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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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Bøje kran- og maskintransport A/S v/ Thomas Bøje
Tlf.: +45 25 222 666 

www.boje-maskintransport.dk • Email: thomas.boje@stofanet.dk

• Flytning af  
fabriksmaskiner

• Flytning af tanke og både 
• Bakseopgaver

• Flytning af sommerhuse, 
pavillioner ect.

• Alle former for  
kranopgaver
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Næste nummer 

HattingBladet udkommer næste 
gang i slutningen af febuar 

2017. Deadline for indlevering 
af stof til næste nummer er 

søndag 29. januar 2017.

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.
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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. 
Billeder skal afleveres som jpeg-
filer og i højest mulig opløsning.

Hvis du ønsker gode billeder 
fra et arrangement, kontakt 

redaktionsgruppen

Deadlines for indlæg 

29.01.17
30.04.17
30.07.17
29.10.17

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.

Af: Anni Østergaard Clausen
Hattingbladets redaktionsgruppe

Så er den mørke tid over os og der 
er kommet liv i lyskæderne i Hatting 
og omegn. Vi spiser suppe og simre-
mad – og hvis ikke endnu, så også snart 
æbleskiver og risengrød. Vi skutter os i 
varmen under tæpper, med te og stearin-
lys, mens den kolde vind piber udenfor. 
Vintertid er lig med hyggetid. Og hygge 
hører ofte hjemmet til.

På mit job havde jeg for nylig besøg af 
en gruppe internationale repræsentanter 
fra hele Europa. Når flere nationaliteter 
er samlet, kommer snakken ofte ind på 
forundring over kulturelle forskelle. Her 
et eksempel fra et par hollandske mænd, 
der har besøgt Danmark ved flere lejlig-
heder. De stillede mig et spørgsmål, som 
jeg i øvrigt før har hørt fra andre, der 
gæster Danmark:

”Hvorfor er der i Danmark ingen 
mennesker på gaderne om aftenen?” 

De to herrer sammenlignede med de 
hollandske byer, hvor der angiveligt er 
langt mere liv og leben i gaderne om afte-
nen, flere der går på restaurationer m.v. 

”Så hvor er danskerne?”, var spørgsmå-
let til mig. ”Vi tager som regel hjem på 
hverdagsaftener”, sagde jeg. ”Hvad laver 
I dog derhjemme hver aften?”, var næste 
spørgsmål efterfulgt af et skævt grin og 
en sidebemærkning om en høj potentiel 
fødselsrate her i landet. 

Og mig bekendt er fødselsraten i Dan-
mark ikke påfaldende høj, så ja, hvad 
laver vi? Er vi sådan et asocialt folkefærd, 
der gemmer os bag skærmen(e) hver 
aften og hellere fokuserer på pyntenips 
og hjemmeelektronik end festligt selskab 
blandt venner ude i byen? Det vil vi nok 
ikke indrømme, men jeg ved tilfældigvis, 
at vi danskere er blevet kåret som det fol-
kefærd i verden, der bruger flest penge 
på vores bolig. 

Så måske vi skulle udvide vores dan-
ske hyggebegreb, som vi alle elsker og 
værner om. Vi er så heldige at bo i den 
del af verden, der har mærkbare, skif-
tende årstider. Lad os alle komme ud at 
mærke dem og trave Hatting-Torsted-
stierne tynde. Hilse på hinanden, sådan 
en refleksvest til den anden. Pizzariet er 
nok også åbent, hvis du føler dig ekstra 
social. Vi ses derude!

Liv i landsbymørket
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Kære forældre! 
Står du og skal bruge et dagtilbud til dit 
barn? Og har du lyst til at høre lidt mere 
om dagplejen,så holder vi.. 

Åbent Hus
onsdag d. 1 februar 2017,
fra kl. 9.30 – 10. 30
 i legestuen, Mini-Thor
Skolesvinget 2 

 
Her vil der være mulighed 
for at møde os dagplejere, se 
vores legestue, høre lidt om 
hvem vi er,  og hvad vi laver i 
dagplejen.

 
Vi glæder os til at se jer! 
 
Med venlig hilsen 
Dagplejerne i Hatting :-)

Åbent Hus i dagplejen

Af: Aase Thyssen

Taknemmelighed kommer ofte til at 
hænge sammen med dårlig samvittig-
hed. Den dårlige samvittighed udsprin-
ger i, at man kan være dybt taknem-
melig for noget, men alt for tit viser man 
ikke sin taknemmelighed og glemmer at 
sige tak. 
Hver gang jeg trykker på knappen send, 
og sender et indlæg til Hattingbladet, 
tænker jeg:  hvor er vi privilegeret i 
vores lille landsby at have sådant et lo-
kalblad. Et blad, som andre landsbyer, 
vil have problemer med at leve op til. 
Jeg får aldrig skrevet tak, når jeg sender 
mine indlæg. Det gør jeg nu, for Hat-

tingbladet er ikke en selvfølgelighed i 
min optik, jeg er meget taknemmelig for 
bladet.
Tak for alle de gode blade vi får. Tak for 
det høje niveau bladet har. Tak til jer, der 
samler mod og måske gør jer sårbare 
ved at skrive til bladet. Tak fordi det 
ikke koster mere af mig end at trykke 
på send, for at komme i bladet med et 
indlæg. Tak til hele redaktionen for det 
arbejde I lægger i bladet. Tak til annon-
cørerne der sørger for økonomien. Uden 
alle jer ville der ikke være noget, der 
hedder Hattingbladet. Uden Hattingbla-
det ville der ikke være mulighed for at 
læse og lære om det mangfoldige men-
neskeliv, som eksisterer i byen.

Tak fra en medborger

Spejderne har deres egen hjemmeside. 
Den hedder www.hattingspejderne.dk
Spejderne kan også findes på facebook, 
søg efter ’’KFUM Spejderne i Hatting’’

Mødeaftener 
Alle møder holdes  
i Spejderbyen  
Overholm 13, Hatting
Bævere (0. og 1. kl):
Mandag kl. 16.30-18.00
Ulve (2. og 3. kl.):
Mandag kl. 17.00-18.30
Junior (4.-5. kl.):
Onsdag kl. 18.30-20.00 
Trop (6.-7. kl)
Onsdag kl. 18.30-20.00

Kontaktpersoner
Gruppeleder:
Michael Jacobsen - 20 25 55 98
Bævere:
Jette Nørgård - 21 96 54 64
Ulve:
Anja Ipsen - 28 57 94 42

Kontaktperson junior+trop 
Bianca Pedersen - 24 63 58 07
Hattinggruppens mail
hattinggruppe@yahoo.dk

KFUM-Spejderne

Y Men’s klub
Ledelsen i  
Hatting Y Men’s klub har 
følgende sammensætning:
Tove Schack-Nielsen (præsident)
Gunnar Fogh (vice-præsident)
Helmer Jakobsen (skatmester)
Tove Pedersen (sekretær)
Peter Rabjerg (webmaster) 
Erhardt Nielsen (pastpræsident)

Arkivfotos



Kirkebakken 47, Hatting

 STOREGADE 2 - HATTING - 8700 HORSENS
TLF. 7674 4015 - INFO@TE-EL.DK - WWW.TE-EL.DK

El-installation og teknik  
til både private og erhverv

Service

Grøn energi

Installation

PrivatAutomatik

6.30

VI KAN TILBYDE:
BRØDUDSALG
APOTEKERSALG
TIPS & LOTTO
BILLIG BENZIN
EGEN SLAGTER
EET VÆLD AF VARER
POST IND- OG UDLEVERING
.. OG ALTID ET GODT HUMØR

Hjælp til de 
administrative 
opgaver i små 
og mellemstore 
virksomheder

BS Bogføring
Filips Alle 5· 8700 Horsens· www.bsbog.dk

Britt Sønderby Hansen · Tlf. 2231 9955· britt@bsbog.dk
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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 !

Moderne 
kursusfaciliteter
i naturskønne
omgivelser

Bygholm
Landbrugsskole & Kursuscenter

Tlf. 75621799     bygholm.dk

Fredsvalg  

Enighed om fælleskirkelig liste ved opstillingsmødet.
Tirsdag den 13. september var der orienterings- og opstil-
lingsmøde i konfirmandstuen i Hatting præstegård. Efter en 
gennemgang af menighedsrådets arbejde og den forgangne 
valgperiode blev valgreglerne præciseret, og derefter var op-
stilling til den fælleskirkelige liste og afstemning.
De valgte på listen endte med at tælle både nuværende og nye 
medlemmer: 

 Erhardt Nielsen
Grethe Laursen
Grethe Hummelshøj
Gunnar Fogh
Arne Jacobsen
Tove Schack-Nielsen
 Suppleanter til rådet: 
Karl Johan Hoe
Merete Buhl

Det nye råd konstituerer sig på kommende møde den 15. no-
vember. 
Herefter bringer vi formandens beretning som den lød på 
mødet den 13. september 2016

Nyt fra kirken
Af: Erhardt Nielsen 

Kære medlemmer af menigheden ved Hatting Kirke:
De forløbne 4 år har for menighedsrådet været fyldt op af 
mange forskellige aktivitete,r hovedsagelig inden for følgende 
hovedområder:
Drift/vedligehold af bygninger /anskaffelser - hele aktivitets-
siden – personaleforhold
Forrige periode - altså den som sluttede for 4 år siden -  var 
præget af en mængde aktiviteter vedrørende bygninger og 
anlæg. For hurtigt at opdatere jeres hukommelse kan jeg næv-
ne følgende: Nye graverfaciliteter og Kirkegårdskontor, med 
derefter følgende salg af det gule hus til Anja og Søren, indvi-
else af et nyt flygel og etablering af ny oplagsplads til brug for 
graveren. I de forløbne 4 år har vi ikke haft projekter af denne 
størrelse, men jeg vil beskedent nævne, at vi efter flere menig-
hedsrådsperioders tilløb har fået fremstillet og monteret skilte 
i kirken, der viser hvilken søndag, det er i kirkeåret. Sidste 
år har vi brugt megen tid på planlægning af ombygningen i 
konfirmandstue og præstebolig. Vi ønsker tidssvarende køk-
ken og servicefaciliteter samt et større mødelokale. Vi har nu 
et projekt, delvist godkendt af Slots- og Kulturarvsstyrelsen, 
der i øjeblikket afventer behandling hos Horsens Kommune, 
hvorefter det går tilbage til Slots- og Kulturarvsstyrelsen for 
forhåbentlig endelig godkendelse. 

Men Horsens Kommune har jo også på anden måde blan-
det sig i vore forretninger. De har ombygget vejen forbi kirken 
og inddraget vores parkeringsplads. Dette giver nu anledning 
til overvejelser om etablering af en ny parkeringsplads bag 
oplagspladsen. Opmærksomme Hattinger vil også have be-
mærket, at Gunnar med hjælp udefra er gået temmelig hårdt 
til træerne langs alleen mellem præstegård og kirkegården. 
Det skal nok blive flot og lyst over et par år.

Aktivitetsområdet har efterhånden faste bestanddele fra år 
til år! Indholdet i de seneste år har bestået af et par filmaftner, 
gospeldag – påskespisning – koncerter ved Ulla og Ulla og 
Lærke og Die Herren i regnvejr – et par møde arrangementer 
heraf et sammen med Y´s men klubben og senest Centerrådet 
som indbyder: I husker sikkert, hvor hurtigt de 90 billetter til 
arrangementet med Per Stig Møller var udsolgt – Sved for en 
sag, hvor vi efterhånden samler mange deltagere og en Jule-
koncert under forskellige former! Vi glæder os også over, at vi 
i år igen under Karin Vestergårds ledelse har fået et velfunge-
rende børnekor, der også bidrager til kirkegang fra forældre 
og bedsteforældre! Endelig vil jeg også nævne Voksenkoret 
med program hele vinteren og som er god bestanddel af Go-
speldagen og den tilhørende Gudstjeneste. Nogen vil måske 
huske, at jeg afsluttede beretningen for 4 år siden med en 
beklagelse af at gennemsnitsalderen for kirkegængerne blev 
højere og højere, og at fornyelse var påkrævet. Det er derfor 
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NIELS BIE's
MASKINSTATION

Østerhåbsvej 80 · Hatting · 8700 Horsens

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

Ring på telefon 75 65 30 32

glædeligt, at vi nu på andet år har kunnet invitere til Baby 
Salmesang og Spaghetti Gudstjeneste og endda med god suc-
ces. Mere end 70 har vi været flere gange. Vi har også i denne 
periode et par gange lagt plads og meget arbejde i at afvikle 
Hatting byfest på plænen mellem præstegård og kirkegård og 
dertil hørende Gudstjeneste med dåb og vielse. Og hver gang 
godt besøgt.

Jeg siger ofte, at det er en fornøjelse at være formand for 
menighedsrådet i Hatting, fordi vi ikke har noget ’’bøvl’’! 
Dermed mener jeg at vore ansatte udfører, hvad vi forventer 
af dem uden at vi skal holde dem i hånden! Vedrørende vort 
personale var vi spændte på, hvad der skulle ske, når Peter 
efter endt uddannelse skulle vælge nyt arbejdssted. Og det 
blev ikke Hatting, forstå det hvem, der kan. Men heldigvis 
trådte Ulla Gade til, ovenikøbet ledsaget af Lærke, der fornø-
jer os med sin flotte sangstemme. Men den forløbne periode 
har også budt på andre ændringer. Vores nye provst har 
haft travlt med at sætte sit aftryk på landkortet, hvad der har 
medført, at vi er indgået i en afløserordning med Torsted 
præsterne. Og jeg synes, at det virker godt, og de er glade for 
at komme herud. Desværre vil vi fremover ikke se provsten 
som prædikant, da hun er blevet fritaget for præstetjeneste 

Nyt fra kirken
ved Torsted Sogn og alene skal fungere som provst. Samar-
bejdet med Torsted har også medført, at vi kan glæde os over 
at høre deres organist Kristine i vores kirke et antal gange om 
året, idet vi også har arrangeret en gensidig afløserordning for 
organisterne ved Hatting og Torsted Kirker.

Det med at gøre, hvad der forventes, gælder også internt 
i menighedsrådet! Nu kan man selvfølgelig anføre, at vi selv 
definerer, hvad der forventes! Men personligt vil jeg gerne 
sige en stor tak til mine kolleger i rådet i denne periode – det 
har været en fornøjelse at lede møderne og se den beredvillig-
hed, der har været fra jeres side til at påtage sig de forskellige 
opgaver, der skulle løses ligegyldig hvilken art det har været. 
Menighedsrådet er med det nuværende høje aktivitetsniveau 
i en situation, hvor frivillig hjælp vil blive meget påskønnet og 
har man interesse og et par ledige time at byde på skal man 
ikke holde sig tilbage.

Men tilbage til en tidligere brugt vending: har menigheds-
rådet i de senest forløbne 4 år gjort, hvad der forventes af rå-
det? Det har I som er kommen i aften nu mulighed for at svare 
på! Tak! 
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 Julekoncert

Søndag den 11. december kl. 19.00 afholdes julekoncert i Hat-
ting Kirke.
Aftenens medvirkende er: Børnekoret under ledelse af Karin 
Vestergaard, Kirkens band under ledelse af Lasse Rhode, vok-
senkoret under ledelse af Karen Frederiksen, kirkesanger Ulla 
Andreasen, kirkesanger Lærke Villemoes Gade og organist 
Ulla Gade. 
Koncerten varer en god time og alle er velkomne!

 
Filmaftener i konfirmandstuen

Kom og opleve en særligt udvalgt film torsdag den 19. januar 
kl. 19.00 i konfirmandstuen. 
 Filmens titel og omtale findes på kirkens hjemmeside: www.
hattingkirke.dk
Aftenens program ser således ud: Kort indledning til aftenens 
film • Film • Pause med et stykke brød, øl, vand og kaffe (pris 
kr. 20,-) • Samtale.
Vi starter kl. 19.00 og slutter ca. kl. 22.00.

 
Kyndelmisse

Mandag den 2. februar er det kyndelmisse. Den dag er 
vi halvvejs gennem den mørke vinter, og lyset begynder at 
vende tilbage. Det fejrer vi med en lysgudstjeneste i Hatting 
Kirke, søndag den 29. januar kl. 16.00. Gudstjenesten afvikles i 
fællesskab med Hattingspejderne. 

Spaghettigudstjeneste. 
- Et tilbud til børn og deres forældre, bedsteforældre, tanter, 
onkler og store søskende torsdag 2. februar kl. 17.00 
Vi begynder med en kort gudstjeneste i Hatting Kirke tilrette-
lagt så selv de mindste kan være med.
Derefter går vi i præstegården, hvor der er dækket op til en 
gang spaghetti med kødsovs, lavet med kærlig hånd af kir-
kens frivillige personale.
Arrangementet slutter omkring kl. 18.30  
Tilmelding: Af hensyn til køkkenet. Senest dagen før til:
schack-nielsen@profibermail.dk

 
Babysalmesang 

 Babysalmesang fortsætter i 2017
Fra uge 8 til og med uge 13 mødes vi i kirken på tirsdage kl. 
11.00 (og evt. kl. 11.45 hvis der igen er behov for to hold). 
  Det er fortsat Tine Mynster som står for babysalmesang. 
Vi anbefaler at børnene er fra ca. 3 mdr. til ca. 8 mdr. 
Efterfølgende er der hygge i konfirmandlokalet i præstegår-
den.
Tilbuddet er gratis; men vi beder om tilmelding til Tove 
Schack på enten tlf./sms: 42190960 eller e- mail: schack-niel-
sen@profibermail.dk

Nyt fra kirken
Leonard Cohen-gudstjeneste - ”Det uperfekte menneske.” 

Søndag den 26. februar kl. 19.00 i Hatting Kirke 
v/Brothers of Mercy
Den canadiske digter Leonard Cohen har med sine tekster 
igennem de sidste knapt 60 år udforsket grænseområdet 
mellem himmel og jord. Kærlighed til Gud og til Sandheden 
væver sig i Cohens mytisk-religiøse univers tæt sammen med 
kærlighed til Kvinden. Det er kærligheden, der med Cohens 
egne ord er »overlevelsens eneste drivkraft«. 
Gudstjenesten følger Cohens forsøg på at nå både Gud og 
Kvinden med sit ’Hallelujah’ i sange, der i musik og ord om-
favner deres bibelske referencer. Disse vil blive læst op i løbet 
af gudstjenesten som optakt til et udvalg af Cohens sange, der 
samtidig sætter dem i et nyt lys.
Bandet, Brothers of Mercy består af Peter Danielsen (sang og 
guitar), Carsten Tranberg-Krab (guitar) og Sune Liisberg (bas).

Billeder: Thomas Kvist 
Christiansen/ElboBladet

Askeonsdag, aske og askekors
Gudstjeneste i Hatting kirke onsdag den 1. marts kl. 17.00

 Den kristne fastetid strækker sig over de sidste 40 hverdage 
inden Påskedag. Og den første dag i fasten er askeonsdag. 

Fastetiden er en invitation og tid til at tænke sig om, at gå 
nye veje og til at begynde på en frisk. Den husker os på, at vi 
ikke er fastlåste personer, men kaldet til frihed og i stand til 
at bryde gamle mønstre. Men kan faste fra f.eks. slik, tobak, 
kaffe, bilkørsel, alkohol, fjernsyn, eller kød - det står os frit for 
selv at vælge eller lade være. 

 Ved gudstjenesten askeonsdag er der mulighed for at få 
tegnet et kors i panden med aske. Asken er fra de palmegrene, 
som pyntede Hatting kirke Palmesøndag sidste år. 
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Nyt fra kirken

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

    Ferie og frihed
Ved sognepræstens ferie og fridage 
passes embedet af præsterne i Tor-
sted:
Sognepræst Anne Bro Assenholt 
Tlf. 60 73 13 05 Email: aa@km.dk
Sognepræst Benjamin Würtz Knudsen 
Tlf. 21 22 04 64 Email: bwk@km.dk
Provst Annette Brounbjerg  
Bennedsgaard 
Tlf. 20 46 99 97 Email: abb@km.dk

Kirkekontoret
Åbent: tir-fre 9.00-13.00,  
tors. tillige 16.00-18.00
Tlf: 75 64 23 64
Email: hatting.sogn@km.dk
 
Hatting sogns kirkekontor er 
lagt sammen med Torsted 
sogns og findes på adressen: 
Ørnstrupvej 28, 8700 Horsens.

Kirkekontoret (fortsat)
Kordegn Ove Bruun 
Email: okbr@km.dk

Kordegnemedhjælp Lene Friis 
Kanstrup – Email: lfka@km.dk

Graver
Gert Løvlund Pedersen
Østerhåbsvej 72, Hatting
8700 Horsens
Privat tlf: 75 65 34 19
gert.birthe@mail.dk
Graverkontoret 
Tlf: 40 17 35 46
hattingkirkegaard@mail.dk 

Gravermedhjælper
Birgit Boisen
Tlf: 26 19 95 57
bibo@profibermail.dk

Kirkesangere
Ulla Andreasen
Tlf: 86 53 13 81

Lærke Gade Villemoes
Tlf: 50 50 24 34

Organist
Ulla Gade
Tlf: 40 63 05 77

Gudstjenesteliste 

December
Søndag 4. kl. 9.30
2. s. i advent 
v/ BWK
Søndag 11. kl. 19.00
Julekoncert
Torsdag 15. kl. 10.00
Julegudstjeneste 
for før-skolebørn
Søndag 18. kl. 9.30
4. s. i advent 
v/ ABB
Torsdag 22. kl. 13.39
Julegudstjeneste på 
Hatting Centret
Lørdag 24. kl. 11.00
Juleaften for Børn
Lørdag 24. kl. 14.30
Juleaften
Lørdag 24. kl. 16.00
Juleaften
Søndag 25. kl. 11.00
Juledag
Mandag 26. kl. 19.00
Anden juledag 
v/ BWK
Lørdag 31. kl. 16.00
Nytårsgudstjeneste. 
Derefter champagne 
i våbenhuset

Januar
Søndag 1. KL. 16.00
Nyrårsdag. Ingen 
gudstjeneste, 
gudstjeneste i Østerhåb 
Kirke kl 16.00
Søndag 8. kl. 9.30
1. s. e. h. 3 k.
Søndag 15. kl. 9.30
2. s. e. h. 3 k. 
Kirkekaffe efterfølgende
Tirsdag 17. kl. 13.30
Gudstjeneste på 
Hatting Centret
Søndag 22. kl. 9.30
3. s. e. h. 3 k. 
v/ BWK
Søndag 29. kl. 16.00
Kyndelmissegudstjeneste

Februar
Torsdag 2. kl. 17.00
Spaghettigudstjeneste
Søndag 5. kl. 9.30
Sidste s. e. h. 3 k. 
Kirkekaffe efterfølgende
Søndag 12. kl. 9.30
Septuagesima 
v/ ABA
Søndag 19. kl. 9.30
Sekagesima 
v/ ABA
Tirsdag 21. kl. 13.30
Gudstjeneste på 
Hatting Centret
Søndag 26. kl. 19.00
Cohen gudstjeneste 
(se omtale)

Hvor intet er 
anført, har Anna 
Sofie Andersen 
tjenesten.
ABA – Anne Bro 
Assenholt
BWK – Benjamin 
Würtz Knudsen

Menighedsrådet

Menighedsrådmøder
Tirsdag den 10. januar kl. 19.00
Tirsdag den 7. februar kl. 19.00
Alle møderne er offentlige og afhol-
des i konfirmandstuen i præstegår-
den.

Formand
Erhardt Nielsen
Gedhøjen 53, Hatting, 8700 Horsens
Tlf: 40 10 11 51
erhardtnielsen@enhatting.dk

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

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

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

Kirkebilen kører til alle gudstjenester.   
Kontakt Svend Erik, Taxa  tlf.: 40 94 94 23 

Kirkebilen skal bestilles senest dagen inden, man øn-
sker at benytte den.

Konfirmation 2018

I 2018 er der konfirmation i Hatting Kirke fredag den 27. april
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 Natkirke i  
Klosterkirken  
 
Vi holder Natkirke den første fredag i 
hver måned. Det vil - for de kommende 
måneder - sige: 2/12, 6/1, 3/2, 3/3 og 7/4. 
 
I natkirken er der mulighed for både 
stilhed, bøn og meditation samt dialog om 
tro og eksistens eller en snak over en kop 
kaffe. 
Du kan holde dig orienteret om hvad der 
sker i natkirken på: 
www.natkirke-studenterpræst.dk  
 
Natkirkens program  
20.00 Natkirken åbner  
20.30 Natkirkemusik  
21.00-21.55 Reflektorium (se nedenfor)  
21.15-21.45 Bibelmeditation i koret 
22.00 Natkirke nadver  
23.00 Natkirken lukker  
 
Reflektorium  
Er du interesseret i – sammen med andre – 
at udforske det kristne univers og at 
trænge lidt dybere ind i, hvad 
kristendommen rummer, så kom og deltag 
i dialogen!        
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Efter udgivelse af 15 numre har Alexander Wattez Brander 
valgt at forlade posten som ansvarlig redaktør med henvis-
ning til øget ansvarsområde i jobbet og hensyn til familien. 
Vi er alle Alex en stor tak skyldig for det store og engagerede 
arbejde, som han har lagt i udgivelsen af bladet.
Det er derfor med stor glæde, at vi kan meddele at medlem 
af redaktionen, Anni Østergaard Clausen, fra nu af vil være 
vores nye ansvarlige redaktør. Vi siger velkommen til hende 
og håber, at hun på trods af en travl hverdag vil finde tid og 
glæde til det for Hatting så vigtige arbejde.
Mvh. Redaktionsgruppen

Hattingbladet bliver til takket været engagement fra byens 
foreninger samt vores lille, nære redaktionsgruppe.
Vi kunne godt bruge lidt flere hænder i gruppen, både til at 
skrive lidt om det, der sker i Hatting, fotografere byens begi-
venheder og eventuel hjælp til at sætte bladet op. 
Så har du enten en lille journalist-, fotograf eller grafiker-spire 
i maven, byder vi dig velkommen. Måske har du også et par 

ideer til, hvordan vi kan videreudvikle bladet. Evnerne er dog 
ikke så vigtige som din lyst til at bidrage.
Vi lover dig: opgaven er fælles, ikke uoverkommelig - og vi 
forventer ikke, at du lægger flere timer, end du har overskud 
til.
Lad os høre fra dig på redaktion@hattingbladet.dk eller brug 
kontaktinformationen på side 3.

Hattingbladet får ny ansvarshavende redaktør

Hattingbladet har brug for nye kræfter

Arkivfoto fra udkanten af Hatting
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Af: Hans Johansen

Det har gennem flere år været muligt at få gratis hjælp til 
spørgsmål vedrørende brug af pc´er, tablet eller smartphone 
en time om ugen.
Der har det sidste halve år været meget lille efterspørgsel efter 
denne ydelse. Derfor nedlægges IT-caféen med virkning fra 
nytår 2017.
Det får ingen indflydelse på Datastuens øvrige aktivitet, hvor 
der i øjeblikket er ca. 40 kursister fordelt på 5 forskellige hold.
Ledelsen for Datastuen på Hattingcentret

IT-caféen ophører

Af: Bent Hansen

Hatting har nu fået sit eget lille bibliotek. Med god hjælp fra 
flere Hatting borgere, har vi p.t. indsamlet ca. 300 bøger, som 
det er muligt at låne. Biblioteket er beliggende i ’Glasburet’ på 
Hatting Centret (rummet lige til højre, når du kommer ind på 
centret). 
Lånevilkårene er ganske enkle: der ligger en liste, hvor man 
skriver sit navn, titel på bogen og dato for lån og aflevering. 
Der er ingen begrænsning for låneperioden. På grund af det 
begrænsede antal bøger, ser vi helst, at der kun lånes en bog 
ad gangen.
Hatting Centrets Litteraturgruppe administrere biblioteket, og 
vi håber det bliver flittigt benyttet. Hvis det bliver en succes, 
har vi mulighed for senere udvidelse.

Hatting Centrets Bibliotek

Af: Bent Hansen

Torsdag den 15. december kl. 19.00 vil Horsens Harmoniorke-
ster/Hovedgård Blæserne spille julen ind på Hatting Centret.
Programmet er følgende: Orkestrene lægger ud med at spille 
nogle kendte potpourrier og andre muntre melodier, derefter 
får vi kaffe/the med kage, og til slut vil der blive spillet juleme-
lodier, så vi rigtig kan komme i julestemning.
Tilmelding kan ske på tilmeldingslisten på Hatting Centret el-
ler i dagtimerne til aktivitetsmedarbejder Anne-Mette Klausen 
på tlf. 24 95 90 33. Prisen er 40 kr.

Julekoncert på centret

www.tfskov.dk

entreprenørforretning • 7565 3188 • fynbo-as.dk

Jord · Kloak
Beton · Fundamenter

Belægning
Rottespærre

Separering · Dræn
Skybrudssikring 

Kloakering 
i det åbne land
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Anne-Mette Lund Klausen er ny aktivitetsmedarbejder på 
Hattingcentret.
Centerrådet har den glæde at kunne præsentere og byde vel-
kommen til en ny aktivitetsmedarbejder:
Anne-Mette Lund Klausen medbringer erfaringer fra Aktivi-
teten på Ceres Centret, og fra aktiviteter for beboere på Lin-
dehøj. Anne-Mette har allerede været i gang med sit første job 
på Hatting Centret i forbindelse med temadagen med Tonny 
Landy.
Det var en velbesøgt dag med 70 deltagere, som oplevede en 
veloplagt tenor fortælle og give eksempler fra og om et rigt liv 
med meget sang igennem mere end 60 år i rampelyset. 
Centerrådet på Hattingcentret ser Anne-Mette Lund Klausen 
som en velkommen medhjælp og glæder sig til det fremtidige 
samarbejde.
Anne-Mette Lund Klausen kan træffes på tlf.: 2495 9033 og 
mail: alk@horsens.dk

Ny aktivitetsmedarbejder på Hattingcentret

Kystens Perle
Lovbyvej 31 . 8700 Horsens

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

Manglende Arrangementer og faste aktiviteter

Ved redaktionens afslutning var der desværre ikke modtaget hverken information om Hatting Centrets faste aktiviteter eller 
kommende arrangementer. Dette beklages.

Vi, på redaktionen, opfordrer dermed til at holde øje med opslagstavlen på centret omkring disse, eller kontakt Anne-Mette 
på ovenstående kontaktinformationer
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Bestyrelsen
 
Formand
Peter Uldall Thyssen
40 17 31 65
puthyssen@gmail.com
Næstformand / Teknisk ansv. forsamlingshuset
Carsten Bonde
41 90 60 81
cbo@reitandistribution.dk
Kasserer
Anne Marie Madsen
28 60 91 14
am@elmelund.info
Sekretær
Kirsten Bank Gundersen
22 64 61 67
kp@stofanet.dk
Medlem / Teknisk ansv. forsamlingshuset
Kim Morthorst
28 99 16 55 
kv.morthorst@get2net.dk 
Medlem
Tanja Andersen
20 71 43 38
1tanjaandersen@gmail.com
Medlem
Thomas Bøje
25 22 26 66
thomas.boje@stofanet.dk
Udlejning af forsamlingshus
Heidi Jensen
40 17 64 27      
gastong1@profibermail.dk       

Hatting Vandværk
Hatting Vandværks formand er  
John C. Ullerup, Storegade 33 
Han kan træffes på  
mobil 20 11 35 15 eller 
mail jcu@stofanet.dk
Kassereren hedder Torben 
Eriksen. Det er ham, der har 
med målerregnskab at gøre. 
Han bor på Præstemarksvej 72 og 
har tlf. 75 65 30 27 og 26 39 30 27.
Ved driftsforstyrrelser skal du ringe 
til Kjeld Olesen fra Hatting VVS.
Han har tlf. 75 65 36 22 / 40 44 40 89

Hatting Borgerforening

Af: Tanja Andersen

Kom og vær med til at tænde juletræet, 
store som små med nissehuer på lørdag 
d. 26.11.2016 kl. 16.00 ved SuperBrugsen 
i Hatting. 
Der vil først være lidt underholdning. 
Herefter bliver juletræet tændt, vi syn-
ger et par sange, og derefter vil der være 

Hattings juletræ tændes

Af: Tanja Andersen

Årets nytårskur i Hatting Forsamlings-
hus afholdes i år af Hatting Borgerfor-
ening. 
Kom og ønsk »Godt nytår« til Hatting-
borgere, familie og naboer (andre er 
selvfølgelig også velkomne) på årets sid-
ste dag. Kom mellem kl. 11.00 og 14.00.

Nytårskur d. 31/12 2016 

Af: Tanja Andersen

I år vil vi fra Borgerforeningen gerne 
have HELE Hatting Forsamlingshus 
fyldt op med glade og feststemte folk. 
Kryds derfor allerede datoen af nu, og få 
spurgt dem du kender, om ikke I skal få 
købt billetter til denne fest sammen. 
 
Seniorfest d. 3. marts 2017  
kl. 18.00-23.00 
Vi får dejlig mad fra Korning Kro. Mu-
sik og sang under maden, og senere 
spilles der op til dans. 
Pris 200 kr. 

Årets Forårsfest-weekend 

æbleskiver m.v. 
SuperBrugsen, Hatting Borgerforening 
og Y´s Men’s Club 
står for arrange-
mentet. 
Kom og vær med til 
at give Hatting en 
god start på julemå-
neden.

Der vil, som der plejer, blive serveret:
Sild incl. en snaps og lun leverpostej  for 
50 kr. pr. næse 
Øl 20 kr.
Vand  10 kr.
Snaps 10 kr.
NB. Årets nytårskur er ALTID åben for, 
at andre foreninger eller firmaer fra Hat-
ting kan tilbyde sig som vært.

Forårsfest d. 4. marts 2017  
kl. 18.00-01.30 
De lokale slagtere fra Super Brugsen 
kommer og serverer lækker buffet for 
os igen i år. Og igen i år vil Anders & 
Company sørge for, at vi får os rørt på 
dansegulvet. 
Pris 300 kr. 
 
Billetter til begge dage sælges fredag d. 
20. januar kl. 16.00 - 18.00 i Super Brug-
sen. Efterfølgende kan billetter købes 
hos Anne Marie Madsen mellem d. 7. og  
d. 17. februar. Mail: am@elmelund.info 
eller på telefon nr. 28609114.
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Lørdag, 26. november 
10:00 Julemarked på 
Hatting Centret 
16:00 Juletræet tændes 
 
Søndag, 27. november 
19:00 Gudstjeneste 
 
Søndag, 4. december 
09:30 Gudstjeneste 
 
Torsdag, 8. december 
12:00 Hatting Centrets 
julefrokost  
 
Søndag, 11. december 
19:00 Julekoncert 
 
Tirsdag, 13. december 
19:00 Banko ved 
centerrådet 
 
Onsdag, 14. december 
10:00 Gobi Design sælger 
lækre bolig tekstiler 
 
Torsdag, 15. december 
10:00 Julegudstjeneste for 
før-skolebørn 
19:00 Julekoncert m. 
Horsens Harmonikaorkester 
og Hovedgårdblæserne 
 
Søndag, 18. december 
09:00 Cafeen på Hatting 
Centret har Søndagsåbent. 
09:30 Gudstjeneste 
 
Torsdag, 22. december 
13:30 Julegudstjeneste ved 
Anna Sofie Andersen med 
efterfølgende kirkekaffe 
 
Lørdag, 24. december 
11:00 Juleaften for børn 
14:30 Juleaften 
16:00 Juleaften 
 
Søndag, 25. december 
11:00 Juledag 
 
Mandag, 26. december 
19:00 Anden juledag 
 
 

Lørdag, 31. december 
11:00 Nytårstaffel i 
Forsamlingshuset 
16:00 Nytårsgudstjeneste 
 
Søndag, 1. januar 2017 
16:00 Gudstjeneste i 
Østerhåb Kirke 
 
Søndag, 8. januar 2017 
09:00 Caféen har 
Søndagsåbent 
09:30 Gudstjeneste 
 
Tirsdag, 10. januar 2017 
19:00 Banko v. Centerrådet 
 
Søndag, 15. januar 2017 
09:30 Gudstjeneste 
 
Torsdag, 19. januar 2017 
19:00 Filmaften 
 
Søndag, 22. januar 2017 
09:30 Gudstjeneste 
 
Tirsdag, 24. januar 2017 
14:00 Nytårskur med tale v. 
Olav Hansen 
 
Søndag, 29. januar 2017 
16:00 Kyndelmissegudstjen
este 
 
Torsdag, 2. februar 2017 
17:00 Spaghettigudstjeneste 
 
Søndag, 5. februar 2017 
09:30 Gudstjeneste 
 
Søndag, 12. februar 2017 
09:30 Gudstjeneste 
 
Søndag, 19. februar 2017 
09:30 Gudstjeneste 
 
Søndag, 26. februar 2017 
19:00 Cohen gudstjeneste  
 
Onsdag, 1. marts 2017 
17:00 AskeOnsdag, aske og 
askekors 
 
 
 

Fredag, 3. marts 2017 
18:00 Senior Forårsfest 
 
Lørdag, 4. marts 2017 
18:00 Forårsfest 
 

K
lip ud og hæ

ng på køleskabet 

Rød = Borgerforening/Diverse 
Grøn = Kirken 
Blå = Idrætsforeningen 
Lilla = Hatting Centret 
Orange = Folkedans 

 
 

Kalender for aktiviteter i Hatting 
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Generel mailadresse
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
Line Læsøe
Tlf: 20 73 17 48
line.laesoee@gmail.com

Sekretær
Kai Hüttel
Tlf: 29 84 00 44
huttel@mail1.stofanet.dk

Klubben/Kiosken
Lene Andreasen
Tlf: 76 34 44 26
lenelea@hotmail.com

Badminton
Henning Rasmussen
Tlf: 20 44 53 79
gittehenning@mail.dk

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

Folkedans
Alice Mikkelsen
Tlf: 75 69 10 69
aamikkelsen@hotmail.com

Gymnastik
Hanne Frederiksen
Tlf: 31 33 27 14
perhanne@stofanet.dk

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

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

Hatting IF

Vi ønskede os Hattings 
Lørdag d. 17.09.16 havde vi det største kage-
bord i Hatting i Hatting Hallen.

Igen i år gik alle foreninger i Hatting sammen 
om et arrangement for byen, og det var det 5. 
fælles arrangement. I år fejrede vi det frivil-
lige arbejde, som sker i Hatting -  for uden os 
frivillige var der mange ting, som ikke ville 
fungere, og tilbud som ikke ville eksistere, 
og vi ville gerne både takke de frivillige, som 
allerede tager en tørn, men også på en god 
måde opfordre andre til at give os en time en 
gang i mellem.
Om eftermiddagen bød Borgmester Peter Sø-
rensen velkommen, og derefter kom Ingunn 
Jakobsen fra Sund By på talerstolen. Begge 
talte om vigtigheden af frivilligt arbejde og 
hvor meget det betyder for vores samfund. 
Ingunn Jakobsen kom med en opfordring til 
at melde sig til det frivillige korps – i det om-
fang man nu har tid og lyst til.
Kagebordet, som var sponsoreret både af 
nogle erhvervsdrivende og private, var en 
stor succes med gratis kaffe og sodavand, og 
derudover blev der trukket lod om mange 
fine præmier – også sponsoreret af de er-
hvervsdrivende i Hatting.

Om aftenen var alle de Hatting Borgere, som 
allerede deltager i det frivillige arbejde invite-
ret til fest, hvor mad og drikke var gratis, og 
det var en hyggelig aften med masser af snak 
og underholdning.
Der var underholdning med Voksenkoret fra 
Kirken, Per Frederiksen og Mikkel optrådte 
med Viggo Sommer sange og til sidst var 
der Line Dance.  Derudover var der løbende 
lodtrækning om gevinster - og dem var der 
mange af. 
Alle havde opgaver i løbet af aftenen så som 
at dække bord, lave mad og andet.
Festudvalget takker sponsorer, frivillige, 
Hattingborgere og alle andre for en hyggelig 
eftermiddag og aften.  Sponsorlisten kan ses 
andet sted i Bladet.
Endvidere en tak til Horsens Kommune og 
Horsens Provsti for se positivt på vores an-
søgninger om hjælp til en dag i frivillighedens 
navn i Hatting.
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Hatting IF

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

største kagebord – og vi fik det!!! 

Tak til sponsorerne af Frivillig-
hedsdagen d. 17. september 2016
• SuperBrugsen
• T&E Teknik og El
• Riishøj – ejendomsmæglerfirma
• Würtz keramik
• Tømrerstuen
• Niels Bie – maskinstation
• Hatting Bilcenter
• Lyngsø VVS
• Tømrerfirmaet Skov A/S
• Vagn Pedersen – Maskinfabrik A/S
• Eigil Fynbo A/S
• Bøje Kran og Maskintransport
• Murerfirmaet Christian Andersen
• Hatting Bageri
• Private kage bagere
• KB Bogføring
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Gymnastik

Juletræsfest
i Hatting hallen for alle
søndag den 4. december 2016

Kl. 14.00 – ca.16.30

Kom og vær med til en hyggelig eftermiddag. Her er der mulighed for
at danse og synge, hoppe i hoppeborg og meget mere. Julemanden

kommer og danser med og vi skal synge julesange.
Hele familien er velkommen til julehygge og husk nissehuen.

Der vil være mulighed for at købe kaffe/te m.kage, øl, sodavand og
ikke mindst pølser med brød til gode priser.

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

I prisen er der også en slikpose

Bedsteforældre & Forældre – gratis entré

Med venlig julehilsen
Gymnastikafdelingen 

Hatting IF

Der modtages kontanter og Mobilepay på dagen!
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Gymnastik

Af: Jannie B. Nielsen
 
Jeg var så heldig at blive indstillet til kurset af gymnastikfor-
eningen. Det er jeg mega stolt og glad for. At valget faldt på 
mig, der skulle af sted i år! 
Det var med sommerfugle i maven, jeg tog af sted til Vandel 
Efterskole. Jeg havde læst en del hjemmefra om, hvad kurset 
gik ud på, men det man læser, og det man oplever i virkelig-
heden, kan være to vidt forskellige ting. 
Jeg og 79 andre kursister mellem 14 og 17 år, deraf 62 piger og 
18 drenge, blev modtaget af Tobias, Anne, Frederik, Kristoffer, 
Louise, Lærke og Mathias, som alle har deltaget på de tidlige-
re Verdenshold. Allerede fra starten var der en god stemning. 
”Forfatterhuset”  blev mit hjem den næste uges tid.
Vingsted kurset var en uge med gymnastik, kursusaktiviteter, 
inspiration, hygge og fællesskab.
Allerede på dag 1 blev vi sat over for de første aktiviteter. Der 
blev udnævnt tre hemmelige ”mordere”. I løbet af ugen var 
det deres opgave at ”dræbe” de elever, der ikke var sikre. Man 
var kun sikker, hvis man gik tre-og-tre eller flere sammen. 
Var man færre, kunne morderen fange én, og så kom man på 
”dødslisten”
Alle skulle så holde øje med hinanden og spotte morderen. 
Og hver aften blev der afholdt en retssag for at afgøre, om 
nogen havde  opført sig åbenlyst morderisk nok til at komme 
i fængsel. Jeg blev udnævnt som hemmelig politibetjent og 
skulle sammen med to andre betjente og resten af kursisterne 
opklare, hvem der var de tre mordere. 
Der var også en anden udfordring, og her var omdrejnings-
punktet en original verdensholdstrøje. Den som havde trøjen 

kunne blive udfordret af de andre i alle mulige opgaver. Det 
var kun fantasien som satte grænsen. En af instruktørerne 
blev udfordret i at lave en fransk fletning. Vinderen skrev så 
sit navn på trøjen, og den der på sidste dagen havde vundet 
trøjen flest gange blev den lykkelige ejer af trøjen.
Instruktørerne lavede i løbet af ugen koreografi på drenge, 
pige og fællesserier, som skulle vises for familie og venner til 
afslutningsdagen. Jeg var på springholdet og skulle selvfølge-
lig også vise, hvad jeg havde arbejdet med i løbet af ugen. På 
sidste dagen blev morderne også fundet, og det hemmelige 
politi blev afsløret.
Undervejs på kurset holdt instruktørerne forskellige oplæg 
og foredrag om, hvordan man bruger gymnastikpyramiden 
til at opbygge niveauet til træning, om skadesforebyggelse og 
foreningslære. 
Jeg kan helt klart bruge det, jeg har lært. Man skal pakke tin-
gene ind i noget sjovt, så også det at lave styrketræning bliver 
en leg. 
Jeg kan kun anbefale, at gymnaster 
som får tilbudt kurset, siger JA TAK, 
for det er bare en »Once in a Life-
time« oplevelse, som giver så meget 
både socialt og fagligt.  
Hvis jeg fik muligheden for at del-
tage igen, ville jeg helt klart sige JA.

Endnu engang 1000 tak, fordi 
gymnastikforeningen valgte mig.

Vingstedkurset er uddannelse og 
”once in a lifetime”- oplevelse i ét

www.amalielund.dk
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Gymnastik

Redaktionen søger hjælp
Da den ansvarshavende redaktør har valgt at stoppe ved årets 

udgang, søger vi stadig frivillige, der vil hjælpe med at lave 
vores fine blad. Kontakt redaktion@hattingbladet.dk 

 eller et af telefonnumrene på side 3.

Af: Hanne Frederiksen
På vegne af gymnastikbestyrelsen

Efter længere tids sygdom, afgik Niels Juul Nielsen desværre 
ved døden i starten af oktober måned.
Niels var igennem flere år en stor del af gymnastikafdelingen 
som instruktør. Han var gennem tiden, bl.a instruktør for et 
drengespringhold, som han navngav ”Turbodrengene”, og 
navnet på holdet  passede fint på det tempo Niels satte i hol-
det og drengene – der var nemlig fart over feltet. Niels havde 
som instruktør et stort overblik og en dygtig pædagogisk til-
gang til børnene. 
Ud over at være en aktiv instruktør, var Niels altid utrolig 
hjælpsom i foreningen. Niels var en stor hjælp til vores gym-
nastikopvisninger, hvor han havde det store overblik over 
redskaberne,  som skulle slæbes frem og tilbage over gulvet 
og også en stor hjælp, når alle vores redskaber skulle flyttes fra 
gymnastiksalen og over til hallen. Niels var aldrig bange for 
at give en hånd med, og det har vi i gymnastikafdelingen sat 
utrolig stor pris på. Niels vil blive savnet og vi sender Niels’  
familie vore bedste tanker. Æret være Niels’ minde.

Mindeord om 
Niels Juul Nielsen

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 !

v. Ruth Christensen
Smedebakken 6, Hatting • 8700 Horsens

DAGLIG RENGØRING
HOVEDRENGØRING

FLYTTERENGØRING
GAVEKORT UDSTEDES

Hyldemarken 3
8700 Horsens 60 64 05 60

·Indendørsmaling
·Tapetsering
·Udendørsmaling
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Folkedans

Kontingent for hele sæsonen er 600 kr. 
Eller man kan vælge at betale 35 kr. pr. aften 
 
Åben danseaften: mandag den 7. november

 
Juleafslutning: mandag den 12. december 
Med æbleskiver, julegløgg og kaffe/te 
Start igen mandag den 2. januar 2017 
 
Afslutningsfest: mandag den 27. marts 2017 
kl. 18.00 - Med sild, smørrebrød og kaffe/te 
 
Tur til Bornholm 5 dage den 11. til 15. juli 2017.

VINDUER
- din online vinduesmester

Vinduer	  og	  døre	  med	  og	  uden	  montage	  
Se	  mere	  på	  www.ja-‐vinduer.dk	  
	  
Eller	  ring	  :l	  Johnny	  -‐	  	  26858962	  

Bestyrelsen
 
Formand
Alice Mikkelsen
Tlf: 75 69 10 69
aamikkelsen@hotmail.com

Næstformand
Käthe Christensen
Tlf: 75 65 02 69
marsvej60@hotmail.com

Kasserer
Willy Sewerin
Tlf: 29 89 36 92
willysewerin@profibermail.dk

Medlem
Christian Hartvigsen
Tlf: 75 64 28 97      
a.c.hartvigsen@stofanet.dk       

Medlem
Henning Pleshardt 
Tlf: 29 87 19 40 
hhples@outlook.dk

Kom til folkedans
Af: Willy Severin

Vi danser hver mandag kl. 19.30 til 21.45 – afbrudt af kaf-
fepause fra 20.30 til 21.00. Så husk kaffekurven!  Kolde øl og 
vand kan købes.  

Vores danseleder er Anchen Junker Sørensen. Spillemæn-
dene er Henning Pleshardt, Stephan Hansen og Palle Mikkel-
sen. Det er aldrig for sent at starte med folkedans! Start gerne 
på mandag eller evt. efter nytår. - Det er for såvel nybegyndere 
som øvede, enlige og par.  
Hvis du ikke kan komme hver mandag, kan der vælges at 
betale pr. aften. 
Du må prøve 3 gange helt gratis, - så mød op! og prøv!                                
Alle er meget velkomne.

Program 2016-17
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Af: Aase Thyssen

Hatting Sogns Lokalhistoriske For-
ening havde den 8. oktober 2016 25 års 
jubilæum. I den anledning havde for-
eningen åbent hus lørdag eftermiddag 
på Hatting centret. Der var et lille trakte-
ment, som køkkenleder Anne Marie var 
så sød at arrangere, hvilket vi var meget 
taknemmelige for. Arrangementet blev 
sponsoreret af Sydbank Fonden, som er 
foreningens bankforbindelse. 

Der mødte cirka 70 personer op for 
at gratulere foreningen. Det var rigtigt 
dejligt at se alle, og det var dejligt, at så 
mange af de tidligere bestyrelsesmed-
lemmer kom. De viste dermed, at de 
fortsat har interesse for foreningen.  

Det var ikke kun foreningen, der 
havde 25 års jubilæum. Foreningens 
formand Hans Quorning har været for-
mand for foreningen i alle 25 år. Hans 
er ikke hjemmefødning i Hatting, men 
alligevel har han kastet sig ud i at få styr 
på Hattings fortid. Hans har været den 
helt store gevinst for byen som helhed, 
derfor blev han også udnævnt som for-
eningens første æresmedlem med orde-
ne: ”Hans Quorning. Vi udnævner dig 
herved til æresmedlem af foreningen 
Hatting Sogns Lokalhistorie i Hatting, 
og beder dig modtage denne ærespris 
som et bevis for den taknemlighed, vi 

føler for det samvittighedsfulde arbejde, 
du har udført i vores forening gennem 
25 år”.  

Ifølge protokollen fra stiftende gene-
ralforsamling, blev Olav Hansen valgt 
som revisor for foreningen, det er han 
endnu. I de 25 år Olav har revideret 
regnskabet, har han ”kun” fået et rund-
stykke uden smør til mødet. I dagens 
anledning fik Olav en lille blomst som 
en beskeden påskønnelse.

Poul Aage Bie holdt tale og fortalte, at 
han havde været til møde i år 1965 med 
nogle høje herrer om nedsættelse af et 
lokalarkiv for Hatting-Torsted. Der blev 
lavet referat for mødet, men han har 
aldrig hørt fra det siden. Referatet er nu 
et gulnet dokument, som lokalarkivet 
fik overdraget.  

Vi havde nogle hyggelige timer, det 
håber vi også vore gæster havde. 

Efterfølgende har Hans udtrykt, at 
han ville ønske, han kunne have rejst sig 
op for at sige tak, fordi I kom: ”Tak til 
alle fra Hans”.

Jubilæum i Arkivet

Bestyrelsen
Formand
Hans Kvorning
Storegade 2
Tlf: 29 88 65 31
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

Åbningstid
Arkivet har åbent den første tirsdag i må-
neden fra kl. 19.00 til kl. 21.00 i lokalerne i 
kælderen på Hattingcentret.

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

Redaktionen søger hjælp!

Vi, på redaktionen, har brug for ekstra 
hænder, øjne og ører, der vil være med 

til at 
dække begivenhederne i Hatting med 
tekst og fotos.  Har du en journalist- 

eller fotografspire i maven, så kontakt 
redaktion@hattingbladet.dk
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Af: Aase Thyssen

Hvor er vi heldige her i byen, at vi har så 
god en daginstitution og skole. 
Først om børnehaven Solstrålen, som 
børnehaven hedder, hvilket navn er per-
fekt til denne børnehave. Det dagtilbud 
børnene bliver tilbudt i Solstrålen er ikke 
bare et pasningstilbud. Det har jeg ople-
vet, både da jeg i sin tid kom i Solstrålen 
for at hente børnebørn, men jeg har 
også været så heldig, at jeg to år i træk 
har fået lov til at arrangere aktivitet for 
Solstrålen i Bygholm Park. Jeg oplevede, 
at der blev givet børnene mulighed for 
læring, udvikling og samvær. De fik 
mulighed for at se verden sammen med 
nye voksne.  

Det var en flok super glade børn, jeg 
mødte. For det første var det tydeligt, 
at der var styr på børnene, de gik pænt 
i række to og to. De to forreste børn 
havde et banner, der var lavet af bør-
nene, med relation til OL, det var ugens 
emne i Solstrålen. De havde lavet en 
slagsang, som de højlydt sang. Jeg kan 
ikke sige andet, end forberedelserne var 
i orden. Med den forventnings glæde 
der var lagt for dagen, kunne det være et 
spørgsmål, om jeg og 3 hjælpere kunne 
leve op til det. 

Fakta er, at fysisk aktivitet er enhver 
form for bevægelse, der øger energifor-
bruget. Jeg skal love for, at der blev lagt 
energi i enhver bevægelse.  Om de var 
trætte, da de kom hjem, ved jeg ikke, 
men i de 6 timer, de var i Bygholm Park, 
var de i fysisk aktivitet, kun lige afbrudt 
af en spisepause, som de næsten ikke 
have tid til.   

Inden børnene tog hjem fik de føl-
gende bevis: Kæmperne i Solstrålen har 
i 2015 gennemført orienteringsløb, hvor 
der blev fundet poster med dyr, løbet en 
sprintbane og gennemført en Midgårds-
orm på Slangebjerget. I 2016 havde vi 
nogle opvarmningslege, og nåede ikke 
Midgårdsormen. På trods af dagens 

høje aktivitetsniveau, var der plads til, at 
slagsangen kunne synges til afsked. 

Der kom efterfølgende en pædagog, 
og sagde, jeg er også blevet inspireret 
ved at være med i dag.

Men det stoppede ikke med Solstrå-
len. Dagen efter arrangerede Horsens 
Orienteringsklub naturløb for 850 sko-
lebørn i Bygholm Park. Det var en rigtig 
stor glæde, at jeg kunne stå og starte den 
ene elev efter den anden, vel vidende: 
De er fra Østerhåbskolen, Hatting af-
deling. Der var en klasse, der mente, de 
kendte mig fra et besøg i Lokalarkivet. 
Når de nu kendte mig, mente de, at det 
ikke var nødvendigt, at de fik instruk-
tion før de startede; det var vi nu ikke 
enige om. 

Også her oplevede jeg, at Hatting 
lærerne motiverede eleverne til den 
strukturerede fysiske aktivitet, som var 
dagens bud. Jeg oplevede, at eleverne 
virkeligt havde haft glæde af oplevelsen. 
Rigtig mange kom efterfølgende for at 
fortælle, at det var gået godt. Nogle ville 
også gerne vide, hvordan går det, er du 
ikke snart færdig med at starte, osv.?

I løbet var der indbygget konkurren-
ce, hvor man som klasse kunne vinde. 
Det var meget tydeligt, når vi startede 
deltagerne, at Hatting eleverne havde 
meget fokus på den sociale relation, der 
var i at være et hold, at alle skulle del-

tage i fællesskabet, der var ikke en, som 
stod tilbagelænet og sagde, det her gider 
jeg ikke. Min konklusion er, at eleverne 
i Østerhåbskolen, Hatting afdeling er 
godt på vej til et sundt liv. 

Det er mindre afgørende, hvilken 
type fysisk aktivitet man vælger at dyr-
ke, det afgørende er, at man vælger no-
get, man syntes er sjovt. Hattings skole-
elever er godt begyndt med motivation 
fra lærerne. Men det er også dejligt, når 
den fysiske aktivitet fortsætter i fritiden i 
Hatting Idrætsforening eller ved Hatting 
Spejderne. 

Institutioner for børn og unge i Hatting
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Af: Aase Thyssen

Tirsdag den 2. august 2016 arrangerede foreningen udflugt til 
Svostrup Kro og Høgdal Museum.
Tidligere har vores udflugter været arrangeret som en efter-
middagstur, derfor var vi spændte på, om vi fik tilmeldinger 
i år, hvor vi havde arrangeret en ”heldags” tur. Der tilmeldte 
sig 44 deltagere til turen, og vi har kun fået ros for turen fra 
deltagerne.

Vi startede fra Hattinggård klokken 10.00. Vi kørte omkring 
Mossø, som byder på et stykke af Danmarks smukkeste na-
tur, og gennem rigtig mange spændende småbyer. Her var vi 
glade for, at vi havde en dygtig chauffør. Vi var tæt på hustage 
og hushjørner, når vi skulle rundt i de små byer. Natur og 
småbyer slugte alles opmærksomhed så meget, at vi næsten 
ikke kunne synge de medbragte sange -  det gik bedre med at 
synge på hjemvejen. 

Svostrup kro, som var turens første mål, er Danmarks 
ældste pramdragerkro. Den blev kongelig privilegeret i 1835. 
Børge havde fået ”krofatter” til at fortælle om kroens historie: 
Svostrup Kro opstod da Gudenåen stadig var en vigtig færd-
selsåre. Pramdragere og handelsfolk færdedes livligt op og 
ned langs Gudenåen og benyttede kroen som spise- og hvile-
sted. ”Krofatter”, som hedder Niels Løgager fortalte videre, 
at han havde købt kroen i 1981 og drevet kroen siden. Man 
kunne tydeligt mærke, at Niels er en stor beundrer af gamle 
dages dyder og værdier, af alle hverdagenes oplevelser. Han 
føjede rigtig mange anekdoter om det til sin fortælling. Han 
fortalte også om sin samlermani, ting og sager som kroen var 
fyldt med, og indbød til at vi efter middagen kunne gå rundt 
overalt og være godt nysgerrige.

Vi spiste en meget lækker pramdragergryderet serveret i 
kobbergryder. Inden vi fik den serveret, fortalte Niels, at kødet 
i vores gryder var noget forbedret i forhold til det kød, der var 
i de oprindelige pramdragergryder.  Nogle smagte også på 
kroens hjemmelavede øl.

På turen rundt på Svostrup kro kan kun siges, at der var 
skabt en nostalgisk stemning af gamle dage, masser af gamle 
ting fra fortidens livskvalitet. Det var en oplevelse at gå rundt 
og se alle fortidens minder: de gamle bygninger, værelserne 
med himmelsenge - engang har de været fyldt med hø - gamle 
stuer, købmandsdisk fra velmagtsdagene, kro Anes gamle 
kammer, lillestuen med den gamle kakkelovn og masser af 
landbrugsredskaber. Alt det vi oplevede ved at gå rundt på 
kroen, på gårdspladsen og i porten, stod i skærende kontrast 
til den levende og smukke natur ved Gudenåen, der løber lige 
igennem haven til kroen. Ved åen var der stadigvæk rebrester 

fra pramdragernes tid. Det er noget af en højtidelig følelse, når 
man står med et sådant reb i hånden.

Næste mål på turen var Høgdal Museum. Det er et sted, 
der skal opleves, der emmer af historie. Samtidig ligger mu-
seet i en storslået natur, så køreturen fra Svostrup var absolut 
lige så spændende som turen dertil. 

Guiden der viste rundt fortalte: Høgdal er en perle. Det 
oplevede vi også. Hun fortalte videre: Historien kan føres 
tilbage til 1700-tallet. Det startede med et hus i 1796, da Salten 
by blev udskiftet, og befolkningen blev tvunget til at bosætte 
sig længere væk. Huset var et syv fags hus med lyngtag, og 
er siden da gået i arv fra far til søn igennem fem generationer. 
For hver generation er der blevet bygget noget op, så det i dag 
er en flot firelænget gård. I det oprindelige hus var der plads 
til familien, en lo og en lade. Ud over landbruget ernærede 
familierne sig rigtig meget med træ, hvor de især fremstillede 
træsko. Det var på det tidspunkt, da de overtog landbruget, 
ikke nogen særlig god jord, derfor fik de også et stykke skov 
tillagt gården. Når man ernærede sig ved skov- og landbrug, 
blev man kaldt ”Skovlovringer”. Det gik Høgdalfamilierne 
rimeligt godt. Når de tog rundt i landet for at sælge deres træ-
arbejder undgik de brændevinen. De havde altid fortjenesten 
med hjem. Der har altid boet mange på gården: i 1884 boede 
der 3 generationer samt karl og pige. 

De sidste ejere var to brødre Jens og Peder. De overtog går-
den efter faderens død i 1927. På det tidspunkt blev gården 
drevet som et typisk skovlandbrug. Under Jens og Peter stop-
pede udviklingen total, og vi blev sat 100 år tilbage i tiden. De 
mente, at de skulle gøre, som deres far havde gjort. Da vi gik 
igennem udhusene, fik vi vist de gamle land- og skovbrugs-
metoder, køerne blev tøjret, kunstgødning kom ikke i brug, 
maskiner holdt de sig langt væk fra. 

I stuehuset blev vores forundring ikke mindre. Synet af 
datidens interiør, samtidig med at guiden fortalte, der var ikke 
indlagt vand, varme eller el.  End ikke et lokum havde de, de 
brugte grebningen. De sov sammen i dobbeltseng - forståeligt, 
da huset kun blev opvarmet af et brændekomfur i køkkenet. 

Trods deres sparsomme levevis opkøbte de skovarealer, så 
ejendommen kom helt op på 200 tønder land. Herudover drev 
de to brødre lidt privat bankvirksomhed. 

Efter rundvisning og fortælling var der kaffe med hjemme-
bagt kringle.

Besøget sluttede med forskellige aktiviteter, dels sang, dels 
træskoskæring, dels at lave et tov. Til det sidste fik vi oplevet, 
at der gik ungdom i Børge. Han løb frem og tilbage på gårds-
pladsen med garnerne til såkaldte dugter. 3 dugter blev slået 
sammen til en line og efter lidt drejeri blev det til et tov. 

Hatting lokalhistoriske forenings udflugt
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Alt i alt en meget speciel oplevelse. De to brødre på Høgdal 
fik også en til at tænke på Søren Ryges fjernsynsudsendelse 
med Anders og Julius.   

Ved den sidste brors død overgik ejendomme til staten, og 
ejes i dag af Naturstyrelsen og drives af frivillige. Det er impo-
nerende det arbejde de frivillige lægger af timer på stedet. Det 
være sig vedligeholdelse, markarbejde, rundvisninger, aktivi-
tetsdage. Der er fortsat dyr på gården, så den besøges mindst 
to gange om dagen af de frivillige. En perle der i høj grad var 
et besøg værd. 

Indkaldelse til Generalforsamling

Ordinær generalforsamling holdes onsdag den 22. februar 
2017 kl. 19.30 på Hattingcentret.
På denne aften er arkivet åben fra klokken 18.30.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Valg af bestyrelse
5. Valg af suppleanter
6. Valg af revisor
7. Fastsættelse af kontingent
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 
være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlin-
gen.
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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

Private og Industriområder

Fræsning Græssåning

Hatting IF - Team Frivillig  
- nu også på facebook 
Af: Line Læsøe

I HIF regi har vi af og til brug for en håndsrækning! Det kan 
være ved afholdelse af større arrangementer, hvor der er brug 
for hjælp til at passe cafeteriet eller en salgsbod, eller nogen 
der vil bage en kage. Det kan også være kompetente hænder 
til lidt tømrerarbejde eller andre vedligeholdelse opgaver, som 
alle bidrager til at holde vores faciliteter i god stand. Eller no-
get helt tredje....

Derfor vil vi nu oprette Team Frivillig for dig, som gerne 
vil bidrage aktivt med en håndsrækning til dit lokal samfund, 
uden du nødvendigvis har lyst til at have en permanent rolle i 
forenings regi. 

Når du melder dig som aktiv i Team Frivillig er du ikke 
bundet af flere opgaver end du har tid og lyst til. Du tilkende-
giver udelukkende din INTERESSE og LYST til at bidrage når 
vi mangler hænder, og du kan melde fra og til, når vi efter-
spørger hjælp til forskellige opgaver. 

Altså er det helt uforpligtende at være medlem! Og til gen-
gæld får du muligheden for at blive en aktiv del af sammen-
holdet omkring idrætsforeningen i vores by.
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Et par glade frivillige fra Team Frivilligs salgsbod på stadion i sommers.


