofiske, han brugte, 
hvad han havde læst om vores fortid. 
Han tog meget af det frem, helt tilbage 
i ”skydetiden” i 1889, og senere ”gym-
nastiktiden”,  var omkring Forfatnings-
kampen i 1889 og Motionsbevægelsen 
i 1960, lagde ikke skjul på, at vi lever på 
fortidens erfaringer, og det er det efter-
mæle, vi bringer med ind i fremtiden, 
både for os selv og for andre. Søren Møl-
ler lagde vægt på, at det er nu vi lever, 
eftermælet kommer afhængig af, hvor-
dan vi lever nu. 
Vi skal fejre nu, at det er imponerende, 
at vi klarer os så godt, det tegner, at vi 
har stor tillid til hinanden. Vi skal fejre 
dem, der hver eneste dag lægger sand-
korn til endnu et eftermæle.  Vi skal 
fejre, at det er et levende samfund, med 
en masse frivillige mennesker, men i 
en løftet finger lød det: ”Husk også at 
lægge mærke til de andre frivillige”.
HIF har altid været aktiv i DGI, vi har 
været glade for samarbejdet og takker 
for det i dag.
Til slut sagde Søren Møller: ”Husk at 
skabe glæde i organisationen så giver 

arbejdet mening, og indsatsen er uvur-
derligt. Tak og længe leve!”.
Der var også tale ved Kristian Dyhr, 
formand for Kulturudvalget og 1. vice-
borgmester.  
Kristian startede med at ønske HIF 
hjertelig tillykke med dagen. Kristian 
udtrykte, hvor dejligt det er med en 
idrætsforening i et lokalområde. Det 
giver samling af området, glæde og 
oplevelser. Det er dejligt, at foreningen 
har så stor en ungdomsafdeling, og at 
foreningen er så fremsynet, at de har 
lavet samarbejde med Torsted idræts-
forening, så man både kan bevare tilbud 
til de unge og samtidigt have sin egen 
forening. 
Byrådet har i 2012 udarbejdet ny idræts-
politik for Horsens Kommune: ”Idræt i 
bevægelse”.  Kristian nævnte, at Hatting 
Idrætsforening i udarbejdelse af denne 
politik har haft en aktiv rolle.
Kristian opfordrede alle til at være med 
som frivillig leder eller hjælper. Han 
havde selv været med i sit eget lille lo-
kalområde og vidste derfra, hvor stor 
glæde det havde givet ham. Hurra og 
længe leve HIF! 
Kåring af æresmedlemmer er altid en 
spændende afsløring. Foreningens 6. 
æresmedlem blev Finn Jørgensen, det 
må absolut være et super godt valg. 
Finn kendes og huskes, både af vi der er 
ældre og lidt inaktive i foreningen i dag, 
og af de som er aktive i foreningen i dag.  
Det 7. æresmedlem blev Ulla Lauridsen, 
som bestemt også kendes af mange – 
måske især for de sidste mange år som 
formand for badminton. 
Dagen sluttede med et lækkert trakte-
ment.

Hatting IF har fejret 125 års jubilæum med kæmpe fest for hele byen
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Håndbold

Træningstider 2014/15 og Old Girls Håndbold
Af: Bjarne Skjøtt Sørensen
Formand for Håndbold

Så er håndbold afdelingen klar til at byde velkommen til en ny 
sæson. Vi har fået fastlagt træningstiderne og trænere for den 
kommende sæson. Se nedenfor. Såfremt der er spørgsmål til 
holdene, kontakt venligst trænerne eller én fra bestyrelsen.
Som et ”nyt” tiltag vil vi efter en længere pause tilbyde Old 
Girls håndbold igen.Bestyrelsen har modtaget flere henven-

delser omkring dette, så derfor prøver vi at starte et hold op 
igen. Old Girls spiller kampe i DGI regi, og disse plejer at være 
placeret på hverdagsaftener. Old Girls håndbold er fra 32 år 
og op efter, og alle er velkomne uanset form.Er du interesseret 
i Old Girls håndbold, så mød op til træning eller kontakt He-
lene Nygaard (tlf.29 29 14 60) for mere information. 
Tilmelding til de enkelte hold foregår på www.hattingif.dk. 
Check også hjemmesiden for evt. ændringer i træningstiderne.
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Af: Willy Severin
Kasserer

Sommerudflugt 2014
Lørdag den 10. maj 2014 havde vi udflugt til Olsens Paradis 
ved Bramminge. Vi kørte i bus fra Hatting skolen kl. 13.00 og 
var tilbage igen ca. kl. 22.00. Vi havde en hyggelig og god tur, 
selv om vejret var dårligt. Det regnede det meste af dagen, 
men heldigvis havde vi reserveret elefantstuen, hvor vi star-
tede med kaffe og kage, og vi sang nogle sange. Derefter gik vi 
rundt i Olsens pragtfulde have, og ca. kl. 18.00 spiste vi vores 
medbragte aftensmad. Desværre kunne vi ikke grille med kul 
på grund af regnen, men vi lånte en gasgrill af Olsen. Efter 
vores aftensmad dansede vi et par timer, inden vi kørte hjem.

Turisttur til Mecklenburg med 48 personer
Mandag den 7. juli 2014 kl. 7.15 startede vi fra Hatting med 
opsamling i Løsning og Hedensted. Derefter kørte vi til græn-
sen, hvor vi holdt kaffepause og spiste vores medbragte rund-
stykker. På turen passerede vi Flensborg, Schleswig, Neu-
münster og Bad Segeberg, hvorefter vi havde vores frokost-
pause på en rasteplads. Efter pausen fortsatte vi forbi Lübeck, 
Wismar og Rostock, hvorefter vi fik vores eftermiddagskaffe. 
Det sidste stykke kørte vi ad mindre veje, så vi kunne nyde 
lidt af den flotte natur. Ca. kl. 17.30 ankom vi til Hotel Müritz, 
hvor vi blev indkvarteret. Hotellet havde 412 værelser, og det 
største mødelokale kunne tage 1.300 personer. Kl. 18.30 spiste 
vi aftensmad i en stor spisesal, som kunne tage 800 pers. Det 
var en stor buffet med rigtig meget forskellig lækker mad at 
vælge imellem. 

Tirsdag den 8. juli 2014 kørte vi en rundtur i området, igen-
nem noget af Müritz nationalpark til Neubrandenburg. Byen 
blev meget ødelagt under 2. verdenskrig, men der er en næ-
sten intakt bymur på 2,5 km. Det kan anbefales at gå en tur 
langs muren. Undervejs passeres fire byporte og 32 små huse, 
de såkaldte Wiekhäuser. Husene blev tidligere brugt af mili-
tæret, men senere flyttede fattigfolk ind i husene, og i dag er 
der ca. 25 tilbage, som bruges til butikker, museum, gallerier 
m.v.. Efter dette fortsatte vi til Tysklands største stald, hvor 
der var indrettet hotel, restaurant og mange små butikker. Ca. 
kl. 16.00 kørte vi til Röbel, hvorfra de fleste af os tog med tur-

båden tilbage til hotellet. Det tog ca. 1 time at sejle.
Onsdag den 9. juli 2014 tog vi med turbåden til områdets ho-
vedby, Varen. Vi gik lidt rundt i den smukke by, inden vi igen 
skulle have den dejlige sejltur tilbage til hotellet. Om aftenen 
ca. kl. 20.00 fik vi et lokale med parketgulv, som vi måtte be-
nytte til socialt samvær. Vi havde 2 piger til at servere drinks. 
Vi havde et par hyggelige timer med sang og dans. Musikken 
blev spillet af vores 3 spillemænd, Aksel, Palle og Stephan. Det 
var en kanon god aften. 
Torsdag den 10. juli 2014 havde vi udflugt til Berlin. Vi kørte 
fra hotellet allerede kl. 8.00, ca. 2 timers kørsel. Vi skulle møde 
en dansktalende guide ca. kl. 10.30. Det var en rigtig god 
guide, Henning Wulff havde fået fat på. Vi kørte en rundtur 
på ca. 2½ time afbrudt af pauser, hvor vi blandt andet så 
noget af den bevarede mur. Vi var også rundt på egen hånd, 
men desværre kunne vi ikke nå at se det hele i den 3,5 million 
store by.
Fredag den 11. juli 2014 efter morgenmad tog vi afsked med 
vort hotel og kørte til Schwerin. Byen er kendt for det smukke 
Schwerin Slot. Det var der Dronning Alexandrine, gift med 
Kong Christian d. 10. voksede op. Vi havde vores frokost-
pause i byen og kørte fra byen ca. 14.30 forbi Wittenburg, Bad 
Oldesloe og Bad Segeberg til grænsen, hvor i havde pause til 
at spise og handle. Vi var i Hatting som planlagt kl. 22.00. Vi 
var heldige med solskinsvejr alle dage, ca. 25 til 30 grader. 
Jeg vil til sidst takke alle for jeres deltagelse i turen. Det er rig-
tigt dejligt når alt går godt. Tak til JUMBUS - Henning Wulff 
for en fin og godt tilrettelagt tur, og som en super god chauf-
før og guide.  

Sæsonstart 2014
Start på ny sæson mandag d. 8. september 2014 i Hatting 
Forsamlingshus fra kl. 19.30 til 21.45. Vi danser hver mandag 
(med undtagelse af skoleferierne uge 42 og uge 7)
Det er for alle: Enlige og par, nybegyndere og øvede, børn, 
unge og voksne
Leder er: Anchen J. Sørensen - og spillemændene er: Otto Just, 
Arne Mikkelsen, Stephan Hansen, Henning Pleshardt og Palle 
Mikkelsen. Medbring selv kaffekurven.  Mød op og få motion 
på en sjov måde. Alle nye medlemmer må prøve 3 gange helt 
gratis. Alle er meget velkomne.

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
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Gymnastik

Af: Line Juul
Formand for Gymnastik

Gymnastikafdelingen byder velkom-
men til sæson 2014/15, som starter i uge 
36 d. 1. september 2014
Vi håber selvfølgelig, at det nye pro-
gram kan byde ind med hold, som 
passer til alle aldersgrupper og alles 
interesse indenfor gymnastikken. Se 
program 2014/15 her i bladet og på 
www.hattingif.dk
Vi ønsker at gøre opmærksom på nogle 
ændringer fra sidste sæson. Nogle af 
holdene har skiftet træningsaften. Pi-
gerytme er nu blevet til Pige Zumba 
”Zumbatomic”. Vi har et mixhold, der 
nu hedder Springlopper fra 0.-1. kl.. Vi 
har delt springpigerne og springdren-
gene fra 2.-4. kl., og Herrefræs hedder 
nu Mandehørm, og har fået træningstid 
i Hattinghallen. Mandehørm har også 
haft træning i hallen hele foråret med 
mange forskellige aktiviteter.
Tilmeldingen foregår elektronisk på 
www.hattingif.dk og tilmeldingen åb-
nes d.11. august 2014! Der vil igen være 
en fin vejledning på hjemmesiden, samt 
holdoversigt og holdomtaler til de aktu-
elle hold. Vi ønsker alle god tilmeldings-
lyst. Ved problemer kan Line Læsøe 
kontaktes.
Vi glæder os til at se mange gymnastik-
interesserede til sæsonstart, og alle er 
meget velkomne.
Mange sommerhilsner fra Gymnastikbesty-
relsen

Aktivitetskalender for 2014/15
September:
Sæsonstart d.1. september 2014
Oktober: 
Efterårsferie uge 42
November/december:
Juletræsfest (dato følger)
Juleferie uge 52, 1
Januar:
Opstillingsmøde (nærmere dato følger)

Februar:
Instruktørmøde (nærmere dato følger)
Vinterferie uge 7
Marts:
Ekstratræning i Hattinghallen d. 7. og 8. 
marts 2015
Børnestævne på Elbæk efterskole d. 8. 
marts 2015
Opvisning i Hattinghallen søndag d. 15. 
marts 2014 kl.14.00

Gymnastikudvalget;
• Line Juul, 2830 3554 (formand)
• Line Læsøe, 2073 1748 (næstfor-

mand)
• Pernille Astrup, 4087 9852 (kasserer)
• Gitte Maj, 2468 8987 (sekretær)
• Berit Berdin, 4015 3153
• Hanne Frederiksen, 3133 2714
+ »ekstern konsulent« Laurids Green, tlf. 
7565 3635

Faneoverrækkelse på Søndergade

D. 21. juni 2014 var Gymnastikbetyrel-
sen inviteret til Flagarrangement på Søn-
dergade. Dette skyldes, at vi i Gymna-
tikafdelingen havde ansøgt Danmarks-
Samfundet om bevilling af en fane. Dan-
marks-Samfundet er den organisation i 
Danmark, som populært sagt passer på 
vores fælles flag. Organisationen er upo-
litisk og tæller medlemmer fra alle egne 
af landet. Formålet med organisationen 
er at styrke kendskabet til Dannebrog, 
som er verdens ældste nationalflag.
Vi anvender blandt andet fane til vores 
årlige gymnastikopvisninger og vi har 
kun en Dannebrogsfane i hele HIF. Der-
for har vi ansøgt om en ny og lidt min-
dre fane, kaldet en ”mellemstor fane”. 

Danmarks-Samfundet uddeler hvert år 
ansøgte faner fra mange organisationer, 
bl.a. spejdere, idrætsforeninger, hjem-
meværnskompagnier, soldaterforenin-
ger osv. Midlerne til dette kommer fra 
salg af små valdemarsflag (klistermær-
ker).
Det eneste krav som Danmarks-Samfun-
det stiller til den forening, som har fået 
bevilliget en fane (fanen koster ca. 10.000 
kr.) er, at foreningen i uddelingsåret og 
de følgende år deltager i indsamlingen 
af midler til Danmarks-Samfundet ved 
salg af valdemarsflag og indbetaler et 
meget lille årligt kontingent.
Vi er yderst taknemmelige i gymnastik-
afdelingen over bevillingen af denne 
smukke fane. 
Vi glæder os til at vise den frem til vo-
res opvisninger i marts 2015, og der vil 
naturligvis også være salg af de små 
smukke valdemarsflag. 

Vingstedkursus
I Hatting Gymnastikforening er der 
mange, der gør en fantastisk indsats i 
løbet af en gymnastiksæson. Det gælder 
både gymnaster på holdene, instruktø-
rer og hjælpeinstruktører.  
I år har bestyrelsen valgt at give et sær-
ligt skulderklap til hjælpeinstruktør 
og gymnast Martin Braas Andreasen. 
Derfor er han blevet indstillet til DGI´s 
Vingstedkursus – en uges ophold, som 
kun særligt udvalgte unge kan deltage 

Nyt fra gymnastik
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Gymnastik

på. DGI Gymnastik & Fitness arrange-
rer Vingstedkurset, og på baggrund af 
foreningernes indstillinger, står DGI for 
udvælgelsen af de max 100 gymnaster i 
aldersgruppen 14-17 år, der kan deltage. 
Vi har indstillet Martin, fordi han virke-
lig har gjort en indsats på sit hold og har 
en positiv indstilling til gymnastikken, 
kammeraterne og foreningen. Martin er 
en fantastisk rollemodel, hvilket vi gerne 
vil anerkende.
Fremmer foreningen
På Vingstedkurset bliver deltagerne 
undervist i alt fra at ”opbygge” en 
opvarmning mest hensigtsmæssigt, 
til modtagning i spring og det at sam-
mensætte flotte rytmiske serier. Det hele 
krydres med elementer af sommerlejr-
stemning med masser af gymnastik, 
øvrige aktiviteter og godt humør. Alle 
instruktørerne på Vingstedkurset er tid-
ligere gymnaster fra DGI Verdensholdet. 
De står for undervisningen af de unge, 

der får gode træningstips og inspiration 
med sig hjem. 

I Gymnastikafdelingen er vi er sikre på, 
at Martin får meget ud af opholdet, så 
han kommer hjem klar til en ny sæson 
med gejst og gode idéer. I foreningen 
tror vi på, at forskellige former for aner-

kendelse styrker den enkelte og derigen-
nem foreningen. Så det, Martin får ud 
af at være på Vingstedkursus, skal nok 
smitte af på foreningen og på medlem-
mernes oplevelse.
Læs Martins egen beretning på næste side

Nedenfor: Billede fra Vingsted
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Af: Martin Braas Andreasen

Jeg blev både overrasket og glad da HIF tilbød mig at deltage 
i årets Vingsted kursus - et kursus for unge gymnaster og 
hjælpeinstruktører, som har været ekstra aktive i deres lokale 
forening, og derfor fortjener en slags »skulderklap«.  Kurset 
fandt sted på Vandel efterskole en uge i sommerferien med 
deltagelse af hele 87 gymnaster og 7 instruktører fra hele lan-
det. De 7 instruktører var specielt udvalgt til formålet, og de 
var alle tidligere verdensholdsgymnaster. 
Det var lidt med kriller i maven, jeg mødte op til indtjeknin-
gen søndag eftermiddag. Jeg syntes, jeg så meget yngre ud 
end alle de andre, og jeg var nok lidt skeptisk over, hvad de 
andre var for nogen. Jeg skulle dele værelse med en fyr fra 
Oksbøl.  Han var en af de kun 20 drenge på kurset. Allerede 
inden aftensmaden var snakken dog godt i gang blandt os 
alle, og det skulle vise sig at være starten på mange nye ven-
skaber.
Der var program hver dag fra kl. 7.30 til kl. 22.45. Vi startede 
hver morgen med fællessang og flaghejsning, hvorefter der 
var fælles morgenmad for os alle. Herefter var aktiviteterne 
meget forskellige. Vi dyrkede masser af gymnastik, både med 
spring, rytme og serier. Instruktørerne havde meget fokus på, 
at vi alle blev dygtigere, til det vi allerede kunne, men også at 
vi lærte en masse nyt. Jeg lærte selv flere nye spring på denne 
uge. Træningen var tilrettelagt så der både var opdelt spring/
rytme og dreng/pige træning, men også så det hele blev blan-
det lidt på kryds og tværs. Det betød, at træningen blev meget 
afvekslende, og ikke føltes så hård, som den nok ellers ville 
have gjort. Vi dyrkede trods alt gymnastik mindst 8 timer hver 
dag!
Udover selve gymnastikken var der også undervisning i ska-
desbehandling og forebyggelse, og vi havde en masse sjove 
gruppeaktiviteter - en slags teambuilding - rundt omkring i 
området. Udover dette hørte vi foredrag om verdensholdet, 
og det var sindssygt spændende. I løbet af ugen holdt vi også 
vand-olympiade, som var alle mulige konkurrencer med 
vand, hvor vi alle sammen blev rigtig godt våde! Det var abso-
lut tiltrængt, for temperaturen udenfor var på næsten 30 gra-
der hele ugen. Vi fik også større indsigt i foreningslivet, som er 
unikt for Danmark. Vi lærte hvordan vi hver især kan gøre en 
forskel som frivillige i vores lokale foreninger, og hvordan der 
er brug for, den indsats vi gør i løbet af sæsonen.
Der var altid god stemning, højt humør og fuld fart på, og som 
ugen gik, blev vi alle sammen bare bedre og bedre venner. Det 
er utroligt, at mennesker man slet ikke kendte, kan komme til 

at betyde så meget for én på så kort tid! Det var virkelig vemo-
digt at sige farvel til dem alle fredag eftermiddag. Trænerne 
var utroligt dygtige og inspirerende, og de var gode til at fo-
kusere på hver enkelt gymnast, så vi alle sammen blev langt 
bedre gymnaster - på kun en uge! Jeg har aldrig før oplevet så 
dygtige trænere, som samtidig var gode til at gøre alting sjovt 
- lige fra morgensang til det at sige godnat!
Vi sluttede af med et brag af en opvisning for forældre og 
søskende fredag eftermiddag, hvor vi fik vist alt det, vi havde 
lært i løbet af ugen.
Jeg kan uden tvivl beskrive denne uge som den bedste i mit 
liv - og jeg ved at langt de fleste gymnaster havde det på 
samme måde. Det var svært at skilles igen, for langt de fleste 
bor langt væk fra Hatting, og det er derfor ikke så nemt lige at 
mødes igen. Der var f.eks. rigtig mange sjællændere, og flere 
fra Fyn. Vi har heldigvis fået oprettet en facebookgruppe, så 
vi kan holde kontakten. Forhåbentlig kommer jeg til at møde 
mange af dem igen på kommende gymnastik-camps rundt 
omkring i landet. Jeg har i hvert fald fået mod på meget mere 
efter denne uge.
Tak til HIF for at give mig denne chance - det overgik mine 
vildeste forventninger!

Gymnastik

Vingsted Kursus - en positiv overraskelse
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Af: Henning Rasmussen
Bestyrelsesmedlem HIF / Formand Badminton

Sæsonen 13/14 er veloverstået, og her i sommervarmen er det 
tid til at se frem mod den nye sæson 2014/2015.

BANEUDLEJNING TIL SÆSONEN 2014/2015
Foregår igen i år i klubhuset søndag den 31. august kl. 9.00. 
Banerne bliver tildelt efter først-til- mølle-princippet.
Vi håber at se alle jer ”gamle” spillere, samt en masse nye 
medborgere som har lyst til at prøve kræfter med ketcher og 
fjerbold.
ALLE ER VELKOMNE!!!!!

Tiderne, vi kan råde over i den nye sæson, ser ud som følger:

Mandag 15-18 (fra 16-18 er banerne optaget af ungdoms in-
struktion)
Tirsdag 15-16
Onsdag 16-18
Torsdag 19-23

UNGDOMS INSTRUKTION
Opstart mandag den 1. september kl. 16 hvor vi tager imod: 
”gamle” medlemmer, nye medlemmer, øvede spillere, jer 
der har spillet lidt hjemme i haven med far og mor, og jer der 
aldrig har haft en badmintonketcher i hånden før.
Kort sagt er alle velkomne til vores instruktion, vi har træning 
og trænere til alle, der har lyst til at spille badminton.

Nyhedsbrev Badminton

Der skal samles en ny bestyrelse til støtteforeningen. Vi er 
allerede 4 medlemmer, men mangler nogle flere. 
Støtteforeningen står for, at klubhuset i hallen er bemandet, 
når der er aktiviteter i hallen eller på stadion, og indkøb til 
klubhuset med mere.
Har du lyst til at være med, eller til at give en hjælpende 
hånd i ny og næ så send mail til hifhatting@gmail.com.
Der er ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 30.09.14 
kl. 19.00

MINITON
Som noget nyt starter vi i den nye sæson op med ”Miniton”, 
som er badminton indlæring gennem sjov og leg.
Miniton er primært henvendt til aldersgruppen 5-9 år, og man 
er mere end velkommen til at have sin(e) forældre med. I Mi-
niton kan børn og forældre med stor fordel deltage sammen, 
hvis man har lyst.
Badmintonafdelingen ser frem til en spændende ny sæson 
med masser af aktiviteter så hold løbende øje med hjemmesi-
den for nyheder.
Vi ses forhåbentlig den 31. august i klubhuset og/eller mandag 
den 1. september i hallen…

HIF Støtteforening

KB Bogføring og Kontorassistance
v/ Kirsten Bank

Overholm 57 · Hatting · 8700 Horsens · Tlf. 22 64 61 67
e-mail: kbbog@hotmail.dk

V I  B Y G G E R  B R O
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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:
Grethe Laursen 
(præsident)
Erhardt Nielsen 
(vicepræsident)
Hanne Jørgensen 
(sekretær)
Helge Simmelsgaard 
(skatmester)
Peter Rabjerg 
(pastpræsident)
Peter Rabjerg
(webmaster)

Af: Peter Rabjerg
Præsident 2013-2014

Klubben har i øjeblikket 30 medlemmer. Vi 
holder møder ca. hver anden uge på nær i ferie-
perioderne.

Vi startede i 1992. Vi går under betegnelsen 
tjenesteklub, og omsat kan det siges, at vi prøver 
at samle penge ind på forskellig vis. 

Vi kalder det pengerejsning
1. Vore pengerejsende opgaver har i år i runde 

tal givet 75.000 kr. fra følgende opgaver.
2. Produktion af juledekorationer til virksom-

heder i lokalområdet og salg af dekorationer 
på Hattingcentrets julemarked har givet et 
overskud på 17.000 kr.

3. Omdeling af telefonbøger i det tidligere Ged-
ved Kommune har giver et afkast på godt 
15.000 kr.

4. Kvartalsvis omdeling af Hattingbladet har 
giver 8.000 kr.

5. Vi har afholdt 2 loppemarkeder med et over-
skud på ca. 35.000 kr.

Vi har i år uddelt lidt flere penge, end vi har fået 
ind, nemlig ca. 83.600 kr. Pengene er uddelt hen 
over året efter ansøgning og fordeler sig således:
• Hatting Borgerforening: Hjælp til køb af hjer-

testarter. Kr. 3.000
• SAT 7. Kr. 3.000
• KFUM og K: Børnefestival i Randers 2014. 

Kr. 3.000
• Tilskud til el-kørestole på Hattingcentret. Kr. 

2.000
• Tilskud til KFUKs sociale arbejde »Reden« i 

Århus. Kr. 3.000
• Nødhjælp i Fillippinerne pga. naturkatastro-

fen. Kr. 5.000
• KFUM og K: Teenevent 2014 Tommerup. Kr. 

3.000
• Danmarksindsamling (Når Mor Mangler). 

Kr. 5.000
• Tilskud til Hattingspejdernes sommerlejr. Kr. 

2.000

Rundvisning på Fredericias volde
• Tilskud til Red Barnets familieoplevelses-

klub. Kr. 4.000
• Til Global Iværksætter (Efterskoleelever 

Rønde) til Kirgisistan. Kr. 1.500
• KFUM Idræt. Kr. 600
• KFUM og K Trekanten Konsulent. Kr. 2.400
• Diakonskolen International linje. Kr. 5.000
• Danmarks Kirkelige Mediecenter. Kr. 1.000
• Regionsprojektet: overskud fra 2 loppemar-

keder. Kr. 34.600
• Indkøb af opvaskemaskine til spejderhuset. 

Kr. 3.500 
• Garantibeløb byfest 2014. Kr. 2.000

Ud over pengerejsning involverer vi os også i 
forskellige praktiske aktiviteter i Hatting.
Pengerejsningen er dog allerhøjest halvdelen 
af vores aktiviteter. På møderne 18.30 – 21.00 
starter vi med spisning, og derefter får vi ofte 
et foredrag (planlagt af programudvalget). Vi 
er alle med i et udvalg, ofte for 2 år ad gangen. 
Indholdet på et møde kan også være et virksom-
hedsbesøg, en kulturel oplevelse eller en udflugt.
Klubben skifter ledelse hvert år, og for det kom-
mende år frem til sommeren 2015 er sammen-
sætningen som vist til venstre i infoboksen. Hvis 
man vil vide mere om os, kan man kontakte os 
personligt eller gå ind på vores hjemmeside: 
www.hatting.ysmen.dk 
Vores næste loppemarked er den 13. septem-
ber kl. 10 - 13

 Virksomhedsbesøg på Carlsberg

Hatting Y’s Men’s Club
Hvad er det for nogen?
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