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OK Kiosken
v/ Arne Ballegaard Præstemarksvej 1

Tlf: 7565 3128
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VASK

GRATIS IS
=

Køb en vask til f.eks. 48,-
og vælg selv is for samme pris.

Gælder for de første 100 kunder

HUSK: Hver fredag og lørdag

Bland selv slik Kr. 7.95 pr. 100 gr.
Normalpris Kr. 11.95
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Af Sinnet Ellehauge Haag
Redaktør af HattingBladet

Om få dage – fredag 31. august - bliver 
Storegade lukket af på strækningen fra 
Grønhøjvej til Mejerivej i tidsrummet 
kl. 19-22. I tre timer vil Ha� ings hoved-
gade summe af liv og glade dage. De 
trafi kanter, der ikke ønsker 
at deltage i folke festen, må 
fi nde sig i at blive ledt bag 
om SuperBrugsen og videre 
ud i sommer a� enen.

For andet år i træk byder 
de tre største forretnings-
drivende i Storegade 
– bageren, brugs-manden og 
brugskunst-sælgerinden (som også 
er en den ene halvdel af byen strøm-
førende gesjæ� ) – op til en omgang 
Open by Night.

Og mon ikke vi allerede nu kan kalde 
arrangementet en tradition?

Jeg tror, de gør det igen og igen og 
igen – de gæve tre - medmindre Hat-
tings bysbørn af uransagelige grunde 
vælger at blive hjemme foran fl immer-
kasserne på Gedhøjen og Overholm for 
at se Disneysjov med børn og børne-

børn. Men hvorfor skulle de det?
Sidste år væltede det frem med men-

nesker alle vegne fra, da der var Open 
by Night. Jeg vidste slet ikke, der boede 
så mange mennesker i Ha� ing.

Mens Open by Night er i sin indle-
dende fase, når det gælder om at blive 
en tradition, så er rutinerne omkring de 

indendørs sportsaktiviteter for 
længst slået fast med syv-tom-
mer-søm.

Tilmelding til badminton 
sker i hallen – og husk penge.

Håndbold i hallen er så småt 
begyndt, og gymnastik i gym-
nastiksalen er lige på trapperne.

Der er liv i Spejderbyen og 
snart også i Forsamlingshuset, hvor 
folkedanserne slider gulvet tyndt.

Og i kirken er Anna Sofi e og menig-
hedsrådet ved at lægge sidste hånd på 
den traditionsrige høstgudstjeneste.

Så kom op af sofaen og ud i det be-
gyndende e� erår, som snart folder sig 
ud med sine smukke farver og sin klare 
blå septemberhimmel.

Der er nok at kaste sig ud i – både om 
e� ermiddagen, om a� enen og by Night.

Traditionen tro

Næste nummer 

HattingBladet udkommer næste gang 
i slutningen af november. Deadline for 
indlevering af stof til næste nummer er 
torsdag 1. november

Find vore annoncører

Hvis du hurtigt skal bruge et telefon-
nummer på en af byens erhervsdriven-
de, så kan du fi nde en alfabetisk oversigt 
over vore annoncører på side 26.
Her fi nder du ud over telefonnummeret 
også email-adresser, hjemmeside-
adresser og postadresser.

Får du HattingBladet?

HattingBladet udkommer i hele Hatting 
Sogn. Det er HA Grafi sk Reklame, der 
deler bladet ud. Det sker oftest om 
onsdagen sammen med bl.a. Horsens-
Posten og diverse reklamer.  

Hvis du ikke modtager bladet, så kontakt  
distribution@hattingbladet.dk. 
Hatting Bladet kan desuden afhentes 
i Super Brugsen, i cafeteriaet i 
Hattinghallen og i Hatting Kirke.
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Så fi k skolen 
sin ny leder

Af Sinnet Ellehauge Haag
Redaktør af HattingBladet

Det var en stor sorg for lærere, elever og 
forældre på Ha� ingskolen, da skolens 
mangeårige inspektør, Hans Jørgen 
Skibsted i foråret døde i en tidlig alder 
e� er fl ere års svær sygdom.

Men der var også smil gennem tårer, 
for Hans Jørgen Skibsted e� erlod en 
skole, som vi kan være stolte af i Hat-
ting. 

Hans Jørgen Skibsted var ikke ene om 
at gøre Ha� ingskolen til den gode skole, 
den er.  Sådan en opgave lø� er man 
kun i fl ok med et engageret og dygtigt 
personale.

Det vidste Hans Jørgen Skibsted, som 
forstod at motivere og inspirere sine om-
givelser, selvom han ikke var en mand 
med kæmpestore armbevægelser.

Da han døde, e� erlod Hans Jørgen 
Skibsted helt bogstaveligt et tomrum på 
Ha� ingskolen.

Den ubesa� e stol bag skrivebordet på 
hans kontor talte sit tydelige sprog.

Det gør den heldigvis ikke mere.
For få uger siden tiltrådte 51-årige 

Margit Winther som ny skoleleder ved 
Ha� ingskolen.

E� er 27 års ansæ� else på Langmark-
skolen i Horsens – de seneste seks som 
viceskoleinspektør – har hun søgt nye 
udfordringer herude ved landsbyens 
gadekær.

Kære Margit – du skal være hjerteligt 
velkommen. Vi glæder os til at lære dig 
at kende. Ikke som ”Hans Jørgens afl ø-
ser”, men som den du er.

"Jeg glæder mig"
                    Af Margit Winther

Nyansat skoleleder på Hattingskolen

På en solskinsdag i begyndelsen af 
august begyndte jeg i mit nye job som 
skoleleder på Ha� ingskolen. 

Jeg ser det som et godt tegn, at solen 
skinnede og kastede et lyst og varmt 
skær over skolen og dagen.

For de, der endnu ikke ved det, 
kan jeg fortælle at jeg hedder Margit 
Winther, og er nyansat skoleleder på 
Ha� ingskolen fra 1. august. 

Jeg er 51 år, gi� , og mor til to sønner 
på 18 og 21år. 

Jeg bor i Torsted, tæt ved rundkørslen 
og Østerhåbsvej. Så jeg har lige præcis 
fi re km at tilbagelægge fra min indkør-
sel til Ha� ingskolen. 

De� e burde være et godt udgangs-
punkt for at tage cyklen på arbejde, og 
jeg har da også investeret i en ny af slag-
sen med gode intentioner om at cykle, 
når det er godt vejr. 

JEG HOLDER AF at komme ud i natu-
ren og følge årstidernes ski� en, og ieg 
går dagligt en tur på en times tid med 
min hund. 

Som tidligere skolebibliotekar for-
nægter interessen for en god roman sig 
heller ikke, ligesom teater og musik hø-
rer til de ting, jeg gerne nyder i fritiden. 

I sportens verden har jeg tidligere 
været aktiv med aerobic, badminton 
og håndbold. Nu bliver det mest til en 
plads på tilskuerrækkerne.

Begge mine sønner har spillet fodbold 
- naturligvis i Ha� ing-Torsted Idræts-
forening.

HATTING ER NEMLIG ikke noget 
fremmed sted for mig. 

Jeg er født og opvokset i Korning, 
hvor mine mine forældre - senest min 
mor - boede indtil 2003. Så jeg er o� e 
kørt gennem byen med stop ved Brug-
sen eller bageren, ligesom jeg jævnligt 

besøger kirkegården, hvor mine bedste-
forældre ligger begravet.

Jeg synes, det er dejligt, at byen Hat-
ting har formået at bevare sin egen 
identitet, med dagligvare butikker og 
foreningsliv, og at byen ikke er blevet 
opslugt af Horsens, selvom afstanden i 
kilometer bliver mindre og mindre.

Når det er lykkedes, tror jeg, at det 
bl.a. skyldes viljen fra byens borgere. 
Det betyder meget, at man har fælles 
samlingspunkter - heriblandt skolen 
– og at der er ildsjæle i byen, der holder 
gang i foreningslivet, i borgerforenin-
gen, i de� e lokale blad osv.

HVORFOR HATTING? Jeg har været 
ansat ved Horsens Kommunes skole-
væsen på Langmarkskolen i 27 år - de 
seneste seks år som viceskoleinspektør 
– og jeg har været fantastisk glad for det.  

Mange har spurgt, om det ikke er en 
meget stor omvæltning at fl y� e fra en 
stor byskole med en stor elevgruppe 
af anden etnisk oprindelse, til en skole 
uden overbygning beliggende ”derude 
på landet”?

Jo, selvfølgelig er det en omvæltning, 
og selvfølgelig er det en helt anden kul-
tur.

Men det er altså ikke en � ern og 
ukendt kultur for mig personligt. For-
skellene mellem de to skoler er mange, 
men der er også lighedspunkter, som er 
nok så vigtige.

Der er arbejdet med at integrere 
og bruge it i undervisningen. Der er 
et velfungerende og initiativ-tagende 
skolebibliotek. Og der er arbejdet med 
internationalisering.

Det er alt sammen noget, jeg betragter 
som en stor ressource, når det gælder 
børnenes læring og udvikling.

Det er mit klare indtryk at atmosfæ-
ren og læringsmiljøet på Ha� ingskolen 
også er varmt og positivt.

Og det er min fornemmelse, at med-
arbejderne gør et stort og godt arbejde 

med spændende og god undervisning. 
Mit første besøg på skolen i forbin-

delse med ansæ� elsen fandt sted umid-
delbart før sommerferien, på en dag, 
hvor man netop afslu� ede en temauges 
arbejde med fernisering og åbent hus. 

Det, jeg så den dag, bekræ� ede i høj 
grad mine forventninger. Vi skal bygge 
videre på alle de positive tiltag.

Skolen skal være et godt lærested og 
et godt værested.

Jeg er sikker på, at børn, der trives, og 
befi nder sig godt, lærer bedst og mest. 

HATTINGSKOLEN ER MED i Hor-
sens kommunes udbygningsplaner for 
skoleområdet. Det er naturligvis mit 
håb, at en renovering og udbygning af 
skolen vil kunne fi nde sted indenfor de 
allernærmeste år.

For med den udbygning, der er be-
gyndt mellem Torsted og Ha� ing, og 
den, der kommer på Stationsvej, bør 
grundlaget for en to-sporet skole på alle 
klassetrin være sikret. 

Det er mit håb og min vision, at vi på 
skolen kan blive så gode til at vise, hvad 
vi kan, at de nye tilfl y� ende forældre vil 
vælge Ha� ingskolen til deres børn. 

Vi skal være gode til at informere om 
os selv, og være gode til at tage imod 
nye børn og forældre. 

Og I, der allerede er borgere i Ha� ing 
og som kender skolen, kan være en stor 
hjælp, når I fortæller de gode historier 
om skolen, hvor I kommer frem.

Jeg glæder mig til årene, der kommer, 
som skoleleder i Ha� ing, og ser frem til 
samarbejdet med jer alle sammen.

Hatting Autoservice
v/Niels Nielsen
Præstemarksvej 1 
Hatting, 8700 Horsens
Tlf. 75 65 38 30

Alle former for reparation 
Klargøring til syn

v/Preben Andersen
Overholm 24 B • Hatting

8700 Horsens
Tlf. 75 65 33 95 • mobil 40 20 33 95

Mandag 13. august var ikke bare et goddag til et nyt skoleår - men også til en ny skoleleder.
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Arkæologerne graver 
i Hattings fortid

Spændende fund tyder på, at vikingerne 
drev industrivirksomhed på Stationsvej

Af Sinnet Ellehauge Haag
Redaktør af HattingBladet

Siden 2. april 2007 har arkæologerne 
gravet på Stationsvej i Ha� ing. 

Det drejer sig om første etape af en 
større udstykning til parcelhuse og ræk-
kehuse. 

Arkæologerne har indtil videre fun-
det 45 grubehuse fra vikingetiden, hvil-
ket er et meget stort antal.

Husene er fra begyndelsen af 900-tal-
let.

Et grubehus er et lille hus eller hy� e, 
hvor vægge og gulv er placeret under 
jordoverfl aden. Det vil sige, at taget 
nærmest hviler på jordoverfl aden. 

Grubehusene på Stationsvej er om-
kring tre-fi re meter i diameter.

Grubehuse er værkstedshy� er, hver 
med sin funktion; vævning, smedning, 
keramikproduktion, træforarbejdning 
osv.

Denne type huse har som regel noget 
meget spændende at fortælle. Hullet, 

som huset har stået i, er e� er endt brug 
fyldt op med, hvad der har ligget om-
kring. Det vil sige, at den opfyldte grube 
giver et rigtig godt billede af, hvad der 
er foregået i og omkring huset i dets 
levetid og umiddelbart e� er.

Industrikvarter
Ud over grubehusene ser det ud til, 
at der kun har været enkelte andre 

”rigtige” huse placeret i området ved 
Stationsvej.

Et af husene a� egner sig meget fl ot i 
udgravningens overfl ade. Huset er ca. 
syv meter bredt på det bredeste sted, og 
ca. 30 meter langt. 

De 45 grubehuse synes at udgøre et 
stort arbejdsområde, en slags ”industri-
kvarter”. 

Arkæologerne har set den form for 

VINDUER - DØRE
Annasmindevej 4 • Eriknauer • 8700 Horsens

Telefon 75 65 36 00 • Fax: 75 65 33 37
www.etvinduer.dk

48xxx Annonce_131x88mm  11/11/03  14:24  Side 1 mh Prepress HD:E:ET Vinduer-Døre 3314:Annoncer:

�����������������

koncentration af grubehuse før, men det 
specielle her er, at de lader til at være 
anlagt e� er en overordnet plan. 

De kommende undersøgelser vil for-
håbentligt afsløre, e� er hvilket system 
husene er lagt. Det vil være utroligt 
spændende og ret unikt, hvis der kunne 
påvises en infrastruktur. 

Området omkring Stationsvej har 
tilsyneladende kun været brugt i en 
relativt kort periode på 50 – 100 år. Der 
er næsten ingen huse, der er gravet ned 
oven i hinanden, et mønster man nor-
malt vil se, hvis et område har været i 
brug over mange generationer.

Metaldetektor
Netop fordi grubehuse erfaringsmæssigt 
kan indeholde mange forskellige fund-
typer, alt e� er det enkelte hus´ funktion, 
afsøger arkæologerne først stedet med 
metaldetektor, før jorden bliver trukket 
af udgravningsområdet. 

Ved udgravning af det enkelte grube-
hus bliver jorden soldet, først tørt, deref-
ter med vand nede ved rensningsanlæg-
get. På den måde sikres det, at selv de 
mindste dele fi ndes.

Eventuelle fund bliver spulet frem i 
de store solde, som er en slags si.

I et af grubehusene fandt arkæolo-
gerne et bevaret ildsted, der stadig var 
fyldt med trækul.

Da der også fandtes en del slagger 
og smede-skæl, må det dreje sig om en 
smedehy� e. 

Der er også fundet både vævevægte 
og tenvægte, som tyder på klædepro-
duktion i visse af husene.

Derudover er der fundet to glasperler, 
et halvkuglekar og enkelte ting i metal 
bl.a. et fragment at en dragtnål, også 
kaldet en fi bula, i bronze.

Store forventninger
Arkæologerne forventer at kunne af-
slu� e den første fase af udgravningen 
meget snart, og man venter sig meget af 
den kommende udgravning af stedet.

Da grubehuse ikke er huse til bebo-
else, kan man så spørge sig selv; hvor 
har disse ”håndværkere” så boet? 

Enkelte søgegrø� er nord for området 
med grubehuse, afslører at det formo-
dentligt er her, deres landsby har været. 
I hvert tilfælde har søgegrø� erne vist 
stolpespor der kan dateres til samme 
periode.

Det er naturligvis for tidligt at kon-
kludere noget endnu, men forhåbentligt 
vil fremtidige udgravninger afsløre det 
for os.

Kilde: Horsens Museum, www.horsensmuseum.dk
Fotos: Horsens Museum

Arkæologerne fra 
Horsens Museum har 
de seneste måneder 
gravet på den kom-
mende udstykning 
på Stationsvej, hvor 
de har fundet fl ere 
spændende levn fra 
fortiden.Udgrav-
ningen forventes 
at skulle stå på i 
yderligere to eller tre 
måneder.

De hvide paptallerkner markerer de stolpe-
huller, hvor der engang for ca. 1000 år siden 
var opført et hus.

Man skal være vågen, når man graver i for-
tiden, for der er ofte tale om små dele, der 
dukker op af jorden.

Arkæologerne mener, at vikingerne har haft 
industrikvarter på området ved Stationsvej. 
De har bl.a. fundet disse små ten-vægte, som 
tyder på, at der har været klædeproduktion i 
nogle af grubehusene.

Disse to små glasperler fra vikingetiden er 
fundet under udgravningerne på Stationsvej.

Onsdag 1. august inviterede Horsens Museum til "åbent hus" ved udgravningen på Stationsvej.
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Hvert år mødes folkedansere fra hele 
Europa til den store danse- og musik-
festival Europeaden.

I år var det for tredje gang lykkedes 
Horsens at erobre værtsskabet. Første 
gang var i 1993. Anden gang i år 2000. 
Og så altså nu igen i år 2007.

Knap 5000 dansere fra hele Europa 
nød fi re forrygende dage i hinandens 
selskab - og nød den danske sommer, 
når den er bedst.

Det eneste tidspunkt hvor vejret spil-
lede arrangørerne et puds  var søndag 
e� ermiddag, hvor det store afslutnings-
show må� e fl y� es fra den udendørs 
arena på Langelinie til Forum Horsens.

Danserne fra Ha� ing-Løsning havde 
valgt at indgå i et samarbejde med dan-
segruppen Fandango fra Horsens - et 
samarbejdede der fungerede perfekt. 

De lokale danserne var e� er afviklin-
gen af det store arrangement  dybt im-
ponerede over de store og professionelle 
stykke arbejde som både fritids- og kul-
turforvaltningen og de mange frivillige 
hjælpere har præsteret.

Kniple-
godt

Selvom det kræver koncentration og fi ngersnilde at kniple og orkere, så er der også plads til en 
sjov bemærkning og et grin, når aftenskoleholdet i Knipling og Orkis mødes på Hattingcentret

Ny sæson

Tirsdag 18. septem-
ber kl. 19 begynder 
en ny knipling og 
orkis sæson på Hat-
tingcentret.
Der kniples og orke-
res til kl. 21.30 og 
det koster 972 kr. at 
deltage.
Yderligere informa-
tion kan fås hos 
Edith Eriksen 
på tlf. 75 65 30 78
Tilmelding kan ske 
til FOF Horsens på 
tlf. 76 25 89 88.

Aut. VVS-installatør
Torben Lyngsø Rasmussen

fax 7561 3766 • CVR 2961 1777 • torbenlr@hotmail.com • lyngsøvvs.dk

Stationsvej 36 • 8700 Horsens

7561 3766 • 2081 3766

RING - Vi er altid friske med en pris...

• Gas
• Fjernvarme
• Oliefyr

• Træ & Stoker anlæg
• Solvarme
• Ventilation

Knap 5000 dansere fra hele Europa indtog Horsens i midten af juli. Efter fl ere uger med silende 
regn viste vejret sig fra sin skønneste side, og de mange dansere havde en vidunderlig kultur-
festival. Her er det danserne fra Hatting-Løsning og fra Fandango, der viser, hvad de kan.

Af Sinnet Ellehauge Haag
Redaktør af HattingBladet

Nogle af kursisterne har prøvet det 
mange gange. For andre er det helt nyt.

Men begejstringen for de to gamle 
håndarbejds-former – knipling og orkis 
– er de koncentrerede FOF kursister på 
Ha� ingcentret fælles om.

Emma Jørgensen er blandt de del-
tagere, som trofast møder op, når FOF 
sæ� er et kniple og orkis hold i Ha� ing 
på programmet.

- Det er hyggeligt at kniple og orkere, 
siger hun.

- Men det kræver tid og tålmodighed. 
Man skal ikke tro, at man sådan lige kan 
kniple en festremse i en håndevending, 
hvis man skal have gæster på lørdag.

Erfaren underviser
Det er den erfarne Edith Eriksen, der 
står for undervisningen.

Edith Eriksen, som bl.a. har kniplet 
alterdugen i Ha� ing Kirke, begyndte 
sin karriere som a� enskoleunderviser 
tilbage i 1979 i Brædstrup.

Og siden har den knipledygtige kvin-
de gavmildt øst ud af sin store kunnen.

- Knipling og orkis er to fi ne, gamle 
håndarbejdsteknikker, som er ved at 
være på mode igen, fortæller hun.

- Knipling begyndte allerede i renæs-
sance-tiden i Italien og vandrede så op 
igennem Europa. I det 18. århundrede 
udviklede det sig og blev en storindu-
stri, især i Sønderjylland, hvor mange 
kvinder kniplede fra morgen til a� en for 

at tjene en beskeden dagløn.
Der er næsten ingen grænser for, 

hvad man kan kniple.
Sidste sæson blev der bl.a. kniplet 

nisser, julehjerter, en stola, en besætning 
til en jakke, mellemværk til sengetøj, 
et bogmærke, en dåbshue, en blonde 
til en dåbskjole, en blonde til et lom-
metørklæde, lysmanche� er, blonder til 
vielsesringe og meget andet på holdet i 
Ha� ing.

- Der er næsten ikke det fi nere stykke 

håndarbejde, der ikke kan trylles frem 
på et kniplebræt eller med en orkisskyt-
te, siger Elita Skaarup, som også er ivrig 
deltager på kniple og orkis holdet.

Hvis nogen tror, at knipling og orkis 
kun er for gamle koner, kan de roligt tro 
om. Aldersspredningen er stor på det 
lokale kniplehold.Og selvom kvinderne 
i høj grad er i overtal, skal mændene 
ikke holde sig tilbage.

De kan nemlig sagtens lære de gamle 
håndarbejdsteknikker.

Knipling er en håndarbejdsteknik, som kræver tålmodighed. Der ligger mange timers arbejde 
gemt i en festremse som den, der er ved at blive kniplet på billedet her.

Det kræver dyb koncentration at holde styr på de mange kniple-
tråde. Og ind imellem går det da også galt. Så må man vikle sig 
baglæns indtil fejlen er rettet.

Hvis du vil leje 
forsamlingshuset
Proceduren for udlejning af forsam-
lingshuset ændret.

Du kan nu gå på ne� et www.
ha� ingbladet.dk/booking . Her kan 
du se, hvornår huset er ledig, pris 
og øvrige betingelser, samt reservere 
plads.  Du kan selvfølgelig også få 
personlig betjening. 

Ny udlejer er 

Heidi K. Jensen, Klerkevænget 22
Tlf. 75 65 32 75, email gaston@stofanet.dk 

To nye på borger-
foreningens hold
Borgerforeningen har fået to nye an-
sigter i bestyrelsen.

Det drejer sig om Kim Morhorst og 
Kirsten Skov. De ersta� er Christina 
Nielsen og Poul Erik Pedersen, som 
er trådt ud af bestyrelsen.

Kontakt
Foreningens formand er fortsat 
Peter Thyssen, tlf. 75 65 35 53
mobil 40 17 31 65, email: thyssen@email.dk

Europeade 2007

Det tog ca. tre timer 
at få de mange 
tusinde europæiske 
dansere gennem 
gaderne, da Euro-
peaden afviklede sit 
fantastiske optog.
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Mødeaftener 
Alle møder holdes 
i Spejderbyen 
Overholm 13, Hatting
Bævere (0. og 1. kl):
hver onsdag kl. 17.15-18.45
Ulve (2. og 3. kl.):
hver torsdag kl. 18.30-20.00       
Junior (4. og 5. kl.):
hver tirsdag kl. 19.00-21.30 
Troppen (6. kl.):
hver tirsdag kl. 17.00-18.30
Seniortrop (7. kl. og op):
hver onsdag kl. 18.30-20.00

Kontaktpersoner
Formand for grupperådet:
Hans Appel - 75 65 30 28
Bævere:
Lene Jørgensen - 24 28 38 25
Ulve:
Randi Henriksen - 75 65 37 77
Junior:
Gitte Larsen - 75 61 19 58
Troppen:
Aase Lauridsen - 75 61 79 54
Seniortrop:
Anja Ipsen - 75 65 37 10

KFUM-Spejderne

Dryp dryp dryp…. 
Læs den drivende våde reportage fra 

spejdernes sommertur til Norge
Af Aase Lauridsen

Spejderleder

Afgang fra Spejderbyen en tidlig søndag mor-
gen.

Alle er spændte og glade. De små rygsække 
indeholder madpakker til hele dagen, for vi skal 
rejse til kl. ca. 22.30. 

Det er godt vejr hele dagen, og rejsen går fi nt.
Vi skal have det hele med, så vi sejler med en 
færge, som sejler helt ind til Oslo. Indsejlingen 
gennem � orden i høj sol med klippeskærene 
og de små øer rundt om færgen er noget af en 
oplevelse.

Med vand under og over
Mandag morgen er straks lidt anderledes. 

Vi står op i regnvejr. Alle teltene er drivvåde 
– indtil videre kun udenpå. Der bliver taget en 
rask beslutning om ikke at ændre overnatnings-
sted, men bruge bilerne til at komme tilbage til 
campingpladsen med. 

Så Omnescaravan må trækkes med spejdere 
endnu et døgn. 

De kanoer, vi får udleveret, er splinter nye og 
ikke just turistkanoer – det er Wild River Canoes 
– direkte fra Canada. 

Kanoerne ligger lidt let på vandet, men de 
kommer til gengæld hurtigt fremad. 

Det går så hurtigt for den forreste gruppe, 
at de kommer til at vente længe på frokosten, 
som er i kanoerne hos den bageste gruppe, for 
de ”fl yver” simpelthen forbi det a� alte frokost 
spisested. 

Vi når igennem den første sluse og frem til 
Kjelddal sluse hen på e� ermiddagen. En dag 
med hårdt arbejde i armene og en lind strøm af 
vand fra oven. 

Tilbage ved teltene fi nder vi Trangiaer frem, 
og der bliver kogt ris, stegt kylling og spist. 
Fastliggerne på campingpladsen har hjertet det 
rigtige sted.

Med tanke på at der på et døgn er kommet 
50 mm vand fra oven har de opsat ekstra tørre-

stativer fra de campingvogne, som kan und-
være.

Så med lidt snilde og hjælp fra tørretumb-
leren ser det ud til at vi alle kan få tørt tøj på i 
morgen.

Mere vand fra oven 
Tirsdag morgen i silende regn bliver beslutnin-
gen taget: Vi skal ud af teltene og i hy� e. 

Hy� erne i Oslo er ledige, så vi kan få dem en 
dag tidligere – opvarmede hvis vi ønsker? 

OM vi gør!! 
Alle tager tøj på til en dag i kano. Vi kører 

til Kjelddal sluse og fortsæ� er vores færd mod 
Vrangfoss (den største sluse af dem alle) Det ses 
straks på vandmængden, at det har regnet. 

Der er mere strøm og masser af grene, siv, 
græs og andet godt. Den spændende tur gen-
nem kanalen fortsæ� er. Nu skal der styres mere, 
og så er det med at udny� e strømmen, så vi ikke 
slider os op.  

Først på e� ermiddagen sker det, som vi helst 

Der var brug for store regnbukser, for det stod ned i 
stænger uafbrudt på årets tur til Norge.

ikke ville opleve. 
En kano kæntrer ude midt på kana-

len.  Det er ikke en almindelig kæntring, 
for der opbygges store bølger på grund 
af e� erdønninger fra en stor turbåd (den 
sejlede for hurtigt i en smal passage). 

To heltemodige 13-årige piger får far 
og da� er fra den kæntrede kano på slæb 
og sejler dem til land. 

En anden kano sejler e� er hjælp hos 
de tre forreste kanoer. 

De, som er i en kano, redder kassen 
med frokost – den gik også i bølgerne 
- mens en anden kano får bundet den 
kæntrede kano fast til sin og trækker 
den mod land.  

De drivvåde vandgængere bliver ud-
rustet med tørt tøj fra en ledertaske og 
pakket i varmefolie (tak for førstehjælps 
kasserne) og transporteret – med vand-
strømmens hast – til nærmeste kro.

Her får alle e� erhånden tag over 
hovedet samt sodavand og pomfri� er. I 
lige netop den situation fi k vi bekræ� et, 
at vi gør det rigtige, når vi sejler kano: 
Der er altid tørt tøj og førstehjælpsud-
styr bundet til kanoerne, så vi kan sige: 
Vær beredt!

Sent tirsdag a� en ankommer vi til 
Oslo. De to hy� er, vi havde lejet, var en 

del at Krakoseter. Originale norske spej-
derhy� er med fald-ned do. Det var nok 
det værste: at skulle ud på toilet og så 
lugtede det ikke så godt og alt out-pu� et 
lå bare dernede. Uf! 

Onsdag sov vi længe, fi k rigtig god 
frokost og hyggede os. Om a� enen fi k vi 
besøg af to norske spejderkammerater, 
som kom og lavede det store spegemats 

bord. 
Vi fi k en smagsprøve på, hvad nord-

mændene spiser, når de rigtig skal 
hygge sig.

Da vi torsdag tager til byen for at se 
Fram-museet og Kontiki-museet, erfarer 
vi, at det var godt, vi kørte ud af Tele-

Der var masser af vand - både forneden og foroven - da spejderne fra Hatting var på kanotur i Norge i begyndelsen af juli.

Det er godt, at dette billede er uden lyd. Det er nemlig taget på et tidspunkt, hvor de mange 
spejdermaver rumlede højt og inderligt af sult.

Fortsættes på næste side...
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marken tirsdag. Vejen, vi havde kørt på, 
blev nemlig spærret allerede onsdag 
morgen på grund af vandmasserne, som 
bare tog til. 

Vi var på museer og spiste is i solskin, 
inden vi tog til Frognerbadet. 

Her var vi lidt uheldige, for vi blev 
sendt op af vandet på grund af torden, 
og det gav altså bare vand. 

De ældste piger havde ”bestilt” en 
maddag og den fik de torsdag a�en.

Dansk pige
Vi havde besøg af en dansk ”pige”, som 
har boet i Oslo i 25 år. Hun tilbød, at 
vi kunne købe frokost fredag i en af de 
kantiner, hun passer. 

Vi startede dagen med at se Norsk 

Hjemmefronts museum, inden vi 
sprang på en bus til Skøjen (det store 
handels-kvarter i Oslo).

Der sad vi så ved fine café-borde med 
bakker fyldt med norsk kantinemad. 
Frisk mælk, juice, kaffe, the og koldt 
vand bare et par skridt borte i store be-
holdere: drik drik drik! 

Velforsynede sang vi tak for mad for 
de ansa�e, så de glemmer nok heller 
ikke lige os. 

Alle de vægge i kantinen som ikke 
var vinduer med stort lysindfald var 
”plastret” til med store kunstværker, og 
midt blandt os stod en bronzefigur af 
Vigeland til en værdi af 5 millioner nor-
ske kroner. 

Den videre færd den dag gik med 

Trik til Frognerseteren, hvorfra vi gik 
ned til Holmenkollen (skihop og mu-
seum).  Alle fik en tur i skisimulatoren.  

De 3 f ’er
Så var det pludselig lørdag og tid til 
folkemuseum og farvel. 

På folkemuseet kom det tredje f til: 
frihed. Der blev timer til at cirkulere 
rundt mellem gamle norske bygninger 
fra land og by og leg på legeplads. 

Vi mødtes til lidt frugt og brød ved 
”basen” – et par borde-bænke sæt, hvor de 
voksne dasede. Lidt før kl.19 var vi så ved 
færgen og Colorline Festival blev indtaget. 

Det er noget af en bedri� at sove i lig-
gestole på en færge, som hugger sig vej 
mellem bølgerne hjem til Danmark. 

Ja så er vi den oplevelse rigere!
Og mon ikke det er en tur, som man-

ge i Ha�ing kommer til at høre om ind 
imellem?
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Så nærmer tiden sig for de årlige højskoledage i Præstegår-
dens konfirmandstue i Ha�ing. Hvis du ønsker at være med, 
så tilmeld dig hos FOF på tlf. 76 25 89 88. Prisen er 350 kr. 

Arrangementerne begynder kl. 10.30 og slu�er kl. 13.00. 
I pausen fra kl. 11.50-12.20 kan man købe smørrebrød for seks 
kr. pr. stk. eller man kan spise sin medbragte mad. Kaffe eller 
te koster fem kr. 

Fra mismod til livsmod
Ved Ib Hoch
Torsdag 13. september 2007
Hvordan indretter man sin hverdag, når den foregår på et ben? Foredraget 
er krydret med personlige anekdoter om dagligdags ting og er varmt og 
personligt.

Musikken fra Arilds tider
Ved Mogens Friis
Torsdag 4. oktober 2007
Musikken fra Arilds tider er et forsøg på at finde musikkens rødder. 
Hvornår dukker de tidligste tiders lydgivere og musikinstrumenter op, hvor 
tidligt finder man de første forsøg på nedskrivning af musik? Foredraget 
bliver belyst bl.a. via billeder og demonstration på instrumenttyper.

Finn Nørbygaard kommer til Hatting
Mit liv i lyst og nød - og nød og lyst

Ved entertainer Finn Nørbygaard
Tirsdag 20. november 2007
Den røde tråd i foredraget er, som titlen antyder, Finn Nørbygaards liv! 
Foredraget varierer en del fra gang til gang, da der er emner nok at tage 
fat på.

Brødrene Peter og Emil Bojsen
Ved Niels Gert Nielsen
Torsdag 31. januar 2008
Begge var igangsættere i Horsens, politisk aktive og provokatører af 
borgerskabet. Peter var initiativtager til oprettelse af bl.a. Gedved Semi-
narium, Horsens Folkeblad o.a. Emil blev ansat som redaktør af Horsens 
Folkeblad, skrev barske ledere og kommentarer om den politiske situation 
i Danmark og byens udvikling.

Storm P’s liv og vidunderlige verden
Ved Hans Peter Rasmussen
Torsdag 28. februar 2008
Foredragsholderen har siden sin ungdom beskæftiget sig med Storm P’s 
sprog og finurligheder. Der vil indgå underholdende højtlæsning.

...Dryp, dryp dryp
                                      fortsat fra forrige side
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Den grimme ælling 
er blevet en svane
- og nu bliver den endnu smukkere

Af Sinnet Ellehauge Haag
Redaktør af HattingBladet

For to år siden var SuperBrugsen tæt på 
at blive sat på en ufrivillig slankekur.

Det gik så trægt med omsætningen, at 
bestyrelsen for den selvstændige brugs-
forening alvorligt overvejede at ændre 
butikken til en Dagli’Brugsen.

Det ville bl.a. have betydet et væsent-
ligt mere begrænset vareudbud.

Heldigvis blev det ved overvejelserne. 
Bestyrelsen valgte at give SuperBrug-

sen en chance mere.
I stedet for at sæ� e butikken på 

skrump ansa� e man den nuværende 
uddeler, Palle Olesen. 

Og siden er det gået så super godt for 
brugsen, at butikken nu bliver udvidet i 

stedet for indskrænket.
- Vi har valgt at udvide varesortimen-

tet en del, fortæller Palle Olesen.
- Og det har medført, at langt fl ere af 

Ha� ings borgere nu fylder vognen og 
lægger deres samlede indkøb her i bu-
tikken i stedet for at køre til Horsens.

Jævnet med jorden
De indledende øvelser i forhold til den 
forestående renovering og ombygning 
er overstået. 

Nabohuset på Storegade 6, som en-
gang for længe siden husede smeden 
og hans familie, er blevet jævnet med 
jorden i begyndelsen af juni.

Dels for at forbedre de temmelig 
kaotiske parkeringsforhold og dels for at 
gøre plads til en udvidelse.

Nu mangler der blot den endelige 
a� laring af, hvordan økonomien skal 
strikkes sammen. 

- Økonomien falder forhåbentlig på 
plads i løbet af nogle måneder, så vi kan 
komme i gang med at bygge til foråret, 
siger uddeler Palle Olesen.

- Vi håber, vi får råd til den helt store 
drømmeombygning. Men vi skal først 
og fremmest have gjort noget ved par-
keringsforholdene og ved vores afdeling 
for ferskvarer, som er helt slidt ned.

Umiddelbart ser det lovende ud for 
byens eneste dagligvarebutik. 

SuperBrugsens bestyrelse har fået ud-

Sådan ser der ud foran SuperBrugsen nu, efter at smedens gamle hus på Storegade 6 er revet ned. Hvis alt går vel, ser der helt anderledes ud om et års tid.    Uddeler Palle Olesen og SuperBrugsens bestyrelse tumler nemlig med store planer om at bygge om og bygge til.Sådan ser der ud foran SuperBrugsen nu, efter at smedens gamle hus på Storegade 6 er revet ned. Hvis alt går vel, ser der helt anderledes ud om et års tid.    Uddeler Palle Olesen og SuperBrugsens bestyrelse tumler nemlig med store planer om at bygge om og bygge til.Sådan ser der ud foran SuperBrugsen nu, efter at smedens gamle hus på Storegade 6 er revet ned. Hvis alt går vel, ser der helt anderledes ud om et års tid.    Uddeler Palle Olesen og SuperBrugsens bestyrelse tumler nemlig med store planer om at bygge om og bygge til.Sådan ser der ud foran SuperBrugsen nu, efter at smedens gamle hus på Storegade 6 er revet ned. Hvis alt går vel, ser der helt anderledes ud om et års tid.    Uddeler Palle Olesen og SuperBrugsens bestyrelse tumler nemlig med store planer om at bygge om og bygge til.

arbejdet en fem års prognose, som bl.a. 
fortæller om det forventede fremtidige 
kundegrundlag. 

De mange nye udstykninger i og 
omkring Ha� ing - bl.a. på Stationsvej og 
i Torsted vest - gør, at kundegrundlaget 
vokser.

Og det forventes omsætningen også 
at gøre.  Men det kræver, at man kan 
lokke de nye potentielle kunder til, in-
den de fi nder et andet sted at købe ind. 

- Det tror jeg så absolut, vi kan med 
en ny og større butik, siger Palle Olesen. 

- Så det er på ingen måde lu� kasteller, 
når vi drømmer om den helt store og gen-
nemgribende renovering og ombygning. 

 I skrivende stund hersker der stadig et vist mål af kaos omkring SuperBrugsens parkerings-
plads. Men det bliver der meget snart lavet om på. Så kommer der asfalt og markerede båse.

Open by Night klar til ny succes
Hist hvor Storegade slår en bugt, 
ligger tre forretninger så smukt.

Det er brugsen, bageren og 
brugskunst-butikken (ja, ja….. og 
så Ha� ing El, selvfølgelig)

Sidste år fi k de tre en rigtig 
god idé. I tre forrygende timer 
omdannede de et stykke af Store-
gade til gågade og markedsplads 

og inviterede til Open by Night 
med fakler, fest og fadøl – og en 
masse gode tilbud.

Alle, som havde lyst, kunne 
stille en bod op og falbyde alt fra 
gammelt legetøj til håndlavede 
lerkrukker.

Nu gentager de succesen.
Fredag 31. august fra kl. 19-22 

bliver bilisterne endnu engang 
ledt bag om brugsen, så de, der 
har lyst til at feste og handle, kan 
slentre rundt i ro og mag.

SuperBrugsen har i år valgt 
at afvikle sin årlige grill-a� en i 
forbindelse med Open by Night, 
hvor den ny, store parkerings-
plads tages i brug til fes� eltet.

Stadepladser

Der skal reser-
veres stadeplads 
på forhånd i år. 
Det koster 25 
kroner at sætte 
en bod op. 
Nærmere info hos 
Dorthe Christen-
sen, Hatting El, 
på tlf. 75 65 31 07

Uddeler Palle Olesen har fået vendt udvik-
lingen i SuperBrugsen i Hatting. Med stor 
opbakning fra bestyrelsen og personalet.
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Hatting Idrætsforening

Hovedformand
Steen Lauridsen
75 65 36 85
ullasteen@stofanet.dk

Næstformand
Mette Hansen
75 65 37 72
alboge@mail.dk

Kasserer
Dorthe Christensen
30 59 04 05
stampemolle@mail.dk

Sekretær
Finn Nabe-Nielsen
23 69 27 05
fnabe@mail.tele.dk

Badminton
Ulla Lauridsen
75 65 36 85
ullasteen@stofanet.dk

Fodbold (senior)
Thomas Nyland
23 28 92 58
thomas.nyland.@kriminalforsorgen.dk

Fodbold (ungdom)
Martin Laursen
75 64 04 15

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

Gymnastik
Line Juul
75 65 35 54
lijuul@stofanet.dk

Håndbold
Gitte Nielsen
75 65 32 24
n.h.n@mail.tele.dk

olsen &
 olsen

Olsen & Olsen Plant
Oensvej 69 - Hatting
DK-8700 Horsens
T: 75 65 39 53 • F: 75 65 39 69
E-mail: olsen.olsen@mail.tele.dk
www.olsenplant.dk

Malerfirmaet 
Feldt & Lerager

60640560                   27100205 

Heidi                         Tina 

E-mail: feldtlerager@mail.dk 

Nyt fra håndbold

Håndbold - træningstider og start

Tirsdag
Tidspunkt Hold   Træningsstart

Kl. 15.00-16.00 Lilleput piger 97-98 uge 36
 Træner:  Pernille Astrup
Kl. 16.00-17.00 Puslinge piger 96-95/Piger 93-94 uge 34
 Trænere:  Karen Marie Wells
  Jesper Landrok
  Dan Jensen
Kl. 17.00-18.00  Drenge 93-94/Junior 91-92 uge 34
 Trænere:  Christian Pedersen
  Nicolaj Hansen
Kl. 18.00-19.00 Puslinge drenge 96-95 uge 34
 Trænere:  Troels Larsen    
  Brian Sørensen
Kl. 18.00-19.00 Lilleput drenge 97-98 uge 34
 Trænere:  Joachim Jensen
  Michelle Nielsen
Kl. 19.00-20.00 Damer/Old Girls  uge 32/uge 36
 Træner:  Henrik Nielsen
Kl. 20.00-21.00 Herrer/Damer  uge 36/uge 32
 Træner:  Henrik Nielsen

Onsdag
Tidspunkt Hold   Træningsstart

Kl. 15.00-16.00 ?

Torsdag
Tidspunkt Hold   Træningsstart

Kl. 15.00.16.00 Micro/Mini  03-02-01-00-99 uge 36
 Trænere:  Helene Nygaard
  Allan Poulsen
Kl. 16.00-17.00 Puslinge Piger/Piger uge 34
Kl. 17.00-18.00 Drenge/Junior  uge 34
Kl. 18.00-19.00 Puslinge drenge/Lilleput drenge uge 34            Af Gitte Nielsen

Fmd. for håndboldafdelingen

E� er en lang og fortjent sommerferie er vi 
igen klar til at få formen genopre� et til vinte-
rens sportslige udfordringer.

Vi har i bestyrelsen brugt sommerpausen 
på at få sat trænere på alle hold, fordele træ-
nings-tider, samt været hjælpere ved Open 
Air i Horsens.

Som en forsøgs-ordning har vi indgået 
samarbejde med Lund IF for drenge og junior 
spillere.

Samarbejdet er opstået e� er henvendelse 
fra Lund IF, da de mangler drengespiller i 
disse aldersgrupper.

Da Lund skole e� er sommerferien er over-
bygningsskole for Ha� ing børn, syntes vi i 

de to bestyrelser, at det er en god idé med et 
sportsligt samarbejde. 

Vi vil fra bestyrelsens side godt understre-
ge, at der ikke er tale om en klubsammenlæg-
ning, men om et holdfællesskab. 

Vi håber, at forældre og spillere vil bakke 
op om beslutningen.

Nærmere information følger, når trænin-
gen starter.

Bestyrelsen vil gerne beny� e lejligheden til 
at ønske Helene Nygaard tillykke med titlen 
som årets idrætsleder.

Dejligt, at det denne gang var en af vores 
folk.

Vi glæder os til endnu en sæson med rigtig 
mange spændende håndboldkampe.

Super fedt hvis det kunne blive til nogle 
medaljer.

Nyt fra folkedans
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MOSQUITO

Ha� ing folkedansere er klar til en ny sæson. Der danses hver 
mandag a� en i Ha� ing Forsamlingshus – første gang mandag 
10. september kl. 19.

Fra kl. 19-19.30 er der trinøvelser for nybegyndere. Kom og 
prøv – der er åbent hus for alle. Selve dansea� enen begynder 
kl. 19.30 og varer til kl. 21.45. Alle kan være med – både enlige, 
par, nybegyndere og øvede. 

De tre første gange er gratis, here� er er kontingentet for 
hele sæsonen 500 kr. I beløbet er der indregnet et års kontin-
gent til medlemskab af Danske Folkedansere. Du kan også 
vælge at betale 30 kr. pr. a� en

Du skal selv medbringe kaff en – øl og vand kan købes. 
Dansen ledes af Niels Elvstrøm og musikken spilles af Just, 
O� o, Arne, Palle, Stephan, Henning og Birgit.

Der er ingen dans i uge 42 og uge i uge 7. Vi holder juleaf-
slutning mandag 10. december 2007, og så er der pause frem 
til mandag 7. januar.

Folkedanserbal i hallen
Fredag 1. februar 2008 er der folkedansebal i Ha� inghallen fra 
kl. 19.30 til 23.30. Denne a� en spiller og underholdervgruppen 
REVL & KRAT.

De 10-12 spillemænd er konservatorieuddannede. De rejser 
tit til udlandet, hvor de giver store koncerter, så mon ikke der 
venter en stor oplevelse i Ha� inghallen?

Sæt X i kalenderen allerede nu.

De frivillige fra Hatting IF var glade for at stå i tørvejr, da de hjalp ved årets Open Air i Horsens. For 
regnen silede ned det meste af tiden - nøjagtigt som den gjorde det sidste år.



• 18 •HattingBladet August 2007 • nr. 3 August 2007 • nr. 3  • 19 • HattingBladet

Step
Tid: Onsdag kl. 18.30-19.45
Sted: Hattingskolens gymnastiksal
Pris: Kr. 500,00
Instruktør:  
Kirsten Frederiksen Tlf. 75 66 72 27
Motion som garanteret giver masser af sjov og sved på 
panden. Høj forbrænding kombineret med opstram-
ning af de store muskel-grupper. Max. 30 personer på 
holdet. Tilmelding og kontant betaling en time før start i 
gymnastiksalen. ”Først til mølle” princip.

Aerobic – Mave/balle/lår
Tid: Onsdag kl. 19.45 – 21.00
Sted: Hattingskolens gymnastiksal
Pris: Kr. 450,00
Instruktør: Mona Mikkelsen Tlf. 75 65 38 78
Har du lyst til at svinge med armene, få stramme 
baller og faste lår – ja så skulle du møde op til en 
sjov og hyggelig time. Vi vil bruge forskellige red-
skaber som f.eks. håndvægte og elastik. Du bedes 
medbringe håndklæde og kondisko.
NB: Der er ikke undervisning i uge 41.

Gymnastikudvalget består af

Formand, Line Juul, tlf. 75 65 35 54
Næstformand,  
Heidi Christiansen, tlf. 75 65 36 77
Kasserer, Pernille Astrup, tlf. 75 65 39 99
Sekretær, Kirsten Riishøj, tlf. 24 82 38 41
Birte Bøje, tlf. 75 65 39 49
Inge Appel, tlf. 75 65 30 28
Jette Lyager, tlf. 75 65 33 88

Puslinge 3-4 år
Tid: Mandag kl. 16.30-17.20
Sted: Hattingskolens gymnastiksal
Pris: Kr. 400,00
Instruktør: Per Gundersen Tlf. 75 65 31 90
Hjælpeinstruktører: 
Stine Simonsen, Laurits Andersen, Mads Bruhn
Vi skal styrke motorikken gennem leg og øvelser, 
samtidig med at vi har det sjovt.
Vi har sanglege, abe-baner, boldspil, kolbøtter og 
meget, meget mere. 

Børnegymnastik 5-6 år (børnehave)
Tid: Mandag kl. 17.30-18.30
Sted: Hattingskolens gymnastiksal
Pris: Kr. 400,00
Instruktør: Line Juul Tlf. 75 65 35 54
Hjælpeinstruktører: 
Søren Sloth, Frederik Juul, Stine Simonsen
Gymnastik fyldt med rim og remser, sanglege, tons 
og rummel. Fuld fart frem til musik og ikke mindst 
på redskabsbanerne og på måtterne. 
Vi skal have det sjovt og lære en masse nyt, fanta-
sien sætter ingen grænser.

Generel information

Tilmelding: Første træningstime
Betaling: Giroindbetalingskort
Aktiviteter: Se aktivitetskalender  
øverst på næste side.
Sæsonstart: Mandag 3. september.
Gymnastikafdelingen forbeholder sig ret til 
at lukke holdet, hvis der ikke er tilstræk-
keligt mange deltagere, og ret til at ændre i 
nedenstående program.

Pigespring/rytme 0 kl.-2 kl.
Tid: Tirsdag kl. 16.00-17.15
Sted: Hattingskolens gymnastiksal
Pris: Kr. 400,00
Instruktører: Christina Nielsen Tlf. 75 65 38 61
Anne K. Christiansen Tlf. 75 62 30 06
Hjælpeinstruktører: Julie Christiansen
I år bliver det igen en god blanding af spring og 
rytmegymnastik i samme time. Vi skal helt sikkert 
bruge redskaberne og air-tracken rigtig meget. Du 
får lært at stå på hænder, lave vejrmøller, du får 
prøvet sjippetov og hula hop ringe m.m.  Vi vil også 
lave små serier for fuld musik. 

Store piger 3 kl.- 7 kl.
Tid: Tirsdag kl. 17.30-18.30
Sted: Hattingskolens gymnastiksal
Pris: Kr. 400,00
Instruktører:  
Signe Berg Tlf. 28 93 39 84 
Line Læsøe Tlf. 20 73 17 48
Er du klar på noget sjovt og tøse hygge og ikke 
mindst en smule rytmisk gymnastik, så find gymna-
stiktøjet frem og mød op.

 + 50 - Holdet
Tid: Onsdag kl. 15.30-16.30
Sted: Hattingskolens gymnastiksal
Pris: Kr. 450,00
Instruktør:  
Tove Sørensen Tlf. 26 53 88 94
For mobile m/k’ere fra 50 år og til? Grundgymna-
stik som både smidiggør og styrker led og muskler. 
Vi skal arbejde, svede og grine sammen.

Gymnastikprogram 2007-2008

Nyt fra gymnastik
                        Af Line Juul
Formand for gymnastikafdelingen

E�er denne ”fantastiske” sommer , hvor 
mange sikkert har trøste-spist og været 
knap så aktive, kan vi i gymnastikaf-
delingen endnu engang byde ind med 
mange spændende hold. 

Der er sikkert også et hold, der passer 
til dig, så der er ingen undskyldninger 
for ikke at møde op.

Vi opfordrer de gymnaster, der har 
ambitioner og vil mere, til at deltage på 

DGI´s forskellige amtshold.
Du kan se i programmet herunder, 

hvornår de forskellige Ha�ing-hold 
træner.

Sædvanen tro har vi igen i år bidraget 
med friske og veloplagte hjælpere til 
Open Air. Endnu engang havde såvel 
publikum som hjælpere mulighed for en 
”fugtig ” oplevelse. 

Gymnastikafdelingens bestyrelse vil 
gerne beny�e lejligheden til at sende 
en stor tak til de, der tog en tjans ved 
koncerten. Uden jer ville der ikke være 

ekstra bidrag til kassen.
Gymnastik-sæsonen 2007/08 begyn-

der mandag 3. september.
Vi er klar, så kom nu af sted. Vi kan 

garantere et ”doping-frit” træningsmiljø!

September
3. september
Sæsonen begynder

Oktober
Uge 42
Efterårsferie

November
29. november
Juletræesfest i Hatting Forsamlingshus

December
Uge 51 og 52 
Juleferie

Januar
3. januar
Vi begynder igen efter juleferien
16. januar
Opstillingsmøde  til Gymnastikudvalget

Februar
Uge 7
Vinterferie

Marts
2. marts
Ekstratræning for alle gymnastikhold i Hattinghallen
8. marts
Forårsopvisning for børn på Flemming efterskole
9. marts
Lokal gymnastikopvisning i Hatting hallen
30. marts
Forårsopvisning for junior/voksne i Forum Horsens

Blandet spring 3 kl. – 6 kl.
Tid: Torsdag kl. 18.45 – 20.00
Sted: Hattingskolens gymnastiksal
Pris: Kr. 400,00
Instruktør: 
Laurids Green Tlf. 75 65 36 35
Hjælpeinstruktør: 
Line Læsøe

Vi skal prøve de ”rigtige” spring. Vi skal arbejde 
med saltoer, både forlæns og baglæns! Der skal 
laves flik-flak i massevis. Airtracken, trampolin og 
de andre redskaber skal selvfølgelig prøves af, med 
en masse forskellige spring. Du skal både gå og stå 
på hænder ved hver træningsaften, så start du 
bare træningen i håndstand derhjemme, inden vi 
går i gang.

Forældre/Barn
Tid: Torsdag kl. 16.30-17.30
Sted: Hattingskolens gymnastiksal
Pris: Kr. 400,00
Instruktør: Gitte Maj Tlf. 75 65 31 22
På forældre/barn holdet vil vi lege og drage 
gymnastikken ind i legen på en sjov og spændende 
måde. Legeredskaber vil flittigt blive brugt.

Turbodrenge 0 kl. – 2 kl.
Tid: Torsdag kl. 17.40 – 18.40
Sted: Hattingskolens gymnastiksal
Pris: Kr. 400,00
Instruktører:  
Niels Juul Tlf. 75 65 35 54, John Brogaard 
Så skal der igen være fart over feltet. Vi skal 
løbe, hoppe, og springe, lige til sveden driver. Alle 
redskaber prøves af, specielt Air-tracken, med en 
masse forskellige spring.

Gymnastikprogram 2007-2008

Aktivitetskalender 2007/08 Nyt fra 
badminton

   Af Ulla Lauridsen
Formand for badminton

Vel mødt til den nye sæson, der begyn-
der mandag 3. september og slu�er 
24. april 2008. Tilmelding sker søndag 
26. august kl. 10.00 – 11.00 i klubhusets 
mødelokale. Husk at medbringe udfyldt 
tilmeldingskort (se nederste på denne 
side) – samt betaling. Vi kan desværre 
ikke klare betaling med dankort.

Tider
Vi har i år fået følgende haltimer:
Mandag kl. 15 – 18
Tirsdag kl.  21 – 22
Torsdag kl. 19 – 23

Priser
Priserne er de sædvanlige, dvs.: 
kl. 17 – 22: 1.000, - kr. pr. bane
Kl. 15 – 17: 500, - kr. pr. bane
Kl. 22-23: 500, - kr. pr. bane

Forhåbentligt kan vi stadig tilbyde in-
struktion for børn og unge mandag kl. 
15 – 17.

MEN……. vi mangler en instruktør, 
så vi hører gerne fra interesserede.

Navn:

Adresse:

Telefon:

Fødselsdato:

Ønsker at spille turnering
JA NEJ

Tilmelding til badminton
Navn:

Adresse:

Telefon:

Fødselsdato:

Ønsker at spille turnering
JA NEJ

Tilmelding til badminton
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Nyt fra fodbold
   Af Leif Bach Larsen, 
Fmd. for fodboldafdelingen

Ha�ing IFs fodboldafdeling 
har gennemgået en periode 
med store organisatoriske 
forandringer.

Afdelingen har derfor 
ikke fyldt så meget her i 
Ha�ingBladet. Men nu er 
det organisatoriske faldet på 
plads.

Ungdomsafdelingen
Ungdomsafdelingen, som 
blev sammenlagt med Tor-
sted IF tilbage i 1991, kører 
som en selvstændig afdeling 
under Ha�ing IF og Torsted 
IF.

Afdelingen har egen besty-
relse, økonomi og en repræ-
sentant i både Ha�ing IF og 
Torsted IF.

Ungdomsafdelingen har i 

dag et medlemstal på ca. 400 
– aldersmæssigt fordelt fra 
micro poder/piger til yng-
linge spillere. Ungdomsafde-
lingen er repræsenteret med 
hold i alle rækker.

Seniorafdelingen
Seniorafdelingen blev for 
herre seniorernes vedkom-
mende sammenlagt med 
Torsted IFs seniorafdeling fra 
turneringsstart 2005/2006.

Afdelingen har ca. 50 ak-
tive medlemmer – fordelt på 
et hold i serie to og et hold i 
serie tre.

Serie fem holdet er blevet 
trukket på grund af spiller-
mangel.

Damer og Old Boys
Fodboldafdelingens to da-
mehold og to Old Boys hold 
fungerer selvstændigt på 

samme måde som holdene i 
ungdomsafdelingen.

De fire hold spiller hjem-
mekampe på Ha�ing Sta-
dion.

I forbindelsen med sam-
menlægningen af herre se-
niorafdelingerne i Ha�ing og 
Torsted blev det a�alt, at man 
første halvår træner i Ha�ing 
og spiller hjemmekampe i 

Torsted.
I andet halvår by�er man. 

Denne a�ale har dog ikke 
fungeret 100 procent.

Som nogen sikkert har 
bemærket, så er superliga-
klubben AC Horsens hjemløs 
for øjeblikket på grund af 
udbygningen af Forum Hor-
sens.

De har derfor i en periode 

Fodboldafdelingens bestyrelse

Leif Bach Larsen 
formand, tlf. 75 65 35 20
Henrik Holst 
kasserer, tlf. 22 79 29 25, efter kl. 15.30
Thomas Nyland 
sekretær, tlf. 75 66 56 14
Brian og Claus Poulsen 
kampfordeler senior og ungdom, tlf. 75 63 17 42 - 22 92 24 70
Rasmus Bach Larsen 
bestyrelsesmedlem, spillerrepræsentant, tlf. 22 46 16 71
Henrik Møller 
Bestyrelsesmedlem, rekvisitter, indkøb, tlf. 21 68 87 19

brugt træningsbanerne i Hat-
ting, og det har gjort det van-
skeligt for de lokale hold at få 
plads til at træne og spille på 
Ha�ing Stadion. 

Al seniorfodbold i Ha�ing/
Torsted har været henlagt til 
Torsted Stadion.

Det har været en kedelig 
situation for os i bestyrelsen.

Kamp for sponsorer
Vi har kæmpet en kamp for 
at holde  på vore sponsorer 
med tilknytning til Ha�ing.

Vi har mistet nogle styk-
ker, men vi har heldigvis 
også noteret os, at der er 
mange, som fortsat vil spon-
sorere os. Det vil vi gerne her 

sige mange tak for. Det er en 
væsentlig forudsætning for 
vores videre eksistens.

Situationen med spille-
plads er nu blevet sådan, at vi 
i e�eråret 2007 spiller vores 
hjemmekampe i serie 2 og 
serie 3 lørdag e�ermiddag kl. 
14.00 og kl. 16.00 på Ha�ing 
Stadion.

Både spillere og ledere 
glæder sig og håber på rig-
tig mange tilskuere til disse 
kampe, sådan som vi har 
tradition for på Ha�ing Sta-
dion.

Lige nu er situationen den, 
at Ha�ing/Torsted fører serie 
to, mens klubben agerer ag-
terlanterne i serie tre.
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August
Torsdag 23. kl. 13.30 
Spillefi lm på stort lærred: 
Se venligst opslag på Hatting Centret
Tirsdag 28. kl. 10.00 
Centerrådet inviterer alle på 
lyngtur m. madpakke (25 kr. 
inkl. kaffe) Husk tilmelding
Torsdag 30. kl. 9.30 
Opstart af Mother Teresa 
strik efter ferien.

September
Temadage: 
Maling på lærred v/Børge Nørtoft
Tirsdag 4. kl. 13.30 
Demonstration af tøj fra SMARTEX
Onsdag 5. kl. 13.30 
Fernisering af månedens udstilling
Torsdag  6. kl. 13.30 
20 kroners pakkebanko 
Lørdag 8. kl. 10.00  
Loppemarked
Søndag 9. kl. 14.00  
Søndagdags-Café med spillemands 
musik fra Uldum Højskole
Tirsdag 11. kl. 13.30 
Gudstjeneste v/sognepræst 
Anne Sofi e Andersen.
Tirsdag 11. kl. 19.00 
Bankospil
Torsdag 13. kl. 19.00 
Start på skakaften i Hatting Skakklub. 

Tirsdag 18. kl. 13.30 
Spillefi lm på stort lærred:  
Se venligst opslag på Hatting Centret
Tirsdag  25. kl. 13.00 
Med Centerrådet ”Ud i det blå” 
(10 kr. inkl.  kaffe med brød)
Torsdag 27. kl. 9.30 
Vi strikker på livet løs til Mother Teresa 

Oktober
Temadage: 
Maling på lærred v/Børge Nørtoft
Onsdag 3. kl. 13.30
Fernisering af udstilling
Torsdag 4. kl. 13.30 
En eftermiddag m. Bjarne Nielsen 
Brovst, Pensionisthøjskolen
Mandag 8. kl. 10.30 - 12.00 
Infl uenza-vaccination  
Tirsdag 9. kl. 13.30 
Gudstjeneste v/sognepræst 
Anne Sofi e Andersen 
Tirsdag 9. kl. 19.00 
Bankospil
Onsdag 11. kl. 13.30 
Modeopvisning fra AH Collection 
med lokale modeller
Tirsdag 16. kl. 13.00 
Udfl ugt med Centerrådet. 
(10 kr. inkl.  kaffe med brød) 
Torsdag 18. kl. 13.30 
Spillefi lm på stort lærred. 
Se venligst opslag på Hatting Centret 

Torsdag 18. kl. 19.00 
Skakaften i Hatting Skakklub. 
Alle er hjertelig velkommen
Onsdag 24. kl. 18.00 
Løvfaldsfest 
Husk tilmelding senest 19. oktober
Torsdag 25. kl. 9.30 
Vi strikker på livet løs til Mother Teresa
Torsdag 25. kl. 13.30 
Spil Dansk Dagen 2007 med organist 
og korleder Solvej Ronnenberg.

November
Temadage: 
Julehygge med nisser, engle mm.
Torsdag 1. kl. 12.00 
Ålegilde med dagens gode 
tilbud på øl & snaps
Torsdag 8. kl. 13.30
Stensballe Harmonikaklub underholder, 
(25 kr. inkl. kaffe m. brød)
Lørdag 10. kl. 12.00 
Vi serverer ”Mortens Rapand"
Tirsdag 13. kl. 13.30 
Gudstjeneste 
v/sognepræst Anne Sofi e Andersen
Tirsdag 13. kl. 19.00 
Bankospil  
Torsdag 15. kl. 13.30 
20 kroner̀ s pakkebanko
Torsdag 15. kl. 19.00 
Skakaften i Hatting Skakklub. 
Alle er hjertelig velkommen 
Torsdag 22. kl. 10.00 
Vi bager Hattings bedste småkager. 
Tag dem med hjem!
Onsdag 28. kl. 10.00 
Vi smøger ærmerne op og laver konfekt, 
(marcipan leveres til små penge)

Hver mandag 
Kl. 10.30
Gymnastik og sang i caféen 
v/ Pelle og Edith. Den sidste mandag 
i måneden tager vi en svingom.
Kl. 12.30 – 15.00
Håndarbejde med patchwork 
og kort v/Else Larsen
Kl. 12.45 - 13.30
Styrketræning 1 
v/fysioterapeut Kristina Oksfeldt
Kl. 13.30 - 14.15
Styrketræning 2 
v/fysioterapeut Kristina Oksfeldt
Kl. 14.00 
Keramik v/Oda Petersen  
Kl. 14.30
Slankeklubben “let igen” v/Inge 
Jensen (kun i ulige uger)
Kl. 18.30 
Syning og hygge med Edith P. og Inge E.

 Hver tirsdag 
Kl. 10.00
Fælles sang v/ Karen Egeberg
Kl. 13.00-15.00
Billard v/Hans Aage Pedersen 
Kl. 13.30 - 14.15
”Frisk motion”  v/fysioterapeut 
Kristina Oksfeldt 
Kl. 19.00
Knipling v/ Edith Eriksen 
Kl. 19.00
Lokal Historisk Arkiv v/Hans Kvorning 
(Åben første tirsdag i hver måned)

Hver onsdag  
Kl. 10.00
Håndarbejde v/Centerrådet  
PC- værksted v/Verner Vinum,
Træværksted v/Bent Pedersen

Hver torsdag
Kl.10.30
Motionstræning for ældre med Pelle

Hver fredag
Kl. 10.30
Historie oplæsning v/Elin 
Engstrøm og Elly Madsen
Kl. 13.00
En go’ snak og portvin med Pelle 
Kl. 13.00
Styrketræning v/fælles hjælp

Hatting Centret – aktiviteter i efteråret 2007

Ændringer og afl ysninger
Se venligst den ugentlige 
menu- og aktivitetsplan 
for evt. ændringer og 

afl ysninger eller ring til 
Aktiviteten på tlf. 76 29 46 86 

eller 76 29 46 87.





Oensvej 31

8700 Horsens
Tlf. 75 65 31 81

Hatting Motorservice

Salg og reparation af: 
Motorsave, plæneklippere m.m. 
Nye sværd, kæder og andre 
reservedele på lager
Slibning af motorsavskæder

v/Egon Bech, Stationsvej 90 
Hatting, 8700 Horsens
tlf. 75 65 30 40 
mobil 21 40 74 28

Udlejning af:
Havefræsere
plænetraktor
plæneklipper
buskrydder
pælebor 
motorsav 
flishuggere

brændekløvere 
mejselhammer 
blandemaskine
rullestillads 
minigraver 
flere trailere
plænelufter/mosfjerner

����������������
�������������
������������
�������������������

Af Elly Madsen
Centerrådet

Ved du, at der fi ndes et dejligt sted i 
Ha� ing, hvor du kan møde andre men-
nesker, udfolde dine kreative evner og 
gå på opdagelse i den lokalhistoriske 
fortid?

Når du kommer kørende fra Horsens 
og møder Ha� ings byskilt, så møder du 
også Ha� ingcentret.

Og det er her, du frit kan møde op, 
hvis du vil strikke, sy, snedkerere, spille 
skak eller bare drikke en kop kaff e.

Hver onsdag er der kreativ dag, og 
du skal kun betale for de materialer, du 
bruger.

Du må også gerne selv medbringe 
materialer.

I kælderen er der et dejligt værksted, 
hvor man bl.a. kan arbejde med træ. Her 
gælder samme opskri� : Man betaler 
kun for materialerne.

Trænger du til at lære lidt – eller lidt 
mere – om at bruge en computer, så har 

du også muligheden for det.
Computerne på Ha� ingcentret kan 

bruges hver dag og om onsdagen er der 
mulighed for at få undervisning og as-
sistance.

Hvis du trænger til at få pulsen op og 
musklerne rørt, så kan du løbe en tur på 
det nye løbebånd eller beny� e de øvrige 
rekvisi� er, der fi ndes i motionslokalet i 
kælderen. Det er gratis!

Om tirsdagen bliver der spillet billard 
på det fl o� e bord, der er skænket af en 
beboer, og som er blevet renoveret af 
Smidstrupfonden.

Den anden tirsdag i måneden er der 
bankospil, og der bliver holdt midsom-
merfest, løvfaldsfest, julemarked og 
julefrokost.

Alt det går din næse forbi, hvis ikke 
du slår et smut forbi Ha� ingcentret.

Så tag turen op ad Kirkebakken og 
kig ind.

Du kan jo evt. tjekke centrets aktivi-
tetskalender her i bladet først.

Og har du selv nogle gode ideer til 
andre ting, vi kunne sæ� e på program-
met, så skal du ikke tøve med at kon-
takte centerrådet.

Et samlingssted for alle

Der er mange muligheder for at få brugt sin kreativitet på Hatting Centret - og alle er velkomne.
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Børnekor og orkester 
Onsdag den 29. august kl. 14.15 begyn-
der en ny sæson for Ha� ing Kirkes Bør-
nekor og orkester.  

Koret nye leder er 23-årige Lene Jør-
gensen, som afl øser Inge Burchardt, der 
både har barslet og er fl y� et.

Lene Jørgensen stammer fra Ha� ing, 
hvor hun bl.a. er spejderleder.

Hun læser engelsk og spansk på uni-
versitetet i Århus, hvor hun også bor.

Hun har spillet klaver og sunget i kor, 
siden hun var lille,  så trods sin unge 
alder er  det en  erfaren og aktiv ildsjæl, 
der har sagt ja til at lø� e arven e� er Inge 
Burchardt.

Orkesteret ledes fortsat af en af Hat-
tingskolens dygtige musiklærer, John 
Pedersen. 

Koret øver hver onsdag fra kl. 14. 15 
– 15.30 i konfi rmandstuen i præstegår-
den, mens orkesteret øver i samme tids-
rum i Ha� ingskolens musiklokale.

 Indimellem øver kor og orkester også 
sammen. Det gør de bl.a. første gang 
onsdag den 29. august, hvor alle som er 
interesseret i at synge i kor eller spille 
i orkester skal møde i musiklokalet på 
Ha� ingskolen. Koret er for alle børn 
fra 3. klasse og ope� er.  For at spille i 
orkesteret skal man have kendskab til et 
instrument. 

Koret medvirker indtil jul ved føl-
gende gudstjenester: 
Søndag den 23. september kl. 10.00 
ved høstgudstjenesten
Søndag den 11. november kl. 10.00 
Søndag den 25. november kl. 19.00

 Orkesteret medvirker indtil jul ved 
følgende gudstjenester:
Søndag den 23. september kl. 10.00 ved 
høstgudstjenesten
Søndag den 25. november kl. 19.00 

Endvidere er der planer om en fæl-
les ”work day”, hvor der kommer en 
musiker og en sanger udefra og inspi-
rerer. Lene og John er også til stede på 
arbejdsdagen, der fi nder sted søndag 28. 
oktober fra kl. 10.00 – 16.00.  

Junior- konfi rmandundervisning
Ingen i år tilbydes der junior-konfi r-
mand undervisning for 4. klasser. 

 Junior-konfi rmand-forberedelsen 
er en slags konfi rmations-forberedelse 
i junior-format, dvs. tilpasset de 10-11 
årige. 

Igennem tre måneder får junior-kon-
fi rmanderne lov til at komme tæt på 
nogle af kristendommens og livets store 
spørgsmål. 

Der arbejdes med bibelhistorie, sal-
mer, fi lm, lege, kreative aktiviteter m.m. 

Fadervor får de også lært.  
Undervisningen begynder torsdag 6. 

september og foregår hver torsdag kl. 
11.45 –13.15 i konfi rmandstuen i præste-
gården og i kirken.

Undervisere: Inge Burchardt og Anna 
Sofi e Orheim Andersen.

  
Høstgudstjeneste for de yngste

Traditionen tro er der høstgudstjeneste 
for før-skolebørn – dvs. dagpleje børn, 
børn som går hjemme, børn i børnehave 
og børn i legestue. 

Det foregår torsdag 20. september kl. 
10.00 og gudstjenesten varer ca. ½ time.

De små kirkegængere og deres ledsa-
gere kan allerede nu varme stemmerne 
op og øve sig på dagens repertoire, som 
består af sangene: Måne og sol, Nu fal-
mer skoven og Tak gud for denne lyse 
morgen. 

Høstgudstjeneste for alle
Søndag 23. september kl. 10.00 er det tid 
til den årlige høstgudstjeneste.

Gudstjenesten er en familiegudstje-
neste, hvor også juniorkonfi rmanderne, 
kirkens børnekor og orkester,  idrætsfor-
eningen og spejderne medvirker. 

Alle børn er velkomne til at være med 
til at bære høstens afgrøder ind i kirken. 

Vil du være med, så medbring lidt 
frugt, blomster, grønt, korn el. lign. og 
mød op i våbenhuset kl. 9.50. 

E� er gudstjenesten står menigheds-
rådet for traktement, leg og aktivitet i 
konfi rmandstuen. 

BUSK gudstjeneste
Temaet for årets BUSK gudstjeneste er 
tilgivelse.

BUSK står for børn, unge, skole og 
kirke, og der er tale om et landsdæk-
kende arrangement

I Ha� ing arrangeres gudstjenesten af 
kirken og spejderne i fællesskab.

Det foregår søndag 28. oktober kl. 
19.00.

 
Alle helgens gudstjeneste

Allehelgensdag er traditionelt en minde-
dag i Den danske Folkekirke. 

Vi mindes vore ”helgener”, vore 
døde. Særligt dem, hvis kristne tro kom 
til at koste dem livet. 

I de senere år har denne gudstjeneste 
også fået et præg af at være en minde-
gudstjeneste i mere bred almindelighed. 

 Den allehelgens gudstjeneste, der 
a� oldes i Ha� ing Kirke søndag 4. no-
vember kl. 10.00, forløber stort set som 
en almindelig gudstjeneste. Men salmer, 
bibeltekster og prædiken lægger vægt 
på budskabet om, at vi alle – levende 
som døde – er i Guds hånd. 

 Desuden mindes vi de mennesker 
med tilknytning til Ha� ing Sogn, som er 
døde i årets løb., ved at læse deres navne 
op fra prædikestolen. Når alle navne er 
læst op, vil der blive slået ni bedeslag 
med kirkeklokken og dere� er er der 
mulighed for at tænde lys.   

 
Orgelkoncert 

Har du lyst til at høre, hvad Ha� ing 
Kirkes fortræff elige organist Peter Emil 
Ryom kan fremmane af fortryllende 
toner fra kirkens lige så fortræff elige 
nye orgel, så sæt kryds i kalenderen ved 
torsdag 15. november.

Koncerten, der begynder kl. 19.00, 
varer en lille time.

Peter Emil Ryom vil bl.a. spille vær-
ker af Buxtehude, Bach, Hartmann og 
Hovland. 

Hatting Kirkes personale

Sognepræst
Anna Sofi e Orheim Andersen  
Præstegården, 
Oensvej 1, Hatting, 8700 Horsens  
Tlf. 75 65 31 05  
Email: asa@km.dk  
Træffes bedst:
Tirsdage fra 10-11, torsdage fra 17-18

Ferie og fridage
Anna Sofi e Orheim Andersen holder 
ferie i uge 42. 
Embedet passes i den periode 
af sognepræst i Tamdrup, Dorte 
Stenberg Isaksen. Tlf: 75 65 45 22

Graver
Gert Løvlund Pedersen
Østerhåbsvej 72, Hatting
8700 Horsens
Privat tlf. 75 65 34 19
Email: gert.birthe@mail.dk
Graverkontoret 
Tlf. 76 26 58 84
hattingkirkegaard@mail.dk

Gravermedhjælper
Birgitte Boisen
Tlf. 76 26 95 57
Email: bobi@stofanet.dk

Kirkesangere
Ulla Andreasen
Tlf. 86 53 13 81

Ulla Møller
Tlf. 75 64 43 18

Organist
Peter Emil Ryom
E-mail: peterryom@ofi r.dk

Menighedsrådet

Menighedsrådets møder er åbne 
for alle. De afholdes i konfi rmand-
lokalet kl. 19.00. 
Møderne afholdes på følgende 
tirsdage: 11. september, 
9. oktober, 20. november.

Formand
Erhardt Nielsen
Gedhøjen 53, Hatting, 8700 Horsens
E-mail: en@steelproducts.dk 
Tlf. 75 65 37 65

 Kasserer
Gunnar Fogh
Overholm 18B, Hatting, 8700 Horsens
E-mail: gunnarfogh@stofanet.dk 
Tlf. 75 65 32 97

Kontaktperson
Jens Jørgen Andersen
Eriknaurvej 29, Hatting, 8700 Horsens
E-mail:  jetteogjens@mail1.stofanet.dk   
Tlf. 75 65 35 84       
Jens Jørgen Andersen fungerer 
tillige som kirkeværge

Øvrige medlemmer
Verner Lund-Jensen
Tlf. 76 26 53 00
E-mail: vernerlund-jensen@stofanet.dk
Bodil Juul
Tlf. 75 65 31 79
E-mail: b-o12@stofanet.dk
Grethe Laursen
Tlf. 75 65 32 10
E-mail: wlaursen@stofanet.dk
Inga Bie
Tlf. 75 65 35 64
E-mail: bie@post11.tele.dk
Tove Schack-Nielsen
Tlf. 75 67 48 00
E-mail: schack-nielsen@dlgtele.dk

September
Søndag 2. kl. 10.00 
13. s. e. trin.
Tirsdag 4. kl. 13.30 
Gudstjeneste på Hatting Centret
Søndag 9. kl. 11.00 
14. s. e. trin. v. Dorte Isaksen
Søndag 16. kl. 11.00 
15. s. e. trin. Kirkekaffe 
efter gudstjenesten
Torsdag 20. kl. 10.00 
Høstgudstjeneste for før-skolebørn
Søndag 23. kl. 10.00 
Høstgudstjeneste. Kor & Band
Søndag 30. kl. 19.00 
17. s. e. trin. 
 

Oktober
Søndag 7. kl. 10.00 
18. s. e. trin. v. Dorte Isaksen
Tirsdag 9. kl. 13.30 
Hatting Centret
Søndag 14. kl. 11.00 
19. s. e. trin. Kirkekaffe
Søndag 21. kl. 11.00 20. 
s. e. trin. v. Dorte Isaksen
Søndag 28. kl. 19.00 
BUSK gudstjeneste

November 
Søndag 4. kl. 10.00 
Alle helgens gudstjeneste. Kirkekaffe
Tirsdag 6. kl. 13.30 
Gudstjeneste på Hatting Centret
Søndag 11. kl. 10.00 
23. s. e. trin. Kor.  
Søndag 18. kl. 11.00 
24. s. e. trin. V. Dorte Isaksen
Søndag 25. kl. 19.00 
25. s. e. trin. 
Søndag 25. kl. 19.00 Søndag 25. kl. 19.00 

19. s. e. trin. Kirkekaffe
Søndag 21. kl. 11.00 20. 
s. e. trin. v. Dorte Isaksen

25. s. e. trin. 

Kirken Kort & Godt Gudstjenesteliste 

Anna Sofi e Andersen har tjenesten, hvor intet andet er anført. 
Kirkebil til alle gudstjenester. Ring til 

Aages Taxa, tlf. 75 89 08 22 inden lørdag kl. 16

Inge Burchardt forsætter 
med voksenkoret
Selvom hun nu er mor til tre 
og bosat i Vejle, så har Inge 
Burchardt sagt ja til at følge 
op på succesen med voksen-
kor i Ha� ing. Den ny sæson 
synges i gang onsdag 31. 
oktober kl. 19.00-21.00

I Ha� ings voksenkor er 
sangglæden i højsædet.

Her er plads til alle – også 
de, der elsker at synge, men 
bilder sig ind at de ikke er 
så gode til det. Her må man 
både brumme og hvine, så 

længe man smiler.
Og hvad koster sådan en 

ugentlig indsprøjtning af 
livsglæde så?

Den kan såmænd fås for 
den rørende sum af 200 kr., 
som betales ved tilmeldingen.

Koret synger sammen hen 
over vinteren og deltager i to 
gudstjenester.

Den første er 1. søndag i 
advent, 2. dec. kl. 19.00. Da-
toen for den anden er endnu 
ikke fastlagt.

I voksenkoret synger hver fugl med sit næb, og man behøver bestemt 
ikke kunne læse noder for at være med.
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Tømrer og murerarbejde udføres
Stationsvej 75, Hatting

8700 Horsens
Tlf. 7565 3085 / 2087 0004

WWW.toemrerstuen.dk
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Ønsker De at sælge eller købe.

KONTAKT
Ejendomsmæglerfirmaet Riishøj, der
har 20 års erfaring ved salg af gårde,
lystejendomme og villaer.

Se mere på www.agriteam.dk

E J E N D O M S M Æ G L E R F I R M A E T  R I I S H Ø J

Storegade 4, Hatting, 8700 Horsens, Tlf. 7565 3289, www.agriteam.dk

SPECIALE:
• Gårde
• Lystejendomme

• OMBYGNING
• ISTANDSÆTTELSE
• T ILBYGNING
• TAGARBEJDE
• NYE  V INDUER &  DØRE
• NYT  KØKKEN
• NYE  GULVE  OG LOFTER

• NYE  TERMORUDER
• REPARAT IONSARBEJDE
• SERVICEARBEJDE  FOR

VIRKSOMHEDER &
BOL IGFORENINGER

• FORS IKR INGSSKADER
• INDBRUDSSKADER UDBEDRES

T Ø M R E R M E S T E R

Hans Andersen 
horsens-tomrerforretning@mail.dk • www.horsens-tomrerforretning.dk

Administration & kontor:
Stationsvej 86, 8700 Horsens
Fax. 75 65 39 97 

Værksted:
Overholm 38, 8700 Horsens
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