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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 Maj 
2016. Deadline for indlevering 
af stof til næste nummer er 

søndag 24. april 2016

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. 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 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 

24.04.16 
31.07.16 
30.10.16

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: Alexander Wattez Brander
Ansvarshavende redaktør

Alt imens dette blad er blevet puslet 
sammen, går tiden bare. Tiden går hele 
tiden, nogle gange synes man, at tiden 
går for langsom, andre gange alt for 
hurtigt. Nogle gange vil man ønske, 
man kunne skrue tiden tilbage og andre 
gangen tiden frem. Det er såmænd ikke 
fordi, jeg ville lave pokkers meget om, 
hvis det var muligt at gå baglæns i tiden, 
og dog. Jeg har selvfølgelig begået nogle 
dumheder, som man bagefter fortryder 
noget så inderligt, men omvendt, hvis 
man ikke begår dumheder og lærer af 
sine fejl, så begår man sikkert bare dum-
heden på et andet tidspunkt. Som barn 
synes man ofte, at tiden går for lang-
somt, man er utålmodig og de voksne er 
bare nogle dumme nogle. Som teenager 
går tiden nogle gange for langsomt og 
andre gange alt for hurtigt, alt efter om 
man skal noget sjovt, eller noget der er 
kedeligt. Når man flytter hjemmefra kan 
tiden bare komme an, der er masser af 
den. Men så bliver man klogere, nu skal 
man bruge tid på at gøre rent, vaske tøj, 
lave mad og meget mere. Man begynder 

at få partnere i livet og måske finder 
man den eneste ene. Man stifter måske 
familie og så er det først, at det bliver 
tydeligt, hvor hurtigt tiden går. Inden 
jeg fik børn tænkte jeg ikke videre over 
at tiden gik, men som man følger sine 
børns opvækst, så bliver man først klar 
over, at tiden bare går og går helt af sig 
selv. Man kommer måske til et punkt 
hvor børnene er blevet så store, at de 
selv flytter hjemmefra og stifter familie, 
selvom man så igen synes at tiden går 
hurtigt, så går den jo lige så hurtigt, som 
mens børnene boede hjemme. Der er 
mange ting, vi ikke kan være sikre på, 
men både nu og i fremtiden, går tiden 
lige nøjagtig på samme måde som den 
har gjort i mange år.

Hvor vil jeg så hen med denne snak 
om tid? Jo, det er såmænd ganske sim-
pelt, det er en venlig reminder til jer alle 
om, at tiden er en faktor, som vi ikke 
kan styre. Derfor skal man, så vidt mu-
ligt, prioritere tiden, så man føler man 
får mest ud af den. Husk at stoppe op 
ind imellem og nyd nuet, for det kom-
mer ikke igen. Jeg håber dog alligevel 
at du, kære læser, benytter en del af din 
tid, til at læse vores fine blad.

Når tiden bare går
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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. 9 marts, 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

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

Åbent Hus i Dagplejen

Hyldemarken 3
8700 Horsens 60 64 05 60

·Indendørsmaling
·Tapetsering
·Udendørsmaling



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

v. Ruth Christensen
Smedebakken 6, Hatting • 8700 Horsens

DAGLIG RENGØRING
HOVEDRENGØRING

FLYTTERENGØRING
GAVEKORT UDSTEDES
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Vær med i Sogneindsamlingen 2016 

Søndag den 13. marts afholder Folkekirkens Nødhjælp den 
årlige husstandsindsamling, til bekæmpelse af sult.
Indsamlingen sætter i år fokus på kvinder i verdens fattigste 
lande. De indsamlede midler går til at hjælpe dem til at skabe 
sig en værdig fremtid. 
Folkekirkens Nødhjælp siger: ’’Når vi styrker kvinderne, kommer 
det både dem selv, deres børn, familie og lokalsamfund til gode.’’ 
Del din søndag med verdens fattigste kvinder og meld dig 
som indsamler hos vores indsamlingsleder:
Grethe Laursen
Tlf: 75653210 el. e-mail: wlaursen@stofanet.dk  
Vi samler ind fra kl. 10.30 – 12.30 
Indsamlingen begynder og slutter i konfirmandstuen. 

I 2015 gik mere end 20.000 frivillige indsamlere på gaden til fordel 
for Folkekirkens Nødhjælps arbejde og indsamlede 14 mio. kroner.
Foto: Mikkel Østergaard

Nyt fra kirken

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 !

I Etiopien opsamler en ny dam regnvand, så kvæghyrderne 
ikke længere behøver at vandre med deres dyr i 
tørtiden. Det betyder færre konflikter med naboerne 
– og børnene kan blive i skolen hele året.
Foto: Tinbit Amare Dejene
 

Spaghettigudstjenester
Torsdag 10. marts kl. 17.00
Torsdag   7. april   kl. 17.00

Alle er velkomne.  
Vi begynder med en kort gudstjeneste i Hatting Kirke kl. 17.00 
tilrettelagt så selv de mindste kan være med.
Derefter går vi i præstegåden, 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 bedes I melde jer til senest 
dagen før til: 
Tove Schack-Nielsen e-mail: schack-nielsen@profibermail.dk
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 Skærtorsdagsgudstjeneste

Torsdag d. 24. marts kl. 17.00 er der skærtorsdagsgudstjeneste 
med efterfølgende spisning i konfirmandstuen. 
 Pris for deltagelse i spisning: 65 kr. for voksne og 30 kr. for 
børn under 14 år. 
Tilmelding til Grethe Laursen, senest den 17. marts på tlf: 
75653210 el. e-mail: wlaursen@stofanet.dk 

Minigudstjeneste         
Påske  for før-skolebørn (dagplejebørn, børn som går hjemme, 
børn i børnehave, børn i legestue) torsdag den 17. marts kl. 
10.00. Gudstjenesten varer ca. 1/2 time.

Mødrecafé og legestue
Mød op og vær med til et par timers hyggeligt samvær med 
andre mødre og deres børn. 
Det foregår i konfirmandstuen den sidste onsdag i hver må-
ned kl. 10.00-13.00.
 Kontaktperson: Anne-Mette Holst Würtz tlf: 61 38 21 81

Konfirmandforældreaften
Tirsdag den 8. marts kl. 17.00 indbydes alle konfirmandforæl-
dre til et møde om årets konfirmation. Vi mødes i kirken. 

2. Pinsedag i Lunden
Mandag den 16. maj kl. 10.00 fejrer vi 2. Pinsedag med en fæl-
les friluftsgudstjeneste for alle de 30 sogne i Horsens Provsti. 
Gudstjenesten finder sted i Lunden, Sundvej, Horsens

Efter gudstjenesten byder menighedsrådet i Hatting på fro-
kost i det grønne. Alle er velkomne til at deltage, men vi vil 
selvfølgelig gerne vide, hvor mange vi skal sørge for mad til, 
så tilmeld jer til Grethe Laursen på tlf: 75653210 el. e-mail: 
wlaursen@stofanet.dk senest den 11. maj. 

Årets konfirmander i Hatting Kirke:
Søndag den 1. maj 2016 kl. 10.00 konfirmeres: 
André Maj Rasmussen 
Frederik Højgaard Nielsen 
Lucas Kramme Feldt 
Maria Stenholt Brogaard 
Mathilde Værnholt Dahl 
Mette Krogslund Rasmussen 
Thomas Møgelvang Jensen 

Nyt fra kirken
Gudstjenesteliste 

Februar
Søndag 28. kl. 19.00
3. s. i fasten 
v/ SKH

Marts
Søndag 6. kl 9.30
Midfaste. Kor
Tirsdag 8. kl. 13.30
Hatting Centret
Torsdag 10. kl. 17.00
Spaghettigudstjeneste 
m. børnekor
Søndag 13. kl. 9.30
Mariæ bebudelses dag
Torsdag 17. kl. 10.00
Påske for før-skolebørn
Søndag 20. kl. 10.00
Palmesøndag 
v/ ABB
Torsdag 24. kl. 17.00
Skærtorsdag
Fredag 25. kl. 9.30
Liturgisk Langfredag
Søndag 27. kl. 9.30
Påskedag 
Kirkekaffe efterfølgende
Mandag 28. kl. 19.00
2. påskedag 
v/ ABB

April
Søndag 3. kl. 9.30
1. s. e. Påske 
v/ SKH
Torsdag 7. kl. 17.00
Spaghettigudstjeneste 
m. børnekor
Søndag 10. kl. 9.30
2. s. e. påske 
v/ ABA
Søndag 17. kl. 9.30
3. s. e. påske 
v/ ABA
Fredag 22. kl. 9.30
Bededag 
Kirkekaffe efterfølgende
Søndag 24. kl. 19.00
4. s. e. påske

Maj
Søndag 1. kl. 10.00
Konfirmation
Torsdag 5. kl. 9.30
Kristi himmelfarts dag
Søndag 8. kl. 9.30
6. s. e. påske 
v/ABA
Søndag 15. kl. 9.30
Pinsedag
Mandag 16. kl. 10.00
2. Pinsedag. 
Provstigudstjeneste 
i Lunden
Tirsdag 17. kl. 13.30
Hatting Centret
Søndag 22. kl. 9.30
Trinitatis søndag 
Kirkekaffe efterfølgende
Søndag 29. kl. 19.00
1. s. e. trin

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.

Hvor intet er anført, har Anna Sofie Andersen tjenesten.
ABA – Anne Bro Assenholt
ABB – Annette Brounbjerg Bennedsgaard
SKH – Sara Klaris Huulgaard  

Moderne 
kursusfaciliteter
i naturskønne
omgivelser

Bygholm
Landbrugsskole & Kursuscenter

Tlf. 75621799     bygholm.dk
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Nyt fra kirken

     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

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
Anna Sofie Andersen holder ferie i 
uge 15.
Under ferie og friweekender passes 
embedet af præsterne Torsted:
Sognepræst Anne Bro Assenholt 
Tlf. 60 73 13 05 Email: aa@km.dk
Sognepræst Sara Klaris Huulgaard 
Tlf. 21 54 72 71 Email: sakh@km.dk
Provst Annette Brounbjerg  
Bennedsgaard 
Tlf. 20 46 99 97 Email: abb@km.dk

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

Lærke Gade Villemoes
Tlf: 50 50 24 34

Organist
Ulla Gade
Tlf: 75 62 81 24

Menighedsrådet

Menighedsrådmøder
Tirsdag den 1. marts
Tirsdag den 12. april
Tirsdag den 10. maj
Møderne afholdes i konfirmandstuen i 
præstegården, begynder kl. 19.00 og 
er åbne for alle. 

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 

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

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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Kystens Perle
Lovbyvej 31 . 8700 Horsens

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

Onsdag d. 2. marts kl. 19.00 taler fhv. 
udenrigsminister Per Stig Møller om Kaj 
Munk.
Det foregår på Hattingcentret, Smedebak-
ken 1.
Det er et fælles arrangement mellem Hat-
ting Menighedsråd, Hatting Y´ men Klub 
og Centerrådet ved Hatting Centret.
Per Stig Møller er politiker og litterat, 
dr.phil. 
Fra 1984 til 2015 var han medlem af Folke-
tinget for Det Konservative Folkeparti og 
har beklædt flere ministerpoter: fhv. Uden-
rigsminister, Miljøminister, Kirkeminister 
og Kulturminister.
Per Stig Møller har således en lang politisk 
karriere bag sig. 
Desuden har Per Stig Møller også skrevet 
flere bøger samt har en stor foredragskar-
riere. 
Især kan nævnes flere bøger om Kaj Munk, 
bl.a. bøgerne: ” Kaj Munk” og ”Aldrig skal 
Danmark dø ”
Per Stig Møller fik Rosenkjærprisen i 2001.
Det er således en spændende aften, der 
venter onsdag d. 2. marts kl. 19.00 på Hat-
tingcentret,
Pris for foredrag og kaffe er 40 kr.
Tilmelding senest fredag den 26. februar 
på listen på Hatting Centrets opslagstavle, 
aktiviteten tlf. 24959033, eller mail kw@
horsens.dk, wlaursen@stofanet.dk  
Tilmelding absolut nødvendig da der 
max. er plads til 90 personer.

Per Stig Møller kommer til Hatting

www.amalielund.dk
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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.

Af: Gry Thorstensen
Dancestudio LN Hatting

I weekenden d. 16.-17. januar blev der 
afviklet Jyllandsmesterskaberne 2016 i 
Disco Dans og Hip Hop i Ry-hallerne. 
Der var flere hundrede deltagere fra 
hele Jylland til stævnet og der blev 
danset og kæmpet til sidste sekund på 
dansegulvet.

Det blev en helt fantastisk weekend 
for Dancestudio LN både i Hatting & 
Kolt, hvis dansere samlet vandt hele 10 
Jyllandsmesterskaber, 8 sølvmedaljer og 
6 bronzemedaljer.

Jyske mestre fra Hatting blev Freja 
Søvang I Disco Solo voksen (afbilledet 
øverst), Marie Rühne & Cecilie Ankjær 
Olesen i Disco Duo Børn 1 og for andet 
år i træk Mille Christiansen & Victoria 
Ulsøe i Disco Duo Børn 2.

Sølvmedaljevindere blev Ida Nielsen 
i Junior 1, Mille Heidal Børn 2,  Emma 
Iversen & Freja Søvang i Voksen duo.

Bronzemedaljevinder blev Liv Tho-
massen i Børn 2 Superkonkurrence, 
Emma Iversen i Voksen, Mia Christen-
sen i Minibørn, Mille Heidal & Cecilie 
Stærmose I Junior 1 Duo.

Danserne træner til dagligt i Hatting 
Forsamlingshus og undervises af danse-
lærer Gry Thorstensen.

Skulle man have lyst til at prøve 
kræfter af med at danse Disco, MGP-
børnedans, Retrodance 30+, Funk eller 
Hip-Hop starter danseskolen 8 ugers 
forårssæson d. 5. & 7. april, hvor alle er 
velkomne.

Jyske Mestre i Disco Dans
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LÆRLING SØGES 
til start forår 2016

Jord · Kloak
Beton · Fundamenter

Belægning

KONTAKT:
Hans-Henrik Lauridsen 
på tlf. 26 30 80 90 STINE

Fastelavn 2016 ved SuperBrugsen
Af: Alexander Wattez Brander
Ansvarshavende redaktør

Traditionen tro afholdt Brugsforeningen deres årlige fastelavn 
søndag 7. februar. Der var dukket rigtig mange udklædte børn 
op, vejret var også med arrangementet, det var væsentligt 
varmere end de sidste par år. Der var rigtig mange flotte og 
kreative udklædninger og det tog ikke lang tid fra tøndeslag-
ningen blev frigivet til den første tønde var blevet ramt af vel-
placerede slag og så småt led under det. Selvom nogle tønder 
var længere tid om at blive slået i stykker, så lykkedes det alli-
gevel til sidst og der kunne kåres kattekonger, -dronninger og 
bedste udklædning. Da alle tønderne var blevet tilintetgjort, 
var der sædvanen tro fastelavnsboller til alle fremmødte, sam-
men med sodavand til børnene, en kop kaffe og en lille skarp 
til de voksne. Der var også slik til alle børn og en flødebolle, til 
de der ønskede det. Se et billede af alle de kårede på bagsiden 
af dette blad. Tak til Brugsforeningen for at afholde dette ar-
rangement, der kan trække rigtig mange mennesker til Brug-
sen til en hyggelig formiddag.
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Hver mandag 
Kl. 9.15 - 10.15
Linedance i cafeen v/ Diana Sørensen 
Kl. 10.30
Gymnastik og sang i caféen v/ Ellen 
Bertelsen og Edith Eriksen
Kl. 12.00 - 14.00
EDB v/ Aase Thyssen og Kristian Korsholm
Kl. 12.45 - 13.45
En tur på løbebåndet i motionslokalet 
med Erik Bjerring. 
Kl. 12.45 - 14.30
Billard v/ Vagn Madsen
Kl. 13.00
Keramik v/ Oda Pedersen
Kl. 18.30
Syning og hygge med Edith P. og Inge Enevoldsen

Hver tirsdag 
Kl. 9.00 - 10.00
IT Café. Hjælp til problemer på 
egen computer eller tablet
Kl. 10.00 - 11.30
Fællessang m. Marie Bie ved klaveret
Kl. 13.30 - 14.15
”Frisk motion” v/Rita Pedersen

Hver onsdag  
Kl. 9.30 - 11.30
Billedbehandling v/ Hans Johansen og Kristian Korsholm
Kl. 10.00 - 12.00
Træværkstedet er åbent  v/ Børge Hansen
Kl. 10.00 - 14.00
Håndarbejde. Der er mulighed for at købe diverse 
materiale til bl.a. kort, knytning, filtning m.m.
Kl. 12.00 - 14.00
EDB v/ Hans Johansen og Helge Simmelsgaard
Kl. 13.00 - 15.00
Kortspillet skibbo v/ Birgit Truslev i cafeen
Kl. 13.30 - 15.00
Petanque v/ Helge Simmelsgaard, Jens Christensen og 
Kristian Korsholm. Sommeraktivitet med start 20/4.
Kl. 14.30 - 16.30
EDB v/ Grethe Laursen, Edith Eriksen 
og Helge Simmelsgaard
Kl. 15.00 - 17.00
Petanque v/ Helge Simmelsgaard, Jens Christensen og 
Kristian Korsholm. Sommeraktivitet med start 20/4.

Hver torsdag
Kl. 9.00 - 11.00
EDB v/ Peter Rabjerg og Grethe Laursen 
Kl. 9.30 - 11.30 Den sidste torsdag i hver måned
Aktion Børnehjælp v/Ellen Bertelsen og Elin Engstrøm 
Kl 10.00 - 11.00
En tur på løbebåndet i motionslokalet v/Erik Bjerring 
Kl. 10.15 - 11.30
Litteraturgruppe v/Bent
Kl. 13.00 - 15.00
Kortspillet whist v/ Sonja Horn
Kl. 13.00 - 15.00
EDB Slægtsforskning v/ Bent Hansen og Bent Schack
Kl. 13.30 - 15.30
Krolf v/ Helmer Jakobsen og Erik Jørgensen. 
Sommeraktikvitet med start 21/4.
Kl. 19.00 (OBS: kun ulige uger)
Skak aften v/ Hans Kvorning

Hatting Centrets faste aktiviteter

Nyt tidspunkt for IT-café
Fra 1. marts 2016 vil der være IT-cafe hver mandag kl 9-10 i undervisningsperioden
i stedet for det nuværende tidspunkt, tirsdage kl 9-10
IT-caféen er et tilbud til alle, der har spørgsmål om brug af en computer eller tablet. Man 
skal blot møde op i Datastuen, så vil der være en eller flere vejledere til rådighed.

Februar
Søndag d. 28 kl. 9.00 - 13.30
Caféen har søndagsåbent

Marts
Tirsdag d. 1 kl. 14.00
Centerrådets årsmøde. Aktivitetscentret 
er vært ved kaffen
Tirsdag d. 8 kl 13.30
Gudstjeneste v/ sognepræst Anna 
Sofie Andersen. Efter gudstjenesten 
er der kirkekaffe i caféen
Tirsdag d. 8 kl. 19.00
Banko v/ Centerrådet
Tirsdag d. 15 kl. 12.00
Hatting Centrets påskefrokost. 
Tilmelding senest d. 4. Marts på centrets 
tavle eller aktivitets telefonen
Søndag d. 20 kl. 9.00 - 13.30
Caféen har søndagsåbent

April
Søndag d. 10 kl. 9.00 - 13.30
Caféen har søndagsåbent
Tirsdag d. 12 kl. 19.00
Banko v/ Centerrådet
Tirsdag d. 19 kl 13.30
Gudstjeneste v/ sognepræst Anna 
Sofie Andersen. Efter gudstjenesten 
er der kirkekaffe i caféen

Maj
Søndag d. 1 kl. 9.00 - 13.30
Cafeen har søndagsåbent
Tirsdag d. 10 kl. 19.00
Banko v/ Centerrådet
Tirsdag d. 17 kl. 13.30
Gudstjeneste v/ sognepræst Anna 
Sofie Andersen. Efter gudstjenesten 
er der kirkekaffe i caféen
Søndag d. 22 kl. 9.00 - 13.30
Cafeen har søndagsåbent
Tirsdag d. 24 kl. 9.00 - ca 16.30
Hatting Centrets sommerudflugt. 
Program og tilmelding kommer til april

Hatting Centrets kommende arrangementer 

Værd at vide
Med forbehold for ændringer. 
Evt. tilmelding eller spørgsmål 

kan ske til aktiviteten på Hatting 
Centret på Tlf. 24 95 90 33



Februar 2016 • nr. 1  • 13 • HattingBladet

Fredag, 26. februar 
18:00 Senioraften i 
Forsamlingshuset 
 
Lørdag, 27. februar 
21:00 Forårsfest i 
Forsamlingshuset 
 
Søndag, 28. februar 
09:00 Hatting Centrets 
cafe har Søndagsåbent 
19:00 Gudstjeneste 
 
Tirsdag, 1. marts 
14:00 Årsmøde i Hatting 
Centerråd 
 
Søndag, 6. marts 
09:30 Gudstjeneste 
 
Tirsdag, 8. marts 
13:30 Gudstjeneste  
 
Onsdag, 9. marts 
09:30 Åbent hus 
dagplejen  
 
Torsdag, 10. marts 
17:00 Spaghetti-
gudstjeneste 
 
Søndag, 13. marts 
09:30 Gudstjeneste 
14:00 Forårsopvisning 
Gymnastik 
 
Tirsdag, 15. marts 
12:00 Påskefrokost 
19:00 Generalforsamling 
Hatting IF 
 
Torsdag, 17. marts 
10:00 Gudstjeneste for 
før-skolebørn 
 

Fredag, 18. marts 
19:00 Ølsmagning  
 
Søndag, 20. marts 
09:00 Hatting Centrets 
Cafe har Søndagsåbent 
09:30 Gudstjeneste 
 
Torsdag, 24. marts 
17:00 Gudstjeneste 
 
Fredag, 25. marts 
09:30 Liturgisk 
Gudstjeneste 
 
Søndag, 27. marts 
09:30 Gudstjeneste 
 
Mandag, 28. marts 
19:00 Gudstjeneste 
 
Onsdag, 30. marts 
19:00 Generalforsamling 
Borgerforeningen  
 
Lørdag, 2. april 
13:00 Folkedans 40 års 
fest  
 
Søndag, 3. april 
09:30 Gudstjeneste 
 
Torsdag, 7. april 
17:00 Spaghetti-
gudstjeneste 
 
Søndag, 10. april 
09:00 Hatting Centrets 
cafe har Søndagsåbent 
09:30 Gudstjeneste 
 
Lørdag, 16. april 
09:00 Opstillingsmøde 
Tennis  
 

Søndag, 17. april 
09:30 Gudstjeneste 
 
Fredag, 22. april 
09:30 Gudstjeneste 
 
Søndag, 24. april 
19:00 Gudstjeneste 
 
Søndag, 1. maj 
10:00 Gudstjeneste 
 
Torsdag, 5. maj 
09:30 Gudstjeneste 
 
Søndag, 8. maj 
09:30 Gudstjeneste 
 
Søndag, 15. maj 
09:30 Gudstjeneste 
 
Mandag, 16. maj 
10:00 Provstigudstjeneste 
i Lunden 
 
Tirsdag, 17. maj 
13:30 Gudstjeneste 
 
Søndag, 22. maj 
09:00 Hatting Centrets 
cafe har Søndagsåbent 
09:30 Gudstjeneste 
 
Tirsdag, 24. maj 
09:00 Sommerudflugt 
 
Søndag, 29. maj 
19:00 Gudstjeneste 
 

K
lip ud og hæ

ng på køleskabet 

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

 
 

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

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

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

Hatting IF

Af: Mona Møgelvang
Formand Hatting IF

Hatting IF har mistet 2 æresmedlemmer.

Ove Hjorth døde den 1. november 2015

Ove blev æresmedlem i 1974 i forbindelse 
med 85 års jubilæet. Han har ydet en kæmpe 
indsats for Hatting IF: Var kampfordeler i 
mere end 47 år!  Har været formand både for 
fodboldafdelingen og Hovedbestyrelsen. Han 
var altid klar til at springe til, hvis der mang-
lede en formand. Ove har modtaget en række 
hædersbeviser: JBU`s Sølvnål, Horsens Fol-
keblads Lederpris, JBU´s Faxe-Kondi- Legat i 
1994 og blev i 1988 kåret til Årets Idrætsleder 
i Horsens. Alle disse hædersbeviser fortæller, 
at han var en helt særlig person. Ove har slidt 
mange knallerter op. Han kørte til skomager-
forretningen i Horsens, til fodbold i Vejle, ture 
i oplandet og rundt i Hatting. 

Irene Nygaard Nielsen døde den 19. 

november 2015.
Irene Nygaard Nielsen blev æresmedlem til 
90 års jubilæet i 1979. Irene blev valgt ind i 
Hovedbestyrelsen i 1969, 1970 og i 1972. Hun 
var formand indtil 1974, hvor hun blev for-
mand for gymnastikudvalget – en post hun 
bestred i 6 år. Irene var aktiv i Støtteudvalget 
og hun bagte utallige kager og lagkager til 
sportsfester. Hun har stået for pyntning til 
mange sportsfester og passet tombolaer. I 
mange år vaskede Irene Hatting  IF`s kamp-
bluser. Når man kørte forbi huset på Oensvej 
hang der altid idrætstøj på tørresnoren. Hun 
reparerede også trøjerne, pakkede dem i 
nummerorden i taskerne, som altid stod pa-
rate, når de skulle bruges.

Vi er rigtig mange, der er taknemmelige over 
at have arbejdet sammen med Ove og Irene. 

Æret være deres minde.

Hatting IF har mistet to æresmedlemmer

Hatting Cykelklub
Hatting cykelklub kan kontaktes ved henven-
delse til: 
Lars Juhl Hansen
Tlf: 20 27 33 75
ljh@nptrucks.dk

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

Fredag d. 18.03.16 kl. 19.00 er der ølsmagning 
i klubhuset.
Vært denne aften er Flemming Langkjær-
Schuldt, som har været ølentusiast i mere end 
10 år, og han er tidligere dansk mester i blind-
smagning.
Han vil præsentere i alt 7 øl, og vi når bredt 
ud i alle kroge af øl universet, da han vil un-

derholde med alle mulige detaljer om øllets 
historie o.s.v.
Kom til en hyggelig aften med øl og brød i 
HIF klubhuset.
Prisen er 200,00 kr. pr. mand.
Køb billetten på hattingif@gmail.com. Sidste 
frist for køb af billet er fredag d. 11.03.16
Vi glæder os til en hyggelig aften!

Ølsmagning i HIF
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Hatting IF

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

VINDUER
- din online vinduesmester

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

Generalforsamling i Hatting Idrætsforening
tirsdag d. 15.03.16 kl. 19.00 i Klubhuset.

Alle er velkomne.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

1. Valg af dirigent. 
2. Beretning for det forløbne år ved hovedbestyrelse samt 

alle afdelinger. 
3. Gennemgang og godkendelse af regnskabet for det for-

løbne år og status pr. 31. december. 
4. Behandling af indkomne forslag. 
5. Valg af:   

2 medlemmer  
2 suppleanter  
Valg af revisorer og revisorsuppleant.

6. Godkendelse af de af afdelingerne valgte formænd. 
7. Evt. 

Indkaldelse til generalforsamling

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 !
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Af: Hanne Frederiksen
Formand Gymnastikafdelingen

I skrivende stund arbejder vi i gymnastikafdelingen på at få 
vore gymnastikopvisninger arrangeret.
I de foregående år har vi deltaget i Børnegymnastikdagene 
enten på Flemming Efterskole eller på Elbæk Efterskole, men i 
år prøver vi noget Nyt. Vi tager til opvisning i Vejle i DGI Hu-
set med de fleste af vores børne-  og juniorhold. Vi glæder os 
til at prøve noget helt nyt og håber på stor opbakning til vore 
opvisninger. Derfor opfordrer vi forældre og bedsteforældre 
til at komme og klappe. Det er ikke kun i Vejle vi har brug 
for opbakning, men også til vores egen opvisning i Hatting 
Hallen søndag d. 13. marts håber vi meget på, at der kommer 
mange og klapper. 
Den 6/12-2015 afholdt vi juletræsfest i hallen, og det må siges, 
at det blev en succes. Næsten 200 børn og deres familier del-
tog søndag eftermiddag. Juletræsfesten forløb helt som den 
skulle med konkurrencer, hoppeborg, julesange, zumba, dans 
om træet og naturligvis besøg af julemanden. Tak til forældre 
i Hatting som bakkede op om vores arrangement, både i form 
af deltagelse og i form af hjælp til os i gymnastikafdelingen 
med af få det hele til at gå op. Derfor kan vi med sikkerhed 
sige: Det gør vi igen, når vi kommer til december! 

Vi har i efteråret 2015 investeret i flere ting, som kommer vo-
res springhold til gode. Vi har købt en ny ”nedspringsmåtte” 
som er meget blødere at lande på og som på den måde gerne 
skulle give vores springere mod, når de skal lære nye spring 
på trampolinen. Vi har også købt en ny og bedre trampolin, 
og mange af børnene oplever, at de springer højere. Desuden 
har vi investeret i en ”hjælpe skum plint”, som letter instruk-
tørerne, når de skal tage imod ved forskellige spring, og som 
også hjælper børnene fx når de skal lære at lave et flik-flak. Til 
vores ”Mandehørm” hold, som træner hver onsdag i hallen, 
er der bl.a. blevet købt kettleball som bruges til styrketrænin-
gen. Jeg ved, at John og Lasse bruger dem flittigt og ”tæsker” 
mændene igennem med dem.  
D. 20/1 2016 havde vi opstillingsmøde til bestyrelsen, som 
efter mødet blev konstitueret således:
Formand: Hanne Frederiksen
Næstformand: Line Læsøe
Kasserer: Pernille Astrup
Sekretær: Gitte Maj
Menig medlem: Anne Kathrine Christiansen
Menig medlem: Gitte Graversen

Nyt fra gymnastikafdelingen
Gymnastik
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Af: Bjarne Skjøtt Sørensen
Formand Håndbold

Håndbolden i Hatting IF oplever i disse år en stigende til-
gang af spillere. Dette er helt fra de yngste U6/U8 til seniorer 
for damer og herrer. Årsagen hertil skal blandt andet findes 
i engagerede trænere, som prøver at skabe rammerne for, at 
spillerne kan udvikle deres individuelle spil og holdspil samt 
have et godt socialt fællesskab.

For eksempel har Hatting IF for første gang i flere år i 
denne sæson et U10 drenge hold og et herre senior hold. U10 
drengeholdet er kommet i stand ved et samarbejde med Tor-
sted HK, som også var i bekneb for spillere. Derfor blev dren-
gene samlet på det samme hold. Drengene træner to gange 
om ugen – èn gang i Hatting og èn gang i Torsted. Dette er 
blevet en så stor succes, at flere spillere er kommet til i løbet af 
sæsonen. Dette samarbejde er også med til at styrke de sociale 
relationer og venskaber for de kommende klassekammerater 
på Østerhåbskolen. 

Som nævnt er det lykkedes at få samlet nogle herrer til et 
serie 3 hold efter flere års pause. Spillerne har et godt fælles-
skab og spillet bliver bedre og bedre. Så har du lyst til at kom-
me i gang med herre håndbold så check vores hjemmeside for 
kontakt info til træneren.
Sportsligt klarede flere af vores hold det rigtig flot ved turne-
ringsoprykningen til nytår. 
• U10 pigerne rykkede op i B rækken og fik bronze ved 

Nordea Cup i Fredericia

Håndbold i Hatting IF – en afdeling i vækst
Håndbold

Af: Charlotte Kristensen
Træner Håndbold U10 piger

U10 pigerne deltog d. 30. dec. 2015 i Nordea Cub i det store 
idrætscenter i Fredericia; I de 6 haller spilledes U10 håndbold i 
C og B rækken.
Hattings U10 piger var – som året før - med igen i 2015. Alle 15 
piger var med, og vi var sikre på 3 kampe C rækken. Der blev 
spillet flot håndbold, og pigerne viste flere af de ting, de havde 
trænet. 
Vi vandt alle 3 kampe og var dermed videre til semifinalen. 
Her blev vi dog slået af ”Hærvejen, men tog hjem med en 
flot 3. plads og en super flot bronze-medalje, som vi er meget 
stolte af.

• U12 piger rykkede op i A rækken og blev nummer to til 
DGI julestævne

• Det ene damehold rykkede op i serie 2. 
Stort tillykke til alle spillere og trænere for de flotte resultater.

Sæsonen 2015/16 er gået ind i sin 2. halvdel i skrivende 
stund så der er godt gang i håndbolden i hallerne rundt om-
kring og i Hatting Hallen. Husk alle er velkomne i hallen til 
hjemmekampe, der er kaffe på kanden.

Det sidste år har håndbolden i samarbejde med Klubben 
(drift af klubhuset) solgt varer i hallen til hjemmestævnerne. 
Det har været en stor succes både for livet i hallen og økono-
misk. Den andel som håndbolden har ydet som frivillig ind-
sats ryger nu retur og kan disponeres efter eget valg. Her plan-
lægger afdelingen pt. en tur til en Champions League kamp 
mellem KIF Kolding København og Montpellier. En anden 
ting som nærmer sig er turen til Flensborg som er i planlæg-
nings fasen. I år er det i perioden 1/3 – 3/4.

Til sidst kan det oplyses, at der har været holdt opstillings-
møde i afdelingen. Siden general forsamlingen i Hatting IF i 
marts består bestyrelsen således af:

Bjarne Skjøtt Sørensen (formand)
Anette Fynbo (næstformand)
Hans Appel (kasserer)
Dorte Vestergaard (sekretær)
Heidi Bie (bestyrelsesmedlem)
Charlotte Kristensen og Henrik Thode Nygaard udtræder 

af bestyrelsen. Der skal lyde en stor tak til deres indsats gen-
nem flere år.

Bronze til U10 pigerne
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Af: Charlotte Kristensen
Træner Håndbold U10 piger

Vi startede op i august måned med U10 håndbold. Det var et 
meget blandet hold, men vi så meget hurtigt stor fremgang 
hos pigerne. Der var en jernvilje til at lære, og 2. års U10 pi-
gerne var helt fantastiske til at lære fra sig. Der er en positiv 
tilgang til tingene, og de møder op hver gang.
U10 pigerne består i år af 15 superglade piger, der alle er top-
motiverede og yder det allerbedste hver gang.
U10 pigerne har spillet i C rækken i første halvdel af sæsonen. 
De har udviklet sig og spillet nogle fantastisk spændende 
kampe. der har været meget stor opbakning fra pigernes for-
ældre både til ude- og hjemme- kampe.
U10 pigerne har vundet alle kampe undtagen en, som de 
tabte i Østbirk Hallen d. 18/11 med 4 mål, så det var med stor 
spænding, vi tog imod Østbirk hjemme i Torsted Hallen d. 
13/12. Pigerne var meget koncentrerede og kæmpede. Vi skul-
le vinde med 4 mål. Didde og jeg havde kæmpe sommerfugle 
i maven; vi troede måske, at opgaven var lidt for stor. Men 
sikken kamp - det var helt vildt; alle kæmpede for en sejr, og 
vi tog sejren, vi vandt, og bagefter var der børnechampagne i 
omklædningsrummet, sikken fest… vi sikrede os nemlig op-
rykning til B rækken.
Vi trænere glæder os til meget mere håndbold i næste sæson, 
som så bliver i B rækken. Der bliver der mere modstand, og 
spillet går lidt hurtigere, så pigerne får stor mulighed for at 
vise, hvor dygtige de er.

Håndbold

Fantastisk sæson for U10 pigerne

Opstillings møde i bestyrelsen for tennisafdelingen
Lørdag den 16/4-2016
1. Opstillings mødet starter kl. 9.00 med kaffe og rundstyk-

ker i Hatting IF klubhus
2. Dagsorden ifølge vedtægter.
3. Bestyrelsen foreslår fri kontingent i 2016 for at lokke flere 

spillere til.
Der skal dog betales et depositum for udlevering af nøgle.
Kom og vær med!  Nye som gamle medlemmer - alle er vel-
komne. Ingen bliver tvunget ind i bestyrelsen.
Med venlig sportslig  hilsen
Hatting Tennisafdeling 

Tennis

Opstillingsmøde i bestyrelsen

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: 75 65 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

Af: Willy Severin
Kasserer

Vi slutter vores 40 års sæson med jubilæumsfest:
lørdag den 2. april 2016, kl. 13.00

på Hattingskolen, Grønhøjvej 1, 8700 Horsens
Menu: Helstegt pattegris og kalvesteg med tilbehør + dessert 
og kaffe/te

Vi fortsætter igen i år med gåture hver mandag kl. 19.00.
Programmet kommer senere ind på HIF’s hjemmeside.
Og så afholder vi Sommerfolkedans: 2 gange i Hatting For-
samlingshus og 2 gange på Torsted Skolen (jf. program).
Den 10.-15. juli tager vi på ”turist-tur” til Rhinen, indkvarte-
ring i Rüdesheim. Der er i øjeblikket 53 tilmeldte til turen.

Folkedans
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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: Kirsten Bank Gundersen
Hatting Borgerforening

Nytårstaflen i 2015 blev - traditionen 
tro - afholdt i Hatting Forsamlingshus d. 
31.12. mellem kl. 11.00 og 14.00. Nytårs-
taflen er en dejlig mulighed for at ønske 
hinanden et Godt Nytår og samtidig 
slippe for selv at skulle lave frokost, lige-
som det giver mulighed for at ønske nye 
Hatting borgere velkommen.
Nytårstaflen blev i år arrangeret af Hat-
ting Borgerforening, og frokosten bestod 
- også traditionen tro - af sild med kar-
rysalat og leverpostej med bacon. Silden 
blev sponsoreret at Hatting Brugs, og 
deres medarbejdere mødte op udklædte 
som et fodboldhold. Dommer var - selv-
følgelig - Palle selv.

De 135 fremmødte havde mulighed for 
at vinde gode gaver på indgangsbillet-
ten. Gaverne var skænket af Hattings 
forretninger/erhvervsdrivende. 
Lodtrækningen blev foretaget af årets 
”Nummerpige” Thomas Bøje, som i 
dagens anledning var iført damehat - 
meget klædeligt.

Dagen var rigtig hyggelig og snakken 
over og på tværs af bordene var rigtig 
livlig.

Nytårstaflen 2015

Hatting Borgerforening holder general-
forsamling den 30. marts 2016 kl. 19.00 i 
Hatting Forsamlingshus

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning v. Peter 

Thyssen
3. Fremlæggelse af revideret regnskab 

v. Anne Marie Madsen 
a) Vedr. Hatting Borgerforening 
b) Hatting Forsamlingshus

4. Fremlæggelse af Hatting Bladets 
regnskab ved Jørgen Madsen

5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse: På Valg: Kirsten 

Bank Gundersen, Tanja Andersen 
og Carsten Bonde

7. Valg af to suppleanter
8. Valg af revisorer: På valg: Lars 

Schou og Rasmus Reetz
9. Valg af revisor suppleant: John Ul-

lerup
10. Evt.

Hatting Borgerforening er vært ved et 
mindre traktement.

Indkaldelse til Generalforsamling
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Af: Tanja Andersen
Borgerforeningen

Lørdag d. 28. november var der igen i 
år inviteret til gløgg og æbleskiver, da 
byens juletræ skulle tændes ved Super 
Brugsen. Det var dejligt at se at MINDST 
lige så mange, som sidste år havde fun-
det tid til lidt julehygge. Omkring 150 
børn og voksne var mødt op. 

Denne gang havde vi været så heldige 
at danseskolen gerne ville vise et lille 
danseshow. Børnene var super dygtige 
og glade at se på. Så blev der talt ned.......
og lysene blev tændt. Herefter sang vi 
alle nogle julesange, mens drillenissen, 
som også kom forbi sidste år, gik rundt 
og drille-hyggede med børnene.
Der blev sluttet af med dejlig varm 
gløgg og æbleskiver.

Byens juletræ blev tændt
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Af: Peter Rabjerg
Pastpræsident

Hatting Y’s Men’s Club afholder igen forårs 
loppemarked i en af de store hvide haller (over 
for Scandic Bygholm Park) Det er 12. gang vi 
afholder loppemarked der.
Det sker lørdag den 21. maj kl. 10 til 15.
Klubben har de seneste år uddelt mellem 60.000 
og 70.000 årligt til godgørende formål, og en 
pæn del af disse penge kommer ind ved vore 
loppemarkeder. 
Vi laver en indsamling i Hatting til loppemarke-
det. Det sker mandag den 9. maj. 
Hvis man derudover gerne vil af med ting og 
sager til loppemarkedet, er man altid velkom-
men til at kontakte os. Så laver vi en aftale om 
afhentning.

Vi har i år besluttet at vi vil holde et ekstra lop-
pemarked i juli. Det bliver den lørdag, hvor der 
afholdes kræmmermarked på dyrskuepladsen. 
Kontakt Peter Rabjerg: 27203916 og Helmer Ja-
kobsen: 20762303

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

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.):
Mandag kl. 17.00-18.30
Junior (4.-5. kl.):
Onsdag kl. 18.15-19.45 
Trop (6.-7. kl)
Onsdag kl. 18.15-19.45

Kontaktpersoner
Gruppeleder:
Michael Jacobsen- 20 25 55 98
Bævere:
Anja Ipsen - 28 57 94 42
Ulve:
Anja Ipsen - 28 57 94 42

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

KFUM-Spejderne

www.tfskov.dk

Y Men’s klub
Ledelsen i  
Hatting Y Men’s klub har 
følgende sammensætning:
Erhardt Nielsen (præsident)
Tove Schack-Nielsen (vicepræsident)
Hanne Jørgensen (sekretær)
Helmer Jakobsen (skatmester)
Peter Rabjerg (pastpræsident)
Grethe Laursen (webmaster)
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