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at komme i 
julehumør 
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KIRKEN HATTING IF

Tak for indsatsen, 
store som små

CENTRET



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?
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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 februar 2019. 
OBS: Deadline for næste nummer 

er søndag 27. januar 2019. 
 

Kommende deadlines:
27.01.19 - 28.04.19 - 28.07.19

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

På min arbejdsplads har jeg sam-
men med mine nærmeste kollegaer 
netop været igennem et forløb om vores 
personprofiler. Vores profil, som blev 
udarbejdet ud fra svar på en lang række 
spørgsmål, gav os indblik i, hvordan vi 
hver især bedst arbejder. Om vi er mest 
fokuserede på processen, resultatet eller 
samarbejdet mellem mennesker. Om 
vi foretrækker at gå direkte til opgaven 
eller har det bedst med at sikre, at alle 
i teamet har forstået opgaven. Ved at 
blive bevidste om disse aspekter har 
vi bedre muligheder for at samarbejde 
og undgå misforståelser i vores kom-
munikation. I sidste ende skulle det 
gerne give et bedre arbejdsmiljø og 
gode resultater. Og det er jo noget, som 
erhvervslivet godt kan li’.

Der er en overordnet pointe i ud-
arbejdelsen af personprofiler: at der 
ikke er noget rigtigt eller forkert. Alle 
persontyper er lige meget værd og der 
er på en arbejdsplads brug for alle slags. 
De bidrager bare med noget forskelligt 
og udfylder forskellige roller i teamet. 

Man siger, at en velfungerende 
gruppe skal have dækket ni roller. Der 
skal være: En idemager, en opstarter, 
en koordinator, en analysator, en orga-
nisator, en kontaktskaber, en specialist, 
en afslutter og en formidler. En gruppe 
kan selvfølgelig sagtens bestå af færre 
medlemmer end ni - så har de bare 
mere end én kasket på. 

Men det siger vel også næsten sig 
selv, at det er svært at være det hele i 
én og samme person. Kan du være den 
kreative idéskaber samtidig med at du 
har styr på alle detaljer - og desuden 
sørger for at alle nu også er med og ved 
godt mod? Nej, vel? 

Vi har brug for igangsættere med 
gode ideer, men gode påfund skaber 
ikke resultater alene. Handling skal der 
til. Og ihærdighed. Og disciplin. Og 
omtanke for andre. 

Vi må sige, at der var handling bag 
ordene på den fine legeplads, der er 
skudt op. Tak til Hatting Parkens Ven-
ner, der med stor iver og engagement 
har søsat et stort projekt med et flot 
resultat. Heldigvis havde I også et stort 
Team Hatting i ryggen. 

Vi spiller alle en rolle
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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

Y Mens Club
Ledelsen i Hatting Y Men’s klub har følgende sammensætning: 
 
Præsident: Ingeborg Pedersen 
Vice-præsident: Hans Johansen 
Skatmester: Einar Jørgensen 
Sekretær: Erhardt Nielsen 
Past-præsident: Gunnar Fogh

Af: Helle Brandtlund

Går der nogle rundt i byen, som kan 
bage som Rosa fra Bagedysten på TV..?
Hatting Aktivitetsudvalg planlægger at 
lave ” Den Store Bagedyst” i Hatting i 
2019.
Vi mangler dog nogle gode ideer til 
afvikling. Et er dog klart: At deltagerne 
skal bage hjemme i eget køkken, og så 
medbringe deres bagværk til bedøm-
melse, MEN..
- Hvor mange kategorier af bagværk   
  skal der være?
- Hvem skal være dommere?
- Skal der være fælles kagebord og kaffe 
  til byens borgere?

- Kan der findes sponsorer til præmier?
- Eller er der helt andre muligheder ?

HVIS du har gode ideer til dette arran-
gement, så kontakt Helle Brandtlund på 
mail: johnbrandtlund@mail.tele.dk eller 
tlf. 22325668, gerne inden d. 7.1.2019.

»Den Store Bagedyst« i Hatting

Af: Helle Brandtlund

Hvem er vi.. ? Hvad laver vi..? Hvordan 
kan du få indflydelse og give en hånd 
med..?
Vi er medlemmer af bestyrelsen i by-
ens foreninger, og vi samles 4-5 gange 
årligt for at koordinere kalenderen i 
Hatting Bladet, så arrangementer ikke 
planlægges på samme tidspunkt. Det 
lykkes næsten altid for os, og du kan 
jo se kalenderen i midten af Hatting 
Bladet, hvor den er lige til at klippe ud 
og hænge op på køleskabslågen eller 
opslagstavlen. Kalenderen findes også 
på Hatting Bladets hjemmeside.

Har din forening arrangementer, som 
kan være gode at have med i kalende-
ren, så kontakt Grethe Laursen på mail: 
wlaursen@stofanet.dk
Vi har også arrangeret koncerter med 
bl.a. Die Herren og Den røde tråd, vi 
afholdt Frivillighedsdag i hallen for 2 
år siden, vi har været medarrangør af 
Byfesterne.
Vi har ambitioner om flere fælles ar-
rangementer på tværs af foreningerne, 
men økonomi og manglende medhjæl-
pere er en stor faktor for at det kan lade 
sig gøre, men mindre og billigere arran-
gementer er også velkomne. Vi er lyd-
høre for gode ideer fra byens borgere.

Hvad er Hattings Aktivitetsudvalg?
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Hyldemarken 3
8700 Horsens 60 64 05 60

·Indendørsmaling
·Tapetsering
·Udendørsmaling

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

 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

v. Ruth Christensen
Smedebakken 6, Hatting • 8700 Horsens

DAGLIG RENGØRING
HOVEDRENGØRING

FLYTTERENGØRING
GAVEKORT UDSTEDES
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Kom og bind din adventskrans!

Torsdag den 29. november kl. 18.30 inviterer vi til en aften i 
selskab med Birgit Boisen, blomsterbinder og gravermedhjæl-
per. Denne aften skal vi lave adventskrans – traditionel rød.
Vi har alle de materialer, som du skal bruge. Pris for advents-
krans 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 mate-
rialer, 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, saft og kage, og vi glæder os til en kreativ og 
hyggelig aften. Tilmelding til Grete Laursen, på tlf: 28604186 
el. e-mail: wlaursen@stofanet.dk. Ved tilmelding bedes oplyst 
om man ønsker at lave adventskrans. 
 NB! AFTENEN FINDER STED I SPEJDERBYEN

Første søndag i advent
Søndag den 2. december 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. ver

Julekoncert
Søndag den 9. december kl. 19.00 afholdes julekoncert i Hat-
ting Kirke. Aftenens medvirkende er: Børnekoret og bandet 
under ledelse af Emil Hylleberg Nielsen, voksenkoret under 
ledelse af Karen Frederiksen, kirkesanger Ulla Andreasen, 
kirkesanger Lotte Stærmose og organist Ulla Gade. 
Koncerten varer en god time og alle er velkomne! Astrup 

Julegudstjeneste for før-skolebørn
Torsdag den 13. december kl. 10.00 for dagpleje børn, børn 
som går hjemme, børn i børnehave. 
Børnehaven går i Lucia-optog. Vi synger »Dejlig er den him-
mel blå« & »Et barn er født«. 

Nørklecafé 
Vi strikker dåbsklude og meget andet. Der bliver også hæklet, 
udvekslet erfaringer, snakket og lært nyt. Alle er velkomne – 
øvede som nybegyndere. 
Der er ”åbent hus” fra kl. 15.00 – 21.00 i konfirmandstuen på 
følgende dage: Torsdag d. 3. januar, mandag d. 4. februar og 
torsdag d. 7. marts.

Nyt fra kirken
Filmaftener i konfirmandstuen

Kom og oplev en særligt udvalgt film torsdag den 10. januar 
kl. 19.00 i konfirmandstuen. 
Filmens titel og omtale findes 
på kirkens hjemmeside: www.
hattingkirke.dk

Aftenens program ser således ud: Kort indledning til aftenens 
film • Film • Pause med et stykke brød, øl, vand og kaffe (pris 
kr. 20,-) • Samtale.
Vi starter kl. 19.00 og slutter ca. kl. 22.00.

Spaghettigudstjenester 
Et tilbud til børn og deres forældre, bedsteforældre, tanter, 
onkler og store søskende.
Torsdag 17. januar kl. 17.00 & Torsdag 28. februar kl. 17.00
Vi begynder med en kort gudstjeneste i Hatting Kirke tilret-
telagt så selv de mindste kan være med. Derefter går vi i 
præstegåden, hvor der er dækket op til en gang spaghetti med 
kødsovs, lavet med kærlig hånd af kirkens frivillige personale.
Arrangementet slutter omkring kl. 18.30. Tilmelding af hensyn 
til køkkenet senest dagen før: schack-nielsen@profibermail.dk
1

Kyndelmisse     
Lørdag den 2. februar er det kyndelmisse. Den dag er vi halv-
vejs gennem den mørke vinter, og lyset begynder at vende 
tilbage. Det fejrer vi med en lysgudstjeneste i Hatting Kirke, 
søndag den 27. januar kl. 16.00. Gudstjenesten afvikles i fæl-
lesskab med Hattingspejderne, som denne dag også aflægger 
spejderløfte.

Babysalmesang
I uge 8, 9, 10, 11, 12 & 14 mødes vi i kirken på tirsdage kl. 
11.00. Efterfølgende er der hygge i konfirmandlokalet i præ-
stegården. Salmesangen ledes af Tine Mynster. Vi anbefaler at 
børnene er fra ca. 3 mdr. til ca. 8 mdr. 
Tilbuddet er gratis; men vi beder om tilmelding til Tove 
Schack på enten tlf./sms: 42190960 eller e- mail: schack-niel-
sen@profibermail.dk

Askeonsdag, aske og askekors     
Kan du undvære kaffe i en tid? Ved gudstjenesten i Hatting 
Kirke onsdag den 6. marts kl. 17.00 markerer vi Askeonsdag - 
den første dag i fasten - som leder frem til påske. Den kristne 
fastetid strækker sig over de sidste 40 hverdage inden Påske-
dag. Og den første dag i fasten er askeonsdag. 
Fastetiden er en invitation og tid til at tænke sig om, at gå nye 
veje og til at begynde på en frisk. Den husker os på, at vi ikke 
er fastlåste personer, men kaldet til frihed og i stand til at bry-
de gamle mønstre. Men kan faste fra f.eks. slik, tobak, kaffe, 
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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 Andersen holder ferie i 
uge 6. Ved sognepræstens ferie og 
fridage passes embedet af præsterne 
i Torsted:
Sognepræst Sara Klaris Huulgaard 
Tlf. 21 54 72 71 – Email: sakh@km.dk
Sognepræst Kim Clemmensen 
Tlf.: 21 22 04 64 - E-mail: kc@km.dk
Provst Anne Kobberø 
Tlf. 42 95 35 32 – Email: ako@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

Lotte Stærmose
Tlf: 30 64 96 86

Organist
Ulla Gade
Tlf: 40 63 05 77

Gudstjenesteliste 

December
Søndag 2. kl. 19.00
1. s. i advent. Voksenkor
Søndag 9. kl. 19.00
Julekoncert
Torsdag 13. kl. 10.00
Julegudstjeneste 
for førskolebørn
Søndag 16. kl. 9.30
3. s. i advent v. SKH
Torsdag 20. kl. 13.30
Julegudstjeneste på 
Hatting Centret
Søndag 23. kl. 9.30
4. s. i advent v. AKO
Mandag 24. 
Kl. 11 Juleaften for børn
Kl. 14.30+16.00 Juleaften
Tirsdag 25. kl. 11.00
Juledag
2. Juledag
Ingen gudstjeneste i 

Hatting. Gudstjeneste i 
Torsted kl. 11.00 v. KC 
Søndag d. 30.
Ingen gudstjeneste i 
Hatting. Gudstjeneste i 
Torsted kl. 11.00 v. KC
Mandag d. 31. kl. 16.00
Nytårsgudstjeneste. 
Derefter champagne 
i våbenhuset

Januar
Nytårsdag
Ingen gudstjeneste.
Søndag 6. kl. 9.30
Helligtrekongers søndag
Søndag 13. kl. 9.30
1. s. e. h. 3 k. Kirkekaffe
Torsdag 17. kl. 17.00
Spaghettigudstjeneste
Søndag 20. kl. 9.30
2. s. e. h. 3 k. v. SKH

Tirsdag 22. kl. 13.30
Gudstjeneste på 
Hatting Centret
Søndag 27. kl. 16.00
Kyndelmissegudstjeneste

Februar
Søndag 3. kl. 9.30
4. s. e. h. 3 k.
Søndag 10. kl. 9.30
Sidste s. e. h. 3 k. v. AKO
Søndag 17. kl. 9.30
Septuagesima
Søndag 24. kl. 19.00
Seksagesima. Kirkekaffe
Torsdag 28. kl. 17.00
Spaghettigudstjeneste

Hvor intet andet er 
anført, har Anna 
Sofie Andersen  
tjenesten.
ABB - Annette Brounbjerg 
Bennedsgaard

KC – Kim Clemmensen 

SKH - Sara Klaris Huulgaard

AKO - Anne Kobberø 

Menighedsrådet

Menighedsrådmøder
Tirsdag den 8. januar kl. 19.00
Tirsdag den 19. februar kl. 19.00

Møderne er offentlige og afholdes i 
konfirmandlokalet i præstegården.

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.

bilkørsel, alkohol, fjernsyn, eller kød - det står os frit for selv at 
vælge eller lade være.
Ved gudstjenesten askeonsdag er der mulighed for at få tegnet 
et kors i panden med aske. Asken er fra de palmegrene, som 
pyntede Hatting Kirke Palmesøndag sidste år.

Konfirmation 2020
I 2020 er der konfirmation i Hatting Kirke fredag den 8. maj.
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Kom til foredrag med Smilets Ambassadør 
Mandag den 18. februar 2019 kl. 19.00 
kan du i konfirmandstuen opleve »Smi-
lets Ambassadør - Fra massemordere i 
Honduras til soldater i Nordkorea« v/ 
tryllekunstner, forfatter og foredrags-
holder Jesper Grønkjær. Aftenen er 
arrangeret af Hatting Y´s Mens Club 
og Menighedsrådet i Hatting. Kaffe og 
kage kan købes for 20 kr. 
Jesper Grønkjær er forfatter, foredrags-
holder og samfundsdebattør. Men han 
er også tryllekunstner og eventyrer. 

Jesper har gjort det til sin mission 
at drage ud til klodens fjerneste 
afkroge, for at vise, at smilet er det 
sprog, vi alle taler.

Jesper Grønkjær har en særlig 
evne til at få folk til at åbne sig op. 
Han mødes med mordere, narko-
maner, præster, politikere, kræft-
patienter og mange andre. Han 
balancerer skarpt mellem humor 

og seriøsitet i sit møde med fremmede 
mennesker. Det bliver hver gang til hjer-
tevarme samtaler, som Jesper efterføl-
gende videregiver i sine bøger, foredrag 
og tv-dokumentarer. 
I 25 år har han rejst verden rundt og 
samlet personlige beretninger. Han har 
besøgt indianere, munke, kannibaler, 
gangstere og beduiner. Han er nu opta-
get i ”Eventyrernes Klub” blandt nogle 
af de mest legendariske globetrotter. 
Jesper bliver kaldt Smilets Ambassadør 
og når du har hørt hans foredrag, så vil 
du vide hvorfor!

Ny præst i Torsted
Anne Kobberø er udnævnt som sogne-
præst på 50 % i Torsted. 
Samarbejdet ml. Hatting og Torsted be-
tyder, at man også indimellem vil kunne 
møde Anne Kobberø i Hatting Kirke. 
Læs mere om den nye præst på: www.
torstedkirke.dk1
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HIF

Af: Jakob Rosendal

Hatting IF og lokale ildsjæle i byen øn-
sker at udvide idrætsforeningen med en 
E-sports afdeling.
Siden starten af maj har vi, med 
Jakob Rosendal i spidsen, arbejdet 
på at få trådene samlet sammen. 
Vi har besøgt andre foreninger i 
Østjylland og set på udfordringer, 
udstyr, setup og best-practice. Vi 
har deltaget i møder og workshops 
om etiske regelsæt, gambling (som 
i hvordan man spotter det og stop-
per det), faldgruber og hvor man 
kan få hjælp.

Nu nærmer vi os så go-live. Pt. 
har vi et lokale til træning 2 gange 
om ugen, samt lokale til sikker 
opbevaring af udstyr. Vores ambition er 
at starte ud med 7 komplette maskiner 
plus skærm, mus ect. til 3 medbragte. I 
skrivende stund overvejer vi at tyvstarte 
ved at medlemmerne selv medbringer 
deres udstyr. Vi har på nuværende tids-
punkt allerede 3 trænere fordelt over 
flere genre af spil. Bl.a. er vi så heldige at 
have en professionel racerkører (e-sport) 
som træner.
Vores målsætning er at henvende os 
til mere end blot teenagere. Vi vil også 

gerne have voksne med, både kvinder 
og mænd, med interessen for spil. Vores 
etiske regelsæt handler om sammen-
hold, samarbejde og respekt, og det 

får mere bredde via repræsentation af 
flere aldersgrupper. Samme regelsæt 
indeholder også at der skal trænes og 
udvikles på kompetencer. Foreningen 
skal derfor ikke ses som et sted, hvor 
man blot kan få passet sin teenager. Vi 
forventer engagement og lysten til at 
udvikle sig. 

Hvad er det med gambling? Gambling 
og gaming er ikke det samme, og gam-
bling og skin betting er ikke velkommen 

i e-sports verdenen og derfor heller ikke 
i Hatting E-sport.
Vil du være med? 
Tilmelding til Hatting E-sport er muligt 
ved at kontakte Jakob Rosendal på mail 
esporthatting@gmail.com. Husk at an-
give navn, adresse, alder og hvilke spil 
du spiller. Tænker du, at du har en træ-
ner gemt blandt dine kvalifikationer, så 
kontakt Jakob og få en dialog om mulig-
hederne for at være en del af teamet.

Foreningen består af: 
- Formand Jakob Rosendal 
- Sekretær Michael Vallentin (Valle) 
- Kasserer Niels Frost 
- Teknik, projekt og sponsorsøgning 
   Jesper Nielsen
Vi glæder os vildt til at go-live og sat-
ser på at afholde en infoaften snarest 
muligt. Hvorfor ikke bare nu, kan man 
så tænke. Svaret er, at det at starte en 
forening ikke er lig med bare gerne at 
ville. Så lige nu knokler vi med en masse 
praktiske ting… Og det går fremad. Så 
sørg for at der er batterier i dit trådløse 
udstyr, at holde din Steam konto ajour 
og din PC patchet op. Så ses vi snart.

E-sporten kommer til Hatting

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

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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Generel mailadresse
hifhatting@gmail.com

Hovedformand
Peter Kai
Tlf: 93 50 86 22
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

Moderne 
kursusfaciliteter
i naturskønne
omgivelser

Bygholm
Landbrugsskole & Kursuscenter

Tlf. 75621799     bygholm.dk

Ny bestyrelse i HIF er på plads 
Af: Brian Juel Jørgensen

Indimellem kan det være svært at finde frivil-
lige i en lille by som Hatting – ikke mindst når 
det drejer sig om bestyrelsesarbejde i idræts-
foreningen. Her er man ikke i direkte berøring 
med de aktive og med den idrætsgren man 
brænder for, tværtimod skal man skal vare-
tage foreningens overordnede interesser på 
tværs af de enkelte idrætsgrene. Mange har 
en bekymring for, at man ikke bare påtager 
sig et stort ansvar som bestyrelsesmedlem, 
men også en stor arbejdsbyrde. Dette kan 
være svært at overskue i en travl hverdag – og 
derfor kan det være nemmere at holde sig på 
sikker afstand. 

Da Peter Kai efter en flot indsats for forenin-
gen havde meddelt sin afgang, havde vi brug 
for at få en ny, motiveret bestyrelse etableret. 
Vi valgte derfor hen over sommeren at kon-
takte DGI, hvor vi gennem en erfaren konsu-
lent fik hjælp til at ”spise elefanten i mindre 
bidder” – eller rettere: Vi fik inspiration til, 
hvordan vi kunne dele de mange opgaver op 
i mindre områder, og dermed fordele opga-
ver og ansvar ud på flere skuldre. Allerede i 
løbet af den proces blev bestyrelsesarbejdet 
lidt mindre ”farligt”, og der åbnede sig flere 
muligheder for, hvordan vi kunne organisere 
bestyrelsesarbejdet fremadrettet.
Udfordringen var dog, at vi stadig manglede 
nogen til at påtage sig opgaven og ansvaret 
med at drive foreningen i den kommende 
sæson. Udover formændene i de respektive 
afdelinger var der kun undertegnede tilbage, 
som havde lyst til at tage en 
tørn mere. Vi havde heldigvis 
fået en ny hovedkasserer, 
(Brian Juel Jørgensen), men vi 
havde stadig brug for 4 besty-
relsesmedlemmer og 2 sup-
pleanter inden generalforsam-
lingen den 10. oktober 2018. 
DGI anbefalede os at lægge 
hovederne i blød, og udar-
bejde en liste med kandidater, 
der kunne være interesserede 

i at deltage, hvis de blev spurgt direkte. I løbet 
af et par møder lykkedes det os at etablere en 
kvalificeret kandidatliste med personer, som 
efter vores bedste overbevisning besad både 
kompetencer og motivation til at påtage sig 
en større rolle i foreningen. Det lykkedes over 
al forventning! På generalforsamlingen d. 10. 
oktober kunne vi derfor danne en ny besty-
relse, som efterfølgende har konstitueret sig 
som følger:

Bestyrelse:
Rene Petersen (Formand)
Brian Juel Jørgensen (Kasserer)
Daniel Sønderby (Bestyrelsesmedlem)
Rikke B. Mikkelsen (Bestyrelsesmedlem)
Gitte Juhl Maj (Bestyrelsesmedlem)
Lene Andreasen (Bestyrelsesmedlem)
Suppleanter:
Henriette Kristensen
Line Læsøe

Den nye bestyrelse er enige om at opgaverne 
skal fordeles på alle bestyrelsesmedlemmer, 
så alle tager del i opgaverne. Vi har derfor al-
lerede fordelt alle de ”kendte” opgaver imel-
lem os, så vi ved hvad der venter, og hvilke 
initiativer vi forventes at tage. 

Processen vi har gennemgået beviser at fæl-
lesskab gør stærk, hvilket ikke mindst kunne 
opleves på vores første møde, som blev af-
holdt med masser af energi og motivation for 
de nye roller vi har påtaget os. Vi glæder os 
nu rigtig meget til at tage hul på et nyt, aktivt 
år i Hatting Idrætsforening. 
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Folkedans

Dansesæsonen er skudt i gang 
Bestyrelsen
 
Formand
Alice Mikkelsen
Tlf: 21 56 53 60
aamikkelsen@hotmail.com
Næstformand
Käthe Christensen
Tlf: 26 92 28 76
marsvej60@hotmail.com
Kasserer
Willy Sewerin
Tlf: 29 89 36 92
willysewerin@profibermail.dk
Medlem
Lynge Rasmussen
Tlf: 23 87 00 92 
tol@lafnet.dk   
Medlem
Henning Pleshardt 
Tlf: 29 87 19 40 
hhples@outlook.dk

Af: Willy Severin

Den 10. september 2018 startede vi på en 
ny sæson i Hatting Forsamlingshus. Vi 
er kommet godt i gang med vores nye 
violin-forspiller, Maja Kjær Jacobsen. Vi 
har stadigvæk de andre 3 spillemænd: 
Henning Pleshardt og Palle Mikkelsen 
med harmonika og Stephan Hansen 
med bas. De 4 spillemænd leverer rigtig 
god dansemusik. Vi har den samme 
dygtige danseleder som sidste år, Mie 
Nielsen.

Plads til flere 
Vi har fået flere nye medlemmer, men så 
er der også nogen, vi ikke har set endnu. 
Så vi har stadig plads til flere dansere 
i forsamlingshuset. I må meget gerne 
komme og prøve 3 gange helt gratis. 

Vi danser hver mandag fra 19.30 til 22.00 
- vi holder en kaffepause ca. kl. 20.30 
til 21.00, hvor vi hygger os med vores 
medbragte kaffe, og så synger vi 2 sange 
i slutningen af pausen.

Program 2018-2019
- Juleafslutning mandag den 10. december med julegløgg & æbleskiver 
- Start igen mandag den 7. januar 2019 kl. 19.30 til 22.00
- Sæsonafslutningsfest mandag den 1. april kl. 18.00 til ca. 22.00
- Turisttur og evt. en legestue kommer senere.

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

www.amalielund.dk
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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
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Bestyrelsen
Formand
Jens Chr. Vang
Rugballevej 5
Tlf: 27 38 32 34
ingevangjens@outlook.dk
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 
Stationsvej 90 
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 Lokalhistorie

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. 

Dejlig udflugt til Fanø
Af: Aase Thyssen

Tirsdag den 21. august 2018 arrange-
rede Hatting Sogns Lokalhistoriske 
Forening tur til Fanø for foreningens 
medlemmer. Der deltog 58 personer. 
Vi kørte fra Hatting klokken 8.00 og var 
hjemme klokken 18.30. På udturen blev 
vi lidt forsinket på grund af vejarbejder. 
Vi havde en fin tur med guide rundt 
på øen, fik en lækker middag på Fanø 
Krogaard: flæskesteg og citronfromage. 

Turen på øen foregik dels til fods og 
dels med bus. Eftermiddagskaffen blev 
indtaget i det dejligste sommervejr på 
rasteplads i skoven i nærheden af fugle-
køjerne. I sidste blad skrev vi en del ap-
petitvækkere om Fanøs historie. Hvad 
guiden herudover fortalte, er svært at 
gengive. Det handlede meget om be-
folkningen på øen, om deres øgenavne, 
om hvem der kunne enes, og hvem 

der var fjendskab imellem.  
På hjemturen besøgte vi Mennesket 
ved Havet, i folkemunde ofte kaldet 
De 4 hvide mænd, som er  9 meter høje 
skulpturer i hvid beton, udført af billed-
huggeren, maleren og grafikeren Svend 
Wiig Hansen. De er placeret nord for 
Esbjerg ved Sædding.

Ordinær generalforsamling holdes ons-
dag den 20. februar 2019 klokken 19.30 
på Hattingcentret. På denne aften er 
arkivet åben fra klokken 18.30.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Valg af bestyrelse
5. Valg af suppleanter

6. Valg af revisor
7. Fastsættelse af kontingent
8. Indkomne Forslag
9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på gene-
ralforsamlingen, skal være formanden i 
hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen.

Bestyrelsen

Generalforsamling 2019
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Hatting Centret

December
Søndag den 2. kl. 9.00 - 13.30
Cafeen har søndagsåbent 
Torsdag den 6. kl. 12.00
Julefrokost. Se omtale.
Pris: 160 kr. Tilmelding senest d. 29/11
Tirsdag den 11. kl. 19.00
Banko. Sponsor: Hatting Revision
Torsdag den 13. kl. 19.00
Julekoncert med Nord For Alperne. 
Menu: Æbleskiver, kaffe og småkager. 
Pris: 50 kr. Tilmelding senest d. 6/12
Torsdag den 20. kl. 13.30
Julegudstjeneste med kirkekaffe 
Torsdag den 27. kl. 13.30
Julehygge med pakkespil, julesange, 
godter og kaffe. Pris 30 kr. 
Tilmelding senest d. 21/12

Januar
Tirsdag den 8. kl. 19.00
Banko ved Centerrådet.   
Sponsor: Vagn Pedersen Maskinfabrik A/S
Tirsdag den 22. kl. 13.30
Gudstjeneste med efterfølgende kirkekaffe 
Onsdag den 23. kl. 14.00
Nytårskur: Taler: Ellen T. Schmidt, formand 
for Velfærds- og Sundhedsudvalget.
Menu: Boller, pålæg, kransekage, champagne 
og kaffe. Pris: 80 kr.   
Sidste frist for tilmelding: 16/1
Mandag den 28. kl. 14.00
Eftermiddagshygge. Snak, samvær, 
sang, lækker kage. Pris: 30 kr. 
Seneste tilmelding 25/1

Februar
Tirsdag den 5. kl. 13.30

Musikalsk underholdning ved koret 
”Unoderne”. Pris 50 kr. inkl. kaffe og kage
Seneste tilmelding 29/1
Onsdag den 6. kl. 10.30
Fernisering af ny kunstudstilling
Vi serverer et glas og tilhørende snacks
Tirsdag den 12. kl. 19.00
Banko ved Centerrådet. Sponsor: Hatting VVS
Mandag den 18. kl. 14.00
Eftermiddagshygge. Snak, samvær, 
sang, lækker kage. Pris: 30 kr. 
Seneste tilmelding 15/2
Tirsdag den 26. kl. 13.00
Gudstjeneste med efterfølgende kirkekaffe
Onsdag den 27. kl. 14.00
Årsmøde med valg til Centerrådet.
Der serveres gratis kaffe og kage. 
Efterfølgende er der bankospil. 

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

LØVFALDSFEST
Torsdag d. 11/10 holdt vi Løvfaldsfest. 
Og sikke en dejlig fest det var! Vores 
udsmykningsgruppe havde dækket og 
pyntet de smukkeste borde, hvor geor-
giner lyste op i alskens kulører og gav 
gode minder om efterår og høst. Køk-
kenet sørgede for en lækker, veltilberedt 
efterårsmenu. 
Centerrådet 
trådte endnu en-
gang i arbejds-
tøjet og agerede 
serveringsperso-
nale, så alle del-
tagerne kunne 
læne sig tilbage 
og lade sig varte op.  Musikken sørgede 
Birgitte og Aage for på henholdsvis har-
monika og guitar. De spillede smukke, 
sagte melodier for os under middagen 
og senere var der fællessang. Her kom 
vi vidt omkring med mange klassikere 
og mere ukendte sange og fik sunget 
bl.a. Kim Larsen og John Mogensen. 
Sangglæden var stor – så det var næsten 

ikke til at få hold igen på de mange 
forslag. En dejlig dag med godt humør 
blandt deltagerne. 

KROLFDAG
Tirsdag d. 9/10 afholdt Hatting Centret 
i samarbejde med DGI en krolfdag. 
Formålet var at skabe opmærksomhed 
på krolf, som er et spil, som bedst 
beskrives som halvt krocket og 
halvt golf.  DGI var på udkig efter 
gode, udfordrende baner i Hor-
sens området samt gode faciliteter 
til formålet og havde i den forbin-
delse hørt om Hatting Centret. Vi 
var straks med på ideen, og samarbejdet 
blev en realitet. På selve dagen mødte en 
stor og blandet skare op. Her var både 
garvede spillere og nybegyndere. I da-
gens anledning havde vi af Domea fået 
lov til at anlægge en ekstra midlertidig 
bane på de græsplæner, der støder op 
til Centrets grund. Denne bane var både 
sjov og udfordrende med ujævnt terræn 
og drilske bakker. Der var 20 nybegyn-
dere, som blev kyndigt vejledt i spillet af 

DGIs frivillige og 32 spillere, der er vant 
til at spille krolf, samt 10-15 tilskuere 
og hjælpere. De garvede spillere deltog 
i et ”ministævne”, hvor der ud over 
æren også var fine præmier på spil. De  
dystede på både den nye og den faste 
bane og der var bred enighed om at vi 
har gode forhold her på stedet. Efterføl-

gende var der 
kaffe og kage 
i Cafeen, som 
DGI spon-
serede, hvor 
der også blev 
trukket lod 

blandt deltagerne om lækker chokolade.  
De fremmødte var en blandet flok – fra 
andre aktivitetscentre – bl.a. Sundtop-
pen og Østbirk, DGI-klubber fra bl.a. 
Torsted og Glud og folk, der havde læst 
om arrangementet i avisen. Der blev 
snakket på kryds og tværs – og dystet til 
den store guldmedalje. Alt i alt en rigtig 
dejlig dag – så vi på Hatting Centret hå-
ber, at vi også i fremtiden kan lave nye 
arrangementer i samarbejde med DGI. 
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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 - 11.20
Gymnastik 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. 13.00-15.00
Billard
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 - åben og gratis vejledning ved
dine spørgsmål om IT
Kl. 09.00 - 12.00
Træværkstedet er åbent
Kl. 9.30 - 11.30
Strik til nødhjælp, den 2. 
onsdag i hver måned
Strik af trøjer, huer, hjemmesko m.m
Kl. 10.00 - 12.00
Kreativt værksted - Håndarbejde. Der er 
mulighed for at købe diverse materialer
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. 13.30 - 15.00
Petanque 
Billard/dart i vinterhalvåret ca. 
indtil påske Billard/dart

Hver torsdag
Kl. 09.00 - 12.00
Træværkstedet er åbent 
Kl. 9.30 - 11.30
Strik til nødhjælp: strik af trøjer, 
huer, hjemmesko m.m., den 
sidste torsdag i hver måned.
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 (pause i vinterhalvåret) 
Kl. 13.30 - 15.30
Kortspillet Whist 

Hver fredag
Kl. 09.30 - 11.30
Malegruppe, kun i lige uger. 

Hatting Centrets faste aktiviteter

Med forbehold for fejl og rettelser                                                                                                                                 
 

Ovenstående er Hattingcentrets  
faste aktiviteter fra august til dcember 2018

Billedbehandling på Hatting Centret
Af:  Aase Thyssen

I de flestes optik er billedbehandling 
sikkert betegnelsen for 
at ændre og justere et 
billede ved hjælp af et 
program i sin PC.  
Dette kan forskrække 
nogen, derfor vil vi 
fortælle, hvad vi også 
arbejder med til billedbehandling.
Når der er taget billeder enten med 
kamera eller telefon, kan vi hjælpe 
med at få billederne overført til din PC 
eller et USB stik. Vi kan give ideer til, 

hvorledes det er praktisk at arkivere 
billederne. Ligesom vi kan hjælpe med 
at få gamle papirbilleder scannet, så 

de kan samles 
med billederne, 
som er overført 
fra kamera eller 
telefon.
I mange tilfælde 
får man taget en 

masse billeder, men hvornår ser man 
dem? De gamle papirbilleder står sik-
kert uden tekst i mapper på en hylde, 
og de nye digitale billeder ligger på en 
PC.

På datastuen kan vi hjælpe med, 
hvorledes man kan gøre brug af bil-
lederne. Man kan lave en lille film af 
stand billeder i Photo Story underlagt 
musik, som kan vises på skærm eller 
på fjernsynet. Man kan få billeder med 
tekst og musik i dias Schow i Power 
Point. Man kan sætte billeder ind i 
breve, fødselsdagskort med mere. Kun 
fantasien sætter grænsen for, hvad 
man kan.
I øjeblikket arbejder vi med at lave en 
fotobog. Der er valgt emner som for 
eksempel: Rejser, året der gik, konfir-
mandbog med flere. 
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Hatting Centret

Se frem til mange flere gode oplevelser
JULEFROKOST
December er for mange lig med faste 
traditioner og gøremål: Gaveindkøb, 
småkagebagning og julepyntning af 
hjemmet. Lige så fast en tradition er det 
for mange at tage til julefrokost, hvor 
kendte danske retter lander på bordet, 
og hvor man hygger sig i godt selskab. 
På Hatting Centret holder vi meget af 
traditioner og julefrokosten er ingen 
undtagelse. Her bydes der indenfor til 
en lækker menu bestående af sild og 
karrysalat, julekål 
med medister og 
flæsk, mørbradbøf 
med bløde løg og så 
den klassiske ris a la 
mande (med mandel-
gaver til de heldige) 
samt julesmåkager 
og kaffe.  Bordene er 
smukt pyntede, og vi 
synger nogle af julens dejlige 
sange.
Det hele løber af stablen torsdag d. 
6/12 kl. 12.00. Så gå endelig ikke glip af 
denne skønne anledning til at komme i 
julestemning og nyde nogle hyggelige 
timer sammen med andre. Prisen er 160 
kr og der er seneste tilmelding d. 29/11. 

LUCIA-OPTOG MED BØRNEHAVE-
BØRN 
Tirsdag d. 11/12 kl 10.00 får Hatting 
Centret besøg af søde Luciabørn fra 
børnehaven. Det sker i forbindelse med 
Centrets ugentlig fællessang. Kom og 
oplev de skønne børn gå Luccia og syng 
med på julens sange. Der er mulighed 
for at købe kaffe og brød i cafeen. 

JULEKONCERT
På Hatting Centret er der rig mulighed 
for at deltage i hyggelige julearrange-
menter – en af dem er en stemningsfuld 
julekoncert d. 13/12 kl. 19. 
Her spiller Horsens Harmoniorkester - 
Nord for Alperne sammen med Hoved-

gårdblæserne. 
Nord for alperne er et harmoni-orkester 
med et varieret repertoire. Orkestret 
siger om sig selv, at de har et bredt pro-
gram af både danske og udenlandske 
komponister. Orkestrets instrumente-
ring er tværfløjte, klarinet, alt-, tenor- og 
barytonsax, flygelhorn, cornet, trompet, 
althorn, baryton, trækbasun, tuba og 
slagtøj. Så det er et stort og varieret or-
kester, der lægger vejen forbi Hatting og 
fortolker julens sange. 

Til arrangementet 
serveres æbleskiver, 
kaffe og småkager, 
og prisen er 50 kr. 
Der er tilmeldings-
frist d 6/12. 

JULEHYGGE
I år har du mulighed 
for at deltage i jule-

hygge på Centret ”3. juledag”, dvs. 27. 
december. Her vil vi samles i den jule-
pyntede cafe og spille pakkespil, nyde 
kaffe og julegodter, synge julens sange 
og ellers hygge os i hinandens selskab. 
Prisen er 30 kr. (man skal ikke selv med-
bringe pakker) og der er tilmeldingsfrist 
d. 21/12. Velmødt til julehygge

NYTÅRSKUR
Sædvanen tro inviterer Hatting Centret 
til Nytårskur, hvor vi fejrer det nye år – 
og ser frem mod dets nye muligheder. 

Taleren er i år 
Ellen T. Sch-
midt, formand 
for Velfærds- og 
Sundhedsudval-
get. Derudover 
vil der være en 
festlig buffet 

bestående af: Boller, pålæg, kransekage, 
champagne og kaffe Pris: 80 kr. Sidste 
frist for tilmelding: 16/1
Mød op til nogle spændende, festlige 

timer og vær med til at fejre det nye år. 

MUSIK PÅ HATTING CENTRET 
I foråret byder Hatting Centret på mas-
ser af musik: 
Den 5/2 får vi besøg af sangkoret ”Uno-
derne”, der vil underholde fra kl. 13.30. 
Koret har et bredt repertoire af danske 
viser og sange og elsker at underholde. 
Arrangementet koster 50 kr. inkl. kaffe 
og kage. (Tilmeldingsfrist er 29/1)

I marts er det så ”Musikanternes” tur 
til at lægge vejen forbi Hatting Centret. 
”Musikanterne” består af 5 musikere, 
der bl.a. spiller på kontrabas og klarinet. 
De spiller en lange række kendte og 
folkekære sange, der er lige til at blive i 
godt humør af. Dette arrangement løber 
af stablen d. 7/3 kl. 13.30 og koster ligele-
des 50 kr inkl. forplejning.  (Tilmeldings-
frist er 28/2)

EFTERMIDDAGSHYGGE
Eftermiddagshygge er et forholdsvist 
nyt tiltag på Hatting Centret.  Hygge, 
samtale, god tid og samvær og fælles-
skab er i høj fokus disse eftermiddage. 
Formålet er at have tid og ro til at snak-
ke og nyde en god kop kaffe og lækkert 
bagværk sammen uden et stort planlagt 
program - en form for ”kaffeslabberas”. 
Ofte vil vi synge nogle af årstidens 
sange, høre en historie eller måske en 
anekdote fra deltagernes liv. Det koster 
altid 30 kr at deltage, og der er eftermid-
dagshygge følgende datoer i det nye år: 
28/1, 18/2, 18/3, 29/4, 20/5, 24/6. 
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Kirkebakken 47, Hatting

Årsmøde med valg til 
Centerrådet 
Den 27/2 2019 har vi årsmøde på Centerrådet kl. 14. Der er 
som altid valg til Centerrådet. Alle er hjertelig velkomne 
denne dag – og vi håber, at mange har lyst til at deltage og 
på denne måde være med til at bakke op omkring Centret og 
Centerrådet.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Beretning ved Centerrådsformand, Ellen Bertelsen
4. Regnskab
5. Behandling af indkomne forslag (forslag skal være forman-
den i hænde senest 8 dage inden årsmødet)
6. Valg til Centerrådet
7. Eventuelt
Der vil blive serveret kaffe og kage.
I umiddelbar forlængelse af årsmødet afholder centerrådet et 
hyggeligt bankospil. Plader kan købes til 10 kr. pr. stk.

355 dage i vildmarken
Hvad fik en lille familie til at 

flytte til en øde svensk fjeldskov 
med bjørne og rensdyr som nær-
meste naboer? Hør berettelsen om 
livet med vandspand, brændekom-
fur og isnende kuldegrader ved 
et spændende foredrag med Lars 
Nyhuus Henriksen

Familien tog et år ud af kalen-
deren for at leve i og af naturen. Et 
år med vildmarksliv sommer og 
vinter, mellem midnatssol og 33 
graders kulde. I centrum af det hele står familieværdier, nær-
vær og tid og lyst til at lære sig – ikke bare at overleve – men at 
leve. Om hjemmeundervisning; mødet med samerne; bjørne 
og ulve; tilspidsede situationer og hyggelige stunder foran 
brændeovnen.

Kom og vær med til en spændende eftermiddag i selskab 
med Lars Nyhuus Henriksen, der i den brede befolkning er 
kendt for sin deltagelse i TV-udsendelsen ”Alene i Vildmar-
ken”. Der vil blive serveret kaffe og kage – og være mulighed 
for spørgsmål.

Frisør på Hatting Centret
Så er der atter liv i frisørsalonen på Hatting Centret, efter at 

den har været lukket ned i længere 
tid pga. sygdom. 

Stine Laursen, som til daglig dri-
ver frisørsalon i sit eget hjem i Hat-
ting, har - efter flere opfordringer 
fra byens ældre borgere - tilbudt at 
komme på Hatting Centret 2 dage 
om måneden. Dette vil altid være 
om onsdagen i ulige uger. 

Salonen har fået en lille opfrisk-
ning, så der bl.a. er nye kundestole 
og en vaskestol, så de ældre kan sidde behageligt og få vasket 
hår. Stine tilbyder klip og permanent i salonen, og både mænd 
og kvinder er velkomne. 

Der kan KUN bestilles tider ved at ringe til Stine på tlf.nr. 
2764 4417. Alle byens pensionister er velkomne i salonen  -  
også dem der normalt ikke kommer på Hatting Centret. 
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Bestyrelsen

Formand
Rasmus Bissenbakker Kærsgaard
51542313
bissenb@kker.dk

Næstformand
Flemming Løgstrup Andersen
27913921
flemmingloegstrup@gmail.com

Kasserer
Sara Kjærgaard
20831573
sakj.dgi@gmail.com

Sekretær
Mathilde Arvedsen
25856527
mathilde@arvedsen.net

Medlem
Anne-Mette Würtz
61382181
amhwurtz@gmail.com

Ny legeplads fejret: Fest, 
fællesskab og frivillige
Tekst: Mathilde Gjødsbøl Arvedsen
Fotos: Alexander Wattez Brander 

 – det var hovedingredienserne da Hat-
ting Parken holdt åbningsfest søndag den 
21 oktober.

Et travlt efterår med hektisk aktivitet 
på området for den nye legeplads krone-
des i slutningen af efterårsferieugen med 
indvielsestale af Borgmester Peter Sø-
rensen og efterfølgende klip af snoren til 
legepladsen på Kirkevænget 33 i Hatting.

Opbakningen til projektet har været 
næsten overvældende for bestyrelsen og 
gruppen af frivillige, der siden tegnekon-
kurrence, dialog med Horsens Kommu-
ne, stiftelse af forenin-
gen bag projektet og 
opbakning fra Menig-
hedsrådet, har gjort det 
muligt at etablere den 
nye offentlige legeplads 
og fælles område: Hat-
ting Parken.

Kort efter udgivelsen 
af seneste nummer af 
HattingBladet blev en 
leverandør i form af 
Kompan A/S valgt til 

de centrale dele af legepladsen = lege-
redskaberne, hvorefter tilskud fra NRGI 
Værdipulje, Insero Horsens og Frilufts-
rådet gav mulighed for at supplere med 
solcelledrevet belysning, Danmarks første 
motionsmaskiner med mulighed for op-
ladning og ikke mindst kønne omgivelser 
i form af blandt andet beplantning, hegn 
og et shelter.

Da byggetilladelserne var i hus blev 
weekender (og enkelte aftener) taget i 
brug fra slutningen af september for at 
blive færdige til den store åbningsfest. Da 
et vigtigt element i etableringen af lege-
pladsen er at styrke fællesskabet i Hatting 
– og samtidig holde udgifterne nede, var 
etableringen af dele af legepladsen base-
ret på frivilliges indsats. Gennem tre

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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De lokale Hatting-borgere var mødt talstærkt op på åbningsdagen.

 
arbejdsweekender, hvor både lægfolk 
og dygtige lokale håndværkere stillede 
deres tid til rådighed, tog legepladsen 
form. Takket være yderligere sponsorat 
fra SuperBrugsen i Hatting gik ingen 
tørstige fra arbejdsweekenderne – ej 
heller til åbningsfesten, hvor foreningen 
bag legepladsen fik lov til at komme 
indtægterne fra salget af øl og vand di-
rekte i kassen. Amalielund Mad bidrog 
med godter til ganen, så ingen behøvede 
gå sultne fra åbningsfesten.

Den store åbningsdag
På den store dag, var flere hundrede 

børn og voksne fra Hatting mødt op for 
at tage legepladsen i brug. Dagen bød 
– foruden leg på legepladsen – på tryl-
lekunst, friske popcorn, et rullende bør-
nediskotek – og Hatting Spejderne, der 
hjalp børnene med at riste skumfiduser. 
Økonomisk set blev åbningsfesten 
også en succes, da dagen bød på nye 
medlemmer og frivillige til foreningen, 
der samtidig opnåede at få den sidste 

finansiering i hus til fase 2 af legeplad-
sen – således er der nu fuld finansiering 
af den ønskede klatrepyramide, der kan 
placeres på toppen af den lille høj i mid-
ten af legepladsen.

Fremtiden tegner således lys for lege-
pladsen, der efter åbningsfesten er taget 
i brug af børn og barnlige sjæle fra Hat-
ting og omegn. En bøn fra bestyrelsen 
skal dog lyde, at alle udviser hensyn 
til andre brugere af pladsen rydder op 
efter sig selv, tænker over støjniveauet 
og parkerer fornuftigt.

Der var stor begejstring, da legepladsen efter den effektive arbejdsindsats kunne tages i brug.
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Find Spejderne på facebook! Gruppen  
hedder ’’KFUM Spejderne i Hatting NY’’

Kontakt: 
Bævere: Jette, tlf: 21 96 54 64 
Ulve: Lisbeth, tlf: 25 61 72 99 
Junior og Trop: Anja, tlf: 28 57 94 42

Mail: hattinggruppe@yahoo.dk

Mødetider skoleåret 2018/19  
Alle møder holdes i Spejderbyen  
Overholm 13, Hatting

Bævere, 0.-1. klasse:
Torsdage kl. 17.00-18.30 
Jette, Torben + hjælpere 

Ulve, 2.-3. klasse:
Tirsdage kl. 17.30-19.00 
Lisbeth, Randi, Merethe og Kirsthine 

Junior, 4.-5. klasse 
Onsdage kl. 18.30-20.00
Anja, Michael, Dorthe

Trop, 6.-8. klasse:
Onsdage kl. 18.30-20.00 
Anja, Michael, Simon 
 
Vi følger skoleåret, så hvis skolen holder 
ferie, er der heller ikke spejder.

KFUM-Spejderne

Af: Anja Ipsen

Spejderne er kommet godt i gang 
med spejderåret.  Vi mødtes alle en ons-
dag i august, og fik fordelt alle spejdere 
i de rette enheder - så de bævere der var 
blevet store nok til at blive ulve, ryk-
kede op til ulvene, de største ulve blev til 
juniorspejdere, og de største juniorspej-
dere rykkede op i vores trop. Der var 
både goddag og farvel - og hemmelige 
ritualer, for at blive optaget i den nye 
enhed. Dem kan vi i sagens natur ikke 
fortælle noget om.

 
Tivoli-tur med prøvelser

Lige siden forsommeren var der 
mange spejdere, der havde glædet sig til 
en helt speciel oplevelse: Spejderne og 
FDF indtog Tivoli Friheden sidste week-
end i september. Hvis man forestiller 
sig de mest tossede opgaver, man kan 
stille en spejder - og så placerer disse 
tossede opgaver i rutsjebaner, karrusel-
ler og spøgelsestog - så har man en lille 
ide om, hvad vores spejdere fik prøvet. 
Opgaverne havde navne som »hovedet 
på hovedet på hovedet«. Her skulle man 
tegne et hoved (et ansigt) på hovedet 
(som i »vendt om«) i hovedet af en spej-
derkammerat. Vel at mærke mens man 
gyngede temmeligt vildt i et stort skib.  
Det var ikke alt, der lignede lige godt, 
men vi kan love, at det gav kulør i spej-
deransigterne!

Nemt var det heller ikke at få puslet 
små kugler på plads i huller, mens man 
drønede rundt i en rutsjebane. Om ikke 
andet, så var opbremsningen til sidst ren 
sabotage. 

De yngste spejdere drog hjem efter 
aftensmaden. De lidt ældre blev, og 
overnattede.  Først var der dog natløb: 
Den gale videnskabsmand var kommet 
til at slippe en del monstre ud, så dem 
skulle vi få fanget ind igen, blandt andet 
ved at løse opgaver. Vores tropsspejdere 
gik alene rundt (så alene man er i sel-
skab med rigtig mange andre spejdere). 
Vores juniorspejdere var i følge med en 
leder - som godt kan hilse og sige, at når 
en flok drenge pludseligt spurter efter 
et uhyggeligt udseende væsen med ske-
lethoved, så sætter det altså større krav 
til lederkondition, end det var muligt 
at indfri. Men sjovt, det var det!  Vi fik 
blandt andet lavet et patruljemedlem 
om til mumie ved hjælp af toiletpapir, 
og løst en kode ud fra farvede væsker, 
der skulle blandes.   

Sent om natten faldt vi til ro. Hatting 
gruppes spejdere sov blandt radiobi-
lerne. Det var godt nok koldt, men også 
sjovt at få med som oplevelse. 

Vi vil helt sikkert overveje, om ikke vi 
skal afsted igen, næste gang muligheden 
byder sig. 
 
Kartoffelsmugling og vandretur

Hattinggruppen har også haft besøg 
af andre KFUM-spejdere fra vores di-
strikt. Vi var på smuglerløb, hvor den 
attraktive smuglervare var kartofler. 
Spændingen steg, i takt med at mørket 
faldt på. Vi sluttede alle af med en god 
kop varm kakao.

I skrivende stund er vores seje ulve (2. 
og 3. klasse) ude at gå 10 eller 20 km. De 
er kommet afsted på en dag, der indtil 
videre har budt på solskin, regn, slud, 
og sågar den første sne! Det er hårdt, 
men hold da op, hvor vores spejdere 
»vokser« af at klare sådan en udfor-
dring!

Spejderlivet spænder vidt

SPEJERNES JULETRÆSINDSAMLING
Spejderne samler juletræer ind den 5. januar, for at samle penge ind til gruppens aktiviteter. 
Det, I skal gøre for at støtte en lokal forening og samtidig slippe for besværet, er at sende 
en SMS til Lene Jørgensen på 27 77 14 08 med jeres adresse inden kl. 9.00 den 5.1.2019.
Prisen er 30 kr., som enten bindes i en pose i toppen af træet eller betales 
pr. MobilePay til samme nummer. (Skriv adressen i kommentarfeltet.) 
Angiv hvordan I ønsker at betale når I sms’er. Træet sættes ud til 
vejen senest kl. 10 på dagen, hvor indsamlingen begynder. 
Vi kører i Hatting, Korning og Østerhåb, og håber at være færdige kl. 14.  
 
Når træerne er samlet ind, får børnehaven Solstrålen alle 
de juletræer, de vil have, ligesom sidste år. 
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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 !


