
HattingBladet
FEBRUAR 2018 • NR. 1 • 13. ÅRGANG

www.hattingbladet.dk

Få de seneste 

Hatting-nyheder

Stor succes 
med Team  

Frivillig

Legeplads i 
støbeskeen

Medaljeregn 
over danse-

skolen

HATTING IF FORENING

Her bliver der liv 
og glade dage 

INITIATIV



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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Får du HattingBladet?

HattingBladet udkommer i Hatting 
Sogn. Hatting Y’s Men’s Club, 
sørger for omdeling af bladet. 
Du kan kontakte distribution@
hattingbladet.dk, hvis du ikke får 
bladet.  Bladet kan desuden afhentes 
i Super Brugsen, i cafeteriet i 
Hattinghallen og i Hatting Kirke.
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Stof til HattingBladet - Sådan!

Artikler skal afleveres i et helt 
almindeligt word-dokument. 

Undgå at bruge rammer, word-
art illustrationer, indsætning 
af billeder osv. Aflever blot 

teksten så simpel som muligt. 
Billeder skal afleveres som jpeg-
filer og i højest mulig opløsning.

NÆSTE NUMMER

HattingBladet udkommer næste 
gang i slutningen af maj 2018. 

OBS: Deadline for næste nummer 
er søndag 29. april 2018. 

 
Kommende deadlines:

29.04.18 - 29.07.18 - 28.10.18

Redaktionen opfordrer på det 
kraftigste til, at disse deadlines 
bliver overholdt. Således kan 
vi få produceret bladet i tide 
til de relevante tilmeldinger, 
der skal medtages i bladet.

Af: Anni Østergaard Clausen
Hattingbladets redaktionsgruppe

Det er på ingen måde en utaknem-
melig opgave at være den, der sam-
mensætter det blad, som du nu sidder 
med i hånden. Tværtimod. Det er 
ganske opløftende at opleve, hvordan 
så mange i byen bidrager til, at vi deler 
med hinanden. De e-mails, som tikker 
ind på redaktionsmailen, vidner alle 
sammen om det sammenhold, som 
vores lokalsamfund bygger på.

Det fik mig til at tænke på ordet 
»landsbymentalitet«. Det har for mine 
ører altid haft en ganske negativ klang. 
Mange vil måske som mig associere 
det med at være snæversynet og stille-
stående. Et samfund præget af snagen, 
sladder og jantelov. Men ved nærmere 
eftertanke - og absolut også ved selvsyn 
- kan jeg jo rent faktisk vende begrebet 
fuldstændigt på hovedet. For landsby-
mentalitet står bestemt for fællesskab, 
åbenhed og forbundethed. 

At vi løfter i flok. At vi tager initiativ.  
Og det gør vi i Hatting. 

Som et eksempel kan vi fremvise den 
fantastiske indsats af Team Frivillig, der 
gang på gang bidrager til vores lokale 
foreningers økonomi. Og som nu også 
påtager sig kioskdriften i hallen. Læs 
den historie på side 6.  
 
På side 26 finder du den inspirerende 
historie om Jamaa, der sammen med 
Hatting Centret og Horsens Amatør-
teater tog initiativ til at skabe et fælles-
skab mellem et U15 fodboldhold og en 
gruppe ældre borgere. Ikke en tanke, 
der ville falde mange ind - men som til 
vores held kom Hatting til gode.

Sidst men ikke mindst skal nævnes 
legepladsprojektet, som Rasmus Bissen-
bakker står i spidsen for. Det bliver en 
spændende proces for Hatting - og en 
kærkommen mulighed for at vise, hvad 
sådan en omgang landsbymentalitet i 
virkeligheden kan præstere. 

Ja tak til landsbymentalitet

Y Men’s klub

Ledelsen i Hatting Y Men’s klub har 
følgende sammensætning: 
Gunnar Fogh (præsident) 
Ingeborg Pedersen (vice-præsident) 
Kristian Korsholm (skatmester) 
Tove Pedersen (sekretær) 
Peter Rabjerg (webmaster)  
Tove Schack-Nielsen (pastpræsident)
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Bestyrelsen
 
Formand
Peter Uldall Thyssen
40 17 31 65
puthyssen@gmail.com
Kasserer
Kirsten Bank Gundersen
22 64 61 67
kp@stofanet.dk 
Sekretær
Marie Ryborg 
28 88 99 91
marieogtorben@gmail.com
Medlem / Teknisk ansv. forsamlingshuset
Kim Morthorst
76 37 77 18 
kv.morthorst@get2net.dk 
Medlem
Tanja Andersen
20 71 43 38
1tanjaandersen@gmail.com
Medlem
Heidi Christiansen 
27 20 36 77 
heidi.christiansen@ymail.com 
Medlem
Tina Van Deurs Pedersen
40 16 31 63
vandeurs@post9.tele.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 tlf. 20 11 35 
15 eller mail jcu@stofanet.dk
 
Kassereren hedder Torben Eriksen. Det 
er ham, der har med målerregnskab at 
gøre. Han bor på Præstemarksvej 72 og 
har tlf. 75 65 30 27 og 26 39 30 27.
 
Ved driftsforstyrrelser skal du ringe 
til Kjeld Olesen fra Hatting VVS. Han 
har tlf. 75 65 36 22 / 40 44 40 89.

Hatting Borgerforening

Af: Tanja Andersen

Traditionen tro blev byens juletræ 
tændt endnu en gang. Lørdag d. 
25. november 2017 var der igen 
inviteret til gløgg og æbleskiver ved 
SuperBrugsen i Hatting. Kl. 16 gik 
nedtællingen i gang 5-4-3-2-1, og 
byens fine juletræ blev tændt.
Bagefter blev der sunget julesange 
sammen med julemanden. En dejlig 
eftermiddag med god opbakning 
fra byens borgere. Endnu en gang 
en stor tak til SuperBrugsen, som 
igen i år sponsorerede æbleskiver 
og drikkevarer.

Gang i juletræ og æbleskiver

Festlig Nytårstaffel 2017
En kæmpe succes - intet mindre!  
Aldrig har Hatting Borgerforening haft 
så stort fremmøde til Nytårstaffel som i 
år 2017 med 150 solgte billetter. Naboer, 
venner og familier mødte talstærkt op i 
Hatting forsamlingshus d. 31. december 
2017 kl. 11-14. 
Der var en god stemning fra start til slut 
og menuen var - som vanligt - sild med 

karrysalat og lun leverpostej med bacon. 
Vi takker SuperBrugsen Hatting for 
sponsorering af maden - en rigtig fin 
gave til byens borgerforening.  
Byens erhvervsdrivende skænkede igen 
mange flotte præmier til udlodning på 
indgangsbilletterne. Mange af byens 
borgere kunne gå hjem med meget fine 
gevinster.

Julemandens besøg slår aldrig fejl
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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

Dagsorden til General-
forsamling d. 21. marts
Hatting Borgerforening holder generalforsamling i Hatting 
Forsamlingshus onsdag d. 21. marts kl. 19. 

Dagsorden
1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning v. Peter Thyssen
3: Fremlæggelse af revideret regnskab v. Kirsten Bank
 a) Hatting Borgerforening
 b) Hatting Forsamlingshus
 c) Hattingbladet v. Jørgen Madsen
4: Forslag til næste års kontingent
5: Indkomne forslag
6: Valg af bestyrelse: 
     På Valg: Kirsten Bank, Tanja Andersen og Marie Ryborg.
     Valg af to suppleanter
7: Valg af revisorer: 
    På valg: Lars Schou og Rasmus Reetz
8: Valg af revisor suppleant: 
9: Evt.

Hatting Borgerforening er vært ved et mindre traktement.
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VINDUER
- din online vinduesmester

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

To nyttige Apps
Af: Gert Løvlund Pedersen, Hatting Kirkegård

Find Gravsted: Med denne App kan du søge på kirkegårde 
(ikke alle kirkegårde er dog på endnu). Men Hatting Kirke-
gård er på, og her kan du søge på afdøde, både med for- og 
efternavn. Herefter kommer grav-
stedsnummeret frem. Hvis man 
står på kirkegården og alligevel 
ikke kan finde nummeret, kan man 
trykke på globussen, hvorefter der 
bliver vist et kort over kirkegården, 
med en markering af valgte grav-
sted. Din egen position bliver vist 
med en blå prik. Herefter er det nemt at finde gravstedet. 
Med App´en kan man også se kontaktoplysninger på kir-
kegården og takster for renholdelse m.m.

Kirkekalenderen: Med denne App kan du søge på kirker 
og bla. finde Hatting Kirke. Her er kontaktoplysninger om 
menighedsråd og ansatte. Der er også fakta om sognet. 
Desuden er der en arrangementskalender, hvor du kan 
finde en liste med dato og klokkeslæt for alt, hvad der sker 
i kirken. 

www.amalielund.dk

Hatting VVS aPS
udfører alt inden for

Vand - Varme - Blik
naturgaS

- få et godt tilbud

Hatting VVS APS
STOREGADE 25 - HATTING

8700 HORSENS
Telefon 75 65 36 22 
Biltlf. 40 44 40 89

Hyldemarken 3
8700 Horsens 60 64 05 60

·Indendørsmaling
·Tapetsering
·Udendørsmaling
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Sangaften i Hatting Kirke

I maj udkom ”Kirke sangbogen” - et tillæg til salmebogen. 
I vintermånederne indbyder menighedsråd sammen med 
Torsted Sogn til 3 sangaftener, hvor en 
præst, en organist og en kirkesanger 
vil gennemgår en bid af kendte og især 
ukendte sange og salmer.

Aftenerne finder sted på følgende tider og 
steder:  
Hatting Kirke tirsdag d. 20/2 kl. 19-21
Østerhåb Kirke torsdag d. 15/3 kl. 19-21

Gospelworkshop

Babysalmesang
I ugerne 8, 9, 11, 12, 14 & 16 mødes vi i kirken på tirsdage kl. 
11.00. Salmesangen ledes af Tine Mynster. Vi anbefaler at bør-
nene er fra ca. 3 mdr. til ca. 8 mdr. Efterfølgende er der hygge i 
konfirmandlokalet i præstegården.
Tilbuddet er gratis, men vi beder om tilmelding til Tove 
Schack på tlf. 42190960 eller schack-nielsen@profibermail.dk

Nyt fra kirken
Sogneindsamlingen 2018

Søndag den 11. marts afholder Folkekirkens Nødhjælp den 
årlige husstandsindsamling, til bekæmpelse af sult.

Bliv indsamler - der er brug for dig.
Det tager kun to timer af din forårssøndag at samle ind – men 
det gør en verden til forskel for mennesker, der intet har i 
dag.  Når du går en rute kan Folkekirkens Nødhjælp give:  

Meld dig som indsamler hos vores indsamlingsleder:
Grethe Laursen, tlf: 28 60 41 86 / e-mail wlaursen@stofanet.dk  
Vi samler ind fra kl. 10.30 – 12.30. 
Indsamlingen begynder og slutter i konfirmandstuen. 

Omkring 20.000 frivillige går på gaden, når vi samler ind. Men 
der er altid brug for flere, som vil bidrage til en givende søn-
dag på tværs af generationer og grænser. Tag en ven eller hele 
din familie med. 
Pengene går til nogle af verdens allerfattigste og mennesker i 
nød ud fra princippet ’hjælp til selvhjælp’. Folkekirkens Nød-
hjælp arbejder i 24 lande med katastrofehjælp, minerydning, 
menneskerettigheder og bæredygtig udvikling.

Spaghettigudstjenester
Onsdag den 15. marts kl. 17.00
Torsdag 19. 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 præstegården, hvor der er dækket op til en gang spaghetti 
med kødsovs, lavet med kærlig hånd af kirkens frivillige per-
sonale. Arrangementet slutter omkring kl. 18.30.
Tilmelding: Af hensyn til køkkenet bedes I melde jer til senest 
dagen før til: Tove Schack, schack-nielsen@profibermail.dk 
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Nyt fra kirken
Foredrag med Christian Højlund

Den 19. marts kl. 19.00 i konfirmandstuen i præstegården. 
Emne: Indestængt og uforløst kærlighed.

Christian Højlund arbejder i dag som psykoterapeut. 
Han var tidligere sognepræst ved Silkeborg Kirke og desuden 
hospitalspræst. 
 Alle er velkomne.
Kaffe og kage koster 20 kr. 
Arrgangør: Hatting Y´mens Club & Menighedsrådet

Skærtorsdagsgudstjeneste med spisning
Skærtorsdagsgudstjeneste med efterfølgende spisning i kon-
firmandstuen. Torsdag d. 29. marts kl. 17.00
 
Pris for deltagelse i spisning: 65 kr. for voksne og 30 kr. for 
børn under 14 år. Tilmelding til Grete Laursen, senest den 23. 
marts på tlf: 28 60 41 86 el. wlaursen@stofanet.dk 

Minigudstjeneste
Torsdag den 22. marts kl. 10.00. Påske for før-skolebørn (dag-
plejebørn, børn som går hjemme, børn i børnehave, børn i 
legestue). Gudstjenesten varer ca. 1/2 time.

Gå med i Lunden 2. Pinsedag

Traditionen tro holder Horsens Provsti en fælles friluftsguds-
tjeneste for alle 30 sogne i Lunden, Sundvej, Horsens, 2. Pinse-
dag (mandag d. 21. maj) kl. 10.00.
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: 28 60 41 86 el. e-mail: 
wlaursen@stofanet.dk senest den 14. maj. 

Vel mødt i Lunden!

Årets konfirmander i Hatting Kirke
Fredag den 27. april 2018 kl. 10.00 konfirmeres: 

Alexander August Astrup Jensen
Astrid Riber Poulsen
Jeppe Kjeldgaard Christiansen
Johanne Kai
Julius Gørtz Andersen
Kristian Andersen
Lise Fynbo Larsen
Maja Bech Pedersen                                                      (fortsættes)
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Nyt fra kirken

Hatting Kirkes personale

Sognepræst
Anna Sofie Orheim Andersen
Præstegården, Oensvej 1, Hatting,  
8700 Horsens, T: 75 65 31 05 - asa@km.dk

Kontortid i Hatting Præstegård:
Tirsdage fra 10-11, torsdage fra 17-18

    Ferie og fridage
Anna Sofie Orheim Andersen holder 
ferie i uge 10. Under ferie og 
friweekender passes embedet af 
præsterne i 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
Sognepræst Kim Clemmensen 
Tlf.: 2122 0464- E-mail: kc@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 23, 8700 Horsens.

Kirkekontoret (fortsat)
Kordegn Ove Bruun 
Email: okbr@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 

Marts
Søndag 4. kl. 9.30
3. s. i fasten v. SKH
Søndag 11. kl. 9.30
Midfaste v. SKH
Tirsdag 13. kl. 13.30
Gudstjeneste på 
Hatting Centret
Torsdag 15. kl. 17.00
Spaghettigudstjeneste. 
Børnekor
Søndag 18. kl. 9.30
Mariæ bebudelsesdag. 
Kirkekaffe
Torsdag 22. kl. 10.00
Påske for før-skolebørn
Søndag 25. kl. 19.00
Palmesøndag v. ABB 
Torsdag 29. kl. 17.00
Skærtorsdag
Fredag 30. kl. 9.30
Langfredag. Liturgusk

April
Søndag 1. kl. 9.30
Påskedag
Mandag 2. kl. 9.30
Anden påskedag v. SKH
Søndag 8. kl. 9.30
1. s. e. Påske v. KC
Tirsdag 10. kl. 13.30
Gudstjeneste på Hatting
Centret 
Søndag 15. kl. 9.30
2. s. e. Påske. Kirkekaffe 
Torsdag 19. kl. 17.00
Spaghettigudstjeneste. 
Børnekor
Søndag 22. kl. 9.30
3. s. e. Påske
Fredag 27. kl. 10.00
Konfirmation
Søndag 29. kl. 19.00
4. s. e. Påske 

Maj
Søndag 6. kl. 9.30
5. s. e. Påske
Torsdag 10. kl. 9.30
Kristi himmelfartsdag 
v. ABA
Søndag 13. kl. 9.30
6. s. e. Påske v. SKH
Søndag 20. kl. 9.30
Pinsedag. Kirkekaffe 
Mandag 21. kl. 10.00
2. pinsedag i Lunden 
(se omtale)
Tirsdag 22. kl. 13.30
Gudstjeneste på 
Hatting Centret
Søndag 27. kl. 19.00
Trinitatis søndag

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

ABB - Annette Brounbjerg 
Bennedsgaard

KC – Kim Clemmensen 

SKH - Sara Klaris Huulgaard 

Menighedsrådet

Menighedsrådmøder
Tirsdag den 13. marts
Tirsdag den 17. april
Tirdag den 22. maj

Møderne afholdes i konfirmandstuen i 
præstegården, begynder kl. 18.30 og 
er åbne for alle. 

Formand
Erhardt Nielsen
Tlf: 40 10 11 51
erhardtnielsen@enhatting.dk

Næstformand
Arne Jacobsen
Tlf: 61 67 11 02
amkjb@stofanet.dk

Kontaktperson
Grethe Laursen
Tlf: 28 60 41 86
wlaursen@stofanet.dk

 Kasserer
Gunnar Fogh
Tlf: 30 95 50 80
gunnarfogh@stofanet.dk

Kirkeværge
Tove Schack-Nielsen
Tlf: 42 19 09 60
schack-nielsen@profibermail.dk

Aktivitetsudvalg
Grethe Hummelshøj
Tlf: 29 93 33 45
grethe.hummelshoej@skolekom.dk

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

Kirkebilen skal bestilles senest dagen inden,  
man ønsker at benytte den.

Marie Dalsgaard Pedersen
Noah Frederiksen Rasmussen
Oliver Edward Juhl Wade
Sarah van Deurs Jensen
Sofie van Deurs Jensen
Simone Kjærgaard Andersen
Stian Steffen Nørregaard 
Thea Nygaard Sørensene Apps
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Hatting Cykelklub

Klar til en ny sæson i Hatting Cykelklub
Af: Lars Juhl Hansen

Hermed ønskes alle et Godt Cykel-
Nytår. Efter et fantastisk cykelår 2017 
(bortset fra vind/vejr/temperatur) starter 
snart sæsonen 2018. Klubben har officiel 
opstart med standerhejsning søndag den 
18.03 i Hatting IF`s klubhus.

Der startes fra P-pladsen ved Super-
Brugsen kl. 10.00. Vi starter ud i 3 hold, 
og der køres ca. 1–1 ½ time (afhængigt 
af vejret).

Hold 3 er for de ryttere som har holdt 
en dejlig lang vinterpause og evt. nybe-
gyndere. Hold 1 og 2 er for de øvede og 
meget øvede. Så alle kommer til at cykle 
med jævnbyrdige ryttere.

Vi vil gerne indbyde alle interesserede 
til at køre med på turen, og klubben er 
bagefter vært ved varm suppe og en øl/
vand i klubhuset.

Tilmeldingen sker på FACEBOOK 
i Hatting Cykelklubs gruppe eller på 
mobil 20 27 33 75 /mail  ljh@nptrucks.dk    
SENEST d. 12. marts.

Er du nysgerrig/interesseret i moti-
onscykling og fantastisk socialt samvær 
og hygge, så mød op søndag den 18. 
marts og prøv det.   
 
TRÆNINGSTIDER (starttidspunkt):

Vintertid :
Tirsdag og torsdag    :  kl. 17:00
Søndag                         :  kl. 10:00

Sommertid :
Tirsdag & Torsdag    :  kl. 17:30
Søndag                         :  kl. 10:00 

 
Start og mål er altid P-pladsen ved  
SuperBrugsen. Træningstiden/turlæng-
den varierer fra Hold 1-2-3, men min. 1 
– 1 ½ time på hverdage og 2–3 timer på 
søndage.

Ved sæsonstart startes roligt op, og 
efterhånden som formen bliver bedre, 
øges træningsmængden.

Har du yderligere spørgsmål, er du 
velkommen til at kontakte formand Lars 
Juhl Hansen, mobil 20 27 33 75 eller mail 
ljh@nptrucks.dk

Der hygges på turene

Aktivitetskalender for 2018
18.03             Standerhejsning
05.05             ”Forårsløbet” i Hornsyld.  Dette cykelløb er valgt som årets klubløb for Hatting 
                       Cykelklub, og der ydes 50% tilskud på startgebyret.
29.05             Klubmesterskab i enkeltstart med efterfølgende grillhygge i klubhuset.
09.-10.06       Sommertur til Flensburg (Hatting-Flensburg tur/retur) med overnatning på hotel 
                      i Flensburg og gallamiddag på Hansens Brauerei 
30.08-02.09   Harzen-tur hvor vi overnatter på Maritim Berghotel Braunlage 
                      inkl. »Konge-etapen« til Brocken (højeste bjerg i Harzen), hvor vi prøver at nå 
                      toppen i 1142 meters højde.
10.11               Standerstrygning med hygge-cykeltur om eftermiddagen og gallamiddag om 
                      aftenen med uddeling af fortjenestespræmier for sæsonen.

Derudover vil der løbende igennem sæsonen blive arrangeret mindre events, som meldes ud 
på vores Facebook gruppe.
MEDLEMSKAB
Medlemskab i cykelklubben koster 300,- kr. pr. sæson, og dette giver ret til at deltage i  
klubbernes arrangementer, køb af klubtøj m.v. Tilmelding foregår på Hatting IF’s hjemmeside, 
undern fanen Cykling.
MEN det er ikke et krav at være betalende medlem for at møde op til træningen og køre med.
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Energy Dance Hatting

Danseskolens 
børnedansere 

venter på 
resultater.

3 x Jyske mestre i duo

Medaljeregn over danseskolen i Hatting
Af: Gry Thorstensen

Dansere fra Energy Dance i Hatting 
slog sidste års rekord og får intet mindre 
end 11 jyske mestre i dansedisplinen 
Disco Dance. Jyllandsmesterskabet blev 
afholdt af De Danske Danseskoler d. 20. 
og 21. januar i Ry-hallen, hvor over 1000 
dansere fra Jylland og Fyn kæmpede om 
den eftertragtede titel: at blive jysk/fynsk 
mester. Danserne træner til dagligt hos 
Energy Dance i Hatting Forsamlingshus 
og har trænet hårdt flere gange om ugen 
for at blive klar til mesterskabet. Og det 
skulle vise sig at give pote, da den lokale 
danseskole tog hele 21 medaljer og 13 

oprykninger med hjem 
til Hatting. Stort tillykke 
til alle danserne, som for 
alvor har fået sat Hatting 
og Horsens på danse-
danmarkskortet. De flotte 
resultater blev fejret på be-
hørig vis med kagemand, 
flag og saftevand. 

Skulle du have lyst til at 
prøve kræfter med dansen, 
starter danseskolen et kort 
sommerkursus op d. 1. 
maj 2018, hvor alle er vel-
komne.

Resultater fra Jyllandsmesterskabet 20.-21. januar 2018
Jyske mestre 
Ellen Harck Børn 1 Begynderrækken 
Marianne Christensen Junior 2 Begynderrækken 
Emma Sørensen i Voksen Konkurrencerækken 
Cecilie Stærmose Junior 2 Super Konkurrencerækken 
Mille Christiansen & Victoria Ulsøe (for 4. år i træk) i Junior 1 Konkurrencerækken 
Alberte Beurze & Nanna Lassen i Junior 2 Super Konkurrencerækken 
Emma Sørensen & Cathrine Olsen i Duo Voksen Konkurrencerækken 
Stella Gilbert & Helena Hornbæk German i Junior 1 Rekrutteringsrækken
 
Vice–Jyske mestre (Sølvmedaljevindere) 
Alberte Beurze i Junior 2 Super Konkurrencerækken 
Isabella Tessin i Voksen Konkurrencerækken 
Maria Clement i Junior 2 Konkurrencerækken 
Malou Nørlund i Junior 1 Talentrækken 
Marie Rühne i Børn 2 Super Konkurrencerækken 
Amanda Degn i Børn 2 Talentrækken.
 
Bronzemedaljevindere 
Liv Thomassen i Junior 1 Super Konkurrence 
Emma Karelia i Voksen Konkurrence 
Stephanie Lundvig & Mia Christensen i duo Børn 2 Rekrutteringsrækken

Mille Christiansen & Victoria Ulsøe jyske mestre for 4. år i streg.
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NIELS BIE's
MASKINSTATION

Østerhåbsvej 80 · Hatting · 8700 Horsens

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

Ring på telefon 75 65 30 32

Af: Gitte Gravesen

Så er gymnastiksæsonen 2017/2018 godt halvvejs og vi 
er ved at være klar til forårsopvisningen, der venter lige om 
hjørnet. Igen i år har vi set en masse glade børn og en masse 
engagerede instruktører. Børnene er fulde af energi og masser 
af gymnastik-gå-på-mod. Det er en fornøjelse. 

Igen i år har flere springpiger og springdrenge deltaget i 
weekendlejr i Daugaard. En weekend med masser af spring, 
hygge og natløb.

Søndag den 11. marts 2018 mellem kl. 1400-1700 er der 
gymnastikopvisning i Hatting Hallen. Alle vores hold deltager 
og har forberedt et godt og underholdende program. Vi glæ-
der os meget til at se alle børn og deres gæster. Der kan købes 
billetter online fra den 25. februar 2018 på www.hattingif.dk. 
Der kan også købes billetter i døren. 

Derudover deltager vores springlopper, springpiger og 
springdrenge i opvisningen på Flemming Efterskole den 3. 
marts 2018. Udover at juniorholdet deltager i vores egen op-

visning, rejser de også rundt i omegnen for at give opvisning. 
Juniorholdet deltager derfor i opvisningen i DGI huset i Vejle 
den 10. marts  2018 og igen i opvisningen på BGI den 24. 
marts 2018. Det er en stor flok engagerede unge mennesker og 
trænere, der glæder sig til at vise, hvad de kan. Mød gerne op 
til de forskellige opvisninger for at støtte op om gymnasterne 
og trænerne. 

Behov for instruktører
Gymnastikafdelingen skuer lidt længere end forårsop-

visningen og er allerede nu i færd med at kigge på sæsonen 
2018/2019. Vi vil gerne blive ved med at kunne tilbyde for-
skellige hold til alle aldersklasser. I den forbindelse søger vi 
instruktører til forskellige hold. Så hvis du sidder med en in-
struktør gemt i maven eller elsker samværet med glade børn, 
så giv os et praj. Vi er behjælpelig med kurser og relevant 
introduktion til Hatting Gymnastikforening. Vi kan tilbyde 
masser af glade børn, en forening i trivsel og god social hygge 
blandt instruktører og bestyrelsen. Kontakt formand Hanne 
Frederiksen, tlf. 31332714 eller bestyrelsesmedlem Gitte Gra-
vesen, tlf. 22901029.

Ny trampolin 
I efteråret 2017 ansøgte gymnastikudvalget i Hatting med-

arbejderfonden for VKR Gruppen om økonomisk støtte til køb 
af en Dorado trampolin. Vi var så heldige, at fonden bevilgede 
støtte til os. Derfor indkøbte vi i december 2017 en ny Dorado 
trampolin med bumper - til stor glæde for juniorholdet.

Klar til opvisning - med ny trampolin
Gymnastik
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Hatting IF

 

Kom til

Forårsopvisning i Hatting

Søndag den 11. marts 2018 kl. 14.00
 Hatting gymnastikafdeling sender

8 hold på gulvet 
ved den årlige gymnastikopvisning

i Hattinghallen

Alle er velkomne!

Entre: kr. 40,- i forsalg på www.hattingif.dk
kr. 50,- ved indgangen.
Kaffe/kage billet kr. 10,-

Børn under 14 år gratis entre.

http://www.hattingif.dk
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Bestyrelsen
Formand
Jens Chr. Vang
Rugballevej 5
Tlf: 27 38 32 34
ingenv@hotmail.com
Næstformand
Helle Brandtlund
Rugballevej 11
Tlf: 22 32 56 68
johnbrandtlund@mail.tele.dk
Kasserer
Børge Nielsen
Klerkevænget 7
Tlf: 75 65 32 19
Sekretær
Aase Thyssen
Østerhåbsvej 22
Tlf: 75 65 35 58
aathyssen@stofanet.dk
Bestyrelsesmedlem
Egon Bech 
Lovbyvej 71 
Tlf. 75 65 30 40 / 21 40 74 28 
egonbech@msn.com
Bestyrelsesmedlem
Jørgen Thyssen
Østerhåbsvej 22
Tlf: 75 65 35 58
aathyssen@stofanet.dk
Bestyrelsesmedlem
Margit Munch
Stationsvej 2
Tlf: 29 65 16 48

Mail: hattinglokalarkiv@gmail.com
Web: hattinglokalarkiv.mono.net

Hatting Sogn Lokalhistore

Åbningstid
Arkivet har åbent den første tirsdag i hver 
måned fra kl. 19.00 til kl. 21.00 i lokalerne i 
kælderen på Hattingcentret.

Bliv medlem
For et beskedent beløb på 75 kr. er du med 
til at bevare sognets historie og modtager 
medlemsblad i februar måned hvert år.
Du kan indmelde dig ved henvendelse til 
Børge Nielsen. Medlemskabet gælder for det 
enkelte medlem; det er ikke husstandsmed-
lemskab. 

Gymnastikweekend i Daugård
Gymnastik

Af: Mathilde Christiansen, 4.Y.

Fra fredag den 19. januar til lørdag 
den 20. januar deltog springgymna-
ster fra Hatting (2. til 4. klasse) i en 
weekendlejr i Daugård Multihal med 
deltagere fra andre lokale gymnastik-
foreninger. Herudover var vi så heldige 
at have instruktørerne Lasse, 
Lukas og Jeppe fra Hatting 
med. 

Vi ankom til Daugård Mul-
tihal fredag kl. 17.30, hvor vi 
pakkede ud og fik udleveret 
en t-shirt med vores navn på. 
Efter en grundig opvarmning 
blev vi delt ud på seks hold. 
Holdene roterede herefter på 
seks forskellige baner, hvor vi 
skulle træne baglæns spring, fx. bag-
læns kolbøtter, araberspring og flikflak. 
Da vi havde været igennem de seks 
baner, fik vi pølsehorn og frugt. 

Kl. 22.00 var der arrangeret natløb, 
hvor vi deltog på de hold som vi havde 
sprunget med. På natløbet var der seks 
poster. Der var bl.a. en post, hvor vi 
skulle skyde med vingummibamser ud 
af næseboret samt en post, hvor man 
skulle gætte, hvor mange kugler der 
var i et glas. Til sidst blev det bedste 

hold kåret, og præmien var flødeboller 
– mums. Vinderen af natløbet blev hold 
6, hvor der dog ikke var nogen delta-
gere fra Hatting. Efter natløbet skulle vi 
i seng, og kl. 23.30 skulle vi ligge i vores 
soveposer. Vi sov desværre ikke så godt 
om natten, da der var en del larm i hal-
len!

Lørdag morgen var de fleste stået 
op kl. 07.30, hvor vi fik morgenmad. 
Herefter stod dagen igen på grundig 
opvarmning og nu forlæns spring, fx. 
kolbøtter, kraftspring, vejrmøller og 
saltoer. Vi var på de samme hold som 
om fredagen – dog på nye baner.

Kl. 12.00 blev vi hentet af vores for-
ældre. Inden vi kørte hjem fik vi pølse-
horn og frugt, og de voksne fik en kop 
kaffe.
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Klip ud og hæ
ng op
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Klip ud og hæ
ng op
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Generel mailadresse
hifhatting@gmail.com

Hovedformand
Peter Kai
Tlf: 30 32 55 53
peter.kai67@gmail.com

Kasserer
Line Læsøe
Tlf: 20 73 17 48
line.laesoee@gmail.com

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

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

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

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

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

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

Håndbold
Bjarne Skjøtt Sørensen
Tlf: 76 43 46 60
bjarne.skjott@hotmail.com

Tennis
Arne Ballegaard / Boris Tirsvad
Tlf: 60 15 26 57 / 21 75 58 75
arne@balles-bilvask.dk 
klerkevanget22@gmail.com

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

Hatting IF

Team Frivillig overtager 
driften af kiosken
Af: Peter Kai

I Hatting IF blev det i efteråret besluttet at 
nedlægge ”KLUBBEN”, der stod for driften 
af cafeteriet i klubhuset, som en selvstændig 
afdeling med egen bestyrelse. I stedet har vi 
oprettet et udvalg under HIFs forretnings-
udvalg som hedder Team Frivillig. Udval-
gets opgave er fortsat at bistå med driften 
af kiosken samt hjælpe 
afdelingerne med frivil-
lig arbejdskraft i forbin-
delse med afvikling af 
stævner og opvisninger. 
Team Frivillig koordi-
neres af Lene Andrea-
sen og Heidi Bie. 

Succesfulde, frivillige 
indsatser
I efteråret afviklede Horsens og Omegns 
Fjerkræklub og Horsens og Omegns Race-
dueforening deres fælles udstilling i Hat-
tinghallen med mere end 600 forskellige 
fjerkræ. I øvrigt en lidt sjov oplevelse at se 
hallen omdannet til en fjerkræstald i et par 
dage. Team Frivillig hjalp med forplejningen 
til alle gæsterne og til udstillere og dom-
mere. Dette var en stor succes for både Team 
Frivillig, som fik en rigtig pæn omsætning, 
og for fjerkræklubberne, som allerede har 
booket hallen og spurgt, om Team Frivillig 
ville hjælpe igen til efteråret. 
Op til nytår sørgede Team Frivillig for for-
plejning i forbindelse med afviklingen af 
Hansen og Nissen, der er et af Danmarks 
største indefodboldstævner. Stævnet forlø-
ber over fire hele dage og kræver en bety-
delig indsats at koordinere og afvikle. Men 
igen i år formåede vi at skaffe de nødven-
dige hjælpere, at skabe glade kunder, som 
kunne få stillet sulten og måske den søde 
tand, og i tilgift hertil blev der genereret et 
pænt overskud til de afdelinger i HIF, som 
bidrog med man og girl power. Det er vist 

det, der hedder en win-win situation på nu-
dansk. Tusind tak til de mange, der hjælper 
til med både at bage kager og boller, eller 
som kommer hen i hallen og hjælper. Uden 
jer kunne det ikke fungere! 

Nyt udstyr i køkkenet
Nu jeg taler om sult, vil jeg da ikke und-
lade at reklamere lidt for det seneste tiltag 

i vores cafeteria. Som erstatning 
for den udtjente friture har Team 
Frivillig investeret i en nymodens 
storkøkken-ovn, som kan lidt af 
hvert. Så nu kan vi blandt andet 
tilbyde lækre sprøde pommes frites 
til idrætsudøvere og andre sultne 
munde, som roligt kan fortære en 
bakke uden risiko for at kalorie-
tallet bliver for højt.

Fremtidsplaner for hallen
I HIFs hovedbestyrelse arbejder vi med en 
udviklingsplan for Hattinghallen og klub-
huset. Vi har i lang tid oplevet, at det er van-
skeligt at lokke folk fra hallen hen til kiosken 
i klubhuset. Dertil kommer, at såvel kiosk/
køkken samt klublokalet har set bedre dage. 
Vi arbejder derfor på en udviklingsplan, der 
som minimum skal føre til en modernisering 
af klubhuset og cafeteriet. Vi vil gerne have 
cafeteriet flyttet hen i halområdet. Samtidig 
er der behov for, at vi får udvidet vores 
depotrum, da der efterhånden er så mange 
remedier i hallen, at tingene står oveni hin-
anden med risiko for, at de går i stykker, el-
ler endnu værre, at nogen kommer til skade, 
når tingene skal håndteres i et alt for lille, 
overfyldt rum. En egentlig udvidelse af hal-
len kunne da også være rart, men realistisk 
set bliver vi nok nødt til at blive bedre til at 
udnytte de eksisterende rammer, førend 
en ny hal kan komme på tale. Under alle 
omstændigheder er det noget, der har lange 
udsigter. Men der skal jo også være noget at 
arbejde med på den lange bane.



Kirkebakken 47, Hatting

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

El-installation og teknik  
til både private og erhverv

Service

Grøn energi

Installation

PrivatAutomatik

6.30

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

Hjælp til de 
administrative 
opgaver i små 
og mellemstore 
virksomheder

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

Britt Sønderby Hansen · Tlf. 2231 9955· britt@bsbog.dk
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Find Spejderne på facebook! Gruppen  
hedder ’’KFUM Spejderne i Hatting NY’’

De anførte ledere er kontaktperson for 
deres enheder.

Mødetider for Spejderne  
Alle møder holdes  
i Spejderbyen  
Overholm 13, Hatting

Bævere, 0.-1. klasse:
Torsdage kl. 17.00-18.30 
Enhedsleder: Jette, 21 96 54 64 

Ulve, 2.-3. klasse:
Mandage kl. 17.30-19.00 
Enhedsleder: Randi, 22 82 74 56 

Junior, 4.-5. klasse + Trop, 6.-7. klasse:
Onsdage kl. 18.30-20.00 
Enhedsleder: Anja, 28 57 94 42  
 
Vi følger skoleåret, så hvis skolen holder 
ferie, er der heller ikke spejder.

Hattinggruppens mail
hattinggruppe@yahoo.dk

KFUM-Spejderne

Af: Anja Ipsen

Fredag den 19. januar drog 3 modige 
og seje spejdere fra spejderpatruljen »De 
Saftige Bøffer« af sted i retning mod 
Svendborg. De skulle have været 5, men 
sygdom og skader holdt to hjemme. I 
sidste øjeblik kom der dog forstærkning; 
et par friske spejdere fra Brejning Ef-
terskole ville gerne med på tur - og nye 
spejdervenner kan man altid bruge. 

 
Saftige bøffer = Seje spejdere

Målet var at deltage i et adventure-
løb. Den slags løb er ofte meget fantasi-
fulde, vilde og krævende, og de er for 
alle mulige slags spejdere. Dette løb hed 
»Coco Crazy Monkey Race«. 

Ganske vist var troppens leder Simon 
med - men han var med som hjælper på 
en post, så vores spejdere var på egen 
hånd. Det stiller krav, til en selv, og til 
patruljen. 

Hvor mange voksne kunne fx gå over 
60 km fra fredag aften til lørdag nat, 
med 3-4 timers søvn i et telt, i en skøn 
blanding af regnvejr, snevejr og en smu-
le godt vejr, som dog ikke gjorde det 
varmere? Vel at mærke samtidigt med, 
at der er krav om at finde vej, og løse 
opgaver, der kræver samarbejde og om-
tanke! »De Saftige Bøffer« er hver især 
13 år gamle.  Når man er spejderleder, så 
ved man godt, at snak om »nutidens  
forkælede unge«, der piver over alting, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 og ingenting magter, ganske enkelt ikke 
passer. Vi er SÅ stolte over vores unge 
mennesker, der i høj grad tager ansvar 
for hinanden og sig selv - og derfor også 
har fundet ud af, hvor stor en styrke, der 
ligger i samarbejde og sammenhold.

60 km, blev det til. En brandvabel på 

en finger, som følge af en opgave på en 
af posterne. Masser og atter masser af 
vabler under fødderne. Det gjorde ondt, 
og sammen med en overvældende træt-
hed var det lige ved at blive for meget. 
Til sidst var det bevidstheden om, at der 
var under en km til mål, der holdt dem 
kørende. Det, og hinandens opmun-
tring. Hvis man snakker hele tiden, så 
holder man sig i gang. Kom så, vi kan 
godt! Til sidst endelig: Mål!

(Og så tog de alligevel et par ekstra 
poster 😊)  Omkring kl. 21 lørdag aften
var det dejligt, at den sidste overnatning 
var på en skole. Det var godt at blive 
varmet ordentligt igennem.

Og så tænker man: nu har de prøvet 
det, og det var hårdt. Men nej - de siger, 
at de er klar til at komme af sted igen!!  
Spejdere er virkeligt gjort af noget sær-
ligt!

Adventure-løb er sejt!

Nyt fra gruppemødet
Af: Lene Jørgensen

Den 28. januar afholdt spejderne 
gruppemøde, hvilket er vores gene-
ralforsamling. Der var valg til gruppe-
rådet (spejdernes forældrebestyrelse), 
da Claus Hellesøe ikke genopstillede. 
I denne forbindelse vil vi gerne sige 
mange tak til Claus for samarbejdet! 

De nye grupperådsmedlemmer 
blev Anne Sørensen og Bettina Mikkel-
sen. Efter mødet har Johan Pedersen 
desuden meldt sig. Hjerteligt velkom-
men i grupperådet til alle tre. 

Derudover sagde vi farvel med tak 
til vores kasserer Bent Schack-Nielsen. 
Det var ikke muligt at vælge en ny 
kasserer, så skulle der sidde en spej-
derforælder der kunne være interes-
seret i at være kasserer hos os, ville du 
være hjerteligt velkommen. 

Patruljen »De saftige Bøffer« med Kristina, 
Kristina og Rasmus under løbet. 
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Folkedans

På med vandreskoene

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

Af: Willy Severin

Vi slutter vores sæson mandag den 26. 
marts kl. 17.30 i Hatting Forsamlingshus, 
med sild og smørrebrød m. v.

Derefter fortsætter vi med gåture hver  

 
mandag. Det er ikke nødvendigt at 
være danser for at gå med på turene, 
som er gratis. Alle er hjertelig velkomne. 
Ligeledes er  alle også er meget velkom-
ne på vores sommerfolkedans. 

Gåture i 2018
09.04             Ølsted Skov 
16.04             Remmerslundvej – på parkeringspladsen 
23.04             Haldrup under viadukten 
30.04             Bygholm enge, parkering – kør ca. 500 m på Kærgårdsvej   
07.05             Broen over Gudenåen syd for Gammelstrup. Parkering på Vestbirkvej 2  
14.05             Skærven i løsning. – Haremarksvej 38, 8723 Løsning  
28.05             Hotel Opus   
04.06             Snaptun Havn  
11.06             Nørrestrand ved Vandrehjemmet 
18.06             Uldum Kær - Parkering ved fugletårnet  
25.06             Vest siden af Bygholm Sø 
23.07             Kattrupmade  2, 8732 Hovedgård 
30.07             Ulvedalen, Silkeborgvej 37, 8700 Horsens 
06.08             Naturstien fra Lund  - Kør mod Lundum, drej til venstre ad Vintenvej  
13.08             Egebjerg Vandværks Sø 
20.08             Boller Slot 
27.08             Åbjergskovvej - indkørsel fra Schüttesvej, Parkeringsplads til højre       
03.09             Bygholm park
 
Vi mødes mandage kl. 19.00. Efter gåturen ca. kl. 20.00 finder vi en god egnet plads til 
at drikke vores medbragte kaffe. Mød op - turene er gratis - alle er meget velkomne.

Sommerfolkedans 2018: Ingen tilmelding. Pris pr. aften er 40 kr. Medbring selv kaffekurv, skiftesko og folkedansersangbogen.  
Spillemænd, som ønsker at spille med, er meget velkomne.

Programmet for SommerfolkedansArk1

Side 1

Tid Sted Leder / Spillemænd

 

 

 

Onsdag d. 11. april 2018 
kl. 19.30 - 21.45 

Østerhåbskolen, Torsted
Søndre Torstedvej 1, 8700 Horsens 

Gert Højen Hansen /  
Olav Pedersen og Ingolf Ryom-Nielsen 

Onsdag d. 25. april 2018 
kl. 19.30 - 21.45 

Aale Minihal 
Pogensvej 5, Aale, 7160 Tørring 

Else Dam /
Vibeke Smidt og Olav Pedersen 

Onsdag d. 9. maj 2018 
kl. 19.30 - 21.45 

Søvind Skole, Gamle Gymnastiksal 
Ravnebjerget 12, Søvind, 8700 Horsens 

Dorthe Skouborg /
Helle og Leif Tølløse 

Onsdag d. 23. maj 2018 
kl. 19.30 - 21.45 

Østerhåbskolen, Torsted
Søndre Torstedvej 1, 8700 Horsens 

Anne Grethe Dahlstrøm /
Olav Pedersen og Ingolf Ryom-Nielsen 

Onsdag d. 6. juni 2018
kl. 19.30 – 21.45  

Østerhåbskolen, Torsted
Søndre Torstedvej 1, 8700 Horsens   

Grethe Juul /
Olav Pedersen og Ingolf Ryom-Nielsen 

Onsdag d. 20. juni 2018 
kl. 19.30 – 21.45 

Hatting Forsamlingshus 
Overholm 2, Hatting, 8700 Horsens 

Mie Nielsen / 
Olav Pedersen og Ingolf Ryom-Nielsen 
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Private og Industriområder

Fræsning Græssåning

www.tfskov.dk

entreprenørforretning • 7565 3188 • fynbo-as.dk

Jord · Kloak
Beton · Fundamenter

Belægning
Rottespærre

Separering · Dræn
Skybrudssikring 

Kloakering 
i det åbne land

ADVOKATER MED GUMMISTØVLER PÅ

DAMHAVEN 5B, 7100 VEJLE 
VITUS BERRINGS PLADS 5, 8700 HORSENS

TELEFON 75724100
WWW.CODEXLAW.DK



• 22 •HattingBladet Februar 2018 • nr. 1

Hatting Centret

Februar
Tirsdag den 27. kl. 14.00
Årsmøde med valg til Centerrådet.
Aktiviteten er vært med kaffe og kage.
I umiddelbar forlængelse af årsmødet 
afholder Centerrådet bankospil.
Plader kan købes til 10 kr. pr. stk.
Vi håber at se rigtig mange borgere til 
årsmødet. Alle er hjertelig velkomne.
Borgere i alderen 60+ og førtidspensionister 
har stemmeret ved valget. 
Onsdag den 28. kl. 10.30
Fernisering af udstilling ved 
malerholdet fra Præsthøjgård.

Marts
Onsdag den 7. kl. 10.00 - 13.30
Lars fra Jysk tøjsalg viser og
sælger tøj i Cafeen.
Tirsdag den 13. kl. 13.30
Gudstjeneste med efterfølgende kirkekaffe
Tirsdag den 13. kl. 19.00
Bankospil
Torsdag den 22. kl. 12.00
Påskefrokost. Se omtale på næste side. 
Pris 125,- kr. Sidste frist for 
tilmelding d. 8. marts.

April
Tirsdag den 10. kl. 13.30
Gudstjeneste med efterfølgende kirkekaffe
Tirsdag den 10. kl. 19.00
Bankospil
Tirsdag den 17. kl. 13.00
Temaeftermiddag med Flemming 
Både under temaet
Røverhistorier. Se omtale på næste side.
Pris: 50 kr. inkl. kaffe og kage
Sidste frist for tilmelding d. 11. april
Mandag den 30. kl. 13.00
Blå tur. En skøn køretur i området 
ved Vær Kirke og Nørrestrand.
Pris 40 kr. inkl. kaffe og brød
Tilmelding senest d. 24. april

Maj
Tirsdag den 8. kl. 19.00
Bankospil
Torsdag den 17. kl. 13.00-16.00
Ud i det blå arrangement.
”Ud i det blå” er et samarbejde mellem 
Sundhed og Omsorg, Handicap og Psykiatri 
samt Sund By, hvor man kan opleve en 
mangfoldighed af aktiviteter rundt om 
på plejecentrene, handicap og psykiatris 
steder samt de åbne aktivitetscentre.
Programmet for eftermiddagen er endnu 

ikke fastlagt, så hold øje med vores 
Facebook side og opslag på centret.
Tirsdag den 22. kl. 13.30
Gudstjeneste med efterfølgende kirkekaffe
Tirsdag den 29. kl. 09.00
Sommerudflugt til Givskud Zoo. 
Vi starter med morgenmad på centret.
Vi spiser middag i Givskud
Pris: 240 kr. inkl. morgenmad, middag, 
bus og entre. Tilmelding senest 17. maj.
Se hvordan du kan sikre dig en 
billet til turen på side 25

Juni
Onsdag den 6. kl. 13.30
Smartex holder tøjudsalg.
Mandag den 11. kl. 13.00
Blå tur til Vorbjerg og Slaggård Banke.
Pris 40 kr. inkl. kaffe og brød
Tilmelding senest d. 6. juni
Tirsdag den 12. kl. 13.30
Gudstjeneste med efterfølgende kirkekaffe
Torsdag den 21. kl. 19.00
Sæt kryds i kalenderen!!! Traditionen tro, 
afholder vi midsommerfest med tombola, 
bål, båltale, salg af pølser og drikke 
varer ude, samt slutter af med kaffe, 
kage, fællessang og hygge indendøre.

Hatting Centrets kommende arrangementer 

Tilmelding til Hatting Centrets arrangementer
Tilmelding til arrangementer kan ske på opslag på Hatting Centret eller ved henvendelse 

til aktivitetsmedarbejderen på sms til tlf. 24 95 90 33 eller e-mail: alk@horsens.dk
Husk også at følge med på Hatting Centrets Facebookside

DATASTUEN
Datastuen er i fuld gang med første halv-
år af 2018. Der er 9 deltagere på holdet 
med slægtsforskning, torsdage kl. 13-15  
og 6 deltagere på holdet med billedbe-
handling, onsdage kl. 12-14.
Onsdag formiddag kl. 9 -11 er der Data 
Café, hvor der er fri adgang for alle, der 
har spørgsmål i forbindelse med brug af 
Pc´er, tablet eller smartphone.
Hvis der er nogen der har spørgsmål til 
brug af datastuen, evt. ønsker at deltage 

i billedbehandling eller slægts-
forskning, er man velkommen 
til at kontakte Hans Johansen 
på tlf. 20290231 eller mail: 
ingaoghansoensvej@gmail.com

FERNISERING  
Kom til fernisering af udstilling 
ved malerholdet fra Præsthøjgård 
onsdag d. 28. februar kl. 10.30.

Nyt fra aktiviteterne på Hatting Centret
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Hver mandag 
Kl. 09.15 - 10.15
Linedance i cafeen
Kl. 10.30 - 12.00
Litteraturgruppe (den 4. 
mandag i hver måned)
Kl. 10.30 - 11.30
Gymnastik og sang i Caféen
Kl. 12.45 - 13.45
En tur på løbebåndet i centrets motionsrum 
Kl. 13.00 - 15.00
Billard
Kl. 13.00
Keramik
Kl. 18.30
Syning og hygge

Hver tirsdag 
Kl. 10.00 - 11.30
Fællessang m. Marie Bie ved klaveret
Kl. 13.30 - 14.30
”Frisk motion” - Gymnastik til musik

Hver onsdag  
Kl. 09.00 - 11.00
Datacafe med vejledere
Kl. 10.00 - 12.00
Træværkstedet er åbent
Kl. 10.00 - 14.00
Kreativt værksted - Håndarbejde. Der er 
mulighed for at købe diverse materialer
Kl. 12.00 - 14.00
Billedbehandling 
Kl. 13.00 - 15.00
Kortspillet Skip-bo i cafeen
Kl. 13.00 - 15.00
Tegn og mal sammen med andre
Kl. 13.30 - 15.00
Billard/dart (vinterhalvåret)
Petanque (sæson 11/4 - 10/10)
Kl. 15.00 - 17.00
Petanque (sæson 11/4 - 10/10)

Hver torsdag
Kl. 9.30 - 11.30
Hjælp til nødhjælp: strik af trøjer, 
huer, hjemmesko m.m. (Kun den 
sidste torsdag i hver måned)
Kl. 10.00 - 12.00
Træværkstedet er åbent
Kl 10.00 - 11.00
En tur på løbebåndet i centrets motionsrum 
Kl. 10.15 - 11.30
Litteraturgruppe 
Kl. 13.00 - 15.00
Slægtsforskning på nettet 
Kl. 13.30 - 15.30
Krolf (sæson 12/4 - 11/10) 
Kl. 13.30 - 15.30
Kortspillet Whist 
Kl. 19.00
Skak (kun i ulige uger)

Hatting Centrets faste aktiviteter

Med forbehold for fejl og rettelser                                                                                                                                 
 

Ovenstående er Hattingcentrets  
faste aktiviteter frem til 30.06.2018

Torsdag d. 22. marts. Se mere om pris og 
tilmelding i arrangementsoversigten. Me-
nuen vil bestå af sild m/ karrysalat, skidne 
æg, ribbensteg m/ rødkål, citronfromage
samt kaffe og småkager
 
Under vejs vil der også være lotteri og un-
derholdning ved voksenkoret.

Husk Påskefrokosten

Fortælling om Røverne fra Rold
Professionel musiker, troubadour 
og foredragsholder Flemming Både, 
gæster Hatting Centret tirsdag d. 
17. april. Her fortæller han selv om 
temaet røverhistorier »som nogen vil 
sige om de saftige beretninger om de 
frygtede Røvere fra Rold. Det er ganske 
vist, at der i og omkring Rold Skov 
har været røvere så langt tilbage som 
vi har vidnesbyrd om. I et foredrag 
om nogle af disse ugerningsmænd 
fortæller jeg om autentiske personer 
og deres grumme handlinger.
Jeg er selv født ved Rold Skov og hi-
storierne krydres med røverviser som 
jeg akkompagnerer på harmonika.
Der bliver rig mulighed for fælles-

sang, ligesom jeg også synger andre 
viser - sjove, seriøse, gamle og nye og 
mange af dem til at synge med på.«
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Underholdende temadag med Kurt Leth
Af: Peter C. Jensen, Næstformand i          
Hatting Centerråd

De 56 deltagere, der oplevede Kurt 
Leth på Hatting Centret d. 24. oktober, 
fik et levnedsforløb beskrevet med en 
spæd start som skrivende journalistelev 
ved Skive Folkeblad. Med de udfordrin-
ger det kunne give med et eget oplag 
på 2.200 mod konkurrentens 12-15.000. 
En konkurrence på noget ulige vilkår 
som søgtes udlignet ved en direkte linje 
til byens omstillingsdame, der kunne 
give tip om mindre og større interes-
sante begivenheder i det lille samfund. 
Var der nogen der sammenlignede 
Se&Hør historien mange år senere? 
Parallelle træk kunne nok drages. Han 
blev en del af sporten i byen, var god til 
at spille fodbold; holdet spillede på det 
tidspunkt i 4. division, og han begyndte 
at skrive om sporten. Det lå lige for 
med de kontakter han via fodboldspil-
let  havde skaffet sig. Da bladet senere 
skulle ”fusioneres”, sørgede den gamle 
redaktør for, ved hjælp af sine gode 
kontakter til Jyllandsposten, at Kurt Leth 
fik ansættelse som skrivende journalist  
og fuldendte sin uddannelse her. Til at 
begynde med ved sporten. Han kom 
efter eget udsagn i et meget lærerigt og 
udfordrende miljø, hvor det drejede sig 
om at lave forsider. 

Mødet med Cassius Clay
På et tidligt tidspunkt i dette forløb og 

på en ferie til Barcelona med sin kæreste 
opdager han tilfældigt, at der skal være 
en opvisningskamp med Cassius Clay i 
byen. Han beslutter, selv om han er på 
ferie, at forsøge at få et interview/sam-
tale med CC. Han forklarer, at han bare 
er en helt ung journalist fra Danmark, 
der er på ferie med sin kæreste. CC si-
ger, at han har hørt om Danmark og om 
Tom Bogs og Promotor Mogens Palle. 
Det ender med en længere samtale, hvor 

også CC’s promotor supplerer med op-
lysninger. Historien ender med, at Kurt 
Leth får stof til en hel forsideartikel med 
Cassius Clay.

På job i det voldsplagede Nordirland
Han var ved Jyllandspostens Spor-

ten i 2 år, men på et tidpunkt blev han 
udfordret til at skrive om erhverv. I 
tilfældet her med at skrive om volden i 
Nordirland, Dublin, Belfast.

På vejen derover træffer Kurt en 
flok på 4 håndværkere, som fortæller 
en masse om, hvordan volden foregår 
derovre. Især hvordan man kan opleve, 

at familier splittes ad i forbindelse med 
voldsepisoderne. Det vil sig, at den ka-
tolske del blev sendt til en katolsk lejr og 
den protestantiske del af den samme fa-
milie blev sendt til en protestantisk lejr. 
Det besluttede Kurt Leth at bruge som 
artikel, og ved hjælp af en lokal fotograf 
lykkedes det at komme i kontakt med 
henholdsvis den berørte katolske såvel 
som den protestantiske del af familien 
og det lykkedes ham at beskrive, hvor 
forfærdeligt det var sådan at splitte en 

familie ad af religiøse grunde. Det blev 
til 5 år ved Jyllandspostens erhvervs-
sider.

Fra avis til radio - ...og til TV
Så begyndte han at lave radio i Hol-

stebro i 1975-1976. Her interviewede han 
bl.a. Johnny Madsen, der senere blev 
kendt som rocksanger og maler på Fanø.
Han arbejdede som sportsjournalist ved 
radioen samlet i 4 år.

Da TV Syd startede, var Kurt Leth 
med fra starten med Helge Lorentzen 
som dets første direktør. Han lavede 
programmet ”Kaffe med Kurt” ud fra 

en ide om, at programmet ikke skulle 
være et nyhedsprogram, men et der 
kunne samle og formidle underhold-
ning. Her kom han tæt på Ole Olsen, 
den tidligere verdensmester i speedway. 
Han lavede en historie bag personen 
Ole Olsen, der med sin ligefremhed, 
havde nogle af de samme egenskaber, 
der kom til at kendetegne en lang række 
portrætter af personer i det sønderjyske. 
Programmet kom til at køre i 10 år.

Han blev på et tidspunkt også opfor-

Kurt Leth tryllebandt sit publikum med fortællinger om mange spændende bekendtskaber. 
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dret til at lave et program for TV Østjyl-
land, der kom til at hedde ”Kurt kom 
forbi”. Her lavede han blandt 
andet et interview med Stefan 
Rasmussen. Luftkaptajnen, der 
reddede 129 menneskers liv ved 
at lande et passagerfly, der var 
uden motorkraft, henover en 
nåleskov og ned i en lavning i 
terrænet, men som måtte gå me-
get igennem, fordi SAS forsøgte 
at hænge ham op på katastrofen 
som en pilotfejl, hvad det ikke var. 
Det tog adskillige år at udrede 
sagen, der mærkede ham som 
person og som han aldrig helt 
kom sig over. Dette program kom 
til at køre i 22 år.

Hans valg ændres således ofte ved 

at han opfordres til at lave et program, 
og de valg der træffes med hensyn til 

valg af mennesker sker med baggrund i 
research og altid med hovedoverskriften 

”Almindelige menneskers ualmindelige 
historie”. 

En spændende personlighed
Kurt Leth er fortsat aktiv ikke kun 

som foredragsholder, men også som 
radiovært ved TV2 Østjylland.

Alle der oplevede ham på Hatting 
Centret gik fra temadagen med indtryk 
af et liv i jounalistikkens tjeneste og altid 
ledsaget af humor og indlevelsesevne 
overfor de interviewede. Det har givet 
sig udtryk ved, at Kurt Leth altid har 
kunnet komme tilbage til sine ”ofre” 
for at fortsætte, hvor han sluttede med 
historien sidst. Et eksempel herpå er 
blandt andet de to brødre Anders og 
Julius.

v. Ruth Christensen
Smedebakken 6, Hatting • 8700 Horsens

DAGLIG RENGØRING
HOVEDRENGØRING

FLYTTERENGØRING
GAVEKORT UDSTEDES

Årets sommerudflugt går til Givskud Zoo tirsdag d. 29. maj. 
Seneste tilmeldingsfrist til sommerudflugten til Givskud er 
den 17. maj.

Her kan du se, hvor og hvornår billetsalget foregår: 

Mandag d. 16. april kl. 10.30-12.00: Ved Peter
Tirsdag d. 17. april: Ifm. Flemming Både arrangement
Onsdag d. 18. april kl. 10.30-11.30: Ved Ellen (Cafeen)
Torsdag d. 19. april kl. 11.30-12:00: Ved Bent (Glasburet)

Meld dig til sommerudflugt: Turen går til Givskud Zoo



• 26 •HattingBladet Februar 2018 • nr. 1

Hatting Centret

Generationer og kultur mødtes en                  
søndag aften i februar

Af: Anne-Mette Lund Klausen,              
Aktivitetsmedarbejder, Hatting Centret

Hatting Centret mødte Jamaa! Han 
er marokkaner, 31 år og vild med Dan-
mark. Så vild at han fik lyst til at gøre 
noget til gengæld for al den 
gæstfrihed, han har mødt 
hos os. Jamaa træner et U15 
fodboldhold ved Hatting/
Torsted i sin fritid, og han 
inviterede derfor sine unge 
fodboldspillere ud på Hat-
ting Centret, for at møde 
de ældre beboere og lokale 
borgere fra området.

Giv slip på kontrollen
Jamaa oplever, at meget i 

Danmark er under kontrol, 
så han ønskede at skabe en impulsiv 
stemning og fornemmelsen af at ”let 
things go”. Hans mål var også, at hans 
fodboldhold ville få noget brugbart 
med sig hjem, så han opfordrede de 
ældre om kort at skrive, hvad de er lyk-
kedes med i livet, og hvad de ville gøre 
om, hvis de var unge igen. Brevene med 
de ældres erfaringer blev læst op ved 
arrangementet af en skuespiller fra Hor-
sens Amatørteater.

Marokkansk mad og te til ganerne
Jamaa’s gæstebud omfattede også 

en teaterforestilling med to skuespil-
lere fra Horsens Amatørteater, og det 
hele blev skyllet ned med marokkansk 
mad og te, som han selv havde leveret. 
Alle smagte på maden med åbent sind 
og stor nysgerrighed. Efterfølgende 
var der stor ros til Jamaa for det, han 
havde præsenteret.

Det åbne aktivitetscenter samar-
bejdede med Jamaa om at invitere 

gæsterne og skabe rammerne om arran-
gementet. Det blev et meget vellykket 
arrangement med 50 deltagere i alderen 
4 år – over 90 år. 

En eventyrlig teater- 
forestilling

Horsens Amatørteater 
leverede en fantastisk fore-
stilling ”Pulterkammeret”, 
som tog udgangspunkt i 
to voksne søstre, der var 
ved at rydde op i deres 
mors gemmer efter hendes 
død. Her finder den ene en 
bog med eventyr, og fore-

stillingen veksler herefter mellem vir-
kelighedens verden, hvor søstrene har 
mange praktiske gøremål som voksne, 
og eventyrfortælling hvor de ser tilbage 
på minder fra deres barndom med 
eventyrene som omdrejningspunkt. 
Forestillingen rundede arrangementet 
af i god tråd med Jamaas ønske om at 
bryde rammerne og ”let things go”.

Vi gentager gerne successen
Skulle der være andre foreninger 

eller borgere, som er blevet inspireret af 
dette initiativ og gerne vil lave et ar-
rangement i samarbejde med det åbne 
aktivitetscenter, så er I meget velkomne 
til at tage kontakt til aktivitetsmedar-
bejderen på tlf. 24 95 90 33.

Hyggelig stemning 
rundt om bordet, når 
U15 drenge møder den 
ældre generation.

To skuespillere fra 
Horsens Amatørteater 
i aktion på scenen.

Initiativtager Jamaa
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Forældresamarbejde i fokus
Af: Line Zilmer-Pedersen

På Østerhåbskolen er vi så heldige, 
at vi har rigtig mange engagerede for-
ældre. Det kommer til udtryk både i 
vores daglige omgang med forældrene, 
når de henter og bringer deres børn, 
kontakter kontoret med spørgsmål, er 
med i SFO’en eller andet. Som et led i 
at få en samlet skole med klare visioner 
og et fælles mål, har vi i år valgt, at vo-
res lærere og pædagoger afdelingsvis 
får en hel dag sammen udenfor skolen 
til at tale sig ind i visioner og mål. Til de 
dage har vi stor glæde af vores foræld-
regruppe, som stiller op til alverdens 
aktiviteter med eleverne. Senest var det 
mellemtrinnet på vores Torstedafdeling, 
der havde ”forældrepasning”. 

Der var både ture til museer, skøjteba-
nen, sygehuset og hospice og på skolen 
blev der undervist i genop-
livning, yoga, madlavning, 
stop-motion-film og meget 
andet. Fælles for alle var, at 
der blev hygget igennem 
med forældre og elever på 
en lidt anderledes skole-
dag. 

Forældrebanken
I den forbindelse vil vi 

også gerne opfordre vores 
forældre til at benytte sig 
af vores forældrebank. Forældrebanken 
er en database i ForældreIntra, hvor 
man som forældre kan tilmelde sig med 
en form for undervisningstilbud til vo-
res elever. Man må også meget gerne 
tilmelde en bedsteforældre eller lignen-
de, hvis vedkommende har lyst. Erfa-
ring viser ofte, at ”gæstelærere” og/eller 
ture ud af huset giver noget andet til 
eleverne end det hverdagen ellers byder 
på. Vi vil gerne være i stand til at tilbyde 
vores elever en varieret undervisning, 
og vi ser det som en enestående mu-

lighed for at invitere forældregruppen 
indenfor. Tilbuddet kan være alt muligt: 
et foredrag, et undervisningsforløb, en 
temadag, et virksomhedsbesøg, mate-
matik i anvendelse, biologi i anvendelse 
eller andet du/I tænker kunne inspirere 
eleverne. På forældreintra under doku-
menter, kan I finde en blanket med flere 
oplysninger.

Skolefest i uge 9
Traditionen tro, afholder vi på Øster-

håbskolen skolefest i uge 9. Skolefesten 
er et socialt arrangement, hvor forældre  
og elever har mulighed for at være sam-
men på kryds og tværs af klasser og år-
gange. Det er en aften en hyggens tegn  
med god stemning, musik, dans og 
ikke mindst teater. Mandag, tirsdag og 
onsdag er der fest på Torstedafdelingen 
med skuespil opført af vores 9. klasser, 
og torsdag er der fest på vores Hat-
tingafdeling med skuespil opført af 6. 

årgang. På begge afdelinger arran-
gerer vores skolebestyrelse lotteri, 
hvor man kan vinde fede præmier. 
Præmierne er alle sponsoreret af 
lokale virksomheder, hvilket vi er 
meget taknemmelige for! Til fe-
sten har vi store plakater med alle 
sponsorernes navne/logoer på, så 
man kan se, hvor præmierne kom-
mer fra. 

Rynkebyløbet
Vi har indført en ny tradition på 

Østerhåbskolen. Fredagen inden påske-
ferien samles alle vores ca. 1350 elever 
og løber for en god sag til Team Rynke-
bys Skoleløb. Det er et løb, som skoler 
i hele Norden kan tilmelde sig, og så 
kan elevernes forældre, bedsteforælder, 
venner m.v. støtte både eleven og en 
god sag med sponsorater. I år løber vi 
for Børnelungefonden, så i ugerne op til 
løbet, lærer eleverne en masse om lun-
gesygdomme og om hvordan det er at 
leve med en lungesygdom. Team Ryn-
keby har flere undervisningsmaterialer, 
man kan bruge og forslag til små øvel-
ser, så man kan mærke på sin egen krop, 
hvordan det er at have en lungesygdom. 
Du kan læse mere om Team Rynkeby 
og al deres gode arbejde på deres hjem-
meside. Husk at følge med på skolens 
facebookside – vi sender live fra løbet 
den 23. marts klokken 10. 

Det er ikke tosset at have forældre 
med i skole - en gang i mellem.
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Ny offentlig legeplads i Hatting  
- det er hele byens projekt
Af: Rasmus Bissenbakker

Den 20 december 2016 blev forslaget 
om en ny legeplads i byen igen bragt op 
på byens facebook side:

”Ideen er, at vi i Hatting etablerer en 
“selvfinansieret” offentlig legeplads i 
byen for at yderligere udbygge det gode 
lokale sammenhold og den stærke til-
knytning, vi beboere har til byen.  
Jeg tror på, at både arbejdet med, forbe-
redelse, etablering og selvfølgelig efter-
følgende brug og vedligehold vil gavne 
og styrke det sammenhold, man får ved 
at løfte i flok (noget jeg har set virke suc-
cesfuldt igennem mange år som frivillig 
i FDF) og være med til at styrke byens 
fortsatte udvikling og fortsat sikre, at 
Hatting er en attraktiv by at bosætte sig 
i. Vi vil samtidig efter aftale med kom-
mune og menighedsråd udnytte og 
udbygge et af de eksisterende centrale 
områder i byen og give det mere liv”

Snak blev til handling
Opslaget startede en god debat, der 

fortsatte godt ind i 2017, hvor ønsket om 
en legeplads i Hatting skinnede igen-
nem. Snakken kom dog også ind på de 
mange regler, kommunen og tidligere 
opgivne forsøg, hvilket virkede til at 
tage luften af ballonen.

Jeg besluttede derfor i foråret 17 at 
samle handsken op og kontakte kom-
munen. For man kunne jo altid prøve og 
spørge, hvad procedurerne og reglerne 
egentlig er. Via Martin Ravn blev jeg sat 
i kontakt med de rigtige folk hos kom-
munen i teknik og miljø, og i maj 2017 
tog Mathilde Gjødsbøl Arvedsen og jeg 
til møde på rådhuset med to repræsen-
tanter, og det blev starten på et godt 

samarbejde og en stor vilje fra kommu-
nen til at hjælpe og guide os. 

Placering og finansiering som step et
Første opgave blev at finde en god 

central placering (Placeringen skal være 
på plads før der kan søges fonde m.m. 
om tilskud). Selv om der var stor velvil-
lighed fra Kommunen, som ejer flere 
jordstykker i Hatting, kunne vi ikke 
finde en velegnet placering, og vi var i 
stedet enige om at spørge kirken ang. 
græsarealet omkring Hatting Parken 
(græsset ved kirken med får, bord/bæn-
ke og søen). Dette areal var ligeledes det, 

som  størstedelen pegede på i en tidlig 
forespørgsel på facebook.

Menighedsrådet og provstiudvalget 
var heldigvis positive og med på ideen 
og efter en snak med Peter Thyssen fra 
Borgerforeningen, Peter Kai fra Team 
Frivillig (HIF), indhentning af forhånds-

godkendelse ifm. åbeskyttetseslinie 
og en snak med museet ang. fremtidig 
gravearbejde kunne vi så i december 
2017 sende en ansøgning af sted til kom-
munen om støtte fra ”mellembyernes 
anlægspulje”. En pulje, kommunen har 
foreslået, vi søgte. Vi kan forvente svar 
efter den politiske behandling i marts 
2018.

I mellemtiden har menighedsrådsfor-
manden Erhardt Nielsen og jeg arbejdet 
på de endelige vilkår i form af lejekon-
trakt som forventes at falde på plads i 
løbet af februar måned.

For at få indsigt i bl.a. forventeligt 

budget for en sådan legeplads har vi 
haft besøg af en godkendt leverandør 
af offentlige legepladser. Der er mange 
regler om faldsand m.m., som på god 
vis skal sikre, at vores børn ikke kom-
mer til skade. Det, sammen med ønsket 
om kvalitet og lav vedligehold gjorde 

Den lysegrønne firkant markerer placeringen af legepladsen på kirkens græsareal ved bunden 
af Kirkevænget
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det dog også klart, at et sådan projekt 
ikke er billigt.

Så mellembypuljen er søgt om 
250.000 kr. Ved tilskud fra mellemby-
puljen er en forudsætningen, at det lyk-
kedes os selv at skaffe yderligere 25 % 
- enten i form af donationer, sponsorater 
eller som tilsagn om timer, til fx hjælp til 
opførelsen.

Så planen er at søge yderligere fonde, 
men også at alle i byen kan være med til 
at støtte: enten via tilskud, ved at hjælpe 
til i arbejdsgruppen, hjælpe med etable-
ring, når den tid kommer m.m.. Derved 
får alle muligheden for at bidrage med 
det, de har tid eller mulighed for.

Godt på vej
Generelt har tanken indtil videre væ-

ret at etablere grundlaget for legeplad-
sen ved at få styr på noget af alt papir-
arbejdet, som tager lang tid her i starten. 
Så er der et grundlag og måske endda 
nogle puljestøtte-tilkendegivelser for en 
større arbejdsgruppe at arbejde videre 
med. Til dette hjælper Marie Ryborg fra 
Hatting Borgerforening ligeledes.

Vi kommer dog ikke uden om, at 
uanset hvor mange penge vi kan rejse 
via fonde m.m., så kommer det også til 
at kræve en indsats fra hele byen. Selv-
følgelig både med etablering men også 

efterfølgende sikre at 
legepladsen forbliver 
pæn og sikker så der 
ikke ligger skrald og 
glasskår, græsset bli-
ver slået osv.

 
Et fællesprojekt for 
byen

Jeg er dog ikke det 
mindste i tvivl om, at 
vi som by her kan løfte 
i flok. Alt omkring 
hjælp skal jeg nok 
vende tilbage med se-
nere. Brænder du inde 
med noget eller har du 
gode ideer til steder, vi 
kan søge støtte, er du 
altid meget velkom-
men til at skrive på 
facebook til Rasmus 
Bissenbakker Kærsga-
ard eller sende en sms 
til 51 54 23 13.

 
Fantastiske ideer fra 
Hattings børn

Da det jo er en legeplads for byens 
børn har det haft stor prioritet at få ind-
draget børnene så tidligt som muligt. Vi 
søsatte derfor op til jul en tegnekonkur-

rence for alle byens børn. De skulle her 
tegne deres ønskelegeplads.

Det viste igen med stor tydelighed, 
at drømmen om en legeplads ikke bare 

er en voksen-idé. Mange deltog og 
med helt fantastiske og detaljerede 
tegninger fra alle aldersgrupper. 

Rygterne om alle de fantastiske 
tegninger var også nået ind til 
Horsens, og Horsens folkeblad har 
derfor været på besøg for at hører 
mere om projektet og snakke med 
nogle af deltagerne i konkurrencen.

Fortsættelse følger her i bladet 
og via facebook-siden ”Hatting i 
Horsens ved Danmark”.

Kreativiteten var stor, da drømmene om en lokal legeplds fik frit spil

Thor på 3 år og Sofie på 8 år blev de 
to glade vindere af tegnekonkurrencen. 
Præmierne til henh. legeland og bowling 
i Bowl’n’Fun vakte begejstring. Se de 
mange bidrag på næste side.
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Her ses de 
mange bidrag 

til tegne-
konkurrencen.
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