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på nettet 

Skal Hatting Kirke 
kalkes blå?

Masser af sæson-programmer, træningstider og godt læsestof 
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Tlf: 7565 3128
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Dagligvarer
“Bland selv” slik
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Øl og vand
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- en go´oplevelse
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7,957,95

Normalpris
Kr. 11.95 pr. 100g

Pr. 100g
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Så er foreningerne i Ha� ing a� er klar 
med en vi� e af gode sæson-tilbud til 
de, der gerne vil ha’ pulsen op og væg-
ten ned.

I de kommende uger begynder de 
indendørs aktiviteter i hallen, gymna-
stiksalen og forsamlingshuset.

Selvom byen er lille, er udvalget 
bredt – så det burde være muligt at 
fi nde noget, der interesserer lige netop 
dig.

Du kan svinge træbenet hos folke-
danserne, daske til � erboldene sammen 
med de øvrige badminton entusiaster, 
fi nde din indre Anja  Andersen frem 
på håndboldbanen eller få faste former 
og ungpigekulør i kinderne på et af de 
mange gymnastikhold.

Og som prikken over i-et kan du 
svede for en god sag tirsdag 19. august 
kl. 19. Den dag gentager Ha� ing Kir-
kes menighedsråd nemlig sidste års 

succes ”Sved for en sag”, hvor godt og 
vel et halvt hundrede løbere, gående 
og cyklister samlede omkring 5000 kr. 
sammen til et børnehjem i Cambodja. 
Herfra skal lyde en kra� ig opfordring 
til at bakke op om det velgørende ar-
rangement.

På skolefronten har Ha� ingskolen 
netop taget hul på sit første år uden 
en syvende klasse. Mon ikke de fl este 
synes, at de� e er lidt vemodigt? 

Heldigvis er Ha� ing ifølge pro-
gnoserne det hastigst voksende sko-
ledistrikt i Horsens Kommune i de 
kommende 10 år – så mon ikke det blot 
er et spørgsmål om tid, før der igen er 
en syvende OG en o� ende og niende 
klasse på Ha� ingskolen?  Det bliver 
spændende at følge udviklingen – ikke 
bare på skolesiden, men omkring hele 
udviklingen af vores landsby-sam-
fund.

Sved på panden

Næste nummer 

HattingBladet udkommer næste 
gang i midten af november. Deadline 
for indlevering af stof til næste 
nummer er søndag 19. oktober.

Find vore annoncører

Hvis du hurtigt skal bruge et telefon-
nummer på en af byens erhvervs-
drivende, så kan du fi nde det på side 26.

Får du HattingBladet?

HattingBladet udkommer i hele 
Hatting Sogn. Det er Hatting Y'mens Club, 
der sørger for omdelingen af bladet.
Hvis du ikke modtager bladet, så kon-
takt  distribution@hattingbladet.dkdistribution@hattingbladet.dk. 
Hatting Bladet kan desuden afhentes 
i Super Brugsen, i cafeteriaet i Hat-
tinghallen og i Hatting Kirke.
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Stof til HattingBladet - Sådan!

Artikler skal helst afl everes i et helt 
almindeligt word-dokument. Undgå 
at bruge diverse rammer, word-art 
illustrationer, indsætning af billeder osv. 
Brug krudtet på at give os så mange 
informationer som muligt, så skal vi nok 
sørge for opsætningen.
Billeder skal mailes eller brændes på en 
CD i en opløsning på mindst 300 dpi og 
have en bredde på mindst 20 cm. Som 
tommelfi ngerregel skal et billede mindst 
fylde 400-500 Kb. Små billeder, der duer 
til en skærm, er simpelthen ikke gode 
nok til trykning.

Vil du være Hatting-journalist

Her på HattingBladet kan vi altid bruge 
fl ere journalister. Hvis du har lyst til at 
interviewe folk fra Hatting, fotografere, 
skrive og berette om alt det spændende, 
der sker i vores by, så er du mere end vel-
kommen til at gøre det til HattingBladet. 
Intet er for småt og intet er for stort 
til at komme i bladet. Giv os et prej 
på blad@hattingbladet.dkblad@hattingbladet.dk, hvis du vil 
være med og har stof at bidrage med. 
Vi venter spændt på at høre fra dig.

Med venlig hilsen 
Redaktionen
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Alle former for reparation 
Klargøring til syn

Hvis det er den slags spørgsmål, du 
forventer at skulle tage stilling til som 
medlem af menighedsrådet i Ha� ing, 
så bør du nok overveje at holde dig væk 
fra det orienteringsmøde om det kom-
mende menighedsvalg, som fi nder sted 
torsdag 11. september kl. 19 i fællesrum-
met på Ha� ingskolen. 

Men hvis du har interesse i kirken og 
de aktiviteter, der udgår herfra – og hvis 
du kunne tænke dig at have medindfl y-
delse på, hvordan lagkagen skal skæres 
– så mød op!

Det er NU, du har chancen, og du 
skulle seriøst overveje at gribe den, for 
det varer fi re år, før den kommer igen.

Orienteringsmødet er delt i to dele:
Første del er en orientering om arbej-

det i de forløbne fi re år og en orientering 
om, hvordan selve valget foregår.

Dagsorden for denne del af mødet er 
følgende:
1. Formanden Erhardt Nielsen afl ægger 
beretning
2. Formanden for valgbestyrelsen  Verner 
Lund-Jensen gennemgår reglerne for 
valget.
3. Kaff e.
Mødets anden del har følgende dags-
orden:
4. Skal der opstilles en fællesliste? 
Er svaret ja, gennemgås reglerne for 
 opstilling af en sådan liste.
5. Valgmetode (prioriteringsmetoden) 
gennemgås.
6. Forslag og valg af kandidater til listen 
(der skal være seks kandidater og to 
suppleanter på listen).

Har du lyst til at være medlem af me-
nighedsrådet, kan det anbefales, at du selv 

sørger for, at der er personer til stede, som 
vil foreslå dig og stemme på dig.

Skal Hatting Kirke 
kalkes blå?

Skal Hatting Kirke 
kalkes blå?

Skal Hatting Kirke 
Regler for orienteringsmødet 

Orienteringsmødet er offentligt.
Menighedsrådet har kompetence til at 

beslutte, hvordan mødet skal bekendt-
gøres, og kan her overveje bekendtgørel-
se i den lokale presse, kirkebladet eller 
ved opslag på kirkedøren eller i våbenhu-
set. Det er ikke tilstrækkeligt, at mødet 
alene bekendtgøres fra prædikestolen.

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

Kandidatlister udarbejdes uafhængigt af 
orienteringsmødet, men kan eventuelt 
udarbejdes i forbindelse med dette.

Det er ikke en betingelse for udfærdi-
gelse af en kandidatliste, at kandidaterne 
eller stillerne har deltaget i orienterings-
mødet.

Regler for meninghedsrådsvalget 

Eventuelle kandidatlister - udover den 
liste der bliver udarbejdet ved ori-
enteringsmødet 11. september - skal 
afl everes hos Verner Lund-Jensen, 
Rasmus Hansens Vej 21 eller hos Erhardt 
Nielsen, Gedhøjen 53. Dette kan tidligst 
ske tirsdag 23. september 2008 og skal 
senest ske tirsdag 30. september kl.19.00

Såfremt der IKKE bliver afl everet 
alternative kandidatlister indenfor dette 
tidsrum, vil personerne på den liste, der 
bliver udarbejdet ved orienteringsmødet 
11. september automatisk være valgt.

Hvis der viser sig at være mere 
end én forskriftsmæssig liste af-
leveret i rette tid, skal der være 
valg den 11. november 2008.

Valgbestyrelsen foranlediger da, at der 
bliver udsendt valgkort til alle medlem-
mer i sognet, samt til sognebåndsløsere. 

Valgsted og åbningstid vil blive 
bekendtgjort i god tid.

Det er et krav:
- at kandidaterne er medlem af folkekirken, er 
mindst 18 år og har dansk indfødsret. 
- at valgbestyrelsen udpeger to personer, der er 
bemyndiget til at modtage kandidatlisterne. Mindst 
en af de udpegede personer skal have bopæl i 
menighedsrådskredsen og en person kan godt 
bemyndiges til at modtage kandidatlister, selv om 
vedkommende forventes at være kandidat/stiller 
ved valget. 
- at kandidatlisterne skal indleveres på den af 
Kirkeministeriet godkendte formular. 
- at kandidatlisterne skal indeholde oplysning om 
kandidaternes og stillernes navn, bopæl og person-
nummer. Kandidater skal anføres med vedkommen-
des fulde navn - dvs. det fulde navn som vedkom-
mende er registreret med i CPR. Kaldenavne kan 
dog anføres i en parentes efter det fulde navn i 
det særlige tilfælde og kun i det særlige tilfælde, 
hvor der er anført to identiske navne på samme 
kandidatliste.
- at en kandidatliste kan indeholde færre kandi-
dater end det antal medlemmer, der skal vælges 
(f.eks. er en enkelt kandidat tilstrækkeligt).
- at en kandidatliste højst må indeholde navne på 
seks kandidater mere end det antal medlemmer, 
der skal vælges til menighedsrådet og mindst én 
kandidat.

- at hver kandidatliste skal være underskrevet af 
mindst 5 og højst 15 af menighedsrådskredsens 
vælgere som stillere.
- at anmeldelsen af kandidatlisten skal indeholde 
oplysning om, hvilken stiller valgbestyrelsen kan 
rette henvendelse til vedrørende listen.
- at den, der indleverer kandidatlisten, har ret til 
på en medbragt genpart af listen at få kvittering af 
den modtagelsesberettigede person for indleverin-
gen med angivelse af tidspunktet.
- at det på kandidatlisten skal være angivet, om 
kandidaterne er opstillet sideordnet eller i priorite-
ret rækkefølge.

Kandidaterne på kandidatlisten skal være angivet 
i den rækkefølge, som de ønskes opført i på stem-
mesedlen, uanset om de er opstillet prioriteret 
eller sideordnet.
Er kandidaterne sideordnet opstillet, og indeholder 
listen navne på fl ere kandidater end det antal, der 
skal vælges, skal stillerne have bestemt, hvilke 
af listens kandidater, der skal være medlemmer 
af menighedsrådet, og hvilke der skal være sted-
fortrædere, i tilfælde af, at afstemningen afl yses 
som følge af, at der kun er indleveret denne ene 
kandidatliste til valget. Stillerne skal ligeledes have 
bestemt, hvem der skal betragtes som først valgt, 
hvis afstemningen afl yses.

Er kandidaterne opstillet i prioriteret rækkefølge, 
er denne rækkefølge afgørende for, hvilke kandi-
dater der betragtes som medlemmer af rådet og 
hvilke som stedfortrædere, samt hvem der er først 
valgt, hvis afstemningen afl yses.
Man kan således ikke opstille som stedfortræder 
på en kandidatliste, men kun som kandidat. Er der 
opstillet fl ere kandidater end det antal, der skal 
vælges, er det dog kandidaterne og stillerne selv, 
der ved tilkendegivelse derom på kandidatlisten, 
jf. ovenfor, tager stilling til, hvem af kandida-
terne, der skal være stedfortrædere i tilfælde af 
aftalevalg.

Stillere og kandidater
Ingen kan være stiller for mere end én kandidat-
liste eller for en liste, hvorpå den pågældende selv 
er opført som kandidat. En stiller for en liste kan 
derimod godt være kandidat på en anden liste.
Ingen kan opstilles som kandidat på mere end én 
liste. En kandidat på en liste kan være stiller for en 
anden liste.
Ingen kandidat må anføres på en kandidatliste 
uden vedkommendes samtykke, der skal foreligge 
skriftligt for valgbestyrelsen.
Spørgsmål vedrørende valget besvares af valg-
bestyrelsens formand Verner Lund-Jensen på tlf. 
76265300

Krav i forbindelse med kandidatlister

Skal organisten spille Jingle Bells ved 
julegudstjenesten? Skal præstekjolen kortes?

Meninghedsrådet er der, hvor man får 
indfl ydelse på kirken liv. Hvis der efter
30. september er opstillet mere end en liste, 
bliver der kampvalg 11. november 2008.
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Sved for en sag
Opbakningen var stor, da menigheds-
rådet sidste år arrangerede ”Sved for en 
sag”. Derfor har vi beslu� et at gentage 
succesen. 

Igen i år vil vi stø� e et projekt i 
Cambodja, hvor forhenværende præst i 
Ha� ing, Anne Me� e Jürgensen, stadig 
er udsendt for Danmission. Menigheds-
rådet synes, det er en god idé at stø� e et 
projekt, hvor vi har direkte kontakt til en 
person, der kan være med til at formidle 
pengene.

De� e års ”Sved for en sag” fi nder 
sted tirsdag 19. august kl. 19 – 21. 

Vi mødes i Præstegården på Oensvej 
1 i Ha� ing.

I år vil der også være 5 forskellige 
ruter: 

En gårute på 3,5 km
En gå/løberute på 6,6 km
En løberute på 12 km
En cykelrute på 12 km
En cykelrute på 17 km
Startgebyret er 50 kr. for voksne og 

20 kr. for børn. Gebyret går ubeskåret 
til projektet i Cambodja, som beskrevet 
ovenfor.

Alle helgens gudstjeneste
Søndag 2. november kl. 9.30 - Alle Hel-
gens Dag - holder vi mindegudstjeneste 
i Ha� ing Kirke kl. 9.30.

E� er gammel skik læses navnene op 
på de, der er døde i sognet og/eller er 
bisat eller begravet fra Ha� ing Kirke si-
den Alle Helgens Dag sidste år.  Når alle 
navne er læst op, lyder der ni bedeslag, 
hvore� er vores kirkesanger synger en 
solo. Mens kirkesangeren synger, er der 
mulighed for at tænde lys. 

Højskoleformiddage
Så er det igen blevet tid til en sæson med 
højskoleformiddage i Ha� ing Præste-
gård.

Møderne fi nder sted på torsdage i 
tidsrummet fra kl.10.30 – 13.00.

E� erårets program byder på et ar-
rangement med Lisbeth Weitemeyer, 
som følger forfa� eren Selma Lagerlöf fra 
Mårbacka til Jerusalem – fra det spiren-
de forfa� ertalents drømmende dagbogs-
optegnelser til verdens-gennembruddet 
”Jerusalem”, som siden blev fi lmatiseret 
af Bille August.

Det foregår torsdag 11. september.
Torsdag 2. oktober fortæller Runa J. 

Kähler om ”Kærlighedens fi re årstider” 
og torsdag 20. november causerer Frede 
Madsen over ”Julens Traditioner”.

E� er nytår – torsdag 20. januar – er 
det Jens Naunto� e og Maria Stenz, der 
bidrager ved højskole-formiddagen. 
BEMÆRK at arrangementet denne dag 
er henlagt til Horsens Ny Teater. 

Og torsdag 26. februar slu� er Rasmus 
Krath sæsonen med sit musikalske fore-
drag ”Drømmen om Sydamerika”.

Hvis du ønsker at være med, så til-
meld 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, kl. 11.50 til 12.20, kan man 

købe smørrebrød for 6 kr. pr. stk. eller 
man kan spise sin medbragte mad. 

Kaff e eller te koster 5 kr. 

Hatting kirkes børnekor og band
Børnekoret tager hul på den ny sæson 
onsdag 3. september kl. 15.15 – 16.45 
i konfi rmandlokalet i præstegården, 
under ledelse af Me� e Østergaard Jør-
gensen.

Me� e leder koret fra september til 
nytår, hvor Lene Jørgensen igen over-
tager ledelsen, e� er endt studieophold i 
England

Me� e Jørgensen er selv ivrig korsan-
ger og har tidligere været med i Ha� ing 
kirkes børnekor. Desuden spiller hun 
guitar og klaver. Me� e går i øvrigt i 2. g. 

Børnekoret øver onsdage fra kl. 15.15 
– 16.45 i perioden september - juni. 

Alle børn fra 3. klasse og ope� er er 
meget velkomne til at deltage i koret.

Koret medvirker indtil jul ved føl-
gende gudstjenester:

Søndag 21. september kl. 9.30 
(høstgudstjenesten)
Søndag 19. oktober kl. 9.30
Søndag 23. november kl. 9.30

Bandet ledes fortsat af Ha� ingskolens 
dygtige musiklærer, John Petersen. 

Bandet øver i musiklokalet på Hat-
tingskolen om onsdagen fra kl. 14 – 15 
- også med start 3. september. For at 
spille i bandet, kræves det, at man har 
kendskab til at spille på et instrument. 

Bandet er – i lighed med koret - for 
børn fra 3. kl. og ope� er.

Hvis du er interesseret i at deltage, så 
henvend dig til John Petersen på Hat-
tingskolen. 

Bandet medvirker indtil jul ved føl-
gende gudstjenester:

Søndag 21. september kl. 9.30 (høst-
gudstjenesten)

Advents-arrangement
Søndag 30. november er det første 
søndag i advent. Derfor er der gløgg 
og æbleskiver i konfi rmandstuen e� er 
gudstjenesten, som begynder kl. 19.

Voksenkoret
Det er på nuværende tidspunkt desvær-
re ikke muligt at sige, om voksenkoret 
fortsæ� er til e� eråret.

Vi får først en endelig afgørelse af det 
sidst i august måned. Når vi har en af-
klaring, vil vi give direkte besked til sid-
ste års kordeltagere, samt sæ� e opslag 
op ved de handlende i Ha� ing.

Konfi rmander 
Der er konfi rmandundervisning for 
Ha� ing Sogns 7. årgang i konfi rmand-
stuen i Ha� ing Præstegård.

Det foregår onsdage fra kl. 8.00 – 9.30 
og torsdage kl. 8.00-9.30.

Elever i Lundskolens 7. a og 7.b un-
dervises onsdag. 

Elever i Lundskolens 7. c undervises 
torsdag. 

 Der vil blive sørget for transport fra 
Ha� ing til Lund, så eleverne kan møde 
på Lundskolen kl. 10.00 begge dage. 

Der er konfi rmation i Ha� ing Kirke 
søndag 3. maj 2009.

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

Undervisningen foregår hver tirsdag 
kl. 8.00 – 9.30 i konfi rmandstuen i præ-
stegården og i kirken.

1. gang er tirsdag 9. september. Sidste 
gang er søndag 16. november. 

Sæt også allerede nu kryds i kalen-
deren 21. september. Den dag med-
virker juniorkonfi rmanderne ved høst-
gudstjenesten kl. 9.30.

 Igennem tre måneder får junior-
konfi rmanderne lov til at komme tæt på 
nogle af kristendommens og livets store 
spørgsmål. Der arbejdes med bibelhisto-
rie, salmer, bøn, kreative aktiviteter, vi 
går på opdagelse i kirkerummet, i tårnet 
og på kirkegården. 

  Undervisere: Anna Sofi e Orheim 
Andersen & medhjælper.

Nyt fra kirken Nyt fra kirken
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Høstgudstjenester
Torsdag 18. september kl. 10 er der høst-
gudstjeneste for før-skolebørn (for dag-
pleje børn, børn, som går hjemme, børn i 
børnehave og børn i legestue) 

Gudstjenesten varer ca. ½ time.
 Søndag 21. september kl. 9.30 er der 

høstgudstjeneste for hele familien.
Juniorkonfi rmanderne, børnekoret 

og bandet medvirker ved gudstjenesten. 
Det samme gør idrætsforeningen og 
spejderne. 

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

Medbring selv frugt, blomster, grønt, 
korn el. lign. og mød op i våbenhuset kl. 
9.20.

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

BUSK - gudstjeneste
Søndag 26. oktober kl. 19 er der BUSK 
gudstjeneste i Ha� ing Kirke.

BUSK står for: Børn – Unge – Sogn 
– Kirke og dagen holdes hvert år den 
sidste søndag i oktober. I Ha� ing er 
gudstjenesten igen i år et samarbejde 
mellem KFUM-spejderne i Ha� ing og 
kirken.

Det glade hjerte lever længst
Til daglig er hun journalist, redaktør af 
Ha� ingBladet og hobby-landmands-
kone på den tidligere vandmølle ”Ne-
dermølle” lidt uden for Ha� ing.

Men Sinnet Ellehauge Haag har også 
fået lov at snuse til forfa� ergerningen. 
For et års tid siden var hun blandt de 25 
kendte og ukendte danskere, som skrev 
hver deres bidrag til antologien ”Det 
glade hjerte lever længst”, som er ud-
givet af Lindhardt og Ringhof.

Torsdag 23. oktober kl. 19 fortæller 
hun i konfi rmandlokalet om baggrun-
den for sit meget personlige bidrag til 
bogen.

Hun indleder med at fortælle, at hun 
ville have ha�  le� ere ved at bidrage 
til en bog med titlen ”Det Smertende 
Hjerte”, ”Det Skrammede Hjerte” eller 
”Det Sårbare Hjerte”.

”Sådan et hjerte får man, når man 
vokser op med en mor, der med tomme 
øjne og fl ad stemme spørger, om ikke vi 
sammen skal rejse til et land, hvor der er 
trygt og rart, og man instinktivt ved, at 
hun mener Dødens Land”.

Og hun slu� er med at konstatere, at 
vi alle kan kaste skyld på vores forældre 
– som o� est med re� e - for hvem kan 
sige sig fri for at have fejlet og gjort sig 
skyldig? Men hvilken mening giver 
det at få skylden og ansvaret placeret?” 
– spørger hun. Dommen kan vi overlade 
til Vorherre.

Sved for en sag var 
en stor succes sidste 
år. Derfor gentager 
meninghedsrådet 
arrangementet i år. 
Det fi nder sted 
19. august kl. 19-21.
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Anna Sofi e Orheim 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

SeptemberSeptemberSeptemberSeptember
Søndag 7. kl. 11.00 Søndag 7. kl. 11.00 
16. s. e. trin. v. 
DSI. Kirkekaffe
Tirsdag 9. kl. 13.30 Tirsdag 9. kl. 13.30 
Gudstjeneste på 
Hatting Centret
Søndag 14. kl. 11.00 Søndag 14. kl. 11.00 
17. s. e. trin.  
Konfi rmandindskrivning
Torsdag 18. kl. 10.00 Torsdag 18. kl. 10.00 
Høstgudstjeneste 
for før-skolebørn
Søndag 21. kl. 9.30 Søndag 21. kl. 9.30 
Høstgudstjeneste. 
Børnekor & Band
Søndag 28. kl. 19.00 Søndag 28. kl. 19.00 
19. s. e. trin 

OktoberOktoberOktober
Søndag 5. kl. 9.30 Søndag 5. kl. 9.30 
20. s. e. trin. v. DSI
Tirsdag 7. kl. 13.30 Tirsdag 7. kl. 13.30 
Hatting Centret
Søndag 12. kl. 11.00 Søndag 12. kl. 11.00 
21. s. e. trin. v. DSI
Søndag 19. kl. 9.30  Søndag 19. kl. 9.30  
22. s. e. trin. Kor. 
Kirkekaffe
Søndag 26. kl. 19.00 Søndag 26. kl. 19.00 Søndag 26. kl. 19.00 Søndag 26. kl. 19.00 Søndag 26. kl. 19.00 Søndag 26. kl. 19.00 
BUSK-gudstjenesteBUSK-gudstjeneste

November November November 
Søndag 2. kl. 9.30 Søndag 2. kl. 9.30 
Alle helgens gudstjeneste. 
Tirsdag 4. kl. 13.30 Tirsdag 4. kl. 13.30 
Gudstjeneste på 
Hatting Centret
Søndag 9. kl. 11.00 Søndag 9. kl. 11.00 
25. s. e. trin. v. DSI
Søndag 16. kl. 11.00 Søndag 16. kl. 11.00 
26. s. e. trin. 
Afslutning for juniorkonf. 
Søndag 23. kl. 9.30 Søndag 23. kl. 9.30 
Sidste s. i kirkeåret. 
Kor. KirkekaffeKor. Kirkekaffe
Søndag 30. kl. 19.00 Søndag 30. kl. 19.00 Søndag 30. kl. 19.00 Søndag 30. kl. 19.00 Søndag 30. kl. 19.00 Søndag 30. kl. 19.00 
1. søndag i advent

Menighedsrådet

Menighedsrådets møder er åbne 
for alle. De afholdes i konfi rmand-
lokalet kl. 19.00. I efteråret afhol-
des møder på følgende datoer:
Tirsdag 9. september 
Tirsdag 7. oktober
Tirsdag 4. november

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

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

KontaktpersonKontaktpersonKontaktpersonKontaktperson
Inga Bie
Tlf. 75 65 35 64
E-mail: bie@post11.tele.dk

KirkeværgeKirkeværgeKirkeværgeKirkeværge
Tove Schack-Nielsen
Tlf. 75 67 48 00
E-mail: schack-nielsen@dlgtele.dk 

Øvrige medlemmerØvrige medlemmerØvrige medlemmerØvrige 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

Hatting Kirkes personale

SognepræstSognepræstSognepræstSognepræst
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

Ferier og fridageFerier og fridageFerier og fridageFerier og fridage
Anna Sofi e Orheim ANdersen 
holder ferie i uge 36. (fra den 1. 
september - 7. september).
Embedet passes i denne periode 
af sognepræst i Tamdrup, Dorte 
Stenberg Isaksen. Tlf. 75 65 45 22. 

GraverGraverGraver
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

GravermedhjælperGravermedhjælperGravermedhjælperGravermedhjælper
Birgitte Boisen
Tlf. 76 26 95 57
Email: bibo@profi bermail.dk

KirkesangereKirkesangereKirkesangereKirkesangere
Ulla Andreasen
Tlf. 86 53 13 81

Ulla Møller
Tlf. 75 64 43 18

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

Gudstjenesteliste PODER
C Y K L E R  &  K N A L L E R T E R
Al légade 7, 8700 Horsens ,  T :  7562 5305 www.poder -cyk ler .dk  

CYKELCENTER

Nu kan du få lavet din cykel eller scooter på et 5-stjernet 
værksted. Det betyder selvsagt for kunderne, at der er 
garanti for et fagligt korrekt stykke arbejde.

Det er Danske Cykelhandlere, der har taget initiativ til en 
yderligere stramning af de regler, der allerede længe har 
eksisteret for medlemmerne af foreningen. 

Cykelhandler Peter Tykjær Pedersen, er naturligvis glad 
for de 5 stjerner. "Konkurrencen er blevet hårdere og vi er 
nødt til at bevise, at vi har styr på tingene.

5-stjernet værksted

Professionel service, råd og vejledning
ÅR

Cykler gennem

A4 Annonce
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Bestyrelsen

Formand    
Peter Thyssen     
75 65 35 53
thyssen@email.dk     
Kasserer     
Anne Marie Madsen   
75 65 35 05    
am@elmelund.info   
Medlem
Heidi Jensen
Udlejer af forsamlingshus
75 65 32 75      
gastong@profi ber.dk       
Medlem
Kirsten Skov
Nøgleudlevering til forsamlingshus   
75 65 31 32    
njkskov@stofanet.dk
Sekretær 
Kirsten Laursen 
Fremvisning af forsamlingshus   
75653154    
bispv@hotmail.com
Medlem
Carsten Bonde
Teknisk ansvarlig for forsamlingshuset
75653469
kcbonde@vip.cibercity.dk   
Medlem
Kim Morthorst
Teknisk ansvarlig for forsamlingshuset    
75653698
kv.morthorst@get2net

Hatting Vandværk

Hatting Vandværk har fået ny formand.
Han hedder Svend E. Nielsen og kan 
træffes på tlf. 75 65 32 16 eller 
mobil 61 54 76 16.
Kassereren hedder stadig Svend Erik 
Vestergaard. Det er ham, der har med 
målerregnskab at gøre. 
Han bor på Præstemarksvej 16 og kan 
træffes på tlf. 75 65 32 91.
Ved driftsforstyrrelser skal du ringe til 
Kjeld Olesen fra Hatting VVS.
Han har tlf. 75 65 36 22 
og mobil nr. 40 44 40 89

Hatting Borgerfoening

Af Kirsten Pihl Laursen
Borgerforeningen

Tirsdag 29. april var en trist dag for Hat-
ting Pensionist Forening. Foreningen 
har i en årrække ha�  svært ved at få 
nogen til at bestride bestyrelsesposterne. 
Derfor blev det på en ekstraordinær 
generalforsamling beslu� et at nedlægge 
foreningen.

Selvom tilslutningen var sparsom, 
var Pensionist-foreningens økonomi 
god. Ved foreningens opløsning var der 
30.000 kr. i kassen – penge, som blev 
overdraget til Borgerforeningen som 
tak for lån af forsamlingshuset gennem 
årene. 

Borgerforeningen vil hermed gerne 
overbringe en STOR TAK for over-

dragelsen af disse midler. Vi arbejder 
fortsat på at få penge nok til et nyt gulv 
i forsamlingshuset. Med pengene fra 
den nedlagte pensionist-forening er vi et 
skridt nærmere. 

Ha� ing Pensionist Forening blev 
sti� et i januar 1987, hvor 80 medlemmer 
meldte sig ind. Foreningens formål var, 
at skabe en meningsfyldt og indholdsrig 
tilværelse for byens pensionister. Den 
første formand blev Else Thomsen. Be-
styrelsen bestod desuden af Irene Nyga-
ard Nielsen, Ove Hjorth, Arne Frederik-
sen samt Jens Sønder. Kontingentet blev 
fastsat til 30 kr. – og det var ikke pr uge 
eller måned. Nej det var skam om året.

Foreningen har arrangeret mange 
dejlige hyggestunder. Der har været 
udfl ugter til de fl este verdenshjørner af 

Af Kirsten Laursen
borgerforeningen

Så er der dømt store badedage i Ha� ing 
forsamlingshus.

23.-25. september er der hver e� er-
middag dømt rengøring.

Rengøring, når det er sjovest.
Rengøring, når det er bedst.
Rengøring, når der kny� es bånd.
Hvad mere kan man forlange på en 

e� ermiddag?
Det er med andre ord tid til forsam-

lingshusets årlige hovedrengøring. Den 
daglige rengøring betaler Borgerforenin-
gen sig fra, men der er brug for en or-
dentlig omgang. Der, hvor man kommer 
i krogene, får vasket gardiner og radia-
torerne får en overhaling. Måske køber 
vi en sjat maling og låner en kost. Så kan 
vi også klare os nogle timer.

Vi forestiller os, at man kan afse en af 
e� ermiddagene til at hjælpe bestyrelsen 
med de� e arrangement. For at fl est mu-
lige kan få en chance til at opnå førom-
talte goder, er der hele tre e� ermiddage 
at vælge imellem. 

Det bliver som nævnt tirsdag 23. 
september, onsdag 24. september og 
torsdag 25. september. E� ermiddagene 
begynder kl. 16.00, men man kommer 
bare, når det passer ind. 

Foruden de føromtalte goder ved et 
sådant træf, disker borgerforeningen op 
med lidt a� ensmad og lidt til at slukke 
DEN STORE TØRST, når man nu har 
arbejdet så hårdt.

Borgerforeningen håber at se rigtig 
mange til de store badedage, så det både 
kan blive sjovt, rent, godt og hyggeligt.

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

spar penge

i strøm

• Gas
• Fjernvarme
• Oliefyr

• Træ & Stoker anlæg
• Solvarme
• Ventilation

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

Skift
til en

A-pumpe nu!

Store badedage

Det var to glade repræsentanter for Borgerforeningen – formand Peter Thyssen og Anne Marie 
Madsen, der modtog 30.000 kr. fra den afgående formand for den nedlagte Pensionist Forening 
Karna Jensen og kasserer Ida Gronenberg.

En kærkommen 
håndsrækning

Danmark, bl.a. Samsø, Ribe Domkir-
ke og Saltcentret i Mariager. Desuden 
har der været et arrangement hver 
måned med f.eks. foredrag eller ban-
kospil. Hver mandag mødes en fl ok 
og slår hinanden i kortspil. Alt de� e 
er slut nu. De sidste år har der kun 
været ca. 25 personer til arrangemen-
terne og som skrevet har det været 
svært at fi nde personer til bestyrelsen.

Opløsningen af pensionist-
 foreningen vækker vemod hos mange 
af dem, der plejer at komme til ar-
rangementerne i forsamlingshuset. 
Det er jo netop her, man kan møde 
andre fra sin by – Ha� ing. Man kan 
gå til forfærdelig mange ting i dag, 
men her var man i trygge rammer og 
alle kendte hinanden. Borgerforenin-
gen har dog lovet, at kortspillerne 
må blive så længe de vil, og der er en 
fl ok, der fortsæ� er med at fl å hinan-
den for slanterne.

Det var to glade repræsentanter for Borgerforeningen – formand Peter Thyssen og Anne Marie 
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Mødeaftener Mødeaftener Mødeaftener 
Alle møder holdes 
i Spejderbyen 
Overholm 13, Hatting
Bævere (0. og 1. kl):Bævere (0. og 1. kl):
hver onsdag kl. 17.15-18.45
Ulve (2. og 3. kl.):Ulve (2. og 3. kl.):
hver mandag kl. 16.00-17.30       
Junior (4. og 5. kl.):Junior (4. og 5. kl.):
hver tirsdag kl. 19.00-20.30 
Troppen (6. kl.):Troppen (6. kl.):
hver tirsdag kl. 17.00-18.30
Seniortrop (7. kl. og op):Seniortrop (7. kl. og op):
hver onsdag kl. 18.30-20.00

KontaktpersonerKontaktpersonerKontaktpersonerKontaktpersoner
Formand for grupperådet: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:Troppen:
Aase Lauridsen - 75 61 79 54
Seniortrop:Seniortrop:
Anja Ipsen - 75 65 37 10

KFUM-Spejderne

Vi mangler garn

Vi er nogle piger 
på Hatting Centret, 
der strikker tæpper, 
trøjer, halstørklæder 
og sjaler til Mother 
Teresas arbejde. 
Derfor kan vi bruge 
alle slags garnrester. 
Intet er for småt. Har 
du strikkearbejder, 
der er påbegyndt og 
ikke er blevet færdige, 
kan det også bruges 
Vi trævler det op og 
bruger det igen. 
Garnet kan afl everes 
på Hatting Centret, 
eller du kan ringe
til Edith på 
tlf. 75653078 eller 
Lilly på tlf. 75653357

Af Lene Jørgensen
spejderleder

Lørdag 5. juli kl. 10.30 var Ha� ing Gruppe klar 
til afgang. Fem ledere og femten børn med ryg-
sækkene pakket til bristepunktet (selvom stør-
stedelen af indholdet sikkert aldrig blev pakket 
ud). Turen gik til Trevældcentret ved Vinderup, 
hvor vi skulle deltage i årets distriktslejr. 

Ha� ing tilhører Lovring Distrikt, der dækker 
Horsens-området fra Grejs-Lindved til Hunds-
lund. Temaet for lejren var “Fælles Energi”. Det 
havde en dobbeltbetydning. For det første gik 
det ud på at fi nde miljøvenlige og energibespa-
rende måder at bygge lejren op på, - på lejren 
var det tydeligt at se, hvor forskellig størstedelen 
af lejrens opfa� else af den opgave var, i forhold 
til hvordan de 15-17-årige  havde valgt at løse 
den. Nogle fra den sidstnævnte kategori valgte 
slet ikke at bygge en lejrplads for at spare på 
energien. 

Vores egne spejdere i den aldersgruppe 
– seniorerne - boede for sig selv og havde en 
“lavenergizone” som en integreret del af deres 
lejrplads. De havde desuden en meget miljøven-
lig sofamobil. Intet mindre end den første sofa 
med hjul, der havde fået både svanemærket og 
EU-blomsten. Den anden side af temaet “Fælles 
Energi” var at skabe en grobund for et endnu 
bedre sammenhold i vores distrikt og dermed en 
bedre platform for større, bedre og sjovere spej-
derarbejde, grupperne imellem.  

 Afsted på lejr
Den første dag skulle gå med at få bygget vores 
lejr op, så vi både havde telte at sove i, et bord at 
spise ved og et at køkkenbord at lave mad ved. 
Der skulle også være en bålplads at hygge ved, 
en fedtfælde (det lyder avanceret, men er bare 
et hul i jorden), hvor vi kunne komme af med 
vores spildevand og en indgangsportal, så folk 
kunne se, hvor vi kom fra. Men ak og ve! Det var 
stegende hedt! Alle de træ� e og overophedede 
spejderbørn fra Ha� ing blev nødt til at køle af i 
Stubbergård Sø, før hjernerne kunne bygge no-
get som helst. 

Men det hjalp også! Inden a� en var der både 
telte og spisebord, bålplads, tørrestativ og fedt-
fælde.  Første a� en var der lejrbål. Det forbinder 

de fl este med stille hygge omkring et bål, men 
på de store lejre er der et lille bål, en scene og 
en masse larmende sjov. Det var tre fyre fra 
Horsens Gruppe, der stod for underholdningen, 
som tog os med gennem tiden fra 50’erne til 
90’erne. 

Næste dag gik lejrens aktiviteter for alvor i 
gang. Der var forskellige formiddagsaktiviteter, 
som patruljerne kunne vælge sig på i løbet af 
ugen og e� ermiddagsaktiviteter, man kunne 
komme og gå til, som man ville. 

Om formiddagen blev der lavet papir og fi ltet, 
lavet mad i udekøkkenet, bygget vindmøller og 
vejrstationer, leget med vandkra� , sejlet i kanoer 
og kajakker, bygget spøjse maskiner på Storm P 
aktiviteten, imens andre udforskede området på 
et GPS-løb. 

Om e� ermiddagen var der et wellnesscenter, 
hvor man kunne støbe sæber, blande sin helt egen 
the, eller få sig et fodbad og en fodmassage med 
tilhørende healing, man kunne også farve t-shirter, 
eller andet rent tøj med batik farve, fl ere forskellige 
vandaktiviteter, storpionering, hvor de byggede 
et legetårn ved at binde ra� er sammen, boldspil, 
mere GPS, kodeløb og meget mere. 

Midt-på-ugen-lejrbålet om tirsdagen bød på 
en xx-faktor konkurrence, hvor Ha� ings del-
tagere desværre ikke gik videre.  De� e lejrbål 
markerede afslutningen på den første del af 
ugen. Næste dag skulle alle spejdere fra Ha� ing 
på hike (en vandretur). Både store og små havde 
valgt at sejle ud i kanoer og gå hjem. De fulgtes 
ad på søen og lærte en svensk sejlevise af Stan-
ley, men da sejlturen var forbi, gik de store deres 
egen vej. Trevlerne, som de hedder, de folk der 
passer spejdercentret Trevæld havde sørget for 
overnatning for alle spejdere på gårde omkring 
på egnen. De yngste skulle sove på et hølo�  over 
en kostald. Det var et super sted, der både bød 
på ka� ekillinger, kalve, badebassin og trampo-
lin. De største skulle sove i en lade sammen med 
en patrulje fra Hundslund, som de lærte rigtig 
godt at kende i løbet af ugen. Næste dag gik de 
ca. 8 km. tilbage. 

Aldrig så snart var der blevet ro på lejrplad-
sen, før fi re ulve og ikke mindst Emils super-
farmor troppede op. Det var meget svært at se 
forskel på Farmor-Åse og en garvet spejderleder, 
så tak til Emil fordi han tog hende med! 

Ulvene var så hurtige og dygtige til at 
sæ� e telt op, at de blev nødt til at få pan-
dekager til dessert e� er frokosten. Da 
pandekagerne var slugt, gik de i gang 
med deres egne aktiviteter. Første dag 
lavede de f.eks. fl øjter, selvom det var 
svært at få lyd ud af dem. Inden lejren 
var slut, havde de også nået at lave 
minit ømmerfl åder, sejle i kanoer, være i 
spejderbiograf og bygge vandsystemer, 
inspireret af fi lmen de så. Mens ulvene 
stadig havde pladsen for sig selv, var der 
ulvelejrbål om a� enen, med masser af 
sanglege og konkurrencer. 

Stubberlympiske lege
Torsdag, da spejderne var kommet til-
bage fra hike, blev de Stubberlympiske 
Lege 2008 a� oldt. En kavalkade af for-
skellige konkurrencer for hold. Vi dyste-
de blandt andet i støvlekast, hvilket viste 
sig at være meget sværere end som så, 
balancering af vandbalje på ra� e, ven-
ding af presenning med fem spejdere 
stående ovenpå og påsætning af klem-
mer på snor med bind for øjnene.

Desværre var vejret så dårligt den 
dag, at legene blev afl yst halvvejs. Men 
det gjorde ikke så meget, det gav os 
både tid til at tale med Horsens Fol-
keblad og synge spejdersange under 
overdækningen på vores spisebord. 

HELDIGVIS havde vi klaret os så godt i 
de Stubberlympiske lege, at vi gik videre 
til semifi nalen om a� enen. Der skulle 
man samle en kopi af en LEGO-fi gur, 
som stod på et bord 50 meter væk. En 
person ad gangen må� e gå op og kigge 
på modellen, og så løbe tilbage og sæ� e 
næste klods på kopien. Da vi har mange 
fantastiske LEGO-byggere i Ha� ing gav 
den suveræne førsteplads i semifi nalen 
os en fi nalplads, hvor et spil Kubb (eller 
kongespil, eller vikingespil, kært barn 
har mange navne) skulle afgøre om det 
var Lund eller Ha� ing, der skulle stå på 
toppe af podiet. Jeg ville gerne kunne 
sige, at ha� ingske præcisionsskud brag-
te os sejren. Men i virkeligheden kan 
vi takke en lille pige fra Lunds dårlige 
boldøje for sejren. Hun nåede nemlig at 
lægge kongen ned, før vi rigtig nåede 
at spille med musklerne. Men MESTRE 
blev vi! 

Med 300 spejdere samlet på samme 
sted bliver der skabt mange nye venska-
ber, både mellem børn og voksne. Så vi 
fra Ha� ing er sikre på, at distriktets mål 
med at skabe mere fælles energi i vores 
distrikt blev nået. 

E� er en uge på lejr skulle det blive 
godt at komme hjem og blive vasket. 
Men inden da skulle de ting, der var 
“forsvundet” i løbet af ugen, vindes 

tilbage. For når man glemmer sine ting 
midt på lejrpladsen eller på spisebordet, 
bliver de smidt i Allaballa. Og når ugen 
er slut, skal Allaballa tømmes igen. (Vi 
blev dog nødt til at gøre det over tre 
omgange i løbet af ugen, regnjakker og 
sovedyr kan være svære at undvære 
alt for lang tid ad gangen!) Alle samles 
i en rundkreds, naturligvis på et of-
fentligt areal, hvor andre grupper også 
kan følge med. Derpå bliver en ting ad 
gangen lø� et op, så ejeren kan fi ndes. 
En ting vindes tilbage ved at løbe tre 
gange rundt om rundkredsen, mens 
man siger som en indianer, hvore� er 
man falder på knæ og siger “Allaballa-
sukkerknalder, Allaballa-sukkerknalder, 
Allaballa-sukkerknalder. Jeg lover aldrig 
at glemme igen, må jeg godt bede om 
min ting?”. 

Man skulle jo tro at denne ydmygelse 
var nok til at få selv det mest glemsom-
me barn til at huske sin jakke, men nej, 
enkelte ting så vi både to og tre gange! 
Men som et gammelt ordsprog siger, 
så ligger man jo, som man har redt. Så 
selv ledere må� e igennem de� e pinlige 
ritual!

Hvis børnene har ha�  bare en halvt så 
god lejr som lederne, vil de også kunne 
se tilbage på en dejlig lejr, med masser af 
grin, leg, sjov og nye venskaber.

Super duper spejderlejr At glemme sine ting 
er aldrig godt. For 
at få tingene tilbage 
skulle man gennemgå 
Allaballa-ritualet. 
Og det var ikke kun 
børnene, der måtte 
gennem Allaballa-
omgangen. Her er 
det en af lederne, 
der må på knæ.
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                  Af Christina Bech
Sundhedsguide i HattingBladet

Jeg vil i denne udgave af Ha� ing bladet, 
videregive lidt af min viden omkring 
det fedt vi indtager, og det vi burde 
indtage. 

Der er rigtig mange mennesker, der 
går rundt og er fedt forskrækkede. Unge 
som ældre. De tænker på deres vægt og 
kolesteroltal. Det er også rigtig fornuf-
tigt, men med den re� e information om, 
hvilke fedtsyrer kroppen har godt af, 
kan du stadig passe godt på din krop.

Selvom der fi ndes utallige fedtfat-
tige produkter på markedet, er der ikke 
nogen tvivl om, at de fl este af os får fedt 
nok. Spørgsmålet er bare, om vi får de 
rigtige fedtsyrer. 

Men hvorfor al den snak om fedt-
syrer, når vi åbenbart får fedt i rigelige 
mængder?

Fordi fedtsyrer er nogle af de vigtig-
ste byggesten i vores ernæring!

Vi kan slet ikke undvære fedt, og 

mange fedtsyrer er kroppen ikke selv i 
stand til at danne. Nogle af fedtsyrerne 
er essentielle (EFA), det vil sige, at de 
skal tilføres via kosten.

Essentielle fedtsyrer er vigtige for 
vores cellemembran og dermed for alle 
celler. De regulerer blodets fedtstof-
balance og modvirker åreforkalkning, 
blodpropper og forhøjet blodtryk.

Fedtstoff er inddeles i grupper på to 
typer.

Det mæ� ede fedt fra de animalske 
produkter (produkter der kommer fra 
dyr) og de umæ� ede fedtsyrer fra de 
vegetabilske produkter (produkter der 
kommer fra planter) og fra fi sk og hav-
dyr. Det kaldes også: mæ� et, fl erumæt-
tet og enkelt-umæ� et. 

Det er ikke så nemt altid at huske, hvad 
der er hvad, og hvor det kommer fra. 
Men en god tommelfi ngerregel er, at det 
mæ� ede fedt, er det som er mest hvidt og 
synligt på kød, pålæg m.m. og det er det, 
som er fast ved stuetemperatur. 

Det skal begrænses, da de mæ� ede 

fedtsyrer er tyktfl ydende, når de kom-
mer ind i vores organisme og har en 
tilbøjelighed til at sæ� e sig på indersi-
den af vores blodårer og i tarmene. 

De enkelt-umæ� ede og fl erumæ� ede 
fedtsyrer er de fl ydende. 

Og de er gavnlige for hjerte-karsyste-
met, idet de forbygger blodpropper og 
åreforkalkning. 

De er også vigtige for kroppens in-
sulin-regulation, stofski� ehormoner og 
mæthedsfølelsen.

Men hvor fi nder du så de forskellige 
fedtsyrer?

De mæ� ede fedtsyrer fi ndes i kød, 
mælk, ost, smør, (mejeriprodukter) og 
kokos.

Fedtsyrerne tåler opvarmning men 
må ikke branke. 

De enkelt-umæ� ede fedtsyrer fi ndes i 
oliven, avocado, jordnødder, sesam, samt 
olier herfra. Disse fedtsyrer tåler lidt min-
dre opvarmning end de mæ� ede. 

De fl erumæ� ede fedtsyrer fi ndes i 
nødder, frø, hvede kim, fi sk samt olier 

herfra. De tåler dårligt eller slet ikke op-
varmning. 

NNA (Nordiske Næringsstofs Anbefa-
linger) anbefaler at max. 30 procent af ener-
gien i vores kost stammer fra fedt. 

Det kan alt sammen være meget svært 
at fi nde ud af, da man jo ikke går og måler 
og vejer al sin mad. 

Nogle dage ryger der lidt mere af det ene 
ind, og andre dage noget af det andet. 

Men ind imellem er det en god ide, lige 
at stoppe op og tænke over, om den har 
stået på stegt fl æsk og pomfri� er lidt for 
længe.

Transfedtsyrer
Hvis jeg ikke vidste, hvordan olier og 
margariner blev fremstillet, ville jeg ikke 
vide, hvad jeg skulle vælge eller gå langt 
udenom.

Der fi ndes fl ere fremstillingsmetoder for 
olier og margariner alt e� er, hvilket pro-
dukt man vil ende med af lave.

Mange olier der sælges billigt i forret-
ningerne er fremstillet ved at udvinde olien 
fra: planter, frø, nødder og kerner, ved 
ekstraktion/varmpresning og med hjælp af 

Livet er ”fedt” på godt og ondt

Rødkålssalat
En super lækker sund og nem 
salat det passer hele året.
½ frisk rødkålshoved
2-3 appelsiner
1-2 æbler
25 g mandelsplinter
2 spsk. hørfrøolie
¼ l cremefraiche 
2 spsk. blomster- eller akaciehonning
2 tsk. lakridspulver

Rødkålen snittes fi nt 
Appelsinerne skrælles og 
fi leteres og skæres i stykker
Æblerne vaskes og skæres i tern
Mandlerne brunes let af på en tør pande 
og kommes over salaten til sidst.
Cremefraiche blandes med 
honning, olie og lakridspulver
Jeg foretrækker at servere dressingen 
ved siden af. Så kan man selv bestemme 
mængden og hvis resten af salaten 
gemmes, holder den sig mere frisk. 

"Mormorudgaven""Mormorudgaven"
1/4 frisk rødkålshoved
½ glas tyttebærsyltetøj
Skal af ¼ fi ntrevet citron 
lidt god olie

Rødkålen snittes fi nt og de andre 
ingredienser blandes sammen 
med. Bliver kun bedre af at stå og 
trække. Kan holde sig 2-3 dage.
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organiske opløsningsmidler.
Olierne ved disse metoder smager 

ikke særlig godt og holder ikke så 
længe. Derfor gennemgår de en raf-
fi neringsproces med fi ltrering, afslim-
ning, afsyring, vaskning, aff arvning 
og endelig deodorisering. Deodori-
sering vil sige, at vanddamp (250-350 
grader) ledes igennem olien i 30-60 
min. Smags- og du� stoff er � ernes. 
Nogle af fedtsyrerne bliver omdannet 
til trans fedtsyrer. 

Transfedtsyrer har en vis lighed 
med mæ� et fedt. Specielt det indu-
stri-forarbejdede og det skal derfor 
indtages i meget begrænsede mæng-
der.

Trans-umæ� ede fedtsyrer mistæn-
kes i stigende grad for at forårsage 
hjertekarsygdomme og diabetes 
(Chong et al., 2006).

Man fi nder mange trans fedtsyrer 
i margariner og det som er fremstillet 
heraf. Pommes frites og micro pop-
corn.

Fortsættes på side 16-17 >>Fortsættes på side 16-17 >>

RødkålssalatSundhedsguide Christina Bech forklarer i dette nummer af HattingBladet Sundhedsguide Christina Bech forklarer i dette nummer af HattingBladet 
om forskellene på fedtet i vores mad. Ikke mindst beskriver hun den 
stor forskel på sundhedsværdien i fedtet alt efter hvilken form det har, 
og hvordan fedtet er blev forarbejdet til brug i madlavningen.



• 16 •HattingBladet August 2008 • nr. 3 August 2008 • nr. 3  • 17 • HattingBladet

��������������

���������������������

�����������������

������������������������

�����������������

��������������

���������������������

�����������������

������������������������

�����������������

�

kedet, men man skal kigge e� er dem, 
der er koldpresset og dem der hedder 
jomfru olier. Koldpresset er uden brug 
af kemiske hjælpemidler. 

Jomfru, vil sige første presning og den 
er den dyreste at købe. Men kvaliteten 
er noget helt unikt, da dens høje kvalitet 
indeholder stoff er og egenskaber vi har 
behov for, (bl.a. de essentielle fedtsyrer).

Når vi nu er i gang med fedtstoff er, 
vil jeg nævne, at det vi fi nder på køle-
skabshylderne i rigtig mange hjem, er de 
smørbare blandingsprodukter og fl y-
dende margariner. De lever ikke helt op 
til det ernæringsmæssige budskab om at 
få sunde fedtsyrer.

Nogle er bedre end andre, men fæl-
den er fremstillingen og nogle af de på-
ståede sunde fedtsyrer er gået tabt.

God gammeldags kærnet smør er et 
bedre alternativ, hvis det indtages i be-
grænsede mængder!

Smør indeholder bl.a. smørsyre, 
der er befordrende for fl ere fordøjelses-

mæssige funktioner.
Selv foretrækker jeg og bruger økolo-

gisk ”Bakkedal” eller Thises, ”Gul korn-
blomst”, med kold presset rapsolie.

Fedtstoffers varmestabilitet
Ingen olier tåler ret meget opvarmning. 

Mæ� et fedtstof er det som tåler den 
bedste opvarmning, da det har et højt 
rygepunkt.

Dernæst kommer olivenolien, da den 
har et stort indhold af enkeltumæ� et 
fedt. 

Først here� er kommer rapsolien, 
dens indhold af enkelumæ� ede fedt-
syrer er lavere og indholdet af de fl er-
umæ� ede fedtsyere er langt højere end 
i olivenolien. Jo højere indhold af fl er-
umæ� ede fedtsyere, jo dårligere er den 
til opvarmning. 

Hvis man bruger de fl erumæ� ede 
fedtsyrer til stegning, risikerer man at få 
for mange trans fedtsyrer i maden, da 
den nemmere branker.

�����������������
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Rådgivning/projektering

Nybyg/ombyg

Vinduer/døre/udestuer

Fritidshuse for den kræsne
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Noget jeg aldrig kunne drømme om at 
bruge i min madlavning er margarine.

I mine øjne er det, det værste du kan 
tilbyde din krop. Jeg begrunder det med 
at, det i fremstillingen er et totalt ødelagt 
produkt, som min krop ikke har spor 
gavn af, eller kender som ernæring.

Nå, ja så er jeg heller ikke mere hellig, 
for hver gang jeg køber kage (ikke så tit), 
så spiser jeg også margarine....

Kokosolie er en af de sundeste olier, 
du kan indtage også indeholder den 
ingen transfedtsyrer (selv olivenolie 
indeholder en lille smule transfedtsyrer). 

Det er en meget udbredt mis-
forståelse, at kokosolie er dårligt for 
helbredet fordi det indeholder mæ� et 
fedt. Menden har antibakterielle egen-
skaber, er nemt fordøjelig og forbedrer 
immunforsvaret. 

Det gode er, at kokosolie aldrig lagres 
som fedt, men bruges af kroppen til 
energi. 

Det mæ� ede fedt i kokosolie er altså 

langt fra farligt, tværtimod er det rigtig 
godt for helbredet og til at tabe fedt. 
Men kokosolies kvalitet kan variere 
meget alt e� er hvilken slags nødder, der 
bruges, hvordan det udvindes, om olien 
yderligere forarbejdes og mange andre 
faktorer, der alle sammen spiller en stor 
rolle for, hvor sund olien er.

Vælg en uhærdet jomfru-kokosolie. 
(kilde: www.alun.dk)

Hvorfor tage olier som kosttilskud
Jeg mener at den kost vi normalt indta-
ger, er mangelfuld mht. visse nærings-
stoff er.

Hvis man ikke spiser varieret nok 
eller e� er de anbefalinger vi har i Dan-
mark, så kan det være værdifuldt, med 
tilskud.

Især til dem der ikke spiser fed fi sk 
nok, kan olier som kos� ilskud være god.

I fed fi sk fi ndes bl.a. omega 3 fedtsy-
rer (n 3) og det er blandt en af de essen-
tielle vi skal have tilført gennem kosten.

Olier som kos� ilskud er der ikke no-
get hokus pokus i. Det er bare en anden 
måde at indtage de næringsstoff er på, 
som vi ikke får tilstrækkeligt af gennem 
kosten.

Der kan være fl ere grunde til at vælge 
kos� ilskud.

Jeg vælger det som et sundt supple-
ment til en alsidig kost, og skærer i ste-
det ned på det fedt der ikke er så godt. 

Hørfrøolie som kosttilskud
Blandt planteolierne har hørfrøolie det 
højeste indhold af omega-3-fedtsyrer i 
form af essentielle alfa-linolensyre.

Da hørfrøolie er en meget følsom olie, 
bør den opbevares i køleskab. Holdbar-
hed: fi re uger e� er åbning. Egner sig 
ikke til opvarmning.

Tá et kig ind på denne hjemmeside og 
bliv meget klogere på olien:

h� p://www.nyborggaard.dk/down-
load/Hoefroeolie_-_en_naturlig_kilde_
til_omega-3.pdf

Hvis man ønsker at lave margarine fort-
sæ� er processen. Så skal fedtet forhærdes. 

Fedthærdning vil sige, at få de fl er-
umæ� ede olier mere holdbare og mere 
modstandsdygtige overfor iltning. Der-
udover får det en fast konsistens, så det 
bliver smørbart. 

Hærdning foretages ved tilsætning af 
brint med 2-10 atmosfæres tryk ved 110-
190 grader. Nikkel og platin fungerer 
som katalysator. 

De fedtopløselige vitaminer A, D, E 
optager også brint og derfor taber de 
deres biologiske virkning. 

Der fi ndes udmærkede olier på mar-

>> Fortsat fra side 14-15

Livet er fedt 
på godt og ondt
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Af Steen Lauridsen
Formand for HIF

Ha� ing/Torsted seniorfodbold slu� ede sæso-
nen af med oprykning til Jyllandsserien!

Det er ganske enkelt et meget fl ot resultat, 
og der er al mulig grund til at ønske såvel 
spillere som træner og ledere tillykke med 
oprykningen.

Virkelig godt gået!
Generelt har det været en stille periode rent 

sportsligt, men det varer jo ikke længe før alle 
aktivite-ter igen kører for fulde omdrejninger. 

Jeg håber i den forbin-
delse, at åbningen af tennis-
anlægget samt dannelse 
af en tennisafdeling kan få 
endnu fl ere personer til at 
melde sig til tennis.

HIF var naturligvis igen 
med ved afviklingen af årets 
Open Air koncert, og i år 
kunne vi ikke klage over 
vejret. Til gengæld svigtede 
publikum, så der endnu 
engang ”kun” bliver de sæd-
vanlige 15.000, - kr. til klubberne.

BYFESTEN er nu godt overstået – vi mang-
ler endnu evalueringen – og lad mig udtrykke 
det således:

De personer, der deltog i festlighederne, 
havde nogle gode dage og oplevelser. Især 
lørdagens halbal har fået mange rosende ord 

med på vejen.
Jeg har sagt det tidligere, men det skal også 

siges her: De erhvervsdrivende i Ha� ing – og 
med tilknytning til Ha� ing – har alle leveret 
en helt fantastisk indsats. I viste fra starten 
stor interesse for sagen og lagde dermed 
”kursen” for byfesten. Uden jeres indsats 
havde det set sort ud.

Derfor min uforbeholdne tak til jer alle 
– ingen nævnt, ingen glemt!

Når de� e er sagt, skal det også nævnes, at 
jeg er noget skuff et over deltagelsen fra Hat-
tingborgernes side. Jeg synes helt bestemt, at 

de forskellige aktiviteter i løbet 
af lørdagen havde fortjent en 
noget større tilslutning, hvilket 
helt sikkert ville have glædet de 
ansvarlige.

Det skal ikke være nogen 
hemmelighed, at jeg personligt 
virkelig havde troet, at der 
kunne samles mere end 230 
mennesker til spisning og e� er-
følgende bal! Et par hundrede 
mennesker mere ville have gjort 
oplevelsen perfekt, lige som det 

økonomiske udby� e naturligvis ville have 
været af en hel anden størrelse.

Til slut også en stor tak til de øvrige 
 foreninger, som var med til at lave Ha� ing 
Byfest 2008. 

Hatting Idrætsforening

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

NæstformandNæstformandNæstformand
P.t. Ingen

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

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

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

Fodbold (senior)Fodbold (senior)Fodbold (senior)Fodbold (senior)
Bent Erik Larsen
75 65 30 90
bela@stofanet.dk

Fodbold (ungdom)Fodbold (ungdom)Fodbold (ungdom)Fodbold (ungdom)
Drengeformand:
Flemming Jensen 75 64 49 73
Pigeformand:
Kurt Skov 75 64 21 19

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

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

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

TennisTennisTennis
Dan Erik Jensen
75 65 30 45
jensen_dan@mail.tele.dk

En rigtig stor 
sportspræstation

Nyt fra badminton
Da forårets klubmesterskab blev afviklet e� er sidste nummers 
deadline, bringes navnene på vinderne først nu:

Herresingle:        Flemming Thyssen
OldBoys-single:  Lars Dencker
Herredouble:      Thomas Andersen og Thomas Christensen
OldBoys-double: Lars Dencker og Finn Jørgensen

Tillykke til vinderne – og tak til alle, der deltog.

Vi er nu parate til at tage imod såvel nye som gamle spillere.
Tilmeldingen sker søndag den 31. august 2008 kl. 10.00 – 11.00 
i klubhusets mødelokale.

Husk at medbringe udfyldt tilmeldingskort, som du fi nder 
her på siden, og kontanter ell. check, da vi ikke kan modtage 
dankort.

Spilletider:
Mandag kl. 15 – 17: Instruktion ( måske enkelte ledige baner )
Mandag kl. 17 – 18
Onsdag kl.  17 – 19
Torsdag kl. 20 – 23

Priser:
Igen i år har vi valgt at tilbyde disse utroligt lave kontingenter 
– nemlig:
Kl. 17 – 22: 1.000, - kr. pr. bane
Kl. 15 – 17:    500, - kr. pr. bane
Kl. 22 – 23:    500, - kr. pr. bane

Sæsonen starter 1. september 2008 og slu� er 23. april 2009

Husk tilmelding søndag 31. august kl. 10-11Husk tilmelding søndag 31. august kl. 10-11

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 

Navn:

Adresse:

Telefon:

Fødselsdato:

Ønsker at spille turnering
JA NEJ

Tilmelding til badminton
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Navn:

Adresse:

Telefon:

Fødselsdato:

Ønsker at spille turnering
JA NEJ

Tilmelding til badminton
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Mageløse 
mestre på græs
Mageløse 
mestre på græs
Mageløse 

Normalt slår Ha� ings håndspillere deres driblinger under 
hallens besky� ende tag.

Men da de� e års indendørs sæson var slut, var Ha� ing-
pigerne årgang 95-96 friske på at prøve at spille udendørs. Og 
de kvalifi cerede sig for første gang til Vingsted Games, hvor 
de vandt mesterskabet i U14 Pige B. Stort tillykke!

Pigerne blev ellers noget overraskede over at komme ”på 
græs” – får i modsætning til det hårde, jævne halgulv, så er 
der både huller og ”små tuer” på en udendørs håndboldbane. 
Pludselig var driblinger lige så anvendelige, som et par sla-
lom-ski på en charterferie ved Middelhavet i juli måned!

Pigerne fi k dog hurtigt lært at spille bolden op ad banen. De 
vandt alle kampene i strålende sol og blev pulje vinder.

Dermed var kvalifi kationen til Vingsted Games 22. juni 
sikret.

Da dagen oprandt, havde vejrguderne ski� et humør. Det 
regnede!

Alligevel troppede 10 morgenfriske piger med trofast 
 heppekor af forældre, bedsteforældre og andre entusiaster op 
ved hallen kl. 9.00.

Regnen betød endnu en udfordring, for nu var bolden godt 
nok glat! Pigerne vandt dog over Erritsø med 5-1 på eminent 
forsvars- og målmandsspil.

Men så blev der dømt hængemule – for kampen mod Vam-
drup blev tabt med 5-6. Før sidste kamp mod Søvind skulle 
Ha� ings piger have hjælp for at vinde. Det fi k de af Erritsø, 
som slog Vamdrup med to mål - og da Ha� ing pigerne e� er-
følgende bankede Søvind 6-4, kunne jubelen bryde løs mellem 
spillerne, og det trofaste publikum. 

Endnu engang tillykke med medaljerne og tak for en sjov 
og våd dag. Nyt fra håndbold

              Af Gitte Nielsen
fmd. for håndboldafdelingen

Håndboldafdelingen ligger i skrivende stund stille, og vi kan 
holde en tiltrængt ferie e� er weekender med Byfest og Open-
air. Men om få dage går det løs igen! Vi er klar til at tage hul på 
en ny sæson tirsdag 19. august – se træningstiderne nedenfor.

Vi har i år ha�  et pigehold, der har spillet sommerhåndbold 
og de blev minsandten amtsmestre  – ET STORT TILLYKKE 
til holdet og trænerne.

Jeg vil gerne beny� e lejligheden til at takke den øvrige 
håndbold-bestyrelse for, at de indstillede mig til Årets HIF-
 leder. Det er dejligt, når man får sådan en dejlig anerkendelse.

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 Helene Nygaard
Håndboldtræner

Den nye sæson er lige om hjørnet, og nu 
skal vi have gang i alle, der har lyst til at 
spille håndbold. Både børn og voksne er 
meget velkomne.

Et tilbageblik på sidste sæson viser, 
at der er rigtig godt gang i mange hold. 
Vi havde syv børnehold, der spillede 
turnering og fi re micro/mini hold, der 
spillede o� e stævner. Derudover havde 
vi et damehold, et herrehold og et old-
girls hold.

Hver torsdag e� ermiddag kom ca. 24 
glade børn i alderen tre-o� e år til træning 
i Ha� inghallen. Alle var med på deres 
individuelle niveau, og alle udviklede sig 
meget igennem hele sæsonen. Det er fan-
tastisk at se ungerne blive bedre og bedre 
og få de sejre, det fører med sig. 

Færdighederne blev afprøvet sæso-
nen igennem ved stævner for minihånd-
bold. En hel hal fyldt med glade børn, 
der er klar til at spille håndbold. Det er 
en oplevelse for sig selv. Om det blev 
til en sejr eller et nederlag i kampene 
er ikke så vigtigt, det er stemningen og 
spillet, der er det vigtigste. 

Alle børne-turneringshold skulle have 
afslu� et sæsonen med den årlige tur til 
Flensborg, men til stor skuff else for alle, 
blev turen ikke til noget, da stævnet var 
overtegnet og vi blev valgt fra. I stedet 
kom vi til et stævne i Give, som også var 
sjovt, men det var ikke som Flensborg. 
Det gik rigtig godt for de fl este hold og 
to af dem vandt endda en præmie med 
hjem. 

For både damehold og herrehold var 
det en sæson på det jævne i forhold til 
resultaterne, men vi er ved at få en god 
seniorafdeling bygget op med et godt 
socialt sammenhold. 

Den kommende sæson vil vi meget 
gerne have gang i fl ere seniorspillere. Vi 
ved, at mange i Ha� ing har spillet hånd-
bold før, men ikke er kommet i gang 

Håndbold - træningstider og start

Tirsdag
Tidspunkt Hold   Træningsstart

Kl. 15.00-16.00 Lilleput piger 98-99Lilleput piger 98-99 uge 34
 Træner:  Pernille Astrup
Kl. 16.00-17.30 Piger 94-95Piger 94-95  uge 34
 Trænere:  Karen Marie Wells
  Jesper Landrok
  Dan Jensen
Kl. 17.30-18.30 Mix 99-00   uge 34
 Trænere:  Michelle og Joachim
Kl. 17.30-18.30  Lilleputdrenge 98-99Lilleputdrenge 98-99 uge 34
 Trænere:  ?
Kl. 18.30-20.00 Puslinge piger 96-97Puslinge piger 96-97 uge 34
 Trænere:  Niels
Kl. 17.30-19.00 Drenge 94-9renge 94-95 (træning i Lund)5 (træning i Lund) uge 34
 Trænere:  Arne
Kl. 20.00-21.00 Damer/Old Girls  uge 34/uge 36
 Træner:  Henrik og Jette
Kl. 21.00-23.00 Herrer   uge 34Herrer   uge 34Herrer
 Træner:  Kim
Kl. 19.00-20.30 Juniorherrer 92-9Juniorherrer 92-9Juniorherrer 3 (træning i Lund) (træning i Lund) uge 34
 Trænere:  Christian

Torsdag
Tidspunkt Hold   Træningsstart

Kl. 15.00.16.00 Micro/Mini  01-02-03-04 uge 34
 Trænere:  Helene Nygaard
Kl. 16.00-17.30 Drenge 94-95Drenge 94-95  uge 34
 Træner: Arne
Kl. 17.30-18.30 Puslingedrenge 96-97Puslingedrenge 96-97 uge 34
 Tærner: Troels
Kl. 18.30-20.00 Juniorherrer 92-93 (træning i Hatting)Juniorherrer 92-93 (træning i Hatting) uge 34
 Træner: Christian

Hvis der er hold, hvor der ikke er spillere nok, vil vi samarbejde med Lund.

Sæsonstart 19. august 
Mød op og være med

Så ruller håndbolden igen 

igen her i klubben. Kom nu og vær med, 
der er plads til alle der har lyst til at 
have det sjovt med en bold og få noget 
motion. Alderen er lige meget, hvis bare 
lysten er der. 

Der er også håndbold for de mindste. 
Der er ikke nogen bestemt alder, hvor 
man siger, at børn kan begynde at spille 
håndbold. Det handler om lyst og gå 
på mod. Hvis I har børn, der har lysten, 
så lad dem endelig komme og være 
med. Det handler om at lære at komme 
i hallen og være fælles om noget. Vi har 
det sjovt og vi lærer at kaste, gribe og 
skyde helt fra bunden. Mor og far må 

selvfølgelig gerne være med. Til alle der 
spillede sidste år, siger vi velkommen 
tilbage.

Til alle børn fra 3. klasse og op. Kom 
og vær med i fællesskabet. Det er sjovt 
og vi afslu� er sæsonen med en tur til 
Flensborg. Det er specielt drengene vi 
mangler at få i gang. Der er hold til jer, 
så mød frisk frem og giv det en chance. 
Der er også plads til mange fl ere piger. 
Tag jeres venner og veninder i hånden 
og duk op til træning i Ha� inghallen.

Træningstider fi nder I et andet sted i 
bladet. Vel mødt til håndbold i Ha� ing.

Det er især drengen, der gerne skulle komme fl ere af på børneholdene i Det er især drengen, der gerne skulle komme fl ere af på børneholdene i 
Hattinghallen. Der er mange muligheder og hold for enhver aldersklasse.
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                Af Line Juul, 
fmd. for gymnastikafdelingen

Endnu en gang byder gymnastikafdelin-
gen velkommen til en ny sæson. E� er en 
god, lang sommer trænger vi alle til at 
komme i "gymnastik-form" igen. 

Vi er klar med mange spændende 
hold, og der er sikkert også et hold, der 
lige passer til dig. Så mød endelig op.

I år håber vi, at rigtig mange piger i 
junior – alderen har lyst til fl ade maver 
og sved på panden. Der vil være udfor-
dring til alle.

Step-holdet vil i år være delt i step 1 
og step 2, for at du har mulighed for at 
søge lige netop den udfordring, du har 
brug for. Vi håber rigtig mange vil søge 
udfordringen.

Du kan i programmet herunder se, 
hvornår de forskellige hold træner.

På DGi´s landsdelshold er der også 
ekstra udfordringer at komme e� er til 
de gymnaster, der har lyst til det.

Læs mere under www.dgi.dk/
sydoestjylland/gymnastik

Til Ha� ing by-fest, lørdag formiddag  
lavede vores pige og blandede spring-
hold en super fl ot opvisning i hallen. 
Tak til instruktører og gymnaster for 
at repræsentere gymnastikforeningen 
med så fl ot en opvisning og brug af jeres 
"sommer-tid".

Også tak til de frivillige ildsjæle, som 
tog initiativ til By-festen i Ha� ing. Det 
var nogle skønne dage med et hav af 
aktiviteter.

Gymnastik-bestyrelsen vil endnu en-

gang sige tak til de friske og veloplagte 
hjælpere til Open-air. Det betyder ekstra 
sjov til børnene og bidrag til redskaber. 
Tak for det!

Gymnastik-sæsonen 2008/09 begyn-
der mandag 1. september.

Vel mødt!

Puslinge 3-4 år
Tid: Mandag kl. 16.30-17.20
Sted: Hattingskolens gymnastiksal
Pris: Kr. 450,00
Instruktør: Per Gundersen Tlf. 75 65 31 90
Hjælpeinstruktører:Hjælpeinstruktører: Stine, Mads, Sarah, Sissel
Indhold: 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. 
Så mød op – Vi glæder os til at se dig.

Junior - Aerobic – NYT! NYT!
Tid: Mandag kl. 18.00–19.00
Sted: Hattingskolens gymnastiksal
Pris: Kr. 450,00
Instruktør: Mona Mikkelsen Tlf. 75 65 38 78
Indhold: Går du i 6 kl. eller derover.
Har du lyst til at få rørt dig til noget godt musik????
Kan du lide sved på panden?? – og mærke dine 
mavemuskler. Så kom til junior-aerobic.

Aerobic – Mave/balle/lår
Tid: Mandag kl. 19.15-20.30
Sted: Hattingskolens gymnastiksal
Pris: Kr. 500,00
Instruktør: Mona Mikkelsen Tlf. 75 65 38 78
Indhold: Vil du gerne have sved på panden 
– fl ad mave og stramme baller? Så kom 
til denne time, hvor adgangskravet er 
godt humør! 1½ times god motion.

Store piger 3 kl.- 7 kl.
Tid: Tirsdag kl. 17.30-18.45
Sted: Hattingskolens gymnastiksal
Pris: Kr. 450,00
Instruktører: Wanja Høj 
og Line Læsøe Tlf. 20 73 17 48
Indhold: Kom og vær med – vi skal 
hoppe, springe og lave sjov gymnastik i 
hyggeligt samvær. Mød op med højt 
humør, så fi nder vi på noget skørt.

Pigespring/rytme 0 kl.-2 kl.
Tid: Tirsdag kl. 16.00-17.15
Sted: Hattingskolens gymnastiksal
Pris: Kr. 450,00
Instruktører: Christina Nielsen 
tlf. 75 65 38 61, Wanja Høj
Hjælpeinstruktører:Hjælpeinstruktører: Julie, Pernille
Indhold: 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. Vi glæder os og håber 
at se dig på pigespring/rytme-holdet i år.

+ 50 - Holdet
Tid: Onsdag kl. 15.30-16.30
Sted: Hattingskolens gymnastiksal
Pris: Kr. 500,00
Instruktør: Tove Sørensen Tlf. 26 53 88 94
Indhold: For mobile M/k’ere fra 50 år og til ?
Grundgymnastik som både smidiggør og styrker 
led og muskler. Vi skal arbejde, svede og grine 
sammen.

Børnegymnastik 5-6 år (børnehavebørn)
Tid: Onsdag kl. 16.40-17.40
Sted: Hattingskolens gymnastiksal
Pris: Kr. 450,00
Instruktør: Line juul Tlf. 75 65 35 54
Hjælpeinstruktører:Hjælpeinstruktører: Søren, 
Frederik, Stine, Rikke
Indhold: Velkommen til Børnegymnastik 5-6 år.
Gymnastik som stimulerer børnenes motorik og 
kropsbevidsthed til: musik og på redskaber.
"Dans og hop, ja brug hele din krop! Vi er sat i ver-
den for at leve med hele kroppen, ikke kun vores 
hoved”. Vi glæder os til at se rigtig mange børn og 
håber på en masse sjov og leg.

Turbodrenge 0 kl. – 2 kl.
Tid: Onsdag kl. 17.45 – 18.45
Sted: Hattingskolens gymnastiksal
Pris: Kr. 450,00
Instruktører: Niels Juul Tlf. 75 65 35 54
Hjælpeinstruktør:Hjælpeinstruktør: Simon 
Indhold: Så er vi igen klar til en super 
spændende gymnastiksæson. Vi skal springe, 
lave salto, baglændere og ikke mindst 
springe på airtrack. Er det noget for dig, så 
er vi to friske instruktører, der med sikker 
hånd vil være klar, hver onsdag til at give 
dig en rigtig fed oplevelse!!! Vi ses!!! Det 
er kun for drenge……..TURBO-Drenge.

Step 1
Tid: Onsdag kl. 19.55-20.55
Sted: Hattingskolens gymnastiksal
Pris: Kr. 500,00
Instruktør: Tina Van Deurs 
Pedersen, tlf. 75 65 38 50
Indhold: STEP 1 – for dig som er letøvet 
eller nybegynder i steppens verden.
Vi får pulsen op med step på bænken og bliver 
fortrolige med  grundtrinene.
Steptimen vil indeholde opvarmning, opbygning af 
serier, cooldown og til slut udstrækning.

Step 2
Tid: Onsdag kl. 18.50-19.50
Sted: Hattingskolens gymnastiksal
Pris: Kr. 500,00
Instruktør: Kirsten Frederiksen Tlf. 75 66 72 27
Indhold: Step for øvede.
Både konditions- og styrketræning. En sjov time 
hvor du helt sikkert får pulsen op og masser af sved 
på panden.

Forældre/Barn
Tid: Torsdag kl. 16.30-17.30
Sted: Hattingskolens gymnastiksal
Pris: Kr. 450,00
Instruktør: Gitte Maj Tlf. 75 65 31 22
Indhold: På forældre/barn holdet vil vi 
lege og drage gymnastikken ind i det 
på en sjov og spændende måde.
Legeredskaber vil fl ittigt blive brugt.

Blandet spring 3 kl. – 6 kl.
Tid: Torsdag kl. 17.45 – 19.00
Sted: Hattingskolens gymnastiksal Hattingskolens gymnastiksal
Pris: Kr. 450,00
Instruktør: Laurids Green Tlf. 75 65 36 35
Hjælpeinstruktør:Hjælpeinstruktør: Marie Louise
Indhold: Vi skal arbejde med saltoer, både 
forlæns og baglæns! Airtrack og teamtrack 
skal bruges til fl ik –fl ak og en masse andre 
spring. Trampolinen skal selvfølgelig også 
bruges hver gang til saltoer og vi skal også 
prøve at lave skruer. Husk at starte træning 
derhjemme med håndstand for det skal vi 
også hver gang til træning for at få stærke 
muskler og få en god balanceevne.
Vi glæder os rigtig meget til at se jer til nogle 
spændstige og aktive timer.

Gymnastikprogram 2008-2009
Generel information

Tilmelding:Tilmelding: Første træningstime
Betaling: Betaling: Giroindbetalingskort
Aktiviteter: Se aktivitetskalender 
på modstående side.
Sæsonstart: Mandag 1. 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.

SeptemberSeptemberSeptemberSeptember
1. september1. september
Sæsonen begynder 

Oktober Oktober Oktober 
Uge 42Uge 42
Efterårsferie

NovemberNovemberNovember
27. november
Juletræesfest i 
Hatting forsamlingshus

DecemberDecemberDecember
Uge 51 og 52Uge 51 og 52
Juleferie

JanuarJanuarJanuar
5. januar5. januar
Vi begynder igen 

20. januar20. januar
Opstillingsmøde til 
gymnastikudvalget.

Februar Februar Februar 
Uge 7Uge 7
Vinterferie

Marts Marts Marts 
1. marts
Ekstratræning for alle 
gymnastikhold i Hattinghallen 

7. marts
Gymnastikopvisning for 
børn på Flemming efterskolen

8. marts
Lokalopvisning i Hattinghallen

29. marts
Forårsopvisning for 
junior/voksen i Forum i Horsens 

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

Nyt fra gymnastik

�����������������

Aktivitetskalender 2008/09
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Den sidste torsdag i hver 
måned kl. 9.30 er der 
strikning til Mother Teresa.

 AUGUST AUGUST AUGUST
Torsdag 7. kl.13:30Torsdag 7. kl.13:30
20 kroner̀ s pakkebanko
Tirsdag 12. kl.13:30Tirsdag 12. kl.13:30
Gudstjeneste v/sognepræst 
Anne Sofi e Andersen 
Onsdag 13. kl.17:00Onsdag 13. kl.17:00
Grill- aften for Hatting Centrets beboere 
og familie. Pris 35 kr. inkl. grillpølse, 
brød, salat og øl (arrangør: Centerrådet)
Tirsdag 19. kl.10.00Tirsdag 19. kl.10.00
Centerrådet inviterer alle på 
lyngtur med sandwich og kaffe
Torsdag 21. kl.13.30Torsdag 21. kl.13.30
Spillefi lm på stort lærred: 
Onsdag 27. kl.13:00Onsdag 27. kl.13:00
Hatting Centret inviterer til Åbent 
Hus og gratis kaffe, Husk tilmelding
Torsdag 28. kl. 9.30Torsdag 28. kl. 9.30
Opstart af Mother Teresa 
strik efter ferien.

SEPTEMBER SEPTEMBER SEPTEMBER 
Onsdag 3. kl.13:30Onsdag 3. kl.13:30
Fernisering af månedens udstilling
Tirsdag 9. kl.19:00Tirsdag 9. kl.19:00
Bankospil
Tirsdag 9. kl.13.30Tirsdag 9. kl.13.30
Gudstjeneste v/sognepræst 
Anne Sofi e Andersen
Lørdag 13. kl.10.00Lørdag 13. kl.10.00
Mini-loppemarked
Tirsdag 16. kl.13.30Tirsdag 16. kl.13.30
20 kroner̀ s pakkebanko 
Torsdag 18. kl.13.30Torsdag 18. kl.13.30
Spillefi lm på stort lærred:
Torsdag 18. kl.19.00Torsdag 18. kl.19.00
Start på Skakaften i Hatting Skakklub. 
Alle er hjertelig velkommen
Tirsdag 23. kl.10.00Tirsdag 23. kl.10.00
Med Centerrådet 
”Ud i det blå” til Løveparken
Torsdag 25. kl.13.30Torsdag 25. kl.13.30
Personen: ”Poul Reumert” 
Foredrag af Karin Sørensen

OKTOBER OKTOBER OKTOBER 
Torsdag 2. kl.13:30Torsdag 2. kl.13:30
Modeopvisning fra Tøj-Galleriet 
med lokale modeller
Mandag 6. kl.10.30 - 12.00 Mandag 6. kl.10.30 - 12.00 
Infl uenza-vaccination 
Tirsdag 7. kl.13:30Tirsdag 7. kl.13:30
Gudstjeneste v/sognepræst 
Anne Sofi e Andersen 
Torsdag 9. kl.13.30Torsdag 9. kl.13.30
Underholdning m. billeder og snak 
Tirsdag  14. kl.19:00Tirsdag  14. kl.19:00
Bankospil
Torsdag 16. kl.13:30Torsdag 16. kl.13:30
Spillefi lm på stort lærred: 
Se venligst opslag på Hatting Centret
Torsdag 16. kl.19.00Torsdag 16. kl.19.00
Skakaften i Hatting Skakklub. 
Alle er hjertelig velkommen

Tirsdag 21. kl.13.00Tirsdag 21. kl.13.00
Udfl ugt med Centerrådet 
Onsdag 22. kl.18:00Onsdag 22. kl.18:00
Løvfaldsfest 
Husk tilmelding senest 17. oktober
Festtaler: Horsens Ny Teaters 
direktør: Kim Bisgaard Pedersen
Torsdag 30. kl.13.30Torsdag 30. kl.13.30
Foredrag v/Anders Kvist fra kanal 94 
”Historie i livet - livets historie”

NOVEMBER NOVEMBER NOVEMBER 
Temadage: Julehygge med 
nisser, engle m. m.
Tirsdag 4. kl. 13:30Tirsdag 4. kl. 13:30
Gudstjeneste 
v/sognepræst Anne Sofi e Andersen
Torsdag 6. kl.12:00Torsdag 6. kl.12:00
Ålegilde samt dagens gode 
tilbud på 1øl & 1 snaps 
Mandag 10. kl.12:00Mandag 10. kl.12:00
Serveres der ”Mortens Rapand
Tirsdag 11. kl.19:00Tirsdag 11. kl.19:00
Bankospil 
Torsdag 13. kl.13.30Torsdag 13. kl.13.30
Stensballe Harmonikaklub underholder 
(25 kr. inkl. kaffe m. brød)
Torsdag 20. kl.19.00Torsdag 20. kl.19.00
Skakaften i Hatting Skakklub. 
Alle er hjertelig velkommen
Onsdag 26. kl.10:00Onsdag 26. kl.10:00
Vi bager Hattings bedste småkager. 
Tag dem med hjem!
Lørdag 29. kl.10:00 - 15:00 Lørdag 29. kl.10:00 - 15:00 
Hatting Centrets julemarked

DECEMBER DECEMBER DECEMBER 
Temadage: Julehygge med 
nisser, engle m. m.
Tirsdag 4. kl.14:00 Tirsdag 4. kl.14:00 
Adventsmøde i præstegården 
v/ Anne Sofi e Andersen
Onsdag 3. kl.11:30Onsdag 3. kl.11:30
Julefrokost 
(Tilmelding senest 30. november) 
Tirsdag 9. kl.10:00Tirsdag 9. kl.10:00
Vi smøger ærmerne op og laver konfekt, 
(marcipan leveres til små penge)
Tirsdag 9. kl.19:00Tirsdag 9. kl.19:00
Julebanko 
Onsdag 10. kl.10:00Onsdag 10. kl.10:00
Vi ”tryller” med juledekorationer 
sammen med Centerrådet
Torsdag 11. kl.10:00Torsdag 11. kl.10:00
Vi fortsætter med ”trylleriet”
Tirsdag 16. kl.13:30Tirsdag 16. kl.13:30
20 kroner̀ s jule-pakkebanko
Torsdag 18. kl.13:30Torsdag 18. kl.13:30
Julefi lm på stort lærred: 
Se venligst opslag på Hatting Centret
Mandag 24. kl.10:00Mandag 24. kl.10:00
Julegudstjeneste 
v/sognepræst Anne Sofi e Andersen
Onsdag 31. kl.19:00Onsdag 31. kl.19:00
Fælles nytårs-smørrebrød i Cafeen 
(Husk bestilling i køkkenet).
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Så er det igen tid til lidt skriveri fra fol-
kedanserne.

Vi havde en dejlig sommerfest på 
Hjarnø 31. maj. Vejret var det fl o� este, 
man kunne tænke sig. Vi nød kaff en på 
plænen udenfor forsamlingshuset og 
dansede hele a� enen for åbne vinduer, 
så øboerne også kunne få glæde af os. 

Stavgang har virkelig været sjovt i 
sommer. Vi har aldrig været under 20 
personer, og vi får snakket og hygget os 
over den medbragte kaff e. Sidste a� en 
inden sommerferien travede vi rundt på 
Hjarnø og drak kaff e i en privat have. Vi 
havde musik med og sad og sang i som-
mera� enen, slu� ede af med en svingom 
på plænen.

En hel bus med lokale dansere har 
også været en tur til den årlige Euro-

peade, som i år var henlagt til Schweiz 
i dagene 23. – 27. juli. Sidste år var det 
som bekendt Horsens, der var vært for 
den store begivenhed.

På dansens dag 13. september er vi 
inviteret til at danse på lille torv i City 1 
i Horsens kl. 11.00. Planen med dansens 
dag er, at få fl ere til at danse, da der er 
tilbagegang i folkedans på landsplan. 
Dansens dag er arrangeret af DGI.

Den ny sæson begynder 8. september, 
og vi håber på stor tilslutning. Allerede 
24. oktober har vi legestue, som bliver 
a� oldt på Torsted skolen.

Hver mandag Hver mandag Hver mandag Hver mandag 
Kl. 10.30
Gymnastik og sang i caféen 
v/ Agnes og Edith. Den sidste 
mandag i måneden tager vi en 
svingom til Karnas harmonika.
Kl. 12.30 – 15.00
Håndarbejde med patchwork 
og kort v/Else Larsen
Kl. 12.45 - 13.30
Styrketræning 1
v/fysioterapeut Vibe M.M. Sørensen
Kl. 13.30 - 14.15
Styrketræning 2 
v/fysioterapeut Vibe M.M. Sørensen
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  Hver tirsdag  Hver tirsdag  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 
Vibe M.M. Sørensen
Kl. 19.00
Knipling v/Edith Eriksen 
Kl. 19.00
Lokal Historisk Arkiv v/Hans Kvorning 
(Åben første tirsdag i hver måned)

Hver onsdag  Hver onsdag  Hver onsdag  Hver onsdag  
Kl. 10.00
Håndarbejde v/Centerrådet. pc- 
værksted og internet v/Verner Vinum. 
Træværksted v/Bent Pedersen
KL. 19.00-21.00
Kortspil (whist) v/ Connie Jensen og 
Sigrid Olesen. Start 3. september

Hver torsdagHver torsdagHver torsdagHver torsdag
Kl.10.30
Motionstræning for ældre med Pelle

Hver fredagHver fredagHver fredagHver 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 2008

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.
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Nyt fra folkedansNyt fra folkedans

Folkedansernes stavgang har været 
en stor succes i sommer. Der var 

aldrig under 20 stavgængere med.
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ADVODAN er Danmarks største advokatkæde med mere end 50 kontorer. ADVODAN.dk 
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8700  Horsens
Telefon 75 62 16 44
www.advodan.dk
horsens@advodan.dk

Rædersgade 3, 2.
ADVODAN Horsens 

Advovov kat Børgrgr e Jørgrgr ensen, Medlem af Danske BOLIGadvovov kater
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Tømrer og murerarbejde udføres
Stationsvej 75, Hatting

8700 Horsens
Tlf. 7565 3085 / 2087 0004

WWW.toemrerstuen.dk



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

AAAA/A/A/A/A//S/S/S/S//S/S/S/S/S////S/S/
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