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

søndag 30. oktober 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 

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: Anni Østergaard Clausen
Hattingbladets redaktionsgruppe

Sommeren er nu officielt gået på hæld 
og mange er nok startet på job og i skole 
igen med et lille suk. Det er jo dejligt 
med den lange ferie, som desuden var 
længe ventet. Og som jo altid er så hur-
tigt overstået… Hvis du så også føler dig 
lidt snydt på grund af et mindre varmt 
sommervejr i år, så er du måske allerede 
begyndt at spekulere i næste års som-
merferie. Eller måske skal du holde ef-
terårsferie eller glæder dig bare allerede 
til juleferien, hvor du kan holde nogle 
tiltrængte fridage med familien i den 
mørke og hyggelige tid.

Der er intet i vejen med at glæde sig 
til noget eller planlægge en dejlig ferie. 
Vi har alle brug for den slags pusterum. 
Men jeg er dog på et tidspunkt stødt på 
et ordsprog, som har formået at bund-
fælde sig i min bevidsthed: 

Mennesker venter hele ugen på fre-
dag, hele året på sommer og hele livet på 
lykke

Den er værd at tænke over. Hvis vi 

hele tiden venter på noget – og endda 
skruer forventningerne højt op til disse 
begivenheder – skruer vi jo ned for 
glæden ved den tid, som er nu. For de 
muligheder, som vi har lige foran os. Og 
ikke mindst for de mennesker, som står 
foran os lige nu. For tilfredsheden med 
en ganske almindelig tirsdag formiddag 
på jobbet eller en onsdag aften i sofaen. 
Hverdagens små glæder og fornøjelser, 
som vi slet ikke opdager, hvis vi kun 
venter og venter.  

Så hyld din hverdag og alle dens små 
udfordringer, som alle er med til at ud-
vikle dig. Find din lille oase, hvad enten 
det er en læsestund med dine børn, en 
kaffe og kabale ved spisebordet eller en 
tur ud med fiskestangen.

Og så er vi jo heldige at bo i et dejligt 
samfund, hvor der er masser af positive 
aktiviteter at fylde vores hverdag med i 
form af et særdeles aktivt foreningsliv. 
Som du i øvrigt kan læse meget mere om 
i dette blad.

Rigtig god hverdag til jer alle!

Hvad venter du på?
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Af: Grundejerforeningen
Peter Dans Vej, Hatting

Det blev en stor succes med en fælles Sankt Hans i Hatting 
på Peter Dans Vejs fællesareal. Flere end 100 mennesker trod-
sede det noget ustadige vejr og deltog i den gode gammeldags 
tradition, med at tænde et stort bål med en heks på toppen, 
efterfulgt af den smukke midsommervise. Byens præst, Anna 
Sofie, holdt båltalen, som handlede om hvorfor vi egentlig 
brænder en heks på bålet og hvorfor heksen skulle flyve til 
Bloksbjerg. Efter båltalen blev bålet antændt og da der var 
allermest gang i bålet, forsøgte vorherre at slukke det igen, 
hvilket medførte at folk fortrak fra arrangementet. Vi, i grund-
ejerforeningen, betragter dog stadig arrangementet som en 
succes og vi arbejder på at gentage arrangementet. Tak til de 
fremmødte, håber vi ses igen til næste år.

Succesfuld Sankt Hans 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

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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Kor for Børn - Skolekirkekor

under ledelse af Karin Rabjerg Vestergaard. 
Hatting skole- og kirkekor er et samarbejde ml. Hatting Kirke 
og skole. Det er for børn, fra 2. kl. og op, som har lyst til at 
synge i kor. Vi skal synge mange forskellige slags sange. Vi vil 
lege med stemmerne, og bruge kroppen til at få sangene til at 
lyde endnu bedre. Vi skal have det sjovt og lære at synge sam-
men i kor.   
Når vi synger i kor er det sjovest, når vi får lov til at synge for 
andre og vise, hvad vi kan. Derfor skal vi bl.a. deltage i spa-
ghettigudstjenester i kirken, gå Luciaoptog på Hatting Centret 
og medvirke til julekoncerten i kirken.   
Vi starter den nye sæson op d. 18. august, og vi øver hver tors-
dag fra kl. 14.15 -15.30 i konfirmandstuen.  Så mød op i konfir-
mandstuen i præstegården d. 18. august kl. 14.15.
Karin Rabjerg Vestergaard kan træffes på 29 92 72 63. 
Koret medvirker første gang ved spaghettigudstjeneste tors-
dag den 1. september kl. 17.00.  

Orienteringsmøde om det kommende menighedsrådsvalg
Tirsdag den 13. september kl. 19.00 i konfirmandstuen. 
Se omtale på side 10-11 i bladet omkring valget.

Nyt fra kirken
Band - under ledelse af Lasse Rohde Baadsgaard

Igen i år vil der være mulighed for at spille i kirkeband. 
Hvis du er interesseret i at være med, så kontakt Lasse Rohde 
Baadsgaard på e-mail: lasse.rohde@gmail.com eller tlf. 20 41 
59 88 for yderligere informationer. 
Bandet medvirker ved BUSK-gudstjeneste søndag den 25. 
oktober kl. 16.00 og ved julekoncerten i kirken, søndag den 11. 
december kl. 19.00.

Sangkor for voksne
under ledelse af Karen Frederiksen.    
Går du og” rumler” med drømmen om en sangkarriere og 
store scener eller måske bare hyggeligt samvær med andre 
sangglade mænd og kvinder, så prøv at kom til korsang hos 
os i Hatting Kirkekor. Her er ikke optagelses prøve. “Hver 
fugl synger med sit næb”, og korlederen gør sit allerbedste for 
at leve op til korets forventninger. 
Det er hver onsdag kl 19 til 21 i konfirmandstuen i præstegår-
den – Prøv det
Sæsonstart: den 7. september . Pris for deltagelse er 300 kr.

Spaghettigudstjenester.
Spaghettigudstjenester er et tilbud til børn og deres forældre, 
bedsteforældre, tanter, onkler, store søskende og alle andre. 
 Vi begynder med en kort gudstjeneste i Hatting kirke, tilrette-
lagt så selv de mindste kan være med. Derefter er der spisning 
i konfirmandstuen. Menuen er den samme hver gang: Spa-
ghetti med kødsovs, lavet med kærlig hånd af kirkens frivil-
lige personale. 
Arrangementet slutter omkr. kl. 18.30. 
Af hensyn til køkkenet beder vi om tilmelding (senest dagen 
før) til schack-nielsen@profibermail.dk
Der er spaghettigudstjenester på følgende datoer:  
1. september kl. 17.00
17. november kl. 17.00
Vi glæder os til at se jer!

Babysalmesang  
Sang, spil og rytmer for dig og din baby under kyndig ledelse 
af Tine Mynster. 
Vi anbefaler, at børnene er fra ca. 3 til 8 mdr.
Babysalmesangen foregår i kirkerummet og varer en god halv 
time. Derefter er der samvær i konfirmandstuen. 
Første gang er: tirsdag den 6. september kl. 11.00. 
Derefter mødes vi de følgende 5 tirsdage: 13. september; 20. 
september; 27. september; 4. oktober & 11. oktober.
Forløbet er gratis, men vi beder om tilmelding til menigheds-
rådsmedlem Tove Schack-Nielsen, tlf. 42 19 09 60 / e-mail: 
schack-nielsen@profibermail.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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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

Mødrecafé og legestue

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

Musikforestillingen: »Prædikerens bog« i Østerhåb Kirke 
Den 27. sept. kl. 19.30 præsenterer Hatting og Torsted Sogn 
denne helstøbte forestilling med musik, poesi og drama byg-
get op over de 12 kapitler i »Prædikerens bog« fra Det gamle 
Testamente. Bandet MONGOTUBE, Lotte Arnsbjerg og Baard 
Owe, leverer musik, sang og skuespil til inspiration, fordy-
belse og sjælefred.

 Prædikerens bog fra Det gamle Testamente har givet inspi-
ration til nye tekster om dét at være menneske. Teksterne er 
i dette projekt blevet til sange med musik, og fungerer som 
tekster til fordybelse og andagt. De er moderne bønner, som 
inviterer til indsigt og sjælefred. Der er skabt 12 værker/sange 
ud fra de 12 kapitler i Prædikerens bog. Ind imellem musik-
ken og nogen gange under, fremføres den gamle originale 
tekst af skuespiller Baard Owe. 
Resultatet er en helstøbt forestilling med musik, poesi, drama 
og åndfuld stemning. 
Se evt. mere på hjemmeside:  http://www.praedikerensbog.dk

Høstgudstjeneste for før-skolebørn 
for dagpleje børn, børn som går hjemme, børn i børnehave) 
Torsdag den 15. september kl. 10.00.

Nyt fra kirken
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Filmaften i konfirmandstuen

Torsdag den 13. oktober kl. 19.00 viser vi en særligt udvalgt 
film 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.

Nyt fra kirken
BUSK gudstjeneste i Hatting Kirke, søndag den 30. okt

 BUSK står for: Børn – Unge – Sogn – Kirke og dagen afholdes 
hvert år den sidste søndag i oktober. I Hatting er gudstje-
nesten igen i år et samarbejde ml. spejderne og kirken. Der-
udover medvirker også kirkens band og som noget helt nyt 
KFUM og KFUK klubben Cafe lyspunkt fra Horsens. 

Alle Helgens Dag                                                                                                                             
Søndag den 6. november, Alle Helgens Dag, holder vi minde-
gudstjeneste i Hatting kirke kl. 9.30. Efter gammel skik, læses 
navnene op på dem, der er døde i sognet og/eller er bisat eller 
begravet fra Hatting Kirke siden Alle Helgens Dag sidste år. 
Efter gudstjenesten er der en kop kaffe i våbenhuset og mulig-
hed for at få udleveret lys til at sætte på graven. 
 

Musikaften i Hatting kirke
Tirsdag den 8. november kl. 19.00.
November måned er for mange den mest triste måned i året, 
og det vil vi råde bod på, ved at lave en dejlig musikaften i kir-
ken med lokale kræfter. Vore 2 kirkesangere Ulla Andreasen 
og Lærke Gade Villemoes kan synge rigtig meget andet end 
salmer, og det vil de demonstrere denne aften.
Desuden har vi fået Freya V. Nielsen til at komme og demon-
strere sine færdigheder på fagot. Hun er konservatorieuddan-
net fagottist og er i øjeblikket i gang med yderligere musikstu-
dier.
Kirkens organist Ulla Gade spiller desuden i en klassisk trio, 
Trio Horsia, sammen med 2 konservatorieuddannede oboi-
ster, Maja Nielsen og Lisbeth Nørholm Frederiksen, og trioen 
vil spille et repertoire med både nyt og gammelt, kendt og 
ukendt musik.
Det hele krydres med fællessange og -salmer, hvor der er også 
mulighed for at lære nye salmer at kende. 
Vel mødt til en dejlig aften i Hatting kirke. 

Kom og bind din adventskrans!
Torsdag den 24. november kl. 18.30 inviterer vi til en aften 
i selskab med Birgit Boisen, blomsterbinder og gravermed-
hjælper. Denne aften skal vi lave adventskrans. Vi har alle de 
materialer, som du skal bruge. Pris for adventskrans er 100 kr. 
Der vil også være mulighed for, at du kan lave din egen jule-
dekoration. 
Her skal du dog medbringe alle dine egne materialer, og så 
kan du få hjælp og inspiration til at bruge dem på en ny måde. 
(Gran kan evt. købes hos os til favorable priser). 
Vi starter med en fælles gennemgang af adventskransen og en 
kort gennemgang af opbygning af en dekoration. Herefter får 
I selv lov til at være kreative.
NB! Husk en lille skarp kniv og en god grensaks. 
Vi serverer kaffe, sodavand til børnene og kage, og vi glæder 

Private og Industriområder

Fræsning Græssåning
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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 42. I denne uge er det Benjamin 
Würtz Knudsen, der passer Hatting.
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 

September
Torsdag 1. kl. 17.00
Spaghettigudstjeneste. 
Børnekor
Søndag 4. kl. 9.30
15. s. e. trin
Søndag 11. kl. 9.30
16. s. e. trin 
v/ ABA
Torsdag 15. kl. 10.00
Høstgudstjeneste 
for før-skolebørn
Søndag 18. kl. 9.30
17. s. e. trin 
Høstgudstjeneste. 
Kirkekaffe efterfølgende
Søndag 25. kl. 19.00
18. s. e. trin
Tirsdag 27. kl. 13.30
Gudstjeneste på 
Hatting Centret

Oktober
Søndag 2. kl. 9.30
19. s. e. trin 
Børnekor
Søndag 9. kl. 9.30
20. s. e. trin 
Kirkekaffe efterfølgende
Søndag 16. kl. 9.30
21. s. e. trin 
v/ BWK
Søndag 23. kl. 9.30
22. s. e. trin 
v/ BWK
Søndag 30. kl. 16.00
BUSK-gudstjeneste

November
Tirsdag 1. kl. 13.30
Gudstjeneste på 
Hatting Centret
Søndag 6. kl. 9.30
Alle helgens gudstjeneste 
Kirkekaffe efterfølgende
Søndag 13. kl. 9.30
25. s. e. trin 
v/ ABA
Torsdag 17. kl. 17.00
Spaghettigudstjeneste. 
Børnekor
Søndag 20. kl. 9.30
Sidste s. i kirkeåret
Søndag 27. kl. 19.00
1. søndag i advent 
Kirkekor

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

Menighedsrådet

Menighedsrådmøder
Tirsdag den 6. september kl. 19.00
Tirsdag den 11. oktober kl. 19.00
Tirsdag den 22. november 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.

os til en kreativ og hyggelig aften. 
Tilmelding til Grethe Laursen på tlf: 75653210 el. e-mail: 
wlaursen@stofanet.dk 
Ved tilmelding bedes oplyst om man ønsker at lave advents-
krans.
Tilmeldingsfrist: Den 21. november.
 

Første søndag i advent
Søndag den 27. november er der adventsgudstjeneste kl. 19.00. 
Voksenkoret medvirker, og årets 2. klasser vil være særligt 
indbudt til at bære lys ind i kirken og tænde adventskransen. 
Efter gudstjenesten er alle velkomne til gløgg/saft og æbleski-
ver i konfirmandstuen. 

Nyt fra kirken
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Menighedsrådsvalg 2016
Nu er der tid igen til menighedsrådsvalg ved Hatting Kirke.
Der er orienteringsmøde om det kommende menighedsråds-
valg, og det finder sted tirsdag 13. september kl. 19 i konfir-
mandstuen i Præstegården. 

Hvis du har interesse i kirken og de aktiviteter, der udgår 
herfra – og hvis du kunne tænke dig at have medindflydelse 
på, hvordan lagkagen skal skæres – så mød op! Det er NU, du 
har chancen, og du skulle seriøst overveje at gribe den, for det 
varer fire år, før den kommer igen. 

Orienteringsmødet er delt i to dele: Første del er en orien-
tering om arbejdet i de forløbne fire år og en orientering om, 
hvordan selve valget foregår. 

Dagsorden for denne del af mødet er følgende: 
1. Formanden Erhardt Nielsen aflægger beretning 
2. Formanden for valgbestyrelsen Grethe Laursen gennem-

går reglerne for valget. 
3. Kaffe. 

Mødets anden del har følgende dagsorden: 
4. Skal der opstilles en fællesliste? 
5. Er svaret ja, gennemgås reglerne for opstilling af en sådan 

liste. 
6. Valgmetode (prioriteringsmetoden) gennemgås. 
7. Forslag og valg af kandidater til listen (der skal være seks 

kandidater og to suppleanter på listen). 
Har du lyst til at være medlem af menighedsrådet, kan det 
anbefales, at du selv sørger for, at der er personer til stede, 
som vil foreslå dig og stemme på dig. 

Regler for orienteringsmødet 
• Orienteringsmødet er offentligt. 
• Menighedsrådet har kompetence til at beslutte, hvordan 

mødet skal bekendtgøres, og kan her overveje bekendtgø-
relse i den lokale presse, kirkebladet eller ved opslag på 
kirkedøren eller i våbenhuset. 

• Det er ikke tilstrækkeligt, at mødet alene bekendtgøres fra 
prædikestolen. 

• Menighedsrådet kan beslutte, at der i forlængelse af orien-
teringsmødet afholdes et egentligt opstillingsmøde. Det er 
ikke et krav, at menighedsrådet tager initiativ til afholdelse 
af opstillingsmøde, men hvis der afholdes et sådant møde i 
forlængelse af orienteringsmødet, bør det nævnes ved be-
kendtgørelsen af orienteringsmødet. 

• Kandidatlister udarbejdes uafhængigt af orienteringsmø-
det, men kan eventuelt udarbejdes i forbindelse med dette. 

• Det er ikke en betingelse for udfærdigelse af en kandidat-
liste, at kandidaterne eller stillerne har deltaget i oriente-
ringsmødet, 

Regler for menighedsrådsvalget 
• Eventuelle kandidatlister - udover den liste der bliver udar-

bejdet ved orienteringsmødet 
• 13. september - skal afleveres hos Grethe Laursen, 

Eriknauervej 8 eller hos Erhardt Nielsen, Gedhøjen 53. Det-
te kan tidligst ske tirsdag 20. september 2016 og skal senest 
ske tirsdag 27.september kl.19.00. 

• Såfremt der IKKE bliver afleveret alternative kandidatlister 
indenfor dette tidsrum, vil personerne på den liste, der bli-
ver udarbejdet ved orienteringsmødet 13. september auto-
matisk være valgt. 

• Hvis der viser sig at være mere end én forskriftsmæssig 
liste afleveret i rette tid, skal der være valg den 8. november 
2016. 

• Valgbestyrelsen foranlediger da, at der bliver udsendt valg-
kort til alle medlemmer i sognet, samt til sognebåndsløsere. 

• Valgsted og åbningstid vil blive bekendtgjort i god tid. 
• Menighedsrådet er der, hvor man får indflydelse på kirken 

liv. Hvis der efter 27. september er opstillet mere end en 
liste, bliver der kampvalg 8. november 2016.

Krav i forbindelse med kandidatlister
Det er et krav: 

• at kandidaterne er medlem af folkekirken, er mindst 18 år 
og har dansk indfødsret. 

• at valgbestyrelsen udpeger to personer, der er bemyndiget 
til at modtage kandidatlisterne. Mindst en af de udpegede 
personer skal have bopæl i menighedsrådskredsen og en 
person kan godt bemyndiges til at modtage kandidatlister, 
selv om vedkommende forventes at være kandidat/stiller 
ved valget.

• at kandidatlisterne skal indleveres på den af Kirkeministe-
riet godkendte formular. 

• at kandidatlisterne skal indeholde oplysning om kandida-
ternes og stillernes navn, bopæl og personnummer. 

• Kandidater skal anføres med vedkommendes fulde navn 
- dvs. det fulde navn som vedkommende er registreret 
med i CPR. Kaldenavne kan dog anføres i en parentes efter 
det fulde navn i det særlige tilfælde og kun i det særlige 
tilfælde, hvor der er anført to identiske navne på samme 
kandidatliste. 

• at en kandidatliste kan indeholde færre kandidater end det 
antal medlemmer, der skal vælges (f.eks. er en enkelt kan-
didat tilstrækkeligt). 

• at en kandidatliste højst må indeholde navne på seks kan-
didater mere end det antal medlemmer, der skal vælges til 
menighedsrådet og mindst én kandidat. 

• at hver kandidatliste skal være underskrevet af mindst 5 og 
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STINE

entreprenørforretning • 7565 3188 • fynbo-as.dk

Jord · Kloak
Beton · Fundamenter

Belægning
Rottespærre

Separering · Dræn
Skybrudssikring 

Kloakering 
i det åbne land

højst 15 af menighedsrådskredsens vælgere som stillere. 
• at anmeldelsen af kandidatlisten skal indeholde oplysning 

om, hvilken stiller valgbestyrelsen kan rette henvendelse til 
vedrørende listen. 

• at den, der indleverer kandidatlisten, har ret til på en med-
bragt genpart af listen at få kvittering af den modtagel-
sesberettigede person for indleveringen med angivelse af 
tidspunktet. 

• at det på kandidatlisten skal være angivet, om kandidater-
ne er opstillet sideordnet eller i prioriteret rækkefølge. 
Kandidaterne på kandidatlisten skal være angivet i den 

rækkefølge, som de ønskes opført i på stemmesedlen, uanset 
om de er opstillet prioriteret eller sideordnet. 

Er kandidaterne sideordnet opstillet, og indeholder listen 
navne på flere kandidater end det antal, der skal vælges, skal 
stillerne have bestemt, hvilke af listens kandidater, der skal 
være medlemmer af menighedsrådet, og hvilke der skal være 
stedfortrædere, i tilfælde af, at afstemningen aflyses som følge 
af, at der kun er indleveret denne ene kandidatliste til valget. 
Stillerne skal ligeledes have bestemt, hvem der skal betragtes 
som først valgt, hvis afstemningen aflyses. 

Er kandidaterne opstillet i prioriteret rækkefølge, er denne 
rækkefølge afgørende for, hvilke kandidater der betragtes 
som medlemmer af rådet og hvilke som stedfortrædere, samt 

hvem der er først valgt, hvis afstemningen aflyses. 
Man kan således ikke opstille som stedfortræder på en kan-

didatliste, men kun som kandidat. Er der opstillet flere kandi-
dater end det antal, der skal vælges, er det dog kandidaterne 
og stillerne selv, der ved tilkendegivelse derom på kandidat-
listen, jf. ovenfor, tager stilling til, hvem af kandidaterne, der 
skal være stedfortrædere i tilfælde af aftalevalg. 

Stillere og kandidater 
Ingen kan være stiller for mere end én kandidatliste eller for 

en liste, hvorpå den pågældende selv er opført som kandidat. 
En stiller for en liste kan derimod godt være kandidat på en 
anden liste. 

Ingen kan opstilles som kandidat på mere end én liste. En 
kandidat på en liste kan være stiller for en anden liste. 

Ingen kandidat må anføres på en kandidatliste uden ved-
kommendes samtykke, der skal foreligge skriftligt for valgbe-
styrelsen. 

Spørgsmål vedrørende valget besvares af valgbestyrelsens 
formand Grethe Laursen på tlf. 75653210 eller 28604186
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Hver mandag 
Kl. 9.00 - 10.00
IT-café - kom og få hjælp til 
pc, mobil og tablet
Kl. 9.15
Linedance i cafeen v/ Diana Sørensen
Kl. 10.30
Gymnastik og sang i caféen v/ Ellen 
Bertelsen og Edith Eriksen
Kl. 12.30 - 14.30
EDB v/ Aase Thyssen og Kristian Korsholm 
Opstart: 29/8
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 - 16.00
Keramik v/ Oda 
Opstart: 5/9
Kl. 18.30
Syning og hygge v/ Edith Præcius 
og Inge Enevoldsen

Hver tirsdag 
Kl. 10.00 - 11.30
Fællessang m. Marie Bie ved klaveret
Kl. 13.30 - 14.15
”Frisk motion” v/Rita Pedersen

Hver onsdag  
Kl. 10.00 - 12.00
Træværkstedet er åbent, kom og vær 
kreativ med træ v/ Børge Hansen
Kl. 10.00 - 14.00
Håndarbejde. 
Kl. 12.00 - 14.00
Billedbehandling v/ Hans 
Johansen og Aase Thyssen
Kl. 13.00 - 15.00
Kortspillet skibbo v/ Birgit Truslev i cafeen 
Kl. 13.00 - 15.00
Male/tegnehold v/ Gitta Nielsen 
Nyt efter sommerferien
Kl. 13.30 - 15.00
Petanque v/ Kristian Korsholm. 
Kl. 14.30 - 16.30
EDB v/ Grethe Laursen og Hans Johansen
Kl. 15.00 - 16.30
Petanque v/ Jens Christensen

Hver torsdag
Kl. 9.00 - 11.00
EDB v/ Peter Rabjerg og Grethe Laursen 
Opstart: 1/9
Kl. 9.30 - 11.30 Den sidste 
torsdag i hver måned
Aktion Børnehjælp v/Edith 
Eriksen og Elin Engstrøm
Kl. 10.00
Værkstedet er åbent, kom og vær 
kreativ med træ v/ Erik Mortensen
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
Slægtsforskning på nettet v/ Find Jørgensen 
og Bent Schack 
Opstart: 1/9
Kl. 13.30 - 15.30
Krolf v/ Helmer Jakobsen og Erik Jørgensen. 
Kl. 13.30 - 15.30
Kortspillet Whist v/ Sonja Horn 
Opstart: 20/10
Kl. 15.00 - 16.00 (sidste torsdag hver 
måned)
Individuel vejledning v/ fysioterapeut 
Emilie Lauridsen. Tilmelding 
nødvendig, tilmeldingsseddel 
hænger på centrets opslagstavle

Hatting Centrets faste aktiviteter

Tirsdag den 25. oktober kl. 10-14 er der Temadag på Hatting 
Centret.  I år er det med Tonny Landy.

Tonny Landy er operasanger, tenor, skuespiller, sangpæ-
dagog, forfatter og foredragsholder. Han er uddannet på 
Musikkonservatoriet i København og på Det Kgl. Teaters Ope-
raskole.

Som skuespiller har Tonny Landy medvirket i flere film og 
tv-serier, og han har været vært i tv-programmerne Musik i 
arbejdstøj og Sangerens værksted. I 1999 udgav han selvbio-
grafien ”En sangers Liv” og i 2009 bogen ”Sangerens værk-
sted”.

Tonny Landy vil holde foredrag over emnet ”Fra blokvogn 
til den kongelige opera”. Han synger 4 – 5 sange undervejs i 
foredraget.
Pris 100 kr. inkl. rundstykker/ kaffe, frokost inkl. en genstand 

Temadag på Hatting Centret

og kaffe med lidt sødt til ganen.
Senest tilmelding fredag den 14. oktober på tlf. 24959033 

eller på tilmeldingslisten der hænger på Centrets opslagstavle.
Med venlig hilsen,
Centerrådet og aktiviteten på Hatting Centret

Redaktionen søger hjælp

Da den ansvarshavende redaktør har valgt at stoppe ved årets udgang, søger vi en 
frivillig, der vil hjælpe med at lave vores fine blad.  

Kontakt redaktion@hattingbladet.dk eller et af telefonnumrene på side 3.
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Forebyggende hjemmebesøg

September
Søndag d. 4. kl. 09.00 - 13.30
Cafeen har søndagsåbent
Tirsdag d. 6. kl. 13.00
Blå tur med Centerrådet. Pris 40 
kr. inkl. kaffe/kage og kørsel.
Lørdag d. 10. kl. 10.00 - 14.00
Loppemarked v/ centerrådet
Tirsdag d. 13. kl. 19.00
Banko v/ centerrådet
Tirsdag d. 20. kl. 14.00
Modeopvisning v/ Smartex tøj
Søndag d. 25. kl. 09.00 - 13.30
Cafeen har søndagsåbent
Tirsdag d. 27. kl. 13.30
Gudstjeneste v/ Sognepræst
Anna Sofie Andersen
Efter gudstjenesten er der 
kirkekaffe i cafeen.

Oktober
Tirsdag d. 4. kl. 18.00
Løvfaldsfest. Program og 
tilmelding kommer senere
Tirsdag d. 11. kl. 19.00
Banko v/ centerrådet
Søndag d. 16. kl. 09.00 - 13.30
Cafeen har søndagsåbent
Tirsdag d. 25. kl. 10.00 - ca 14.00
Temadag med Tonny Landy. Pris 
100 kr, tilmelding nødvendig.

November
Tirsdag d. 1. kl. 13.30
Gudstjeneste v/ Sognepræst
Anna Sofie Andersen
Efter gudstjenesten er der 
kirkekaffe i cafeen.
Søndag d. 6. kl. 09-00 - 13.30
Cafeen har søndagsåbent
Tirsdag d. 8. kl. 19.00
Banko v/ centerrådet
Mandag d. 14. kl. 14.00 - 15.30
Møde på Hatting Centret om de 
forebyggende hjemmebesøg v/ forebyggende 
medarbejder Hanne Ballegård
Lørdag d. 26. kl. 10.00 - 14.00
Hatting Centrets julemarked
Søndag d. 27. kl. 09.00 - 13.30
Cafeen har søndagsåbent

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

Der er møde om de forebyggende hjemmebesøg på Hatting 
Centret mandag d. 14. november fra 14.00 til 15.30

Forebyggende medarbejder Hanne Ballegård orienterer om 
indholdet i de forebyggende hjemmebesøg.

Tilbuddet bliver sendt ud per brev med tilbud om besøg til 
borgere på 75 år samt til alle over 80 år, der frit kan vælge mel-
lem et hjemmebesøg eller et fællesarrangement. Alle i alders-
gruppen 65-80 år er dog velkomne til at deltage.

Aktivitetsmedarbejder Kirsten Wilkens vil kort orientere 
om aktivitetsmulighederne på Hatting Centret.
Vel mødt til orientering og til at stille spørgsmål!

Torsdag den 25. august kl. 9.30 mødes vi igen omkring vores 
hyggelige strikning ”Hjælp til Nødhjælp”.
Vi mødes den sidste torsdag i hver måned.
I vinter halvåret 2015-2016 blev der i alt strikket 249 stk. tæp-
per/sokker/huer. m.m. Det er blevet strikket af garn, der er 

Aktion hjælp til nødhjælp

Datastuen starter efterårssæsonen i uge 35 og fortsætter frem 
til første uge i december.

5 hold med tilmeldte deltagere
Der er i efteråret 2016 tilmeldt deltagere til 5 hold, hvoraf de 
3 hold beskæftiger sig med generel brug af en pc´er til e-mail, 
netbank, kontakt med det offentlige, tekstbehandling og me-
get mere. De 2 øvrige hold arbejder med henholdsvis slægts-
forskning og billedbehandling.

IT-cafe for alle interesserede
Ud over de faste hold tilbyder Datastuen IT-cafe mandage 
i undervisningsperioden fra kl. 9-10. Her er gratis adgang 
for alle interesserede, der har spørgsmål vedrørende brug af 
pc`er, tablet eller smartphone.
Hvis du har spørgsmål til Datastuen, er du velkommen til at 
ringe til Hans Johansen 20 29 02 31

afleveret på Hatting centeret til ovenstående formål.
Vi modtager stadig med glæde store som små rester garn.
Den 28. april kørte vi til Støvring og afleverede det til opsam-
lingsdepotet for videre befordring til de fattige i østlandene.
Vi har ved Hatting Centrets julemarked og igennem vinteren 
solgt for 2000 kr. som går til transport.
Er du interesseret i at være med, er du velkommen sidste tors-
dag i måneden.
Hilsen vejlederne på holdet Elin Engstrøm og Edith Eriksen.

Datastuen på Hattingcentret
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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)

Af: Annegrethe Lindow Brochmann
Hatting KFUM Spejdere

Onsdag den 15. juni mødtes spejdere, 
forældre, søskende og spejderlederne 
til årets midsommerfest. Trods byger 
og trusler om skybrud, holdt vejret sig 
rimeligt. Da vi fik sat presenningen 
op over grillen, artede vejret sig, så vi 
kunne nyde vores medbragte mad ude 
på græsplænen.

Inden da var små og store børn på 
opgaveløb, mens grillen varmede op. 
Blandt andet var en af opgaverne at 
transportere vand fra A til B. Kreativi-
teten var stor- lige fra et krøllet papir, 
med hænderne til hjælp, hvorfra vandet 
blev vredet ud - til foldede papirkopper, 
der holdt noget længere. En opgave kan 
sjældent løses på kun én måde!

Tak for en hyggelig aften til at runde 
et godt spejderår af.

Vi ses igen til opstart for alle vores 
spejdere onsdag den 17. august kl. 17 – 
18.30. Til dette møde hygger vi - nogle af 
spejderne rykker op og bliver modtaget 

i deres nye enheder – og så spiser vi en 
fransk hotdog.
Ugen efter ligger møderne på deres faste 
plads:
• Bævere (0.-1. kl): Mandag kl. 16.30 til 

18.00
• Ulve (2.-3. kl.): Mandag kl. 17.00 

til 18.30
• Juniorspejdere (4.-5. kl.): Onsdag 

kl. 18.30- 20.00
• Trop (6.-7. kl): Onsdag kl. 18.30 – 

20.00

(For juniorer og trop kommer der mulig-
vis justeringer af klokkeslæt senere)

Vi har altid plads til nye spejdere – 
Børn i alle aldre er velkomne til at kom-
me og prøve, om det er noget for dem. 
Man kan prøve to gange, inden man får 
en indmeldelsesblanket med hjem. Hvis 
dit/jeres barn er mest tryg ved det, er 
mor eller far velkomne til også at deltage 
de første par gange.

Nedenfor: Arkivfoto fra præmieoverrækkelse

Spejdernes midsommerfest 2016

Y’s Mens Klub Loppemarked

D. 24. sept. 2016 kl. 10-13 holder Hatting Y’s Mens Club loppemarked i en af Byg-
holmhallerne over for Scandic Hotel.
Indsamling af effekter til brug på loppemarkedet indenfor Hatting bygrænse sker 
mandag den 12. sept. fra kl. 18.
Hvis du bor uden for Hatting bygrænse og har ting du ønsker at give til loppemar-
kedet, kan du ringe til Helmer Jacobsen på tlf. 20 76 23 03.
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Torsdag, 1. september 
17:00 Spaghettigudstjeneste 
 
Søndag, 4. september 
09:00 Cafeen på Hatting 
Centret har Søndagsåbent 
09:30 Gudstjeneste 
 
Mandag, 5. september 
19:00 Gåtur: Bygholm Park 
 
Tirsdag, 6. september 
13:00 Blå tur med 
centerrådet 
 
Lørdag, 10. september 
10:00 Loppemarked på 
Hatting Centret 
 
Søndag, 11. september 
09:30 Gudstjeneste 
 
Tirsdag, 13. september 
19:00 Banko 
19:00 Orienteringsmøde 
vedr. menighedsrådsvalg 
 
Torsdag, 15. september 
10:00 Høstgudstjeneste for 
før-skolebørn 
 
Lørdag, 17. september 
14:30 
Frivillighedsarrangement 
 
Søndag, 18. september 
09:30 Høstgudstjeneste 
 
Tirsdag, 20. september 
14:00 Modeopvisning ved 
Smartex 
 
Søndag, 25. september 
09:00 Cafeen på Hatting 
Centret har Søndagsåbent 
19:00 Gudstjeneste 
 
Tirsdag, 27. september 
13:30 Gudstjeneste i cafeen 
på Hatting centret 
19:30 Musikforestillingen: 
Prædikerens bog 
 
 
 

Søndag, 2. oktober 
09:30 Gudstjeneste 
 
Tirsdag, 4. oktober 
18:00 Løvfaldsfest 
 
Onsdag, 5. oktober 
18:00 Fællesspisning i 
Forsamlingshuset 
 
Søndag, 9. oktober 
09:30 Gudstjeneste 
 
Tirsdag, 11. oktober 
19:00 Banko 
 
Torsdag, 13. oktober 
19:00 Filmaften 
 
Søndag, 16. oktober 
09:00 Cafeen på Hatting 
Centret har Søndagsåbent 
09:30 Gudstjeneste 
 
Søndag, 23. oktober 
09:30 Gudstjeneste 
 
Tirsdag, 25. oktober 
10:00 Temadag med Toni 
Landy 
 
Søndag, 30. oktober 
16:00 BUSK-gudstjeneste 
 
Tirsdag, 1. november 
13:30 Gudstjeneste i cafeen 
på Hattingcentret med 
efterfølgende kirkekaffe 
 
Søndag, 6. november 
09:00 Cafeen på Hatting 
Centret har Søndagsåbent 
09:30 Alle helgens 
gudstjeneste 
 
Tirsdag, 8. november 
19:00 Banko ved 
centerrådet på Hatting 
centret  
19:00 Musikaften i Hatting 
Kirke 
 
Søndag, 13. november 
09:30 Gudstjeneste 
 

Torsdag, 17. november 
17:00 Spaghettigudstjeneste 
 
Søndag, 20. november 
09:30 Gudstjeneste 
 
Torsdag, 24. november 
18:30 Bind din 
adventskrans 
 
Lørdag, 26. november 
10:00 Julemarked på 
Hatting Centret 
16:00 Juletræet tændes 
 
Søndag, 27. november 
09:00 Cafeen på Hatting 
Centret har Søndagsåbent 
19:00 Gudstjeneste 
 
Torsdag, 8. december 
2016 
12:00 Hatting Centrets 
julefrokost  

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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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

Ulla og Steen Lauridsen – begge med i idræts-
foreningens hovedbestyrelse gennem mange 
år – har i anledning af Laurids Greens døds-
fald fremsendt følgende:
Efter Laurids’ alt for tidlige død, står vi tilbage 
med billedet af en person, der i den grad 
”brændte igennem” – i foreningslivet såvel 
som i arbejdslivet.
Laurids var et rendyrket foreningsmenneske, 
kritisk men aldrig negativ, og når man indgik 
en aftale med ham, vidste man, at den blev 
overholdt.
Han var idérig, kreativ og visionær, hvilket 
især kom gymnastikafdelingen til gode.
Men også hovedbestyrelsen nød godt af disse 
egenskaber samt af hans gode humør og smit-

tende latter. Når vi – efter at dagsordenen var 
blevet klaret – snakkede om ”løst og fast”, var 
det altid spændende at høre om hans projek-
ter og oplevelser med at få egnede udenland-
ske studerende til Horsens.
Til det sidste var Laurids aktiv i sit arbejde for 
idrætsforeningen, idet han bl.a. var med i et 
nyligt nedsat udvalg, som arbejdede med nye 
planer for Hattinghallen.
Der hersker ingen tvivl om, at Laurids var en 
stor gevinst for idrætsforeningen i alminde-
lighed men for gymnastikafdelingen i særde-
leshed.
Der er al mulig grund til at udtrykke et:

Æret være Laurids Greens minde

Mindeord om Laurids Green

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

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 !

Hjælp Redaktionen
Da den ansvarshavende 

redaktør har valgt at stoppe 
ved årets udgang, søger vi en 
frivillig, der vil hjælpe med at 

lave vores fine blad.  
Kontakt redaktion@hatting-
bladet.dk eller et af telefon-

numrene på side 3.
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Hatting IF

. 

 

Kom og se hvad Hattings foreninger har at tilbyde og få en lille snak med os  

om fremtiden, og hvilke tilbud vi har. 

Borgmester Peter Sørensen kommer på besøg. 

Ingunn Jakobsen fra SundBy holder fordrag om  

frivillighed i Horsens. 

Vi laver Hattings måske største kagebord?? 

Alt er gratis bortset fra drikkevarer. 

Kom frisk og få en god dag. 

 

 

 

 

 

 

Hilsen 

Menighedsrådet, Y-mens, Spejderne, Borgerforeningen, 
Hatting Idrætsforening, Hatting Centeret og Hatting   
Lokal historisk arkiv. 

 

Hattings MÅSKE største kagebord? 

og hele Hatting er inviteret. 

Lørdag d. 17.09.16 
kl. 14.30—16.30 i 
Hatting Hallen. 

Det bliver en hyggelig eftermiddag, 
og der bliver trukket lod om lækre 
præmier. Alle kan blive den heldige 
vinder!! 
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Af: Hanne Frederiksen
Formand Gymnastikafdelingen

Nu er sommerferien slut, og i Gymnastikafdelingen er vi klar 
til at fremlægge vores program for 2016/2017. 

Nye tiltag på programmet er Parkour/Ninja Skole 6 – 10 
år. Holdet er for drenge, som har lyst til at prøve noget nyt. 
Timen vil være bygget op med elementer fra Parkour, som vil 
være det primære, men der vil også være elementer fra kamp-
sport.

Et andet nyt tiltag er Zumba Step for voksne. I Zumba Step 
er det stadig Zumba, der lægges vægt på, og steppen bruges 
kun som ekstra toning af ben og baller. Timen henvender sig 
til alle Jer som holder af at bevæge sig til lækker musik og 
komme i form, og alle kan deltage. 

Alle holdbeskrivelserne kan ses på www.hattingif.dk under 
fanen ”gymnastik, tilmelding”. Det er også muligt at henven-
de sig til instruktørerne for holdene. Se programmet nedenfor.

Til oktober tager mange af vores instruktører og bestyrelsen 
på Inspirationstur til Herning, hvor DGI arrangerer en week-
end med forskellige kurser/events. Dette kursus bliver afholdt 
hvert andet år, og alle plejer at vender hjem med nye ideer til 
den kommende sæson.

Gymnastikafdelingen arbejder også lige nu på at kunne 

tilbyde seniormotion en formiddag om ugen, men vi mangler 
en eller flere som kunne have lyst til at være instruktør(er). 
Vi vil rigtig gerne, at det bliver motion for både kvinder og 
mænd, og det skal ikke kun være gymnastik.

Kunne dette være noget for dig eller for en du kender, så 
hører vi rigtig gerne fra dig. 

Vi kan kontaktes på 31332714 (Hanne) eller 20731748 (Line)
Vi kan altid bruge instruktører og hjælpeinstruktører i gym-

nastikafdelingen, så går du rundt med drømmen om at være 
en del af gymnastikafdelingen, så henvend dig til bestyrelsen.

Gymnastik

DAG TID HOLD INSTRUKTØR STED PRIS

kl. 16.15 - 17.15 Zumbatomic 2. - 6. kl. Afventer Gymnastiksal 
Hatting Skole kr. 500,-

kl. 17.30 - 18.45 Spring Piger 2. - 4. kl.
Hanne Frederiksen tlf. 3133 2714 
Susanne Bendix tlf. 2949 2104                
Jannie og Lukas

Gymnastiksal 
Hatting Skole kr. 500,-

kl. 19.00 - 20.00 Step/Styrke Hanne Frederiksen tlf. 3133 2714 Gymnastiksal 
Hatting Skole kr. 550,-

kl. 16.00 - 16.50 Puslinge 3 - 4 år Christina Nielsen tlf. 4050 8587        
Anne, Emma og Sofie

Gymnastiksal 
Hatting Skole kr. 500,-

kl. 17.00 - 17.50 Forældre / barn Mette Kjersgaard tlf. 4068 4240 Gymnastiksal 
Hatting Skole kr. 500,-

kl 18.00 - 19.00 Ninjaholdet for drenge og 
piger 6 - 10 år Kristian Kjersgaard tlf. 6012 2264 Gymnastiksal 

Hatting Skole kr. 500,-

kl 19.10 - 20.10 Zumba Step Tina Van Deurs tlf.  4016 3163 Gymnastiksal 
Hatting Skole kr.550,-

kl. 17.00 - 17.50 Børnegymnastik 5 - 6 år Trine Edvardsen tlf. 2579 538         
Emilie, Sarah, og Victor  

Gymnastiksal 
Hatting Skole kr. 500,-

kl. 18.00 - 19.00 Spring Lopper 0. - 1. kl. John Brogaard tlf. 4258 3208                
Christian og Mette

Gymnastiksal 
Hatting Skole kr. 500,-

kl. 20.00 - 22.00 Mandehørm John Brogaard tlf. 4258 3208                
Lasse Petersen tlf. 21343423 Hatting Hallen kr. 550,-

kl. 17.45 - 18.45 Springdrenge 2. - 4. kl. Lasse Petersen tlf. 2134 3423              
Jeppe og Torben

Gymnastiksal 
Hatting Skole kr. 500,-

kl. 19.15 - 20.15 JuniorSpring 5. - 9. kl. Lasse Petersen tlf. 2134 3423         
Susanne Bendix 2949 2104

Gymnastiksal 
Hatting Skole kr. 500,-

Sæson 2016/ 2017 - gymnastikprogram

Mandag

Onsdag

Torsdag

Tirsdag
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Folkedans

Af: Willy Severin
Kasserer

Afgang fra Hatting kl. 8 og opsamling i Løsning og Heden-
sted, i alt 52 pers. 
Efter opsamlingen kørte vi mod den dansk/tyske grænse. 
Undervejs kørte vi ind på en motorvejsrasteplads og fik vo-
res medbragte rundstykker og kaffe. Derefter fortsatte vi via 
Hamburg, Bremen, Osnabrück forbi Ruhr, som er Tysklands 
store industriområde, til en mellem overnatning ved Køln.
Mandag den 11. juli. Først så vi den meget berømte Dom-
kirke, hvorefter vi gik tur i den gamle bydel. Efter frokosten 
fortsatte vi langs Rhinen med en lille pause ved Remagen, 
hvor tyskerne ikke nåede at sprænge broen, inden de allierede 
styrker nåede frem - dog kollapsede broen senere. Så gik turen 
videre langs Rhinen til Koblenz. Her gjorde vi holdt ved Deut-
sches Eck, hvor Mosel løber ud i Rhinen. Efter at have nydt 
eftermiddagskaffen, fortsatte vi turen langs Rhinen til Rüde-
sheim, hvor vi blev indkvarteret på Hotel Krone. Værten Erich 
talte dansk. Vi blev alle budt velkommen med et glas hvidvin.
Tirsdag den 12. juli. Dagen startede med rundvisning og 
smagsprøver på Cognac Asbach-Uralt. Dernæst gik turen op 
til Niederwalddenkmal, hvor vi nød den fantastiske udsigt ud 
over vinmarkerne. Derfra kunne vi tage med kabine-svæveba-
nen ned over vinmarkerne til Rüdesheim. Efter aftensmaden 
fulgtes vi alle til en hyggeaften i Drosselgasse, hvor der var 
musik, sang og dans. 
Onsdag den 13. juli. Denne dag bød på færgesejlads over 
Rhinen til Bingen. Turen fortsatte ad smukke bjergveje over 
Hunsrück til Idar-Oberstein, som er kendt for sine ædelstens-
sliberier. Først besøgte vi sliberierne, hvor vi fik en rundvis-
ning samt mulighed for at købe. Derefter fik vi kaffe og brød 
med pålæg i deres kantine oven på sliberiet. Turen gik derefter 
til selve byen Idar-Oberstein, som foruden at have et stort 
udvalg af butikker, også byder på den kendte Felsenkirche, 
der er bygget ind i bjergsiden. Efter aftensmaden havde vi en 

hyggelig sangaften på hotel Krone, hvor vores 3 dygtige spil-
lemænd spillede.
Torsdag den 14. juli. Efter morgenmaden sejlede vi fra Rü-
desheim til St. Goarshausen, som nok er Rhinens skønneste 
strækning. Der ligger den ene borg efter den anden, og på 
skråningerne ligger vinmarkerne side om side. Vi kom også 
forbi den sagnomspundne Lorelei-klippe. Fra St. Goarshausen 
fortsatte vi med bus op på Lorelei, hvor vi nød den smukke 
udsigt ud over Rhinen. Efter aftensmaden havde Erich ar-
rangeret vinsmagning. Erich fortalte om vindyrkning og de 
forskellige lokale vine, og om Hotel Krones 100 års jubilæum.
Fredag den 15. juli. Efter morgenmaden tog vi afsked med 
vores hotel, og kørte ad motorvejen forbi Frankfurt, Kassel, 
Hannover, men uden om Hamburg, på grund af meget lange 
køer. Vi gjorde holdt ved Duborg, hvor vi havde bestilt en 
dansk bøf. Der var også lidt tid til at handle. Vi var hjemme i 
Hatting ca. kl. 23.
Vi har haft mange flere oplevelser end det jeg har beskrevet, 
- en rigtig god tur med tørvejr og meget sol i Køln og Rüde-
sheim. Jeg takker alle der var med på turen, og ikke mindst 
Aksel, Stephan og Palle, som spillede i bussen og i Rüde-
sheim. Ja, og tusinde tak til Henning Wulff for en rigtig godt 
tilrettelagt tur.

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

Ny dansesæson starter mandag den 12. september 2016 i Hat-
ting Forsamlingshus kl. 19.30 til 21.45. Vores danseleder er 
Ancher Sørensen og spillemændene er Henning Pleshardt, 

Stephan Hansen og Palle Mikkelsen. Vi holder kaffepause kl. 
20.30 til 21.00, hvor vi synger 2 sange, så husk kaffekurven. 

Det er for nybegyndere og øvede, enlige og par. Alle nye dan-
sere må prøve 3 gange helt gratis, så mød op! og prøv! 

Alle er meget velkomne!

Folkedansere på turisttur til Rhinen
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Af: Bjarne Skjøtt Sørensen
Formand Håndbold

Til den kommende sæson 2016/17 vil drenge håndbolden i 
Hatting IF være et samarbejde med Torsted HK i form af et 
holdfællesskab Hatting - Torsted Håndbold.

I flere år har det været vanskeligt at samle nok drenge til 
hold i Hatting IF. Desuden er det også svært at finde frivil-
lige, som ønsker at træne de forskellige hold. Så for at kunne 
tilbyde håndbold til drengene i vores lokalområde, har hånd-
boldbestyrelsen valgt at indgå et samarbejde med Torsted HK 
omkring drenge siden.

Til den nye sæson kan vi tilbyde hold for U10 og U12 dren-
ge (se træningstiderne nedenfor denne artikel). Drengene vil 
træne i Torsted hallerne, da der er flere haltimer til rådighed 

Drenge håndbold – samarbejde mellem Hatting IF og Torsted HK
Håndbold

for håndbold i Torsted end i Hatting. Hjemme kampe vil være 
både i Hatting og Torsted.

Der er ikke nogen planer om at samarbejde på pige siden. 
Ved hjælp af dette initiativ kan klubberne i fællesskab knække 
kurven med hensyn til børn og unge som spiller håndbold. 
For det enkelte barn kan det jo også være med til at skabe 
sociale relationer til andre som går på Torsted afdelingen af 
Østerhåbskolen. Vi håber at såvel spillere som forældre tager 
vel imod dette tiltag.

C:\Users\Alexander\hattingbladet\2016\Nr. 3\2. Korrekturlæst\Håndbold\Træningstider 2016-17 hjemmeside.docx  

Håndbold: Træningstider sæson 2016/17 
 
Hermed træningstider for den kommende sæson. Ved spørgsmål til de enkelte hold kontakt de respektive trænere eller kontakt personer. Tilmelding og betaling er på hattin-
gif.dk – Holdoversigt og tilmelding 
 
/ Håndbold bestyrelsen 
 
HOLD ÅRGANG TID TRÆNERE STED TRÆNINGS START 

U6 Mix 2010-11 Tirsdag 16:00 - 17:00 Mangler trænere – ingen trænere intet 
hold ! 

Hatting Hallen Trænings start: 6/9 

U8 Mix 2008-09 Onsdag 16:00 - 17:00 Mai Britt Thyrring (29927470) 
Helene Nygaard (29291460) 

Hatting Hallen Trænings start: 7/9 

U10 Piger 2006-07 Tirsdag 17:00 -18:00 
Onsdag 17:00 - 18:15 

Didde Pedersen (22394606) 
Charlotte Kristensen (22559216) 

Hatting Hallen Trænings start: 10/8 

U10 Drenge 2006-07 Tirsdag 16:00 - 17:00 
Torsdag 16:30 - 17:30 

Sandra Jørgensen (40739848), Henrik 
(Torsted) og Jesper (Torsted) 

Torsted Hal 2 
Torsted Hal 1 

Trænings start: 16/8 

U12 Piger 2004-05 Tirsdag 17:45 - 19:15 
Torsdag 16:00 - 17:30 

Karen Marie Wells (24671930) 
Signe Kappel (30301121) 

Hatting Hallen Trænings start: 16/8 

U12 Drenge 2004-05 Tirsdag 17:30 - 18:30 
Torsdag 18:30 - 20:00 

Kontakt Anja Kjærhuus Torsted HK 
(20645493) 

Torsted Hal 2 
Torsted Hal 1 

Trænings start: 16/8 

U14 Piger 2002-03 Tirsdag 18:15 - 20:00 
Torsdag 17:30 - 19:00 

Allan Riber Poulsen (60115516) 
Bjarne Skjøtt Sørensen (76434660) 
Nicki Kjemtrup (holdleder) 

Hatting Hallen Trænings start: 9/8 

Senior Herrer 1997 og før Tirsdag 21:15 - 22:30 
 

Kontakt Marjan Stojanovski 
(60815742) 

Hatting Hallen Trænings start: 9/8 

Senior Damer 1997 og før Tirsdag  20:00 - 21:15 
Onsdag 18:15 - 20:00 

Marjan Stojanovski (60815742) Hatting Hallen Trænings start: 9/8 

Bemærk: Der forbeholdes ret til ændringer 
 
 

www.amalielund.dk

Redaktionen søger hjælp
Da den ansvarshavende redaktør har valgt at stoppe ved årets 
udgang, søger vi en frivillig, der vil hjælpe med at lave vores 

fine blad. Kontakt redaktion@hattingbladet.dk 
 eller et af telefonnumrene på side 3.
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Badminton

Af: Henning Rasmussen
Formand for Badminton 

BANEUDLEJNING TIL SÆSONEN 2016/2017
Foregår igen i år i klubhuset søndag den 28. august kl. 9.00. 
Banerne bliver tildelt efter ”først til mølle” princippet. Ven-
ligst medbring Navn/Adresse/Tlf.nr./E-mail/Fødselsdato på 
alle spillere der skal benytte banen. Betaling kontant eller via 
mobilepay ved tilmelding. Se priser på hjemmesiden hattingif.
dk/badminton/ledige banetider. Vi håber at se alle jer ”gamle” 
spillere, samt en masse nye medborgere som har lyst til at 
prøve kræfter med ketcher og fjerbold.

ALLE ER VELKOMNE !!!!!
Som noget nyt har vi fået muligheden for at råde over hallen 
om tirsdagen i tidsrummet 10-11:30, et tilbud til seniorer, ledi-
ge, skifteholds arbejdere og alle andre der har mulighed for at 
spille i dags timerne. Vi tilbyder her 1½ time til 500,- per bane.
Tiderne vi kan råde over i den nye sæson ser ud som følger :

• Mandag  15-20 (fra 16-18 er banerne optaget af ung-
doms instruktion)

• Tirsdag 10-11:30
• Onsdag 15-16
• Torsdag 15-16 samt 19-23

BØRNE/UNGDOMS INSTRUKTION
Opstart mandag den 22. August kl. 16 hvor vi tager imod; 
”gamle” medlemmer, nye medlemmer, øvede spillere, jer der 
har spillet lidt hjemme i haven med far og mor, jer der aldrig 
har haft en ketcher i hånden før. Kort sagt er alle velkomne til 
vores instruktion, vi har træning og trænere til alle der har lyst 
til at spille badminton. Der er på alle måder ”højt til loftet” til 
vores instruktion.

MINITON
Vi fortsætter naturligvis successen med ”Miniton”, som er 
badminton indlæring gennem sjov og leg. Vi havde i den 
forgangne sæson masser af nye spillere som har haft masser 
af sjov, leg og spil, men der er plads til mange flere, så mød 
endelig endelig op.  
 
Badmintonafdelingen ser frem til en spændende ny sæson 
med masser af aktiviteter, så hold løbende øje med hjemmesi-
den for nyheder.

Vi ses forhåbentlig søndag den 28. August i  
klubhuset og/eller mandag den 22. August i hallen

VINDUER
- din online vinduesmester

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

Husk at melde dig og din familie til fæl-
lesspisning i Hatting Forsamlingshus. I 
år bliver det d. 5. oktober kl.18 - ca. 21. 
Pris: 75 kr. for voksne og 35 kr. for børn. 
Øl/vand 10 kr. Tilmelding til Anne Ma-
rie Madsen på tlf. 28 60 91 14.
…….og husk at spørge naboen, om ikke 
de også skal med

Fællesspisning i Hatting

Sæt allerede nu kryds i kalenderen

31/12 Nytårstaffel i Forsamlingshuset
3/3 Senior Forårsfest
4/3 Forårsfest

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

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

Lørdag d. 26. november  kl. 16.00 tæn-
des Hattings juletræ ved Super Brugsens 
parkeringsplads. Kom og hyg en times 
tid med æbleskiver, gløgg, dans og sang.
Måske er vi heldige igen i år, at nissen 
kigger forbi.

Hattings juletræ tændes
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Af: Peder Sørensen
Oensvej 26, Hatting

Har man råd til at have hus, har man også råd til at bortskaffe 
sit eget affald til deponering hos kommunen. En anden ting er 
jo, at de det ikke klæder vores lille by, samt at det giver et dår-
ligt naboskab til vores virksomheder i byen. De viste billeder 
er fra Oensvej - affaldet er henkastet på anden mands / firmas 
grund. 

Opsang til Hatting borgerne

Kystens Perle
Lovbyvej 31 . 8700 Horsens

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

www.tfskov.dk

Så her, fra redaktionen, en opfordring: benyt de dertil etab-
lerede kompostpladser rundt i kommunen, eller kompostér 
det grønne affald i egen have, i stedet for at ’’tabe’’ det under-
vejs ud af byen (eller andre steder for den sags skyld).
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Af: Alexander W. Brander
Redaktør Hattingbladet

Som de fleste nok ved, så arbejder kommunen og vejdirektoratet sammen 
om at lave en ny til/frakørsel 56B Horsens C (Hatting). Denne tilslutnings-
vej vil, selvsagt, berøre en del af Hattings – og oplands – borgere og ikke 
mindst byens erhverv. Derfor har der været indkaldt til et borgermøde 
på Østerhåbsskolen, Hatting afdeling, den 31. maj 2016. Der mødte rigtig 
mange Hatting borgere op på dette møde, faktisk så mange, at det kneb 
med pladsen i salen. Mange af borgerne havde forberedt sig godt hjem-
mefra, ligesom en arbejdsgruppe med især Hatting Vandværk, havde lavet 
et godt stykke arbejde, med indsigelser imod kommunens planer. Ind-
ledningsvis bød borgmester Peter Sørensen velkommen, hvorefter kom-
munen og vejdirektoratet, i samarbejde, præsenterede projektet. Undervejs 
kom der en del spørgsmål fra de undrende Hatting borgere omkring 
nogle af kommunens beslutninger. Det var især omkring lukning af Sta-
tionsvej, hvor tilslutningsvejen krydser Stationsvej, samt den måde, som 
Hatting borgerne vil få adgang til tilslutningsvejen / vejen ind til Horsens. 
Tillige blev der stillet spørgsmålstegn ved måden hvorpå tilkørslerne ved 
motorvejen blev etableret, støjpåvirkningen af de berørte ejendomme (og 
byen generelt) og omkring en aflastning af Rugballevej, der er udsat for 
megen tung trafik. Efter arbejdsgruppens præsentation, blev vandværkets 
præsentation vist og gennemgået. Denne gav anledning til endnu flere 
spørgsmål, ikke mindst til projektgruppen fra Horsens kommune og vejdi-
rektoratet, men også til vandværket.
Konklusionen på mødet, blev at hele Hatting var meget uenige omkring 

Motorvejsafkørsel 56B          Horsens C/Hatting
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Motorvejsafkørsel 56B          Horsens C/Hatting
lukningen af Stationsvej, samt tilkørselsmuligheden til den nye vej. Op-
lægget var at Hattingvej skulle ende ud i et T-kryds på den nye tilslut-
ningsvej. Kommunen ville tage Hatting borgernes synspunkter med hjem 
og drøfte videre om vore kommentarer.
Senere, i slutningen af juni, var berørte beboere indkaldt til et nyt infor-
mationsmøde, for at sikre at alle havde muligheden for at blive orienteret 
omkring planerne for tilslutningsvejen. På dette møde blev der fortalt at 
kommunen allerede havde ændret nogle af planerne, således at der vil 
komme lysregulering på tilslutningsvejen, hvor den eksisterende Hatting-
vej kobles på tilkørselsvejen fra Horsens og ud til motorvejen. Tillige var 
de i gang med at drøfte omkring vores ønske om ikke at lukke Stationsvej, 
der var desværre ikke noget konkret fra kommunen omkring dette. Der 
blev, på dette møde, også gjort opmærksom på at Stationsvej faktisk var en 
del af Margueritruten (Lovbyvej -> Stationsvej -> Storegade -> Grønhøjvej), 
hvorfor den ikke bare skulle lukkes af for trafik. Det blev foreslået om man 
kunne begrænse adgangen under tilslutningsvejen til at gælde for person-
biler, for at begrænse den tunge trafik. Borgergruppen i Hatting tog flittige 
notater og dette er medbragt til møderne med kommunen.
Hvis I vil læse mere om projektet, så er der en masse informationer, dels 
på kommunens hjemmeside, samt på vejdirektoratets hjemmeside. Søg 
efter ” Tilslutningsanlæg 56b” eller ” motorvejstilslutning Hatting” i din 
foretrukne søgemaskine.
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Af: Gry Thorstensen
Dancestudio LN Hatting

Sæson 2015/2016 er danset af og det 
skulle blive en endnu bedre sæson end 
den tidligere. Glade dansebørn og unge 
har sæsonen igennem givet al deres 
danseenergi til opvisninger og turne-
ringer. D. 28. maj blev der afholdt Dan-
marksmesterskaberne i formationsdans 
i Forum Horsens. Som noget helt nyt 
har Hatting haft deres eget børne disco 
formations hold. 16 piger som i en hel 
sæson har øvet på en serie på 3 minutter 
som skulle stå sin prøve til DM. Det blev 
til en 6. plads i finalen og dermed en flot 
debut. Har man lyst til at se de dygtige 
dansere fra holdet »Forever We are 
One«, kan de opleves på Horsens Ny 
Teater d. 10. september sammen med 
flere andre dygtige dansere.

Fra danmarksmesterskaberne for 
hold til danmarksmesterskaberne for 
solo og duo i de følgende weekender i 
juni. Ca. 3000 dansere konkurrerede om 
årets mest eftertragtede titel som dan-
marksmester i disco. Konkurrencen blev 
afholdt i hhv. Køge og Brøndby Hallen. 

Flere dansere fra Hatting havde taget 
turen og klarede sig rigtig godt. Danse-
skolen fik både et danmarksmesterskab 
samt flere flotte medaljer med hjem:

Danmarksmester 2016 i voksen duo 
blev Freja Søvang & Emma Iversen. 
Sølvmedaljevindere blev Liv Thomassen 
i børn star samt Emma Iversen i voksen 
talent. Derudover vandt duoparret Mille 
Christiansen & Victoria Ulsøe bronze i 
børn talent.

 Dancestudio LN Hatting åbner op 
for sæsonstart tirsdag d. 30. august og 
torsdag d. 1. september, hvor alle er 
velkomne til at kigge forbi. Derudover 
er man velkommen til at deltage i en 
prøvetime hvis man har lyst til at prøve 
kræfter med disco, børnedans, Retro-
dance +30, Hip-Hop og showdans. 

Fantastisk sæson for dans

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.
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Solopgang over hatting en kold vintermorgen


