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Smedebakken 12, Hatting, 8700 Horsens, Telefon 75 65 33 99

Vores team af montører og teknikere er erfarne og dyg-
tige folk, der er vant til at løse opgaverne. Som regel 
på stedet - med hurtighed, fi ngersnilde og kreativitet 
- og samtidig har de et stort hold i ryggen hjemme på 
fabrikken. Derfor har du altid 30 mands samlede eks-
pertise og erfaring til rådighed, når VP IndustriService 
rykker ud.

Dit hold i ryggen
75 65 33 99

IndustriService

Hotline · Partner · Agentur

Øget efterspørgsel på vores IndustriService

VP IndustriService
- dit hold i ryggen!

Værktøjs- og Maskinfabrik a/s

VAGN PEDERSEN

IndustriService
75 65 33 99

VP IndustriService spænder vidt og tilbyder alt fra service, 
vedligehold og reparation på maskiner og anlæg, til smede-
opgaver af enhver art. Situationen eller opgaven bestem-
mer, hvordan vi sammensætter det konkrete team, så du 
er sikret, at VP IndustriService løser opgaven optimalt.

Vil du vide mere om, hvad du kan forvente - og forlange - af 
VP IndustriService, så kontakt os på telefon 75 65 33 99. 
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Bøje kran- og maskintransport A/S v/ Thomas Bøje
Tlf.: +45 25 222 666 

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

• Flytning af  
fabriksmaskiner

• Flytning af tanke og både 
• Bakseopgaver

• Flytning af sommerhuse, 
pavillioner ect.

• Alle former for  
kranopgaver
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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 SuperBrugsen,  
 i cafeteriet i Hattinghallen og i Hatting Kirke.
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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 august 2019. 
OBS: Deadline for næste nummer 

er søndag 28. juli 2019. 
 

Kommende deadlines:
28.07.19 - 27.10.19 - 26.01.20

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: Peter Thyssen
Afgående formand, Hatting Borgerforening

Som medlem af Hatting Borgerfor-
ening- og Forsamlingshusets bestyrelse 
igennem 20 år – de seneste år som 
formand, vil jeg gerne sige tak for al 
den opbakning, der har været til vores 
forskellige arrangementer igennem 
årene. Tak til sponsorer og bestyrelses-
medlemmer – uden dem kunne intet 
gennemføres.

Hatting Borgerforening har bl.a. stået 
for at arrangere revy i en del år, se-
niorfest, forårsfest, spis sammen aften, 
medarrangør til byfest, nytårskur den 
31.12 siden 2000, dame- og herrefrokost, 
vinsmagning, valgmøde til byrådsvalg, 
ekstra buskørsel til Hatting, møde 
med folkevalgte om bl.a. udstykning i 
Hatting og stormødet om afkørslen til 
motorvejen (Horsens C). Dette seneste 
stormøde resulterede i, at der blev lyttet 
til Hatting-borgerne, og vi fik bevaret en 
gennemkørsel på Stationsvej. Dette er et 
bevis på, at sammenhold og opbakning 
kan have en stor betydning.

Jeg synes, vi skal være stolte at vo-
res Forsamlingshus, som har været et 

samlingspunkt for forskellige aktiviteter 
siden 1906.

Bestyrelsen har løbende igangsat 
vedligeholdelse af forsamlingshuset, så 
som nyere toiletter, nye gulve, nyt køk-
ken og senest har vi fået lydisoleret den 
store sal. Dette har betydet, at lydforhol-
dene nu er helt i top. 
 
Er du medlem af Hatting Borgerforening? 
Skal Hatting Borgerforening/Forsamlings-
huset overleve?

Medlemstallet er desværre faldet til 
172 husstande, hvilket er for lidt, hvis 
Borgerforeningen / Forsamlingshuset 
skal overleve på sigt. Det årlige kontin-
gent er kun 150 kr. pr. husstand.

Vi har en fornuftig indtægt ved ud-
lejning af forsamlingshuset, men disse 
indtægter kan ikke dække de løbende 
udgifter, som er steget meget igennem 
de seneste år. Horsens Kommune’s 
tilskud har samtidig været faldende. 
Derfor vil jeg gerne opfordre til, at så 
mange som muligt betaler hvert år til 
Hatting Borgerforening – således vi 
fremadrettet sikrer, at vi kan bevare 
vores samlingssted – Hatting Forsam-
lingshus. 

20 gode år i Hatting Borgerforening 
og Forsamlingshuset
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Bestyrelsen
 
Formand
Heidi Christiansen
27 20 36 77
Kasserer
Tina Van Deurs Pedersen
40 16 31 63
Sekretær
Christina Nielsen
40 50 85 87
Medlem / Teknisk ansv. Forsamlingshuset
Brian Ejlersen
20 96 75 89 
Arne Mikkelsen
40 95 81 78
Medlem
Bente Hansen
23 71 81 09
Medlem
Christian van Deurs Jensen
30 78 12 41
Medlem
Bente Hansen
23 71 81 09

Ønsker du at støtte Hatting Borgerforening og
forsamlingshuset, kan du indbetale det årlige kon-
tingent på 150 kr. på reg.nr. 1551  konto nr.
5265715747 ELLER  MobilePay  14202
VIGTIGT! Husk at skrive GADENAVN og NR. i tekst-
feltet, så vi kan registrere dit medlemskab. Ønsker
du at betale kontant, så kontakt kasserer Tina
van Deurs Pedersen på telefon 40 163 163 for 
nærmere aftale.

Udlejning af Hatting Forsamlingshus:
Udlejning af forsamlingshuset sker online via www.
hattingbladet.dk
Kontaktperson:
Heidi Jensen
40 17 64 27
gastong1@profibermail.dk

Hatting Borgerforening

Af: Bente Hansen

Nu er vi godt i gang med år 2019, 
generalforsamlingen i marts er vel over-
stået og Hatting Borgerforenings nye 
bestyrelse er på plads. 

Hatting Borgerforening er politisk 
upartisk og har til formål at samle 
borgerne i Hatting i forbindelse med 
forskellige arrangementer. Foreningen 
forsøger at indgå i et tæt og kreativt 
samarbejde med andre lokale foreninger 
og ikke mindst drive og forsøge at skabe 
et aktivt forsamlingshus til gavn for alle. 

Hatting Forsamlingshus er en ”ældre 
dame” og den løbende vedligeholdelse 
af huset koster mange penge. Borgerfor-
eningens bestyrelse skal via afholdelse 
af forskellige arrangementer forsøge at 
skaffe penge til driften af forsamlingshu-
set. Vi har stor glæde af lokale hænder 
og virksomheders hjælp og sponsorater 
i forbindelse med afholdelse af arrange-
menter og vedligehold af forsamlings-
huset bl.a. med renovering af køkken og 
senest lydisolering af forsamlingshuset. 
Til dem og vores nuværende medlem-
mer skal der lyde en stor tak for støtten.

Vi har også brug for din støtte… 
Vi i bestyrelsen ønsker at gøre alt, 

hvad vi kan, for at drive Hatting For-
samlingshus mange år endnu og beder 
derfor alle i byen om, at tænke på os. Vi 
håber, du har lyst til at støtte Hatting 
Forsamlingshus via et medlemskab i 
Hatting Borgerforening. Kontingent for 
år 2019 er uændret 150 kr. pr. husstand + 
eventuelt ekstra ”gave” til Hatting For-
samlingshus. 

 
Sådan støtter du
Kontingentet kan betales på følgende 
måde: 
Indbetaling på reg.nr. 1551, konto nr. 
5265715747. HUSK at skrive GADE-
NAVN og HUSNR. (ikke dit navn) som 
tekst på modtagers konto. På den måde 
kan vi sikre, at din husstand er registre-
ret som medlem og dermed har stem-
meret på generalforsamlingen.
                          
Indbetaling på MobilePay 14202. 
HUSK at skrive GADENAVN og 
HUSNR. i tekstfeltet, så du bliver kor-
rekt registreret.

Selv et lille bidrag kan gøre  
en STOR forskel
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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

..fortsat fra forrige side
Ønsker du at betale kontant, så kontakt kasserer Tina van 
Deurs Pedersen på telefon 40 163 163 for nærmere aftale.

Alle medlemsindbetalinger fra 1. januar til 30. september 
2019 deltager i konkurrencen om et gavekort til SuperBrug-
sen Hatting på 300 kr. samt 2 billetter til Nytårstaffel 2019 
(værdi 100 kr.).

Kommende aktiviteter
Ønsker du at tilbyde din hjælp eller har du en god idé 

til et arrangement – ja, så hører vi naturligvis meget gerne 
fra dig. På nuværende tidspunkt er vi i gang med opryd-
ning i forsamlingshuset samt planlægning af lakering af 
gulvet i den store sal og maling af vægge i den lille sal. En 
udskiftning af vores gamle fryser er også på vej… og så skal 
vi selvfølgelig have helt styr på vores kommende arrange-
menter:

• Fællesspisning i Hatting Forsamlingshus onsdag d. 2. 
oktober 2019 kl. 18 – 21. Helle Brandtlund går i køkke-
net og laver dejlig hverdagsmad til store og små. 
Madbillet, voksen:   80 kr.    / madbillet, børn under 12 
år:   40 kr. 
Der kan købes billetter v/SuperBrugsen Hatting, fredag 
d. 13. september 2019 i tidsrummet kl. 17 – 18

• Damefrokost i Hatting Forsamlingshus lørdag d. 26. 
oktober 2019 kl. 13.00. Pris: 225 kr. inkl. ”gang i hønse-
gården”, god mad og dansemusik. 
Der kan købes billetter v/SuperBrugsen Hatting, fredag 
d. 4. oktober 2019 i tidsrummet kl. 17 - 18

• Byens juletræ tændes lørdag d. 23. november 2019 kl. 
16.00. Se Hattingbladet for nærmere omtale.

• Godt Nytår 2019 !! Vi mødes i Hatting Forsamlingshus 
for at ønske hinanden godt nytår  
tirsdag d. 31. december 2019 kl. 11.00 – 13.30. 

Vi arbejder også på arrangementer i 2020…… 
• Hatting Borgerforenings generalforsamling onsdag d. 

25. marts 2020 kl. 19.00

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

Af: Arne Mikkelsen

Borgerforeningen søger nogen, der kunne have lyst til at 
være med til at stable et vælgermøde på benene i forbindelse 
med det kommende folketingsvalg. Kunne det være noget 
for dig? Kontakt gerne Arne Mikkelsen på tlf. 40 95 81 78.

Opfordring til vælgermøde
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
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Motionsløbet ”Sved for en sag” finder i år sted tirsdag den 3. 
september kl. 18.30. Vi mødes i præstegården.  Derefter står 
det frit, om man vil gå, løbe eller cykle én af 3 forskellige ruter 
som varierer i længde fra 5 km til 20 km.  Startgebyr er 60 kr. 
for voksne og 20 kr. for børn.  Der vil være vand og lidt andet 
at styrke sig på efterfølgende. 
Få en fælles oplevelse, som gavner sundheden og som hjælper 
andre mennesker, der ikke har så meget. Alt sammen med 
andre glade Hattingborgere.  
Så sæt allerede nu X i kalenderen ud for denne dag.
”Sved for en sag” støtter i år Kirkens Korshær i Horsens. 

Nyt fra kirken

Kirkens Korshær er en hjælpeorganisation, der hjælper sam-
fundets udstødte grupper. I Horsens driver Kirkens Korshær 
en varmestue, hvor man kan købe en portion mad billigt, få et 
varmt bad og noget rent tøj.  Ligeledes findes der genbrugsbu-
tikker, som drives af frivillige og hvor indtægterne anvendes 
til driften af varmestuen. Se evt. mere info på http://horsens.
kirkenskorshaer.dk/

Årets konfirmander i Hatting Kirke

»SVED FOR EN SAG« - Tirsdag d. 3. september

Øverst fra venstre: Kirstine Rode Bie, Kirsthine Dalsgaard Henriksen, Kristina Marie Pedersen, Magnus Lillesø Hansen, 
Henrik Brandorff Stengaard, Louise Holm Ravn, Cecilie Katrine Thygesen.
Nederst fra venstre: Eline Rahbek Thyssen, Cecilie Maj Rasmussen,  
Lena Maria Nymann Pustelnik, Mille Heidenheim Christiansen, Mathilde Karup Jensen. 
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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 fra 
den 1. juli til og med den 29. juli
Ved sognepræstens ferie og fridage 
passes embedet af præsterne i Tor-
sted:
Sara Klaris Huulgaard 
Tlf. 21 54 72 71 – Email: sakh@km.dk
Kim Clemmensen 
Tlf.: 21 22 04 64 - E-mail: kc@km.dk
Anne Kobberø 
Tlf. 42 95 35 32 – Email: ako@km.dk
Provst Annette Brounbjerg  
Bennedsgaard
Tlf. 20 46 99 97 – E-mail: abb@km.dk

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

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

Kordegneassistent Søren Gellert

Graver
Gert Løvlund Pedersen
Østerhåbsvej 72, Hatting
8700 Horsens
Privat tlf: 20 41 80 16
gert.birthe@outlook.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 

Juni
Søndag 2. kl. 9.30
6. s. e. påske v. KC
Søndag 9. kl. 9.30
Pinsedag
Mandag 10. kl. 11.00
Anden pinsedag 
på Langelinje
Tirsdag d. 11. kl. 13.30
Gudstjeneste på 
Hatting Centret
Søndag 16. kl. 9.30
Trinitatis søndag. 
Kirkekaffe
Søndag 23. kl. 9.30
1. s. e. trin v. KC 
Søndag d. 30. kl. 19.00
2. s. e. trin

Juli
Søndag 7. kl. 9.30
3. s. e. trin v. AKO
Søndag 14. kl. 9.30
Ingen gudstjeneste i 
Hatting. Gudstjeneste 
i Østerhåb kl. 11.00
Søndag 21. kl. 9.30
5. s. e. trin. V. SKH
Søndag 28. kl. 19.00
Ingen gudstjeneste i 
Hatting. Gudstjeneste 
i Torsted kl. 11.00

August
Søndag 4. kl. 9.30
7. s. e. trin. 
Søndag 11. kl. 9.30
8. s. e. trin. 
Kirkekaffe
Søndag 18. kl. 9.30
9. s. e. trin. V. ABB
Tirsdag 20. kl. 13.30
Gudstjeneste på 
Hatting Centret
Søndag 25. kl. 19.00
10. s. e. trin. 

Hvor intet andet er anført, 
har Anna Sofie Andersen  
tjenesten.

SKH - Sara Klaris Huulgaard

KC – Kim Clemmensen  

AKO – Anne Kobberø

ABB – Annette Brounbjerg  
         Bennedsgaard  

Menighedsrådet

Menighedsrådmøder
Tirsdag den 25. juni kl. 18.30
Torsdag den 20. august kl. 18.30
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

Formand, Aktivitetsudvalget
Arne Jacobsen
Tlf: 61 67 11 02
amkjb@stofanet.dk

Sekretær
Grethe Hummelshøj
Tlf: 29 93 33 45

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.
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Generel mailadresse
hifhatting@gmail.com

Formand
René Petersen
Tlf: 61 61 53 27
formandhattingif@gmail.com

Kasserer
Brian Juel Jørgensen
Tlf: 20 68 01 42
fam.juel@email.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

Hatting IF har brug for DIG i nogle 
timer i uge 30!!!
Af: Rikke B. Mikkelsen

Igen i år er vagter på Horsens kræmmer-
marked noget af det, der skæpper rigtig godt 
i kassen hos Hatting IF – Men det kræver en 
aktiv indsats fra os forældre!

Ligesom sidste år er HIF’s tjans at bemande 
info-boden samt at hjælpe med opsætning af 
stande og oprydning efter endt kræmmer-
marked. Det kræver INGEN forhåndskend-
skab til kræmmermarkedet, da der hele tiden 
er en ansvarlig tilstede, som har styr på det 
praktiske og kan sætte dig i gang. 

Til opstillings-og nedtagningsvagter, hvor 
der kræves fysisk styrke, vil det være nævnt, 
når vagterne udbydes.

Vi har brug for dig i uge 30 (22.-28.juli), 
og hvis mange tager 1 vagt hver, ja så er vi 

hurtigt i mål med at besætte vagterne! Der er 
god mulighed for at tage en vagt med en ven/
veninde og få tid til både at snakke og gøre en 
god gerning.

Tjen ind til café og redskabsrum 
Indtægterne fra vores arbejde går i en pulje 

som vi gerne vil bruge til til-og ombygning af 
café området samt redskabsrum for at opti-
mere vores hal.

Vagterne annonceres bl.a. via facebook 
grupperne ”Hatting IF-Team Frivillig” og 
”Hatting Idrætsforening” eller via den afde-
ling af HIF du eller dit barn er aktive i. Meld 
dig gerne ind i Team Frivillig, så du kan se 
når vagterne udbydes.

Hjælp os et par timer, så vi fortsat kan have 
et rigt udbud af idrætsaktiviteter i Hatting.

Aktivitetsudvalget

Succesen fra tv kommer nu til 
Hatting: DEN STORE BAGEDYST
Af: Helle Brandtlund

Søndag d. 22 september kl. 14 bliver der 
bagedyst i Hatting Forsamlingshus. Du skal 
bage de flotteste kager hjemme i dit eget køk-
ken, anrette dem fint, og så komme i forsam-
lingshuset. Her vil et dommerpanel vurdere 
på smag og kreativitet.

Tilmeld dig i følgende kategorier:
1.  Lagkage.
2. Bradepandekage.
3.  Tørkager ( portionskager) f.eks. 
                 muffins, cupcake, andre spændende 
                 kager.
4. Småkager.

Aldersgrupper:
A. Voksne ( fra 16 år)
B.  Børn ( til og med 15 år)
C.  Forældre og barn ( barn op til 10 år)

Der er præmier til vinderen i hver kategori, 
samt et flot diplom til alle deltagere.
Blandt alle deltagere vil der blive udtrukket et 
gavebevis på et ferieophold på 2 overnatnin-
ger i et feriehus i Skagen.
Kagerne skal være til min. 12 personer og vil 
indgå i et kagebord for byens borgere.
Kom ud af køkkenet til en sjov dag for alle.
Tilmelding senest d. 5 september til Helle 
Brandtlund på: johnbrandtlund@mail.tele.dk
Der skal oplyses navn, tlf-nr, kategori og al-
dersgruppe (gerne med alder på barnet).
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Af: Heidi Gammelby

Den 25. april gav Kor Mellem en 
minikoncert til spaghettigudstjenesten i 
Hatting Kirke. 

Det var mest for at vise Hatting-
borgerne, at der er et nyt kor i Hatting. 
Et kor, der udfylder det »hul«, der var 
mellem børnekoret og voksenkoret. 

Jeg er super stolt over det, som Kor 
Mellem leverede til spaghettigudstjene-

sten, for det kan være super angst- pro-
vokerende at stille sig op og synge for 
andre. I  Kor Mellem er der plads til alle. 
Mænd og kvinder - dog skal man gå i 6. 
klasse for at være med. Vi arbejder med 
forskellige genrer inden for musik, dog 
skal det passe til et kor. 

Jeg fik en idé, og i dag er vi i fuld 
gang med at gøre den til virkelighed. Vi 
er blevet spurgt, om vi vil synge til en 
rund fødselsdag og til et bryllup. Det er 
så dejligt, at folk i Hatting og Hatting 

Kirke bakker os op.
Jeg står for koret i samarbejde med 

vores pianist Emil. Og vi byder alle vel-
kommen med åbne arme.

Vi øver i Hatting Kirke hver tirsdag 
kl. 18:30 til 19:30. Vi er gået på sommer-
ferie, men starter op igen i august, i uge 
33. Dog er øvedag ikke fastlagt endnu. I 
kan også finde vores facebook gruppe: 
Hatting kor mellem.

Kom og syng med os! - det er gratis! 

Kor Mellem: En idé blev til virkelighed

Hyldemarken 3
8700 Horsens 60 64 05 60

·Indendørsmaling
·Tapetsering
·Udendørsmaling

www.amalielund.dk

Af: Tina Vallentin

Måske ser du en cykle af sted i fuld 
fart iført strømpebukser, T-shirt og mor-
genhår? Tydeligvis en, der er kommet 
hurtigt ud af døren, for cykelhjelmen 
mangler også.... 
Få minutter senere hører du lyden af ud-
rykning, og du ved nu, hvad du så......... 

Her i Region Midt kan enhver borger 
over 18 år og med kendskab og uddan-
nelse i førstehjælp melde sig til at være 
hjerteløber. Et projekt under TrygFon-
den, der samarbejder med alarmcentra-
len og Region Midt. Skulle du eller en af 

dine nærmeste få hjertestop, alarmeres 
de nærmeste hjerteløbere af alarmcen-
tralen, og med det samme kører / løber 
/ cykler  hjerteløberne af sted. Nogle 
for at hente en af byens mange hjerte-

startere og nogle for at begynde den 
livreddende førstehjælp hos dig. Tit kan 
hjerteløberne være fremme i løbet af få 
minutter og forsætte hjælpen, indtil am-
bulancefolkene overtager.  
 
Så ser du en, der tydeligt ligner en, der 
er kommet meget hurtigt ud af døren, 
er det muligvis en hjerteløber på livred-
dende mission. 

Se mere på hjertestarter.dk. Jo flere 
hjerteløber der er, jo flere liv reddes.

Projekt Hjerteløber
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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: Lene Jørgensen og Anja Ipsen

Der findes mange forskellige slags 
spejdere. I Hatting er vi KFUM-Spej-
dere. Det står egentlig for Kristelig 
Forening for Unge Mænd. Det er måske 
ikke noget man tænker så meget over i 
hverdagen, hvor knob, snobrød, samar-
bejdsøvelser, pjank, pjat, leg og meget 
andet fylder møderne, og det er på in-
gen måde et krav, at man er kristen for 
at være med. Alle er meget velkomne. 
- Men tilknytningen til kirken er et 
grundvilkår. Og i nogle perioder fylder 
det i spejderarbejdet. I øjeblikket arbej-
der både bævere og juniorer og spejdere 
med mærker, der har med kirken at 
gøre. Bæverne har for eksempel besøgt 
kirken flere gange og del-
taget i Spaghetti-gudstjene-
ster. Senest medvirkede de 
i et skuespil. 

24 timer i kirke-mærke
Den 11. til den 12. maj 

havde spejderne fået lov til 
at tilbringe 24 timer på kirkens grund. Vi 
skulle blandt andet sove i selve kirken. 
I løbet af dagen var der flere forskel-
lige opgaver. Vi ved nu, at blandt alle 
dem, der ligger på vores kirkegård, er 
der flest, der hedder »Anna« - og så har 
vi også flest gårdmænd.  Vi lærte om 
kirken, og hvad bygningsdelene hed, og 
at vores tårn er noget ældre end selve 
kirken. 

Nu er det ren luksus at tage dette 
mærke i Hatting, da vi er superheldige, 
at kirkens jorde er ret omfattende - og 
oven i købet med både bålsted og lege-
plads. Her lavede vi således både vores 
aftensmad, og vores varme havregrød til 
morgenmad.

Vi havde fået lov til at slå et timeslag 
med klokken. Da klokkeslagene normalt 
er styret af automatik, så foregik time-
slaget ved at man gik/kravlede/klatrede 
op i kirketårnet. Her knælede den, der 

skulle så timeslaget, så ned foran klok-
ken, greb om selve kneblen, og trak den 
imod sig.  Resten af selskabet stod med 
fingrene godt inde i ørerne.  Med god 
grund! Vi ved godt, at vi har en god 
kirkeklokke her i Hatting, men at være 
så tæt på den, var en imponerende op-
levelse. Hvad vi ikke hører, når vi befin-
der os rundt i byen og på kirkegården, 
er, at der er en fantastisk efterklang i ret 
lang tid efter, at slaget har været der. 
Selve slaget kan mærkes i kroppen.  Vi 
kommer aldrig til at høre klokken ringe 
igen, uden lige at sende den en tanke.

Om aftenen fik vi os fordelt i kirken 
med liggeunderlag og soveposer. De 
ældste i våbenhuset, drengene i koret, 
lederne på gangen, og pigerne foran 
orglet.  Det var hyggeligt og stemnings-
fuldt, og snart sov alle trygt, på nær en 
leder, som lige tog sig tid til først at nyde 
roen, og de dybe åndedræt fra en flok 
trætte spejdere. Næste dag deltog vi i 

gudstjenesten, og gjorde det til en 
ret røglugtende oplevelse for de 
andre kirkegængere. 

Tak til vores menighedsråd for 
deres velvilje, og også tak til vores 
legeplads-folk for lån af bålsteder. 

Fuld fart på aktiviteterne
Forårt byder på flere forskellige 

gamle kendinge, hvad aktiviteter angår. 
MUS-løbet, distriktsturneringer og som-
merlejre. Bævere og ulve skal på center-
lejr i Kr. Himmelfartsferien, og de store 
tager på centerlejr i Æbleskoven ved 
Daugård i sommerferien. 

Senere på måneden er der Spejder-
event. I år er temaet ”Alene i Vildmar-
ken”, og det foregår omkring Nør-
restrand. Vi får blandt andet besøg af 
årets vinder af tv-udsendelsen af samme 
navn, Flemming. Spejdereventet er for 
alle spejdere i Horsens-området – vi 
startede med at arbejde sammen i for-
bindelse med de store, fælles spejder-
lejre, og samarbejdet i netop Horsens 
ligger langt ud over blot at være koordi-
nering.

Spejdere har altid stået for samar-
bejde – dejligt, at det nu også kan være 
på tværs af korpsene.

Så gør vi sådan, 
når til kirke vi går.. 
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Private og Industriområder

Fræsning Græssåning

www.tfskov.dk

Generationsskifte – Hvem skal arve din 
virksomhed, når du dør?

Damhaven 5 C, 7100 Vejle
Vitus Berings Plads 5, 8700 Horsens

Telefon: 7572 4100
www.codexlaw.dk
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Bestyrelsen
Formand
Jens Chr. Vang
Rylevej 22
Tlf: 27 38 32 34
inge-jens@vanghorsens.dk
Næstformand
Kaj Hüttel
Tlf: 29 84 00 44
huttel@mail1.stofanet.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
Storegade 11B
Tlf: 29 65 16 48
margitmunch@gmail.com

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. 

Generalforsamling
Af: Aase Thyssen

Hatting Sogns Lokalhistoriske for-
ening havde generalforsamling den 20. 
februar 2019.Der var et fremmøde af 44 
medlemmer, som blev budt velkom-
men af formanden. Elin Engstrøm blev 
valgt til dirigent. Formandens beretning 
var skriftlig udsendt til alle foreningens 
medlemmer. Formanden fremhævede 
bestyrelsens nye kursusaktivitet i for-
bindelse med Arkiv.dk, og takkede 
medlemmerne for god støttet til for-
eningen. Beretningen blev enstemmigt 
godkendt.

Kassereren læste regnskabet op, 
berettede at kontingentet svarede til 
168 betalende medlemmer. Regnskabet 
blev enstemmigt godkendt. 
Egon Bech og Margit Munch blev beg-
ge genvalgt. I stedet for Helle Brandt-
lund, som ikke ønskede genvalg, blev 
Kaj Hüttel valgt. Gunnar Fogh blev 
genvalgt som suppleant. Ove Juel øn-
skede ikke genvalg som revisor, i stedet 
blev Preben Andersen valgt.
Det blev vedta-
get, at kontin-
gentet i 2019 er 
uændret. 

Ny vedtægt
Bestyrelsen 

havde indsendt 
forslag om ved-
tægtsændring, 
idet arkivet har 
fået medlemskab 
i (SLA) Sam-

menslutningen af lokalarkiver, hvilket 
vil betyde, at vores arkiv løbende, kan 
findes af alle på Arkiv.dk. Vi har hørt, 
at hvis vi tror, vi kan få det lagt ind på 
tre år, er vi optimister. Vedtægtsæn-
dringerne blev enstemmigt vedtaget. 
Der var et ikke urealistisk ønske fra et 
medlem, om at vedtægterne fremover 
er i vores: Lokalhistorisk Nyt.
Under eventuelt takkede formanden 
Elin for at holde god ro og orden, Børge 
for køkkentjans og Marie for musik til 
sangene.

Efter kaffen havde vi besøg af Verner 
Bjerre og Jacob Hanquist Petersen, som 
fortalte og viste billeder om Horsens 
Egnens Teglværker. De har i fællesskab 
skrevet flere bøger om teglværkerne.
Som vedhæng til referatet kan oplyses, 
at årets udflugt bliver en tur til øen Fur 
onsdag den 21. august 2019, og at Kaj 
Hüttel fremover vil repræsentere for-
eningen i byens Aktivitetsudvalg.

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.

Y Mens Club
Ledelsen i Hatting Y Men’s 
klub: 
Præsident: Hans Johansen  
(tlf. 20290231) 
Vice-præsident: Sigrid Olesen 
Past-præsident: Ingeborg 
Pedersen  
Kasserer: Helge Simmelsgaard 
Sekretær: Erhardt Nielsen 

v. Ruth Christensen
Smedebakken 6, Hatting • 8700 Horsens

DAGLIG RENGØRING
HOVEDRENGØRING

FLYTTERENGØRING
GAVEKORT UDSTEDES
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Gymnastik

Af:  Hanne Frederiksen

Søndag d. 10. marts, sluttede gymnastiksæsonen af med et 
brag af en opvisning i Hatting hallen.
Vi sad alle stolte og forventningsfulde og glædede 
os til at se netop vores barn, barnebarn eller nabo-
ens barn, lave opvisning. Vi vidste, hvor spændte 
børnene var, og hvor meget de havde glædet sig til 
denne dag, hvor de havde mulighed for at vise, hvor 
gode de var blevet. Den stemning der er i hallen den 
søndag, syntes jeg er magisk og rørende. Der sker 
noget helt særligt, når fanen bliver båret ind, og når 
alle vores lokale hold marcherer ind i hallen. Man 
kan næsten mærke suset og spændingen. Jeg ved, at 
de her børn har glædet sig så meget til denne dag. 
De har øvet og øvet på at stå pænt på række, for at 
lære vejrmøllen, saltoen og trampolinspringet, og de 
har glædet sig til at få bifaldet og anerkendelsen af 
flere måneders træning. Og sikke et publikum vi har 
i Hatting! I forstod at være med til at skabe en rigtig 
god stemning i hallen. Jeg ved fra de gæstehold vi har haft 
gennem årerne, at de har samme opfattelse – de synes, det er 
dejligt at komme til Hatting, her bliver der nemlig klappet og 
bakket op.

Et brag af en opvisning 

Vi mangler frivillige!
Af:  Hanne Frederiksen

Vi har gennem mange år været så heldige, at vi har haft nogle 
super engagerede instruktører, som har gjort et virkeligt flot 
stykke arbejde med børnene og de unge mennesker. Uden 
frivillige er det ikke muligt at tilbyde gymnastik eller anden 
sport til vores børn. Vi står desværre i år og mangler en del 
hænder… både nogen med erfaring, men også unge og 
voksne mennesker som har lyst til at deltage i foreningslivet. 
Bestyrelsen vil arbejde hårdt hen over foråret og sommeren 
på at finde instruktører, så vi stadig kan tilbyde gymnastik og 
spring, og så vi stadig kan mærke suset – men vi har brug for 
hjælp.
Så sidder du og tænker; det kunne jeg måske godt tænke mig, 
så kontakt mig venligst (Mobil 31 33 27 14), så gymnastikken 
kan bestå i vores lokale forening.
Vi glæder os til at starte sæsonen op igen i den første uge i 
september. Rigtig god sommer.
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Nyt fra Hatting Centret

Krolf, petanque eller billard 
- mulighderne er mange
Foråret er over os, selvom der i skriven-
de stund stadig er nætter med nattefrost. 
Det betyder, at vores krolf og petanque 
hold starter op for sæsonen. Har du en 
lille spillefugl i maven og kan du lide 
godt selskab og frisk luft, så mød op til 
nogle hyggelige timer. Petanqueholdet 
mødes hver onsdag efter påske kl. 13.30 
og krolfspillerne dyster om torsdagen 
samme tid. Er du mere til indendørs 
aktiviteter har du mulighed for at spille 
billard hver mandag kl. 13 eller kl. 14.30. 

Mød bare op eller kontakt aktivitets-
medarbejden for mere information.

Hold dig opdateret med nyhedsbrev
Nyhedsmailen er en god mulighed for 
at holde dig opdateret med aktiviteter 
og arrangementer på Centret, høre om 
nye tiltag og på denne måde følge med i 
hvad der sker i huset.  
Send en mail til aktivitetsmedarbejder, 
Anne Grete Bøndergaard på agb@hor-
sens.dk og nævn, at du gerne vil mod-
tage nyhedsbrevet, som vil udkomme 
med jævne mellemrum.

Yoga på programmet til efteråret
Som noget nyt kan du til efteråret prøve 
kræfter med yoga på Hatting Centret. 
Holdet mødes hver anden onsdag kl. 
9.30 med opstart d. 4/9 og ledes af en 
frivillig med erfaring inden for yoga og 
fysiopilates. Så har du lyst til at arbejde 
med kroppen – henimod mere ro, styrke 
og smidighed, så kontakt aktivitetsmed-
arbejderen på centret og hør nærmere. 
Der er plads til max 8 på holdet og det er 
gratis at deltage. Medbring selv tæppe, 
pude og træningsmåtte. 

Af:  Knud Erik Sørensen

For fjerde gang afholdes der i juni i år 
en spændende, ugelang kulturfestival 
på de åbne aktivitetscentre i det nordlige 
og vestlige Horsens. Arrange mentet 
er for alle i alderen 60+ og for førtids-
pensionister. Hvert andet år arrangerer 
aktivitetsmedarbejdere og frivillige på 
centrene Birkebo, Egebakken, Hatting 
centret, Søndergården og Tamdrup cen-
tret kulturfestival med foredrag, musik 
og mad for alle i alderen 60+ samt før-
tidspensionister. 

Festivalen strækker sig over 5 dage, 
fra 17. til 21. juni, med én dag på hvert 
center. Temaet i år er fortællinger, musik 
og mad, der omhandler de fem lande: 
Sverige, Frankrig, Irland, Dan mark og 
USA. 

Foredrag, frokost og musik 
Hver dag har samme struktur: Et 

foredrag indtil frokosten, som består af 
mad, der er typisk for det pågældende 
land, og om eftermiddagen er der musi-
kalsk underholdning. 

Mandag (Tamdrup centret) kan man 
lytte til Reimer Bos oplevelser i svensk 
Lapland og få smagsprøver på svensk 
visetradition, som den blev leveret af 
Evert Taube og Cornelis Vreeswijk. 

Tirsdag (Søndergården) begynder med 
et foredrag med bil leder fra det duf-
tende Provence, og om eftermiddagen 
kan man komme med på en musikalsk 
rejse under Paris’ himmel og broer, som 
vi kender det fra Edith Piaf m.fl. 

Onsdag (Birkebo) går turen til den 
grønne ø Irland for at høre om irernes 
kultur, og nærmest som en selvfølge står 
der et bredt spektrum af irsk folkemusik 
med numre som Wild Rover og Molly 
Malone på programmet om eftermid-
dagen. 

Torsdag (Hatting centret) forbliver vi i 
Danmark, hvor den folkekære skuespil-
ler Per Pallesen fortæller om sit eventyr-
lige liv, medens den musikalske under-
holdning klares af trompetisten Per Niel 
sen, der sammen med pianisten Carl 
Ulrik Munk Ander sen spiller kendte 
melodier. 

Fredag (Egebakken) kan man erfare, 
at ikke alt i USA er højteknologisk, for 
foredraget handler om Amish folket, 
en gruppe kristne voksendøbere, der 
frivilligt lever som i gamle dage uden el, 
biler, telefoner mv. Om eftermiddagen 
er der masser af livsbekræftende og 
glædessmittende gospelsang. 

Sponsorer 
Selv om de mange frivillige arbejder 

gratis, har festivalen et stort budget med 
udgifter til leje af telt og andet udstyr 
samt betaling til de optrædende. Uden 
sponsorer ville festivalen ikke kunne 
afholdes. Økonomisk støtte er bl.a. 
kommet fra Horsens Sund By, VELUX 
FONDEN, Horsens Y’s Men’s Club, 
Brædstrup Huma nitær Forening, Fami-
lien Hede Niel sens Fond og Bræd strup 
Kultursamvirke. 

Netværk og trivsel 
Styregruppen bag festivalen fortæl-

ler, at formålet med arrangementet dels 
er at fremme netværk og trivsel blandt 
pensionister og borgere over 60 år i lo-
kalområdet, dels at tiltrække nye delta-
gere og frivillige og samtidig synliggøre 
og udbrede kendskabet til Horsens Kom 
munes tilbud i de åbne aktivitetscentre 
i den nordlige og vestlige del af kom-
munen.

Horsensegnens kulturfestival 2019
For fjerde gang afholdes der i juni i år en spændende, uge-
lang kulturfestival på de åbne aktivitetscentre i det nordlige 
og vestlige Horsens. Arrange mentet er for alle i alderen 60+ 
og for førtidspensionister. 

Hvert andet år arrangerer akti
vitetsmedarbejdere og frivilli
ge på centrene Birkebo, Ege
bak ken, Hatting centret, Sønder
gården og Tamdrup centret kul
turfestival med foredrag, mu
sik og mad for alle i alderen 
60+ samt førtidspensionister. 
Festivalen strækker sig over 5 
dage, fra 17. til 21. juni, med 
én dag på hvert center. Temaet 
i år er fortællinger, musik og 
mad, der omhandler de fem 
lande: Sverige, Frankrig, Irland, 
Dan mark og USA.

Foredrag, frokost og musi-
kalsk underholdning
Hver dag har samme struktur: 
Et foredrag indtil frokosten, 
som består af mad, der er ty
pisk for det pågældende land, 
og om eftermiddagen er der 
musikalsk underholdning. 

Mandag (Tamdrup centret) 
kan man lytte til Reimer Bos 
oplevelser i svensk Lapland og 
få smagsprøver på svensk vi
setradition, som den blev leve
ret af Evert Taube og Cornelis 
Vreeswijk.

Tirsdag (Søndergården) be
gynder med et foredrag med 
bil leder fra det duftende Pro
vence, og om eftermiddagen 
kan man komme med på en 
musikalsk rejse under Paris’ 
himmel og broer, som vi ken
der det fra Edith Piaf m.fl.

på de enkelte centre i tidsrum
met 10  12 den 14. og den 22. 
maj. Der er mulighed for at kø
be billet til en enkelt dag eller 
til flere dage efter ønske. En 
dagsbillet koster 100 kr., men 
en flerdagesrabat gør, at man 
f.eks. kan deltage alle fem da
ge for bare 250 kr. Madbilleter 
købes særskilt. 

Sponsorer
Selv om de mange frivillige ar
bejder gratis, har festivalen et 
stort budget med udgifter til 
leje af telt og andet udstyr samt 
betaling til de optrædende. Uden 
sponsorer ville festivalen ikke 
kunne afholdes. Økonomisk 
støtte er bl.a. kommet fra Hor
sens Sund By, VELUX FON

Onsdag (Birkebo) går turen 
til den grønne ø Irland for at 
høre om irernes kultur, og nær
mest som en selvfølge står der 
et bredt spektrum af irsk fol
kemusik med numre som Wild 
Rover og Molly Malone på pro
grammet om eftermiddagen. 

Torsdag (Hatting centret) for
bliver vi i Danmark, hvor den 
folkekære skuespiller Per Pal
lesen fortæller om sit eventyr
lige liv, medens den musikal
ske underholdning klares af 
trompetisten Per Niel sen, der 
sammen med pianisten Carl 
Ulrik MunkAnder sen spiller 
kendte melodier.

Fredag (Egebakken) kan man 
erfare, at ikke alt i USA er høj
teknologisk, for foredraget hand
ler om Amishfolket, en gruppe 
kristne voksendøbere, der fri
villigt lever som i gamle dage 
uden el, biler, telefoner mv. Om 
eftermiddagen er der masser af 
livsbekræftende og glædes
smittende gospelsang.

Billetkøb på centrene
Fra tidligere års kulturfestival 
er erfaringen, at interessen for 
arrangementet er meget stor. 
For at få plads til flest mulig 
opstilles der ved hvert center 
– undtaget i Brædstrup – et 
kæmpetelt, som udstyres med 
alt det fornødne. Billetter med 
adgang til festivalen kan købes 

DEN, Horsens Y’s Men’s Club, 
Brædstrup Huma nitær For
ening, Familien Hede Niel sens 
Fond og Bræd strup Kultur
samvirke.

Netværk og trivsel
Styregruppen bag festivalen 
fortæller, at formålet med ar
rangementet dels er at fremme 
netværk og trivsel blandt pen
sionister og borgere over 60 år 
i lokalområdet, dels at tiltræk
ke nye deltagere og frivillige 
og samtidig synliggøre og ud
brede kendskabet til Horsens 
Kom munes tilbud i de åbne ak
tivitetscentre i den nordlige og 
vestlige del af kommunen.

Knud Erik Sørensen
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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
Begynder-linedance 
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 - opstart den 25/4 
Kl. 13.30 - 15.30
Kortspillet Whist 

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

Hatting Centrets faste aktiviteter

Bemærk!                                                                                                                             
 

Linedance, datacafe, billedbehandling og slægts-
forskning holder sommerferie indtil august. 

Påskefrokost med »Citrondreng« og citronfromage
Af:  Anne Grete Bøndergaard

Hatting Centrets årlige påske-
frokost blev afholdt d. 10/4 og 
blev en dejlig fest med glade 
gæster. Menuen bestod af læk-
re, hjemmelavede påskeretter – 
bl.a. skiden æg, kylling og citronfroma-
ge – og musikken og underholdningen 
stod Kurt ”Citrondrengen” for. Der var 
både musik før, under og efter maden, 

der blev skålet og danset arm i 
arm – inden vi kastede os over 
velkendte sange, der fik humøret 
en ekstra tand op. ”Citrondren-
gen” var god til at løfte stemnin-
gen og få folk ud på dansegulvet 
og køkkenet fra Klovenhøj 

Centret sørgede for den gode mad. På 
Centret er vi så heldige at have en me-
get kreativ udsmykningsgruppe, som 
endnu engang havde sørget for festlig 

bordpynt, mens Centerrådet agerede 
serveringspersonale og sørgede for gæ-
sterne. En 
dejlig dag 
med smil 
og latter 
– hvor vi 
fik ønsket 
hinanden 
”God 
Påske”. 

Tirsdag den 11. kl. 13.30
Gudstjeneste med efterfølgende kirkekaffe

Onsdag den 12. kl. 13.30
Smartex Sommerudsalg

Torsdag den 13. kl. 19.00
Midsommerfest - bål, båltale, musik, 
tombola, pølser, hygge m.m.
UGE 25: 17.-21.
Kulturfestival - se omtale på side 15

Mandag den 24. kl. 14.00
Eftermiddagshygge. Pris: 30 kr. 
Seneste tilmelding 21/6
Tirsdag den 25. kl. 14.00
Sommeraktivitet - se program på næste side 

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: agb@horsens.dk. Husk også at følge med på Hatting Centrets Facebookside

Hattingcentrets arrangementer i juni
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Hatting Centret

Kommende arrangementer
MIDSOMMERFEST
Traditionen tro holder Hatting Centret 
midsommerfest i juni – i år dog lidt tid-
ligere end sædvanligt p.g.a. Horsenseg-
nens Kulturfestval, der løber af stablen 
i uge 25. I år finder midsommerfesten 
sted torsdag d. 13/6 fra kl. 19.00

Program:
Kl. 19.00: Tombolaen åbner, salg af pøl-
ser med brød, øl, vand. 
Kl. 20.00: Båltale ved Lis Ulsøe, der har 
boet i Hatting i mange år. Herefter tæn-
des bålet. 
Kl. ca. 20.45: Salg af kaffe/the og kage 
i cafeen. John og Rigmor vil spille hele 
aftenen igennem. 

Midsommerfesten plejer at være et 
festligt højdepunkt på Hatting Centret 
med mange deltagere, højt humør, høj-
tidelighed omkring bålet, god musik og 
samvær. Centerrådet sørger for de gode 
rammer og for tombolaen samt salg af 
mad. 

Sidste år var båltændingen i alvor-

lig fare p.g.a. den langvarige tørke og 
stærke vind. Det lykkedes dog at få 
sendt heksen til Bloksbjerg – og vi satser 
på, at det bliver mindre nervepirrende 
i år. Velmødt til en festlig aften – og tag 
gerne din nabo med. 

SOMMERAKTIVITETER I JULI/AUG
Sidste år forsøgte vi på Hatting Cen-

tret som noget nyt at lave en række 
”sommeraktiviteter”. Tanken bag var, 
at sommermånederne for mange er lig 
med ferieoplevelser, familiekomsamme-
ner, hygge i haven og samvær med na-
boer og venner, mens den for andre – af 
mange forskellige grunde – måske ikke 
helt kan byde på de ovennævnte ting. 
Det kan være helbredet, der driller – el-
ler netværket, der med årene er skrum-
pet, familien er bortrejst eller noget helt 
fjerde. Sommeren kan derfor komme 
til at virke lang og 
man kan komme til 
at savne at være sam-
men med andre. 

På Centret blev vi 
enige om at prøve af, 
om der kunne være 
behov for små, hyg-
gelige og uformelle 
arrangementer som-
meren igennem med 
fokus på samvær og 

hygge. Og vi konstaterede sidste år – at 
det var der. Så vi ser frem til igen i år at 
hygge, grine og drikke kaffe sammen. 

Program:
25/6 Hyggeeftermiddag – vi bager vafler
2/7 Historiefortællerdag – vi får besøg 
af en dygtig historiefortæller og spiser 
rabarbercrumble med cremefraiche 
9/7 Hyggeeftermiddag. Snak og samvær 
– vi spiser jordbær med fløde
16/7 Hyggeeftermiddag med isvafler
23/7 Spilledag, hvor vi får jordbærkage 
30/7 Sangeftermiddag med walesstang 
6/8 Kaffebord, boller, lagkage og musik. 

Arrangementerne er for alle i alderen 
60 +. For alle eftermiddagene gælder 
det, at arrangementerne begynder kl. 14 
og at der er tilmelding på Centret senest 
fredag ugen før. Prisen er 30 kr pr. gang.
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Hatting Centret

Kirkebakken 47, Hatting

Besøg af »vildmarksmanden«
Af: Anne Grete Bøndergaard

Torsdag d. 21/3 havde vi besøg af 
Lars Nyhuus Henriksen, som var delta-
ger i og vinder af ”Alene i Vildmarken” 
i 2018. Lars fortalte om sine oplevelser i 
Vildmarken foran de 75 engagerede og 
spørgelystne deltagere. I foredraget for-
talte han bl.a. om forberedelserne inden 
turen – og viste billeder af det beskedne 
udstyr, deltagerne måtte have med. Ud 
over det spartanske grej, måtte de vælge 
en ekstra ting, som var nøje udvalgt af 
produktionen – det kunne være kaffe, 
en spade eller et spejl. Lars fortalte – til 
deltagernes store fornøjelse, at han valg-
te spejlet, hvilket lød ret forfængeligt 
fra en mand, der ikke kunne forvente at 
komme ordentligt i bad i mange dage. 
Han havde dog en god forklaring på det 

– for med et spejl kunne han undersøge 
tænder og øjne og forebygge sygdom og 
betændelse – hvis han fx fik et insekt i 
øjnene eller en kerne til at sidde mellem 
tænderne. Og da han havde regnet med 
at skulle være flere måneder i vildmar-
ken, gav dette valg pludselig meget god 
mening, selvom vi i første omgang alle 
troede det handlede om at kunne sætte 
håret til ære for kameraet. 

Lars havde mange anekdoter med fra 
sin tid under optagelserne i det nordlige 
Norge, men også fra den periode, hvor 
han boede ret isoleret med sin kone og 
børn og her prøvede kræfter med at 
leve tæt på og i pagt med naturen. Han 
nåede også omkring sine erfaringer med 
at tage hårdkogte kriminelle med på 
ture ud i ødemarken – og hvilke foran-
dringer, der kunne ske med de personer 

i mødet 
med natu-
ren – dens 
skønhed, 
barskhed og 
enkelthed. 
I foredraget 
havde han også flere pointer om-
kring ensomhed – om, hvor meget den 
fylder – selv i et lykkeligt og rigt land 
som Danmark, og om det fælles ansvar, 
vi har for hinanden og den forskel vi 
kan gøre i hinandens liv. 

Alt i alt et rigtigt spændende fore-
drag! Få uger senere kom Lars Nyhuus 
Henriksen igen på besøg på Hatting 
Centret med sin fotoudstilling kaldet 
”Vildmark” – som kan ses i maj måned 
på Centret. Kig forbi – og se de smukke 
naturbilleder, der også kan købes. 

Moderne 
kursusfaciliteter
i naturskønne
omgivelser

Bygholm
Landbrugsskole & Kursuscenter

Tlf. 75621799     bygholm.dk
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Hatting Parkens Venner

Bestyrelsen

Formand
Rasmus Bissenbakker Kærsgaard
51542313
bissenb@kker.dk

Næstformand/Kasserer
Flemming Løgstrup Andersen
27913921
flemmingloegstrup@gmail.com

Sekretær
Mette Bøje Henriksen
20885765
metteboeje@gmail.com

Medlem/Skribent
Mathilde Arvedsen
25856527
mathilde@arvedsen.net

Medlem
Helle Aa. Nielsen
42360414
helleaa88@gmail.com

Så er sæsonen igang igen i 
Hatting Parkens Venner
Tekst: Mathilde Arvedsen og Rasmus 
Kærsgaard

I skrivende stund har ikke mindre 
ind 93 medlemmer valgt at tilmelde sig 
endnu en sæson i vores lille forening der 
i april kunne fejre 1 års fødselsdag. Det er 
vi selvfølgelig meget glade for, men vig-
tigst af alt så er det medlemmernes kon-
tingent sammen med den frivillige hjælp 
og opbakning vi får, der sikre vi kan drive 
en offentlig, sikker, legeplads med alt det 
der hører med, samt et hyggelig og rent 
samlingssted for foreninger, skole, dagin-
stitution, dagplejere og ikke mindst byens 
borgere.

Generalforsamling
Den 30. april var der generalforsamling 

i Hatting Parkens Venner og budgettet for 
det kommende år blev vedtaget. Samtidig 
åbnes fra 2020 for et helt nyt familie med-
lemsskab til 150 kr. pr husstand. 

I bestyrelsen sagde vi farvel til Sara 
Kjærgaard og Anne-Mette Würtz, der har 
leveret et fantastisk stykke arbejde med at 
etablere både en ny forening og ny lege-
plads. 

Som nye medlemmer til bestyrelsen blev 
Mette Bøje Henriksen og Helle Aa. Niel-
sen valgt af forsamlingen. Vi glæder os 
meget til det nye samarbejde.

Løbende tilsyn af pladsen
Den 12. maj tog de frivillige fat på at 

opstille de sidste legeredskaber, så lege-
pladsen er klar til en forhåbentlig god og 
lang sommer.

For at sikre at legepladsen hele tiden 
er i god stand fører de frivillige løbende 
tilsyn med pladsen, og skulle nogen ob-
servere fejl eller mangler skal man endelig 
kontakte bestyrelsen. Samtidig opfordrer 
vi til, at alle rydde op efter sig selv og ud-
viser hensyn til naboer og omgivelserne. 
Legepladsen er lavet til at blive brugt, 
men enkelte ting som fx Shelter taget er 
ikke beregnet til at blive klatret på og de 
rigtig mange nye bærbuske og frugttræer, 
som gerne skulle kunne mætte mange 
munde, er selvfølgelig lidt skrøbelige her 
de første sæsoner.

Ind til videre må vi konstatere, at alle 
er rigtig gode til at bruge skralde span-
dene. Så det har været en nem tjans ind til 
videre - hvilket vi er sikre på vil fortsætte 

selv nu, hvor det bliver 
sommer og højsæson i 
parken. Men igen, det er 
også nyt for os at drive 
en offentlig legeplads, så 
er der noget vi overser, 
så sig til.

Har du selv fem mi-
nutter til overs og lyst 
til at kigge efter lege-
pladsen eller slå græsset, 
hører bestyrelsen gerne 
fra dig.  
Den ugentlige visuelle 
rutineinspektion, som 
estimeres til bare 5-10 
minutter, kan gøres hvis 
du alligevel er på tur i 
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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	  

parken, på legepladsen med børn eller 
børnebørn eller bare ude og gå med 
hunden. 
Der skal tjekkes for glasskar, ødelagte 
redskaber, tilføjede fremmedlegemer 
(fx snore der kan være farlige) og om 
skraldespande trænger (så gives besked 
videre). Så en overkommelig opgave, 

men kan du tage bare en enkelt uge, vil 
det være en dejlig hjælp.

Du kan som altid også følge med på 
Facebook og finde ekstra informationer 
og melde dig ind på vores hjemmeside 
www.HattingParken.dk. Her kan du 
også blive opfrisket på hvordan du låner 

pander og snobrødspinde.

God sommer
Til sidst vil vi bare ønske alle en god 

sommer, der forhåbentlig byder mange 
gode oplevelser og nye bekendtskaber i 
de mange gode og forskellige tilbud fra 
alle byens foreninger.

NIELS BIE's
MASKINSTATION

Østerhåbsvej 80 · Hatting · 8700 Horsens

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

Ring på telefon 75 65 30 32
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Folkedans

På udflugt med folkedans
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

Vi sluttede vores sæson mandag den 1. 
april med sild og smørrebrød. Vi havde 
en hyggelig og god afslutning. Vi fort-
sætter hver mandag med gåture forskel-
lige steder, og ligeledes med sommer-
folkedans. Se programmerne i Hatting 
bladet nr. 1.
Lørdag den 15. juni tager vi på sommer-
udflugt til Mandø med i alt 38 personer.

Lørdag 
den 13. 
til 18. juli 
tager vi på 
turisttur til 
Maastricht 
i Holland med i alt 56 personer. Søndag 
den 14. juli har vi alle billet til André 
Rieu koncert i Maastricht. Det bliver 
helt sikkert stort at opleve ham i hans 
hjemby. 

 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

Torsted Hatting

U8 - Piger Torsdag 17.00 - 18.30
Tirsdag 16.30 - 18.00
Torsdag 16.30 - 18.00

U13 - Piger Mandag 16.30 - 18.00
U14 - Piger Mandag 18.00 - 19.30
U15 - Piger Mandag 17.30 - 19.30
U18 - Piger Tirsdag 18.00 - 20.00

U4 - Drenge Onsdag 17.00 - 18.00
U5 og U6 - Drenge Tirsdag 16.30 - 17.30
U7 - Drenge Tirsdag 17.30 - 18.30

Tirsdag 17.00 - 18.30
Torsdag 17.00 - 18.30
Mandag 17.00 - 18.30
Onsdag 17.00 - 18.30
Tirsdag 17.00 - 18.30
Torsdag 17.00 - 18.30

U11 - Drenge Mandag 17.30 - 19.00 Torsdag 17.30 - 19.00
Tirsdag 17.30 - 19.00
Torsdag 17.00 - 18.30
Tirsdag 18.00 - 19.30
Torsdag 18.00 - 19.30

U15 - Drenge Onsdag 17.00 - 18.30 Mandag 17.00 - 18.30
U16 - Drenge Mandag 19.30 - 21.00 Torsdag 18.30 - 20.00

Tirsdag 18.30 - 20.30
Torsdag 18.30 - 20.30

Jyllandsserien Torsdag 18.30 - 20.00
Senior og U19 Torsdag 18.30 - 20.30
Senior Tirsdag 18.30 - 20.30
Veteran Onsdag 18.00 - 20.30

Træningstider Forår 2019
Hatting-Torsted Fodbold

PIGER

Drenge

U9 - Drenge

U10 - Drenge

U8 - Drenge

U17 og U19 - Drenge

U11 og U12 - Piger

U12 - Drenge

U13 - Drenge

Fodbold i Hatting-Torsted
Af: Bjarke Ilkjær

Uanset alder er der rig mulighed for at 
gå til fodbold i Hatting-Torsted. Sæsonen 
lakker nu mod enden og sidste træning 

er i uge 26. Mange friske spillere fortsæt-
ter dog på sommerens fodboldskoler. 

Det er altid muligt at komme til en 
gratis prøvetime, hvis du eller dit barn 
har lyst til at gå til fodbold. Se trænings-

tiderne i skemaet herunder og find en 
relevant kontaktperson på klubbens 
hjemmeside: www.hatting-torsted.dk. 
Det er også her, at vi offentliggør træ-
ningstider til den kommende sæson.
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