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VP IndustriService
- dit hold i ryggen!
Øget efterspørgsel på vores IndustriService

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

IndustriServic

e

75 65 33 99
VP IndustriService spænder vidt og tilbyder alt fra service,
vedligehold og reparation på maskiner og anlæg, til smedeopgaver af enhver art. Situationen eller opgaven bestemmer, hvordan vi sammensætter det konkrete team, så du
er sikret, at VP IndustriService løser opgaven optimalt.
Vil du vide mere om, hvad du kan forvente - og forlange - af
VP IndustriService, så kontakt os på telefon 75 65 33 99.

Dit hold i ryggen

IndustriService
Hotline · Partner

75 65 33 99

· Agentur

VAGN PEDERSEN
Værktøjs- og Maskinfabrik a/s

Bødkervej 4, Hatting, 8700 Horsens, Telefon 75 65 33 99

ToucheReklame.dk
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Næste nummer
HattingBladet udkommer næste
gang i midten af februar. Deadline
for indlevering af stof til næste
nummer er søndag 18. januar.

Stof til HattingBladet - Sådan!
Artikler skal helst afleveres 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
tommelfingerregel skal et billede mindst
fylde 400-500 Kb. Små billeder, der duer
til en skærm, er simpelthen ikke gode
nok til trykning.

Find vore annoncører
Hvis du hurtigt skal bruge et telefonnummer på en af byens erhvervs
drivende, så kan du finde det på side 26.

Formen er fin
I uge 41 var der motionsuge på Hat
tingskolen. I den forbindelse fik alle
elever målt deres kondition. Resultatet
kan forhåbentlig få alle de domme
dagstønder, der buldrer om nutidens
slappe og slaskede børn og unge, til at
forstumme for en tid.
Børnene i Hatting er i god form. Rig
tig god form. Faktisk var der ingen, der
lå under det niveau, som er ”normalt”.
Til gengæld var der flere, der lå over.
En anden fantastik dejlig nyhed
er, at eleverne på Hattingskolen er de
elever i hele Horsens kommune, som
har det laveste sygefravær. To skønne
og opbyggelige nyheder, som for
håbentlig ikke får nogen til at hvile på
laurbærrene.
Faktisk ville det være dejligt, hvis vi
fik skabt endnu flere muligheder for
fysisk aktivitet i Hatting. Gode cykelstier
ville være et godt sted at begynde – ikke
mindst i forhold til at få etableret en
forsvarlig passage under jernbanen. De
nuværende forhold er under al kritik.

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 kontakt distribution@hattingbladet.dk.
HattingBladet kan desuden afhentes i
SuperBrugsen, i cafeteriaet
i Hattinghallen og i Hatting Kirke.

En udvidelse af gymnastiksalen ville
heller ikke være af vejen. Og hvad med
en løbeklub for børn og unge som en del
af tilbuddet i Hatting Idrætsforening?
Måske kunne man også forestille
sig, at skolen, SFO’en og Solstrålen
satte sig sammen og fik formuleret en
fælles kostpolitik. Tænk hvis vi i Hat
ting kunne blive enige om, at byens
institutioner blev erklæret for soda
vands, slik, franskbrøds, mælkesnitte,
kage og chipsfri zoner. Det er måske
ikke så realistisk – men det skal ikke
afholde mig fra at dagdrømme. For
ind imellem bliver fantasien overgået
af virkeligheden. Der var f.eks. megen
råben og skrigen, da rygeforbuddet
blev vedtaget politisk. I dag har mange
affundet sig med forholdene. Tænk
hvis det også blev alment accepteret
med sukkerfri zoner i offentlige børne
institutioner.

Vil du være Hatting-journalist
Her på HattingBladet kan vi altid bruge
flere 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 velkommen 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.dk, hvis du vil
være med og har stof at bidrage med.
Vi venter spændt på at høre fra dig.
Venlig hilsen Redaktionen

HattingBladet
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Hattingskolen er i topform
- også til en overbygning
Af Margit Winther
Skoleleder på Hattingskkolen

For nylig vedtog politikerne i byrådet i
Horsens et budgetforlig for årene 20092012. Prognoserne viser, at elevtallet stiger
flere steder –også i vores lokalområde. For
at skaffe plads til fremtidens 7. – 9. klasser
skal der enten etableres en overbygning
på Hattingskolen – eller også skal Lund
skolen udvides med et spor. Det ligger
endnu ikke fast, hvilken udbygningsplan
de lokale politikere vil pege på.
Men det ligger fast, at vi har brug
for mere plads på Hattingskolen, og vi
håber og tror på, at de lokale politikere
vil bakke økonomisk op om en tilbyg
ning til skolen. Det skal heller ikke være
nogen hemmelighed, at vi meget gerne
hilser en overbygning velkommen på
vores skole. Vi er parate til at gribe den
udfordring, det vil være at videreføre en
høj faglighed i såvel boglige som krea
tive fag og samtidig bevare det fokus, vi
i øjeblikket har på trivsel.
Når vi taler om trivsel på Hattingsko
len, taler vi om trivsel i bred forstand. Vi
tænker både på fysisk og psykisk trivsel
og ikke mindst på den sammenhæng,
der er mellem de to ting. Vi er helt over
bevist om, at børn der trives og har det
godt, lærer bedre og mere.
I ugen op til efterårsferien var den
fysiske trivsel sat i højsædet. Der blev
kæmpet mange kampe – både med sig
selv og hinanden – i en emneuge, hvor
vi besteg bjerge, dansede folkedans,
spillede cricket og amerikansk fodbold
og meget mere – og hvor vi vanen tro
naturligvis afsluttede med Kampen om
den gyldne sko.
I forbindelse med emneugen fik ele
verne målt deres kondital, og det var
en fornøjelse at se resultatet. Alle elever

Det var en både glad og stolt skoleder, som
kunne fortælle, at eleverne på Hattingskolen
er i rigtig god form. Måske er det derfor,
de har det laveste fravær blandt samtlige
elever i Horsens Kommunes folkeskoler.
Som en ekstra appelsin i turbanen kunne
Margit Winther fortælle, at alle elever
ville få nye cykellyger - en gave fra en
gavmild forælder, Jesper Nielsen.
ligger, hvor de skal - eller højere – når
det gælder konditionen.
Måske er det derfor, at skolens elever
sjældent er syge. Hattingskolens elever
har det klart laveste fravær blandt alle
elever i Horsens Kommune. Det synes
jeg, vi skal være rigtig stolte af i Hatting.
Det engagement, som både lærere og
elever lægger for dagen i sådan en em
neuge, er guld værd for en skole. Det er
en byggesten i forhold til skolens værdi
sæt, en understregning af fællesskabet
og en dyb tillid og respekt for hinandens
formåen.
Trivsel er også, når vi er heldige at få
positivt tilsagn på en ansøgning om at få
tilskud fra Frugtkvarter. Det betyder nem
lig, at alle skolens elever i en periode på to

måneder hver dag kan få et stykke gratis
frugt i skolen. Formålet er naturligvis at
give børnene endnu mere lyst til sunde og
energigivende mellemmåltider.
Det er også trivsel, når en forælder vi
ser interesse og omsorg for fællesskabet
og alle elevernes færden i trafikken. Vi
er meget glade for Jesper Nielsens flotte
gestus med at give et sæt cykellygter til
alle eleverne på skolen, så de også i den
mørke tid, kan færdes trygt i trafikken.
Når man trives såvel fysisk som
psykisk, lærer man bedre. Børnene på
Hattingskolen er gode til at lære - godt
hjulpet af engagerede lærere, pædago
ger og forældre.
Og det er utvivlsomt et godt funda
ment at udbygge og udvide en skole på.
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Kom i opløftet
julestemning
Dorthe Christiansen fra Gavebutikken hos Hatting El på
Storegade har bestilt klingende frost, klar blå himmel og pud
dersne drysset med rund hånd ud over Hatting, når Frelsens
Hærs gospelkor Uplifted fra Horsens optræder foran hendes
butik fredag 5. december kl. 17.
- Koret er virkelig godt, og jeg er rigtig glad for, at de har
sagt ja til at komme, fortæller Dorthe Christiansen.
Dorthe synger ikke selv med i Uplifted, for så ville det være
slut med deres berømmelse, mener hun. Men hun har en svi
gerinde, der synger i koret, og det er på den måde, at kontak
ten er opstået.
Uplifted
Uplifted gospelkor består af 20
sangere fra Horsens og omegn. Koret
”Uplifted” gospelkor
øver hver anden
ledes af Camilla Thomas, der også
onsdag kl. 19.00er leder for Frelsens Hær. Nogle af
21.00 og er for alle
sangerne kommer i Frelsens Hær,
sangglade mennesker
mens andre synger med i koret, fordi
mellem 18 og 65 år.
de simpelthen elsker at synge gospel.
For yderligere info
kontakt korleder
Alle sangere er amatører, der til dag
Camilla Thomas på
ligt arbejder i Horsens.
tlf. 75 62 14 31.
Upliftet har for nylig sunget i Fal
koner salen på Frederiksberg til Frel
sens Hærs årskongres, hvor de sang sammen med få ekstra
sangere fra kor i Jylland.
Når Uplifted har sunget julestemningen ind udenfor gave
butikken hos Hatting El, bliver der serveret julegodter og
gløgg indenfor i butikken.
Og det vil som altid være muligt at gøre et godt gavekøb.
- I dagens anledning sætter jeg en del gaveartikler ned til 10
kr., fortæller Dorthe Christiansen. Og det vil også være muligt
at købe juledekorationer.

HAR DE BRUG FOR EN KOK
TIL DERES NÆSTE FEST?
Har de lokalet og køkkenet - så klarer vi resten til festen...
Karsten Koks Selskabsservice
Telefon 75 64 70 84
Mobil 40 56 63 82
SE MERE PÅ: WWW.KARSTENKOKS.DK

HattingBladet
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Juletræsfest
i Hatting Forsamlingshus

Torsdag den 27 november 2008
Kl. 18.00 – 20.00
Vi gentager traditionen i Gymnastikafdelingen
Kom og vær med til at pynte og danse om juletræet. Julemanden
kommer og danser med og vi skal synge en masse julesange.
Hele familien er velkommen til juleklip og hygge.

Husk at medbringe:Saks, lim, blyanter, tape og hæftemaskine.
Pris pr. barn inklusiv 2 pølsehorn, 1 sodavand, slikpose og frugt: 30 kr.
Der kan også købes kaffe/te m.brunekager, øl, sodavand og pølsehorn.

Gymnastikafdelingen
Hatting IF

Julesang hos Hatting El
Gospelkoret Uplifted fra
Horsens synger julen ind hos
Hatting El fredag 5. december
kl. 17. Det sker udenfor
butikken på Storegade.
Indenfor står gløggen og
julegodterne klar. Vi har masser
af gaveartikler på tilbud
og juledekorationer
for enhver smag.
Få masse af
juleinspiration
hos Hatting El.
Fredag
5. december kl. 17
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Hatting El, Storegade 2, Hatting, 8700 Horsens, tlf. 75 65 31 07
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Gode råd om grønt og godt
En af mine gode venner sagde
engang, at man skal lade være
med at give gode råd, når
man ikke er blevet spurgt.
Det har jeg nu alligevel tænkt
mig at gøre i denne udgave af
HattingBladet. Du vælger jo
selv, om du vil læse det.
Af Christina Bech
Sundhedsguide

Denne artikel bugner med gode råd om,
hvordan man i hverdagen kan få det
grønne og sunde på menukortet gen
nem nemme retter, som tilbehør, ma
rinader og andet godt. En lille samling
overskuelige råd, man kan tage imod og
bruge som inspiration.
Går du tit død i variationen, når der
skal noget grønt til aftensmaden? Ender
det altid, med det samme kedelige - må
ske fordi ungerne ikke vil spise andet?
Så læs videre.

Ovnbagte grøntsager
Næste gang du kigger ned i grøntsags
skuffen, så prøv at tage alt det op, der
egner sig til at komme en tur i ovnen.
Det kunne være gulerødder, pastinak

En gnave-gulerod er sagen mener både Sarah og Emma, som går i 4. klasse på Hattingskolen.
ker, persillerødder, knoldselleri, rødløg,
peberfrugt, kartofler, cherrytomater,
champignon, forårsløg eller andet godt.
Hvis du vælger noget, som har no
genlunde samme tilberedningstid, så
slipper du med besværet for at blande
forskellige ting i lidt efter lidt.
De valgte grøntsager skæres ud i lige
store stykker og blandes evt. med en
god marinade. Se de fire forslag i den

Hjemmelavede chips
Hvis du har lidt ekstra tid og et par pastinakker og persillerødder
i overskud, så prøv at lave chips af dem.
Du skal skrælle dem, som var de en gulerod og derefter, fortsætte med
at skrælle i meget fine og tynde strimler. Du sætter en gryde på komfuret
med olie, der egner sig til stegning – gerne kokosolie uden smag.
Det må ikke ryge fra gryden – fedtstoffet skal varmes langsomt op. Du kan forsøgsvis
komme en strimmel af roden i, og når den syder let, er olien varm nok. En lille håndfuld
kommes i ad gangen og steger i olien til det bliver gyldent. Tag det op med en hulske og
læg det på noget køkkenrulle. Drysses til sidst med salt eller pommes frites krydderi.
Det er lækkert som topping i supper eller som tilbehør til
salater. Kan også spises som sunde snacks.
Du kan også bruge rødbeder eller selleri på samme måde.

grå boks andet steds på siden.
Drys med krydderurter og sæt det
midt i ovnen ved 200 grader. 15-20 mi
nutters bagetid er som regel godt – men
prøv dig frem og bid evt. i et stykke for
at teste, om det er for hårdt. Der er jo
også forskel på, hvor hårde og sprøde vi
kan lide de ovnbagte grøntsager.
Mange af de grøntsager, der kan ba
ges i ovnen, kan også sauteres (steges
let) på panden, med eller uden mari
nade.

Råkost og salater
Der findes så meget mere end bare
iceberg salat, agurker, tomater, majs og
ærter at lave en salat ud af.
Varier dine salater med kåltyper i
stedet for bladsalater. Det mætter bedre
og giver flere fibre og næringsstoffer.
Man kan gøre salaten mere lækker
med frisk eller tørret frugt og hakkede
nødder.
Hvis man får lavet sig en god salat,
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spiser man meget mere af det og sparer
derfor på kødet og kartoflerne. Man kan
godt blive mæt med en grov salat som
tilbehør. Slip din indre kok løs og prøv
dig frem – eller læg ud med én af disse
tre lækre salater.

Den grovgode
Fint snittet spidskål, sommerkål eller hvidkål,
revet persillerod, knoldselleri, æbletern og hakkede mandler.
Marinade af citronsaft, ravigotte sauce, honning
og salt.

Den hjertelige
Hjertesalat, grønne rå asparges, ruccola salat,
soltørret tomat i olie, honningmelon og pinjekerner, der er let ristet på panden. Salaten serveres
sammen med Serrano skinke og groft brød.
Marinade af grøn pesto og citronsaft.

Den rød-grønne
Grønne bønner der er forkogt, rødløg i tern,
cherrytomater i halve og små broccolibuketter.
Marinade af sennep, eddike, olivenolie, salt, hvid
peber og sukker.

Sund og sjov shake
Skal det være lidt ekstra lækkert kan du
lave en milkshake med frisk eller frossen
frugt. Det er et sikkert hit til Disney Sjov
fredag aften eller til børnefødselsdagen.
Til fire personer skal du bruge:
500gr. jordbær eller hindbær.
Frosne bær giver en god konsistens, men de
friske giver mere smag.
2-3 spsk. flydende honning eller flormelis
Saft af lidt citron
½ l. mælk, (du kan også bruge yoghurt naturel.)
1 tsk. vanille sukker eller ren vanillepulver.
Det hele blendes godt og hældes i lange glas.
Server med sugerør.
Tips: Frossen banan er også godt - enten som
supplement eller variation.
Og prøv at komme kakaopulver i.

Frist den lille kræsenpind
Vi spiser ikke kun med munden. Vi spi
ser også med øjnene. Hvis du gerne vil
give dine børn gode grøntsagsvaner, så
skal du gøre det let og lækkert for dem
at eksperimentere og udfordre smags
løgene.
Tag et stort fad og fyld det med små
broccolibuketter, gulerødder i stave,
kogte minimajs, flere slags peberfrugt
i stænger, agurk uden skræl, cherry
tomater, bønner, ærter, avocado, blom

kål i buketter, radiser, slikærter og hvad
du ellers kan finde på.
Det er ikke sikkert, de spiser ret me
get af det de første mange gange, men
hvis du vænner dem til, at der er et
spændende og varieret udvalg hver dag,
så bliver de nok nysgerrige en gang og
smager på det. Den dag, der så ikke er
grøntsager på bordet, vil de undrende
spørge efter det.
De grøntsager, som ikke bliver spist
i begyndelsen kan du smide en tur på
panden næste dag - gerne sammen med
noget magert kød a la wok. Du kan lave
pitabrød, camouflere dem i en gryderet,
eller hvad du nu kan finde på.
Hjemme hos os, laver vi et grønt fad
til børnene og et til os selv. Hvis kun vi
laver én slags blandet salat, vil børnene
ikke have det, for så er der noget i de
ikke kan lide. Børn har det bedst med
ikke at få tingene blandet sammen.
Hvis man ikke er til det fantasifulde
og rå, men hellere vil have det som man
plejer og ikke for meget blandet sam
men, kan man stadig være lige så sund.
Grøntsager på frost, er lige så sunde
som de friske og nogle gange mere, da
de ikke har mistet vigtige næringsstoffer
ved forkert opbevaring og for lang tid i
lys.
Her vil det være godt, at variere
det så man får noget nyt hver dag og i
mængder der ligger over ens knytnæve
størrelse. Hvis det stadig kniber med
mængden og appetitten, kan frugt være
et ok supplement til at få nok grønt.
Husk også at få det ind i mellem mål
tiderne.

Seks om dagen
Sundhedsstyrelsen anbefaler at man
spiser 400 gram grøntsager og 200 gram
frugt om dagen. Det lyder måske af me
get, men når man fordeler det på en hel
dag, er det slet ikke så slemt. Faktisk er
det ganske lækkert.
I en af boksene her på siden kan du se
et forslag til, hvordan du kan fordele de
600 gram. Ud over at du får trænet tyg
gemusklerne og får mere energi, så har
frugt og grønt de gode egenskaber, at
de nedsætter risikoen for hjerte-kar syg

Fire gode marinader
Mængden af de forskellige ingredienser
varieres efter smag, mod og temperament.
1.Olivenolie, akaciehonning, limesaft,
balsamico, timian, salt og peber.
2.Soya, ketchup, paprika,
citronsaft, sukker, salt.
3.Olivenolie, knust hvidløg, persille,
citronsaft, salt og peber.
4.Olivenolie, knust chili, koriander,
oregano, hvidvins balsamico, salt og peber.
Marinade 2 egner sig godt til kyllingefilet,
som marineres inden den kommes på
panden eller i ovnen. Prøv at sætte
kyllingefilet på spyd og pensel med
marinaden. Sikkert hit hos børn.
Marinade 3 egner sig godt til at marinere
fisk i. Kan varieres med dild og evt.
frisk revet ingefær og lidt soja.

Sådan når du 600 gram

Morgen:
Et glas frisk presset juice af appelsin og et
æble til at supplere morgen maden med.

Mellemmåltid:
En pære og noget knækbrød med
magert pålæg og peberfrugt/agurk.

Frokost:
En tomat, ½ avocado, en revet gulerod,
noget røget makrel og et æg evt. brød til.

Mellemmåltid :
½ banan og en gulerod, to riskiks og
lidt hytteost med peberfrugt.

Aften:
100-150 gram tilberedte eller rå
grøntsager, magert kød eller fisk,
ris, kartofler eller pasta.
Man behøver ikke vælge det hele, men det
giver et godt billede af, hvor let det faktisk
er at komme op på 600 gram dagligt.
En tommelfinger regel er, at et stykke
frugt giver ca. 100 gram, to tomater er
100 gram, en stor gulerod er 100 gram og
et glas juice tæller for et stykke frugt.
Frugtgrød tæller også med i
de 600 gram om dagen.

domme, fedme og visse kræfttyper. Og
du tilfører din krop en masse vitaminer
og mineraler, kostfibre samt væske.
Held og lykke med alle de herlige
efterårsgrøntsager og gode vaner inden
julefrokosterne for alvor går i gang.
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Lyngsø VVS vokser
– men bliver i byen
Af Karsten Ellehauge Haag
HattingBladet

Siden han var i lære som VVS-rørsmed,
har 30-årige Torben Lyngsø Rasmussen
drømt om at få sit eget firma. Så han
videreuddannede sig til AK-installatør
og VVS tekniker og etablerede for to år
siden Lyngsø VVS. Nu er virksomheden
flyttet i nye, større lokaler på Smedebak
ken.
I begyndelsen havde Lyngsø VVS
base på Stationsvej 36 i Hatting. Her
købte og gennemrenoverede Torben
Lyngsø Rasmussen et hus i 2005. Men
det gik godt for den flittige og sympati
ske sanitetsmand. Så godt, at han hurtigt
fik brug for flere hænder og mere plads.
I dag er virksomheden Lyngsø VVS
flyttet til lokaler på Smedebakken 8 i
Hatting – og staben er udvidet, så der
nu er to ansatte foruden Torben.
- Det var utrolig heldigt, at vi faldt
over lokalerne på Smedebakken, siger
Torben Lyngsø Rasmussen. Der er jo
ikke så mange muligheder, når det
gælder erhvervslokaler i Hatting – og vi
ville under ingen omstændigheder væk
fra byen.
Den lokale VVS-mand kommer op
rindeligt fra Vrønding, men han har
altid haft sin gang i Hatting, hvor han
tidligere har været aktiv i idrætsforenin
gens gymnastikafdeling.
- Jeg håber, Lyngsø VVS kan holde
resten af min tid på arbejdsmarkedet,
siger Torben Lyngsø Rasmussen. Jeg har
tidligere været ansat ved et VVS firma
med godt 50 ansatte i nærheden af Vejle.
Dengang var jeg tekniker. Mit arbejde
bestod i at regne tilbud ud og løse tekni
ske problemer, og det har givet mig en
god baggrundsviden. Men drømmen
om eget firma har været i mine tanker,
siden jeg var lærling. Faget har altid

Allerede som lærling drømte Torben Lyngsø Rasmussen om at få sit eget firma. Drømmen blev
virkelig i 2005, og med de nye lokaler på Smedebakken, er han klar til yderligere vækst.
fanget min interesse, og min lyst til at
kunne sætte egne standarder endte altså
med at være større end lysten til at være
ansat i et stort firma.
Selvom medierne i et samstemmende
ramaskrig har råbt om krise i flere må
neder, så er det ikke noget, man mær
ker hos Lyngsø VVS. I hvert fald ikke
endnu.
- Vi arbejder ikke så meget med ny
byggeri, siger Torben Lyngsø Rasmus
sen. Og det er jo især det, der er gået i
stå. Vi beskæftiger os hovedsageligt med
renoveringsopgaver, serviceopgaver,
udskiftning af kedler, alternativ energi
osv. Vi har alle typer kunder, lige fra
store virksomheder inde i industriom
rådet, til renoveringsopgaver på strand
vejsvillaer og udskiftning af pakninger,
når fru Hansens vandhane drypper.
Selvom det er en stor opgave, så for
søger den lokale vand-mand hele tiden
at følge med udviklingen i forhold til
energi og miljø.

- Der sker hele tiden så meget inden
for det område, fortæller Torben Lyngsø
Rasmussen. Så det er svært at være 100
procent ajourført. Men er der noget nyt,
vi ikke har hørt om, er vi altid klar på at
lytte og lære, og er der tvivl, så finder vi
en løsning.
Når Torben Lyngsø Rasmussen ikke
arbejder – hvilket vil sige alt for sjældent
– så elsker han at komme en tur ud på
golfbanen. Han er selvskreven deltager
ved den årlige Hatting Cup, som mere
end noget andet er lig med hygge og
samvær. Og ind imellem bliver der også
tid til kæresten, som oprindeligt kom
mer fra Randers, og som mangler et år
af sin uddannelse til lægesekretær. Der
er endnu ikke parkeret nogen barne
vogn foran privaten på Smedebakken
8 – men den situation er den lokale
vandmand særdeles villig til at ændre
på. Om nogle år vel at mærke! Lige
nu bliver alle kræfter lagt i at opfostre
Lyngsø VVS.
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Ny hjemmeside
& Stoker
anlæg
– samme
arme
web-adresse
tilation

1. januar er det to år siden HattingBladet
gik i luften med sin egen hjemmeside
www.hattingbladet.dk.
Desværre mistede vi vores fantastiske
web-master, Peter Karbo, som flyttede
til Nr. Snede med sin familie. Og han
viste sig svær at erstatte, så hjemme
siden er trods vore gode intentioner og
ambitioner stille og roligt sygnet hen.
MEN!!!!
Nu har Hans Appel - it-et-ellerandet-mand hos Jyske Bank i Silkeborg
og grupperådsformand hos KFUMspejderne i Hatting, samt medstifter af
HattingBladet og medlem af redaktions
gruppen - taget kampen op mod CMS,
HTML, PMS og hvad det nu ellers hed
der. Og med lidt assistance fra Karsten

ke med en pris...
081 3766

700 Horsens

dk • lyngsøvvs.dk

Sådan ser den kalender ud, som du kender fra hattingbladet.dk. På den
nye hjemmeside kommer kalenderen til at ser helt anderledes ud.
Haag – manden, der fire gange om året
giver HattingBladet sit flotte udseende
og ellers slår sine professionelle folder
som redaktionssekretær på Århus Stifts
tidende – er det minsandten lykkedes at
give www.hattingbladet.dk nyt liv. Og
et nyt look. Vi håber, du hurtigt væn
ner dig til at finde rundt, når den først

går i luften. Der vil stadig være alt det
du kender fra den eksisterende hjem
meside – dvs. onlinekalender, booking
af forsamlingshuset, køb og salg, debat,
bustider, telefonnumre på de lokale
håndværkere og forretningsdrivende,
de forskellige foreninger og på byens
institutioner mm.

Aut. VVS-installatør
Torben Lyngsø Rasmussen

7561 3766 • 2081 3766
Smedebakken 8 • 8700 Horsens
lyngsoevvs@lyngsoevvs.dk • lyngsøvvs.dk
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Hatting Borgerforening

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@profiber.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

Dagplejebørnene elsker at bygge huler og køre på scooter, når
de mødes i forsamlingshuset en gang om ugen.

Motorbøller med ble
Hvis nogle tror, at Hatting
forsamlingshus kun huser folk over en vis
alder, tager de godt og grundigt fejl.
Af Kirsten Laursen
Borgerforeningen

Hver onsdag formiddag kommer der
nemlig ca. 50 personer ned i salen. Det
er byens 10 dagplejermødre og deres
små rollinger. Når alle er forsamlet, be
gynder de med at spise et stykke mad.
Herefter bliver der slæbt scootere frem.
Scooterne har garage i forsamlings
husets baglokale. Den store sal er ideel
til ræs. Allerede her bliver de meget
unge mennesker ”trænet” af deres
dagplejemødre til ungdomslivets vilde
jagter. Måske de i teenageårene nogen af
dem, vi bander lidt over, når de kommer
kørende på de rigtige scootere. Nu ved
I, at grundstenen bliver lagt i forsam
lingshuset. De hygger sig og bliver også
trænet motorisk, så helt skidt er det ikke.
Vi sætter trods alt pris på, at de små
poder kan holde balancen på de rigtige
scootere senere i livet.

Andre af børnene bliver huleboere
for en stund. Hulerne fremkommer ved,
at husets borde bliver stillet frem og
henover lægges store tæpper. Så alt i alt
fremkommer der en hel lille by på gul
vet med ræs i gaderne.
Sidst på formiddagen ryddes der op
og alle indtager deres middagsmad. Når
man er to-tre år gammel, er det dejligt,
efter en hård formiddag, at kunne blive
liggende i sin barnevogn og sove, når
man kommer hjem igen til dagpleje
moderens hus.
Endnu flere fødder af blandet stør
relse kommer til huset hvert efterår,
når der bl.a. holdes bedsteforældredag.
Her er der ca. 90 mennesker samlet en
formiddag i forsamlingshuset. I år blev
dagen indledt hos Bie´s gård, hvor der
blev samlet kastanjer, dels til bordpynt
og dels til leg. Dagplejemødrene fortæl
ler, at der er rigtig god opbakning til
denne dag.
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Det er udelukkende bedsteforældre,
der er inviteret til bedsteforældredag –
men, men, men… forældre og søskende
bliver ikke snydt. Hvert år bliver der
nemlig også holdt høstfest. Denne af
ten er for forældre og søskende. Så er
der endnu flere fødder af endnu flere
forskellige størrelser, der møder op i
forsamlingshuset. I år var der ca. 100
personer samlet. Aftensmaden er et rigt
udvalg af, hvad hvert enkelt forældrepar
kan præstere. Der arrangeres et stort
”ta´ selv bord” af alle de retter, som hver
familie har medbragt. Så kan det vist
ikke blive meget bedre!
Endnu et traktement står dagplejerne
for, nemlig den årlige juletræsfest. Her
er det udelukkende de små og deres
forældre. Der skal jo også være plads til
juletræet. Her hygger man sig med de
traditionelle juleting. Alt i alt må man
sige, at der foregår en del i efterårs/
vinter perioden. Til foråret arrangeres
der fastelavn. Det er dog kun for de små

børn og dagplejemødrene.
Hver fredag er alle børnene igen
samlet. Her er det dog i skolens gym
nastiksal. Det er sandelig et hårdt job at
være helt ung i dag, men de kan jo lige
så godt vænne sig til det. Og dagpleje
mødrene….. de må arrangere og tilrette
lægge. Alt sammen til fælles bedste.
Det er dejligt, at så mange forskellige
aldre benytter forsamlingshuset. Helt fra
de allermindste henover folkedanserne,
der også tæller ca. 70 personer en gang
om ugen, til de ca. 20 pensionister, der
spiller kort hver mandag eftermiddag.
Og sidst – men ikke mindst - er der
det, vi (næsten) alle kan deltage i, nem
lig borgerforeningens arrangementer.
Se omtale af Nytårstaffel og Forårsfesten
andetsteds. Den største indtægtskilde
kommer dog fra alle de fester, der bliver
holdt på lørdagene. Forsmlingshuset er
stort set udlejet hver weekend.

Med skrubbe
og sæbevand
Som annonceret i sidste nummer af
HattingBladet, er vi nogle stykker, der
har været i krogene i forsamlingshuset.
Bestyrelsen havde inviteret til ”ren
gøringstaffel” med indlagt aftensmad
henover tre hverdage i slutningen af
september. Bestyrelsen blev bistået af en
lille men trofast skare alle dagene. Hvis
man skal sætte procenter på i forhold til
sidste års tilsvarende arrangement, som
løb af stablen en enkelt hel lørdag, kan
vi kun være tilfredse. Over 100 procent
fordobling af deltagere. Alt i alt fem eks
tra personer, som skal ha’ mange tak for
deres store indsats. Der blev lagt i blød
og nede på knæene, var vi også. Vi synes
selv, at det gamle hus er rent og pænt og
alt står på sin rigtige plads. Vi håber, det
bliver påskønnet.
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KFUM-Spejderne

Mødeaftener
Alle møder holdes
i Spejderbyen
Overholm 13, Hatting
Bævere (0. og 1. kl):
hver tirsdag kl. 17.30-19.00
Ulve (2. og 3. kl.):
hver mandag kl. 16.00-17.30
Junior+Trop (4.-7. kl.):
hver tonsdag kl. 18.00-19.30
Seniortrop (8. kl. og op):
hver mandag kl. 18.00-19.30

Kontaktpersoner
Formand for grupperådet:
Hans Appel - 75 65 30 28
Bævere:
Stanley Sivertsson
- 50 73 62 12
Ulve:
Randi Henriksen - 75 65 37 77
Junior + Trop:
Michael Jacobsen - 20 25 55 98
Anja Ipsen - 75 65 37 10
Seniortrop:
Anja Ipsen - 75 65 37 10
Randi Henriksen - 75 65 37 77

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 afleveres
på Hatting Centret,
eller du kan ringe
til Edith på
tlf. 75653078 eller
Lilly på tlf. 75653357

Rasmus, Trine og Mette i fuldt indianerornat. Mon de aflægger ed på altid at ville være glade, grønne spejdere?

Lederskifte hos de grønne
Af Anja Ipsen
gruppeassistent

Ved spejderårets begyndelse efter sommerferien
gennemgik Hatting-spejderne et lederskifte. Vi
vil her kort beskrive, hvem vi er, og hvad vi står
for, når det handler om spejderarbejdet i Hat
ting.
Vi er en blandet flok af begge køn, og med ca.
20 års aldersspænd.
Michael Jacobsen er valgt som ny gruppe
leder, og Anja Ipsen er gruppeassistent. Der
udover arbejder Michael og Anja sammen som
ledere for gruppens junior- og trops-spejdere,
svarende til børn fra 4. klasse og til og med 7.
klasse.
Lene Jørgensen kendes også fra Hatting Kir
kes kor. Hun er pt. i England i forbindelse med
sit studium, men er ellers leder for vores yngste
spejdere i gruppen; bæverne. Vi glæder os til jul
– både fordi det er jul, men allermest, fordi det
er omtrent på den tid, vi håber på Lenes hjem
komst.
Stanley Sivertsson har heldigvis turdet kaste
sig ud i at tage styringen, mens vi må undvære
Lene. Han er godt hjulpet af nogle af vores unge

ledere: Mette, Trine, og Rasmus fra Lund. Stan
ley er selv far til tre spejdere, og har været med
på flere lejre, så spejderlivet er ikke fuldstændig
ukendt for ham. Tusinde tak til Stanley, fordi
han tog udfordringen op - det havde været
svært for os at klare os uden ham.
Randi Henriksen leder som tidligere ulvene.
Randi har god assistance af nogle af gruppens
unge mennesker. Derudover er Randi også le
der for vores lille seniortrop sammen med Anja.
”Senior” lyder lidt gammelt – men spejderne
går i 8. klasse, så det skulle nok nærmere hedde
”teenage-troppen”.
Vores ældste spejdere er ved at etablere en
såkaldt klan, med Trine Ipsen som leder. Klanen
har fået supplement udenbys fra, da et par spej
dere eller tre fra Lund gruppe også deltager

Tak for indsatsen
Vi vil meget gerne sige tak for den store opbakning, som vi har fået fra de forældre, som også
er med i spejderarbejdet/grupperådet som forældrerepræsentanter, tak for positiv modtagelse
også ved andre "spejderforældre" - og ikke mindst
en meget stor tak til Hans Appel, grupperådsformand, som vi har trukket hårde veksler på,
mens vi arbejdede på at få gruppen "omlagt".
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Kontaktannonce
Som det nok kan ses, deltager de fleste
af os i møder flere gange om ugen. Det
kan man jo godt sige, at vi selv har
valgt – men vi er også godt klar over, at
hvis vi skal brænde for sagen, uden at
brænde ud, så er det en rigtig god ide,
hvis vi bliver flere voksne. Glædeligt nok
bliver vi nemlig flere børn og unge!
Vi vil derfor gerne indrykke
denne lille kontaktannonce:

Hvor er du?
Du er et menneske, som trives sammen
med børn, og som har et godt humør.
Du er ung eller gammel, har selv
børn – eller du kan bare lide dem!
Du har et glimt i øjet, og kan grine
med os i medgang og modgang

Du foretrækker forklaringer, forståelse og
overbærenhed frem for sure irettesættelser
Du tager ikke dig selv alt for højtideligt
– men kan til gengæld være sikker
på, at vi vil tage dig alvorligt
Du har lidt tid, som du vil bruge på nogle
dejlige børn og unge, sammen med
nogle omgængelige og glade voksne.
Prøveperiode med mulighed for ”flugt”
tilbydes gerne – og du er ikke forpligtet
til mere, end hvad du selv synes du
har plads til. Kig ned til os, og prøv
ganske uforpligtende at være med til et
møde – vi skal nok give en kop kaffe!
Hvis du gerne vil vide mere, så er
du velkommen til at ringe på tlf.
75653710, Anja, eller evt. sende mail
til: anjaspejder@hotmail.com

Du tror på, at voksnes glæde og
engagement er måden at motivere børn på
Du kan se det lyse i (spejder-)livet,
også hvis/når tingene kører en smule
skævt, eller regnen falder tungt.

Både Randi, Stanley, Anja, Michael og
Lene er nok, set med børneøjne, nogle
af ”de gamle”. (Det ved vi så godt selv
at vi ikke er, for spejdere bliver netop
aldrig gamle!) Men: Heldigvis tæller
gruppen også en flok vidunderlige og
engagerede unge mennesker, som yder
en uvurderlig indsats i vores arbejde
med børnene.
Uanset alder og erfaring i spejder
livet, så har vi alle noget til fælles: Vi er
spejderledere, først og fremmest fordi vi
trives i selskab med børn – og spejder
arbejdet er en god og meningsfuld måde
at være sammen på.
Vi har stor respekt for børns forskel

ligheder, og det er altid en ekstra stor
glæde, når vi oplever, at børnene selv
finder ud at, at man har brug for alle i en
spejderpatrulje. Hvad den ene ikke kan
klare, kan den anden – og på den måde
kan man jo endnu mere i fællesskab
end alene. Det gælder heldigvis også de
voksne spejdere – og vi har stor fornøjel
se af at hjælpe hinanden, så vi sammen
kan gøre spejderarbejdet endnu bedre.
Vi vil gå glade til vores spejdermøder
og se, at også børnene går glade derfra.
Vi lægger derfor stor vægt på at have en
god omgangstone, alle imellem. Grup
pens uofficielle målsætning er, at vi vil
være den gladeste gruppe i Danmark!

Nyt fra
spejderne
Af Hans Appel
Grupperådsformand

Begyndelsen på denne sæson blev lidt
turbulent, da der blev skiftet ud i le
dergruppen. Det betød, at vi med kort
varsel flyttede rundt på nogen af møde
tiderne for enhederne (se de nye tider i
venstre spalte). Det gav til gengæld den
positive sidegevinst, at vi ikke har så
mange møder tirsdag, hvor der også er
både gymnastik og håndbold.
Det er mit indtryk, at vi trods om
rokeringen har fået en god start, og der
venter helt sikkert stadig spejderne gode
og spændende oplevelser.
I begyndelsen af september holdt
vi ekstraordinært gruppemøde, hvor
eneste punkt på dagsordnen var valg
af ny gruppe leder. Michael Jakobsen
blev valgt som leder og Anja Ipsen blev
gruppeassistent. Den nye ledergruppe
har arbejdet med værdier, der skal være
kendetegnende for samarbejdet mellem
lederne og spejderarbejdet med vores
børn. Der er lagt et stort arbejde i det, og
jeg ser frem til, at vi kan have et godt og
positivt spejderarbejde i Hatting grup
pen.

Horsens Afdeling
Jessensgade 1
8700 Horsens
Telefon 45 12 20 50
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Nyt fra kirken
Nyt menighedsråd
Menighedsrådsvalget blev i Hatting afviklet som aftalevalg,
og følgende personer blev valgt:
Erhardt Nielsen, Gedhøjen 53
Bodil Juul, Grønhøjvej 12
Grethe Laursen, Eriknauervej 8
Gunnar Fogh, Overholm 18 B
Lone Langgaard, Eriknauerrvej 53
Tove Schack-Nielsen, Korningvej 24
Suppleanter er:
Arne Jacobsen, Eriknauervej 57
Grethe Hansen, Stationsvej 7

Besøg fra Tanzania - igen
Som led i konfirmandundervisningen får Hatting Sogn igen
i år besøg af en ung fra den kristne kirke i Tanzania. Det sker
søndag 25. januar ved gudstjenesten i Hatting Kirke kl. 19.
Årets konfirmander er også med - både i planlægning og
afvikling af denne gudstjeneste.
Desuden medvirker kirkens band.
Efter gudstjenesten går vi i konfirmandstuen, hvor vores
gæst – som i skrivende stund stadig er ukendt - fortæller om
sit liv i Tanzania. Konfirmanderne står for en lille café.

Fantastiske fortællinger

Det nye menighedsråds valgperiode begynder 1. søndag i
advent 2008 og strækker sig frem til 1. søndag i advent 2012.

Børnekor
Børnekoret er med ved følgende gudstjenester:
Søndag den 23. november kl. 9.30
Søndag den 18. januar kl. 9.30
Søndag den 22. februar kl. 19.00

Voksenkor
Hatting Kirkes voksenkor nu synger sammen igen og som
hidtil under ledelse af Inge Burchardt.
Koret øver hver onsdag kl. 19.00 – 21.00 i konfirmandstuen.
Sæsonen strækker sig frem til foråret 2009 - engang midt
i marts – og du kan stadig nå at være med. I Hatting Kirkes
voksenkor synger enhver med sit næb. Her er det sangglæden
og fællesskabet, der er i højsædet. Så bare mød op, hvis du har
lyst til to timer med masser af livs- og sangglæde.
Prisen for deltagelse: 300 kr.
Undervejs i sæsonen deltager koret i to gudstjenester.
Den første er: 1. søndag i advent, 30. november kl. 19.00.

1. søndag i advent
Søndag 30. november, første søndag i advent, er der gløgg
og æbleskiver i konfirmandstuen efter gudstjenestesten, som
begynder kl. 19.00.

Julekoncert
Årets traditionsrige julekoncert finder sted onsdag 17. decem
ber kl. 19.
Igen i år kan du komme i julestemning med masser af skøn
julemusik – fra kirkens børnekor, voksenkor og band. Kirkens
band spiller en række gospel- og julenumre, koret synger tre
sange og voksenkoret giver et enkelt nummer. Herefter slutter
vi af med fællessang.

Mandag 2. februar 2009 kl. 19.00 kommer Birgitte Arendt og
holder sit foredrag ”Tusind og en nat – og så nu i aften”.
Det er Hatting menighedsråd og Y-mens klubben i Hatting,
der står bag arrangementet, hvor alle er hjerteligt velkomne,
og hvor der vanen tro er fri entré.
Birgitte Ahrendts fortælleaften er en hyldest til fantasien,
der kan gøre selv en mødding til en blomstrende have. En fan
fare for den fantastiske fortælling, der giver os mod til at leve.
Aftenens fortælle-cyklus består hovedsagelig af 1001 Nats
Fortællinger, men
rummer derudover
brudstykker fra
bl.a. Jan Kjærstads,
H.C. Andersens,
Søren Kierke
gaards, Benny
Andersens, Niels
Hausgaards og
Astrid Lindgrens
forfatterskaber.
Fantasi er en
livsbetingelse, og
fantasi og virkelig
hed løber ind over
hinanden, selvom
vi ofte bilder os
ind, at det, vi kalder eventyr, foregår udenfor den virkelighed,
vi lever i til daglig. Men det er forkert. Den fantasifulde fortæl
ling er hentet ud af virkeligheden, og vi er alle sammen med i
en fantasifuld historie ved at være til. Lige nu, lige her er vi en
del af den – på liv og død.

Konfirmation 2010
Der er konfirmation i Hatting Kirke søndag 2. maj 2010. BE
MÆRK ÅRSTALLET!
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Gudstjenesteliste

Hatting Kirkes personale

Sognepræst

Anna Sofie 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 fridage

Anna Sofie Orheim Andersen holder
ferie i uge 7. (fra den 1. februar - 7.
september).
Embedet passes i denne 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: bibo@profibermail.dk

Kirkesangere

Ulla Andreasen
Tlf. 86 53 13 81

Ulla Møller

Tlf. 75 64 43 18

Organist

Peter Emil Ryom

E-mail: peterryom@ofir.dk

Menighedsrådet
Menighedsrådets møder er åbne
for alle. De afholdes i konfirmand
lokalet kl. 19.00. I efteråret afholdes møder på følgende datoer:
Tirsdag 9. september
Tirsdag 7. oktober
Tirsdag 4. november

Erhardt Nielsen

Formand

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

Gunnar Fogh

Kasserer

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

Kontaktperson

Inga Bie

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

Tove Schack-Nielsen

Kirkeværge

Tlf. 75 67 48 00
E-mail: schack-nielsen@dlgtele.dk

November

Søndag 9. kl. 11.00
25. s. e. trin. v. DSI
Søndag 16. kl. 11.00
26. s. e. trin.
Afslutning for juniorkonf.
Tirsdag 18. kl. 13.30
Gudstjeneste på
Hatting Centret
Søndag 23. kl. 9.30
Sidste s. i kirkeåret.
Kor. Kirkekaffe
Søndag 30. kl. 19.00
1. søndag i advent.
Voksen-kor

December

Søndag 7. kl. 11.00
2. s. i advent v. DSI
Søndag 14. kl. 9.30
3. s. i advent.
Musikgudstjeneste.
Torsdag 18. kl. 10.00
Julegudstjeneste
for før-skolebørn
Søndag 21. kl. 9.30
4. s. i advent
Onsdag 24.
kl. 10.00 Juleaften
Hatting Centret
kl. 15.00 Juleaften
kl. 16.30 Juleaften
Torsdag 25.
kl. 9.30 Juledag
Søndag 28. kl. 19.00
Julesøndag v. DSI

Anna Sofie 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

Januar

Torsdag 1. kl. 16.00
Nytårsdag
Søndag 4. kl. 11.00
Helligtrekongers
søndag v. DSI
Tirsdag 6. kl. 13.30
Gudstjeneste
Hatting Centret
Søndag 11. kl. 9.30
1.s.e.h.3 k. Kirkekaffe
Søndag 18. kl. 9.30
2. s.e.h.3 k.
Søndag 25. kl. 19.00
3. s.e.h.3 k.

Februar

Søndag 1. kl. 16.00
Kyndelmissegudstjeneste.
Spejderne medvirker
Søndag 8. kl. 11.00
Septuagesima v. DSI
Søndag 15. kl. 11.00
Seksagesima v. DSI
Tirsdag 17. kl. 13.30
Gudstjeneste
Hatting Centret
Søndag 22. kl. 19.00
Fastelavn. Kirkekaffe

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

Hatting Autoservice
v/Preben Andersen
Overholm 24 B • Hatting
8700 Horsens
Tlf. 75 65 33 95 • mobil 40 20 33 95

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

Alle former for reparation
Klargøring til syn

A4 Annonce

PODER
CYKLER & KNALLERTER
Allégade 7, 8 7 0 0 H o r s e n s , T : 7 5 6 2 5 3 0 5 w w w . p o d e r - c y k l e r . d k

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

Cykler gennem
CYKELCENTER

ÅR

Professionel service, råd og vejledning
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Sved for
en sag

For andet år i træk blev der i slutningen af
august afviklet Sved for en sag i Hatting
Det er menighedsrådet, der står bag
arrangementet, og deltagergebyrerne
gik igen i år ubeskåret til skoleelever i
Phnonm Penn i Cambodia.
Efter løbet blev der solgt vand og
frugt fra en bod i præstegårdens gårds
plads – den fungerer som både start- og
målområde.
54 friske deltagere i alle aldre svedte
sig til i alt 3221 kr., som nu er sendt til
Cambodia, hvor de bliver ”vekslet” til
velgørenhed.
- Det lyder måske krævende at svede
for en sag, fortæller sognepræst Anna
Sofie Andersen. Men som arrangør har
det vist sig at være en meget taknemme
lig opgave.
- Alle aldersklasser bakker op om
initiativet, og det er mit indtryk, at de,
der er med, er mennesker som kan lide
at gå en tur, løbe eller cykle. Sved for en
sag gør det muligt at gøre noget, man
kan lide, og som andre kan have glæde
af. Det er vist det, man i dag kalder en
"win-win situation".
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Hatting Idrætsforening

Hovedformand

Steen Lauridsen
75 65 36 85
ullasteen@stofanet.dk

P.t. Ingen
Dorthe Christensen
30 59 04 05
stampemolle@mail.dk
Finn Nabe-Nielsen
23 69 27 05
fnabe@mail.tele.dk

Kasserer
Sekretær

Badminton

Ulla Lauridsen
75 65 36 85
ullasteen@stofanet.dk

Fodbold (senior)

Bent Erik Larsen
75 65 30 90
bela@stofanet.dk

Fodbold (ungdom)

Drengeformand:
Flemming Jensen 75 64 49 73
Pigeformand:
Kurt Skov 75 64 21 19

Folkedans

Alice Mikkelsen
75 69 10 69
aamikkelsen@hotmail.com
Line Juul
75 65 35 54
lijuul@stofanet.dk

Hatting IF
uden fodbold
Af Steen Lauridsen
Formand for Hatting IF

Næstformand

Gymnastik
Håndbold

Gitte Nielsen
75 65 32 24
n.h.n@mail.tele.dk
Dan Erik Jensen
75 65 30 45
jensen_dan@mail.tele.dk

Tennis
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Den dramatiske overskrift kræver en nær
mere forklaring:
Hatting IF har gennem mange, mange år
været repræsenteret i fodbold - såvel inden
for som uden for lokalområdet. Og i den for
bindelse tænker jeg spille
mæssigt og ledelsesmæssigt.
Der har ligeledes altid
været en fodboldrepræsen
tant i Hatting IF’s hoved
bestyrelse.
HIF har indgået fornuftige
aftaler med Torsted Idræts
forening f.s.a. ungdoms- og
senior-fodbold – og inden
for begge afdelinger udføres
der et flot og velfungerende
arbejde, hvilket ikke mindst kan ses på det
sportslige område – MEN:
Fodbold er ikke mere repræsenteret i HIF’s
hovedbestyrelse!
Det finder jeg yderst problematisk og fru
strerende.
Årsag og virkning? Tjahh… virkningen
er beskrevet, men jeg kender desværre ikke
årsagen.
Ifølge den eksisterende organisationsplan
for HIF, tilbyder vi fodbold, ligesom fodbold
skal være repræsenteret i hovedbestyrelsen.
Og nu til sagens kerne:

1. Tilbyder vi stadig fodbold her i Hatting?
(trænere, ledere m.m. fra Hatting )
2. Kan vi finde en person, der vil være fodbol
dens repræsentant i hovedbestyrelsen?
3. Skal vi fjerne fodbold fra vores organisati
onsplan? ( dvs. vi tilbyder ikke mere fodbold
i Hatting )
Vi har indbudt ledere fra Torsted til drøf
telse af disse punkter, og håber
naturligvis på en fornuftig løs
ning af denne vanskelige – og
mærkelige – situation. Det siger
sig selv, at andre implicerede
personer naturligvis er mere
end velkomne til at blande sig i
denne sag – gerne med direkte
henven-delse til mig.
Jo flere henvendelser, jo
bedre!
Det drejer sig kort og godt
om fodboldens fremtid i Hatting!!
Men bortset fra det, så går det altså rigtig
godt i Hatting Idrætsforening.
Og da dette er det sidste nummer af
HattingBladet i år, vil gerne ønske alle i HIF
og Hatting by en glædelig jul og et godt nytår.

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
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Nyt fra
badminton

Larsen Dinér

God mad til enhver lejlighed
28 78 30 37 • www.larsendiner.dk

Af Ulla Lauridsen
Formand for badminton

Så har vi taget hul på en ny sæson.
Nikolaj Rasmussen står stadig for en inspirerende og hyg
gelig instruktion mandag eftermiddag. Børnene ”klager”
vældigt, når dommen lyder på ”10 armbøjninger,” men det
foregår i en rigtig rar atmosfære, og det er tydeligt, at spillerne
har det sjovt.
Desværre har vi ikke tilstrækkeligt mange børn til et turne
ringshold ( U-11, U-13, U-15 osv. ), men vi tilbyder til gengæld
en del stævner. De fleste er gratis at deltage i, men hvis man
udebliver uden meget gyldig grund, må forældrene betale
stævnegebyret.
Mandag 15. december er sidste træningsdag før jul. Denne
dag skiller sig ud, idet Nikolaj vil stå for ”anderledes badmin
ton” – og jeg selv vil sørge for den berømte ”mega-slikpose.”
I voksenafdelingen er status pt., at vi har fire turneringshold
– nemlig senior, veteraner 35/40, veteraner 45 og veteraner
55/60.
Der er stadig ledige timer til badminton i hallen. Er du in
teresseret, så se på opslagstavlen i hallen eller ring på tlf. 75 65
36 85. Der er også mange ledige timer i skolens gymnastiksal.
Årets julestævne finder sted 30. november med masser af
spil, rart samvær og flotte præmier til alle.
BEMÆRK! Der er opstillingsmøde til badmintonafdelin
gens udvalg 19. februar kl. 19-20 i klubhuset i hallen.

Malerfirmaet
Feldt & Lerager
Heidi

Tina

60640560

27100205

E-mail: feldtlerager@mail.dk

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

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

Udlejning af:
Havefræsere
brændekløvere
plænetraktor
mejselhammer
plæneklipper
blandemaskine
buskrydder
rullestillads
pælebor
minigraver
motorsav
flere trailere
flishuggere
plænelufter/mosfjerner

Freelance entreprenør

SKIPPER
v/Egon Henneberg

• TV inspektion
• Kloak
• Rotteskader
• Beton, jord,
belægning, sokler m.m.
Ring og hør

40 98 32 74

Fax 75 65 35 83
Oensvej 7, Hatting, 8700 Horsens
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Nyt fra gymnastik
Af Line Juul
Formand for gymnastikafdelingen

Gymnastiksæsonen er kommet rigtig
godt i gang, og det er en fornøjelse at
gense kendte ansigter. Et stort velkom
men til alle nye gymnaster. Holdene er
fyldt rigtig godt op, hvilket er en stor
motivationsfaktor for vores instruktører.
Alle nye som gamle redskaber bliver
flittig brugt og der findes stor kreativitet
blandt instruktørerne. I denne tid bruger
mange instruktører deres fritid på inspi
rationskurser.
Desværre måtte vi lukke junior-aero
bic holdet pga. manglende tilslutning
- til stor ærgrelse for de fem junior-piger,
som havde meldt sig til. I gymnastik
afdelingen synes vi også, det er ærger
ligt, at Hattings junior-piger går glip af
et top-tunet program, fed musik og en
super motiveret instruktør.
Et stort og tilbagevendende positivt
problem for gymnastikken i Hatting er,
at der kæmpes om pladerne i vores alt
for lille gymnastiksal. Men det er vist
ønsketænkning at håbe på en politisk
beslutning, der fører til udvidelse af en
gymnastiksal opført i 1940.

Så længe I kan grine sådan piger, så er der ikke syre nok i lårene endnu! Der er - heldigvis god plads til et godt grin, når man dyrker gymnastik i Hatting IF.
Efteråret går snart på hæld og vi nær
mer os juletiden. Sæsonen slutter med
udgangen af uge 50.
Husk at der er opstillingsmøde i
gymnastikafdelingen torsdag 20. januar.
Det er kl. 19.30 i klubhuset i hallen. Og
husk også, at uden udvalg – ingen gym

nastik. Hvis du mener, det er vigtigt, at
gymnastikken fortsætter i Hatting og i
gode rammer, så mød op og hør, hvor
dan du kan bidrage og hvad vi har af
visioner for fremtiden. Måske er besty
relsesarbejde i gymnastikafdelingen lige
noget for dig.

Nyt fra håndbold
Af Sandra Juhl Jørgensen
Håndboldafdelingen

Så er håndboldsæsonen for alvor kom
met i gang, og mange hold har allerede
taget hul på kampe og turnering. Vi er i
håndboldafdelingen rigtigt glade for at
se, at så mange nye spillere har fundet
vej til hallen. Især på børneholdene, som
træner torsdag eftermiddag fra 15-16, er
der stor tilslutning. Mere end 30 børn er
mødt op til sæsonstart – det er da flot!
Den store tilgang af nye spillere gør,
at vi har været ude at investere i nye

spillerdragter og bolde. For at få ordent
lig plads til vores ting, er der snart nye
boldkasser - og dermed flere siddeplad
ser – på vej i hallen. Vi er i fuld gang
med at søge fonde og legater og håber
på lidt støtte den vej rundt.
I begyndelsen af oktober holdt vi
med stor succes et trænerkursus i Hat
ting hallen. Kurset foregik i samarbejde
med DGI, og det var på mange måder
en udbytterig lørdag, så i det tidlige
forår vil et lignende kursus blive stablet
på benene.
Desuden har fire medlemmer af

håndboldafdelingen deltaget i et kursus
i DGI regi, som handlede om, hvor
dan vi som bestyrelse udfører lovligt
foreningsarbejde.
Husk at der er opstillingsmøde til
håndboldafdelingen tirsdag 2. december
kl. 20.00 i hallen. Hvis du har lyst til at
gi’ en hånd med, så mød op. Vi har altid
brug for hænder, der kan hjælpe med
forskelligt praktisk arbejde – eller måske
er du bare interesseret i at høre, hvad vi
arbejder med.
Vi ses!

Alt i tømrer- og
snedkerarbejde

NY
TRAILER

Rådgivning/projektering
Nybyg/ombyg
Vinduer/døre/udestuer
Fritidshuse for den kræsne

�������������

SKOV A/S
����������������������
���������������������������������������
���������������������������������

v/Martin og Ole Skov
Smedebakken 10 • Hatting • 8700 Horsens
Tlf. 75 65 35 88
www.oleskov.dk

1

AMALIELUND MAD
v/ Henrik og Pernille
Tlf.: 75 61 51 26
amalielund@amalielund.dk
www.amalielund.dk

så kig ud eller
klik ind på:
www.trailercenter.dk
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Europæisk danseglæde
Folkedanserne fra
Hatting IF havde en
fantastisk tur, da
de endnu engang
deltog i den årlige
Europeade, som
denne gang foregik
i Martigny i det
sydlige Schweiz
Af Willy Sewerin
Folkedans

Turen tog sin begyndelse en tidlig søn
dag morgen. Hønsene var knap nok
stået op, da chauffør Henning Wulff
hentede turens i alt 47 deltagere i Hat
ting og Løsning. De sædvanlige mæng
der af bagage blev stuvet ind i bussen og
så gik turen ellers sydpå ca. 1.050 km., til
byen Colmar i Frankrig.
De første dage havde vi valgt at se lidt
nærmere på en af Frankrigs kønneste
vinområder. Alsace er kendt for de man
ge hyggelige byer fra middelalderen og
den berømte vinrute, Route de Vin og så
har de en vidunderlig madkultur.
Vi havde valgt at bo tre nætter i
maleriske Colmar. Hotel Colbert, som
vi boede på lå ca. 2 minutters gang fra
centrum.
Dagen efter ankomsten lagde vi ud
med en byvandring, hvor vi så alle de
smukke gamle velholdte bygninger og
”den lille Venedig”.
Om eftermiddagen kørte vi tur i Vo
geserne, hvor vi kunne nyde synet af
bjerget Le Linge, hvor der under Første

Festligt, folkeligt og fantastisk med de imponerende alper i baggrunden.
Verdenskrig blev udkæmpet et blodigt
slag mellem franske og tyske styrker
med mere end 10.000 faldne.
Om tirsdagen bugtede bussen sig ad
snoede veje, mens vi gennem ruderne
kunne nyde synet af de endeløse rækker
af vinmarker.
Vi besøgte en vingård, hvor vi var til
vinsmagning. I alt tre slags vin blev det
til – og en svingom. Man er vel folke
danser. Vi så også den gamle borg Haut
Koeningbourg.

Europeade nummer 45
Da onsdag morgen oprandt, var vi
klar til at køre de ca. 300 km. til turens
egentlige mål – byen Martigny, hvor vi
skulle deltage i den årlige internationale
folkedanserfest – Europeaden. Det var
nummer 45 af slagsen.
Vi blev indkvarteret på en skole i
byen Vernayaz ca. 5 km. fra Martigny.
Det var en næsten ny skole. Vores
gruppe blev delt i tre store klasseværelser.

Ved hvert værelse var der to toiletter,
og i bygningen ved siden af var der ba
derum, både til kvinder og mænd med
12 brusere i hver og en kraftig hårtørrer,
som hang på vægen.
Om aftenen gav byen vin til alle, der
blev indkvarteret på skolen - alt det vi
havde lyst til at drikke.
Der blev også indkvarteret en gruppe
fra Valencia og Normandiet, som vi
dansede sammen med flere aftener,
når vi kom hjem fra arrangementerne.
En aften ved midnatstid blev vi også
inviteret til smagsprøvning hos gruppen
fra Valencia, som havde lavet paella i et
overdækket cykelskur. Det smagte bare
rigtig godt.
En anden aften gik vi over gaden til
en kløft, hvor der blev spillet klassisk
musik.
Vi skulle ikke betale noget for at se
kløften, fordi vi boede i byen.
Om torsdagen gav vi opvisning i
midtbyen om eftermiddagen, inden den
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Nyt fra
folkedans
Af Gudrun Mikkelsen
Folkedans

Knud Vignum Jensen som smørklatten i en portion risengrød - med en Inga i hver af sine hænder. Den ene er Inga Bank Jensen, den anden er Inga Midtgaard.
officielle åbning af Europeaden samme
aften. Åbningen foregik på Amphi
théâtret, som er en flot gammel arena.
Vi skulle sammen med Horsens og
Omegn afgive fire par hver, til at bære
Europeadeflaget ind på arenaen.
Derefter skulle vi starte den første
opvisning sammen med Horsens og
Omegn og Fårup folkedanserne.
Om fredagen tog vi med morgentoget fra Vernayaz. Vi kørte igennem
flotte landskaber, og toget stoppede
ved alle små byer, vi kom til. Vi kørte til
byen Chamonix, som var en dejlig by
med ishuler inde i bjerget. Derfra tog
vi med en lift, som næsten gik lodret
mod Mont-Blanc til ca. 4.000m højde.
Der var bare så flot. Vejret var med sol
og næsten ingen skyer. Hele dagsturen
var en fantastisk oplevelse og vi var først
tilbage igen ved godt 18 tiden. Så tog vi
bussen og kørte til spisning og derefter
til koraften.
Om lørdagen gav vi en opvisning i
Forum om formiddagen og om efter
middagen var der optog gennem byen.
Der var bare så mange glade mennesker
mødt op på hele ruten.
Om søndagen var der afslutning
af Europeaden med opvisninger på
Amphithéâtret.
Mandag var det så blevet tid til at stu
ve bagagen ind i bussen endnu engang.

Herefter gik turen til byen Alfeld midt i
Tyskland, hvor gruppen overnattede på
hotel Krone i den smukke og velholdte
middelalderby. Og tirsdag aften kunne
en flok glade, trætte og oplevelsesmætte
dansere så atter sætte foden på jysk jord.
Næste år skal Europeaden afholdes i
Litauen i byen Klaipéda, og Hatting IFs
folkedansere har allerede et luksus pro
blem med 10 personer på venteliste.

Mageløse Martigny
Det var nogle særdeles tilfredse dansere,
der vendte hjem fra årets Europeade i
Schweiz. Serviceringen af de godt 5000
deltagere var i top. Frokosten var forskellig
hver dag. Middagsmaden var varm og
veltilberedt, og der opstod ingen køer.
- Vi fik en førsteklasses behandling,
understreger Willy Sewerin fra Hatting
Ifs folkedansere. Hjælperne på den
skole, hvor vi var indkvarteret, gjorde et
stort stykke arbejde for os alle. Der var
pænt rengjort hele tiden, morgenmaden
var pænt tilberedt med frisklavet, god
kaffe og bordene var dækket op med
dækservietter og blomster. Vi kunne få
alt det kaffe og brød mm., vi havde lyst
til og når vi rejste os fra bordet, blev
der tørret af og lagt ny serviet og bestik.
Og ikke nok med, at der var fri vin til
alle, da vi ankom til skolen. Vi fik også
12 flasker rødvin med til hjemturen.
Efter hjemkomsten har Hattings
folkedansere da også sendt ros
og takkehilsen til både skolen
og værterne i Martigny.

Så er vi i fuld gang med en ny sæson,
og igen i år er der en fantastisk stem
ning i salen, når musikken spiller op
mandag aften kl. 19.30.
Danserne har mulighed for at
møde op allerede kl. 19 for at øve sig,
og vi kan i år mønstre seks-syv kva
driller. Det synes vi er rigtig flot.
To kvadriller var i aktion, da der
blev holdt ”Dansens dag” midt i sep
tember.
Det var DGI Sydøstjylland, der
havde arrangeret et par timers dans i
Horsens, Vejle og Kolding – og pub
likum havde mulighed for at flytte
fødderne til mange forskellige slags
dans, herunder folkedans.
Udover de to kvadriller deltog
Hatting IFs folkedansere med to spil
lemænd, og det gik lystigt for sig på
det lille torv i Bytorv Horsens, hvor vi
havde fået tildelt 20 minutter.
Vi fordelte tiden sådan, at vi gav
opvisning de første ti minutter og fik
gæster og publikum til at danse med
de sidste ti minutter.
Det hele gik rigtigt godt, og vi tror
mange fik gode oplevelser med hjem
den dag.
Vi holder juleafslutning 8. decem
ber og hviler så benene til efter nytår,
hvor vi snører danseskoene igen.
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Glade golfere nød sol og samvær
Vejrguderne viste deres begejstring ved
at byde på fantastisk sensommervejr, da
der blev afviklet Hatting Cup i golf for
tredje gang.
22 oplagte spillere svingede køllerne
på Horsens Golfklubs trimmede plæ
ner. Spillere med et handicap på 41 eller
mindre spillede på 18 huls banen, mens
spillere med et handicap over 41 spil

lede to omgange på ni huls banen.
Det var Niels Petersen og Bent
Gantzhorn, der stod for det vellykkede
arrangement, som igen i år blev bakket
velvilligt op af lokale sponsorer.
Den samlede vinder af årets Hatting
Cup 2008 blev John Petersen. Han vandt
på 18 huls banen foran Torben Lyngsø.
Graham Oakley blev nummer tre.

På par 3 banen vandt Peter Thyssen
foran sin hustru Kirsten Thyssen. Ikke
særlig galant Peter. Nummer tre blev
Ulla Lauridsen, mens pur-unge Chri
stoffer Astrup - søn af Café Golferts ku
linariske makkerpar, Henrik og Pernille
Astrup Jensen, - blev nummer fire.
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Vi leverer løsninger for kloakering i det åbne land.
Entreprenør og landbrugsarbejde udføres.

Niels Bie Maskinstation
aut. kloakmester
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Hatting Centret – aktiviteter frem til nytår
Den sidste torsdag i hver
måned kl. 9.30 er der
strikning til Mother Teresa.

NOVEMBER

Temadage: Julehygge med
nisser, engle m. m.

Mandag 10. kl.12:00
Serveres der ”Mortens Rapand"
Tirsdag 11. kl.19:00
Bankospil
Tirsdag 18. kl. 13.00
Mos-tur med centerrådet
Torsdag 20. kl.13.30
Stensballe Harmonikaklub underholder
(25 kr. inkl. kaffe m. brød)
Torsdag 20. kl.19.00
Skakaften i Hatting Skakklub.
Alle er hjertelig velkommen
Tirsdag 25. kl. 13.30
20 kroners julepakke-banko.
Onsdag 26. kl.10:00
Vi bager Hattings bedste småkager.
Tag dem med hjem!
Lørdag 29. kl.10:00 - 15:00
Hatting Centrets julemarked

DECEMBER

Temadage: Julehygge med
nisser, engle m. m.

Onsdag 3. kl.11:30
Julefrokost
(Tilmelding senest 30. november)
Tirsdag 9. kl.10:00
Vi smøger ærmerne op og laver konfekt,
(marcipan leveres til små penge)
Tirsdag 9. kl.19:00
Julebanko med ænder og rødvin
Onsdag 10. kl.10:00
Vi ”tryller” med juledekorationer
sammen med Centerrådet
Torsdag 11. kl.10:00
Vi fortsætter med ”trylleriet”
Tirsdag 16. kl.13:00
Juletur med Centerrådet
Torsdag 18. kl.13:30
Julefilm på stort lærred:
Se venligst opslag på Hatting Centret
Mandag 24. kl.10:00
Julegudstjeneste
v/sognepræst Anne Sofie Andersen
Onsdag 31. kl.19:00
Fælles nytårs-smørrebrød i Cafeen
(Husk bestilling i køkkenet).

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 - 14.30
En tur på løbebåndet i motionslokalet
med Helge Aagaard
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. 12.30-14.15
”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

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.

Hver torsdag

Kl.10.30
Motion og en tur på løbebåndet med Pelle

Hver fredag

Kl. 13.00
En go’ snak og portvin med
Agnes eller Pelle
Kl. 13.00
Styrketræning v/fælles hjælp

Ændringer og aflysninger
Se venligst den ugentlige menu- og aktivitetsplan
for evt. ændringer og aflysninger
eller ring til Aktiviteten på tlf. 76 29 46 86 eller 76 29 46 87.

Tlf. 75 65 31 32
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Firma
Silkeborgvej 44

Rædersgade 4

Adresse
Horsens

Horsens

By
45 12 20 50

75 65 39 99

75 62 16 44

Telefon

amalielund@mail.tele.dk

horsens@advodan.dk

E-mail

www.amalielund.dk

www.advodan.dk/horsens

Hjemmeside

21

27

Side

13

Amalielund Mad
Horsens

13

Jessensgade 1

www.danskebank.dk

Danske Bank

www.bullerskloak.dk

19

28

Hatting Murerforretning

Hatting Motorservice

Hatting Flaskecentral I/S

Hatting EL

Hanstedvej 61

Kirkebakken 37

Overholm 24B

Stationsvej 90

Oensvej 31

Storegade 2

Hatting

Hatting

Horsens

Hatting

Hatting

Hatting

Hatting

Hatting

75 65 39 90

75 65 36 22

75 65 35 99

75 65 32 66

75 65 33 95

75 65 30 40

75 65 31 81

75 65 31 07

hts-brianjensen@mail.dk

mail@hattingthermoglas.dk

hatting_flaskecentral@mail.dk

hatting-el@hatting-el.dk

etvinduer@mail.dk

www.hatting-flaskecentral.dk

www.hatting-el.dk

www.etvinduer.dk

24

27

24

Ejendomsmæglerfirmaet Riishøj

Hatting Thermoglas ApS
Storegade 25

75 61 37 66

75 65 33 74

Bygaden 68

Oensvej 7

Hatting

Hatting

Stensballe

Hatting

75 65 35 88

75 65 34 00

75 65 79 06

40 98 32 74

olsen.olsen@mail.tele.dk

www.horsens-tomrerforretning.dk

28

9

19

5

24

18

2

www.karstenkoks.dk

www.olsenplant.dk

21

19

www.trailercenter.dk

21

27

2

27

www.oleskov.dk

mail@oleskov.dk

www.vpm-hatting.dk

www.toemrerstuen.dk

www.superbrugsen.dk/hatting

post@vpm-hatting.dk

mail@toemrerstuen.dk

stensballe@trailercenter.dk

www.hattingmaskinstation.dk

lyngsoevvs@lyngsoevvs.dk

www.larsendiner.dk

18

2

21

15

19

15

Hatting Tømrer- og Snedkerforretning
Stationsvej 86

Hatting

25

buller@bullerskloak.dk

www.fynbo-as.dk

www.riishoej.com

75 65 38 32
ef@fynbo-as.dk

pr@agriteam.dk

76 26 58 00

75 65 31 88

75 65 32 89

Hatting

Hatting

Hatting

Eriknauer

Storegade 4

75 65 38 30

75 65 36 00

Eriknauervej 65

Smedebakken 20
Hatting

Eriknauer

Annasmindevej 22

Annasmindevej 4

Bullers Kloakservice

Entreprenørfirmaet Eigil Fynbo A/S
Præstemarksvej 1

Dan Vidar’s Murerforretning

Hatting Autoservice

ET Vinduer-døre ApS

Hatting VVS ApS

Hatting

www.hattingtermoglas.dk

Horsens Tømrerforretning A/S

Smedebakken 8

Klerkevænget 20

Skipper Freelance Entreprenør

Storegade 10

niels-bie@stofanet.dk

19
75 65 30 32

16
Horsens

40 56 63 82

ptmb@get2net.dk
Hatting

75 65 31 28

feldtlerager@mail.dk

Horsens

75 65 39 73

75 62 53 05

Allégade 7

Hatting

60 64 05 60

horsens-tomrerforretning@mail.dk

Lyngsø VVS

Larsens Diner
Malerfirmaet Feldt & Lerager

Beringsvej 38a

Østerhåbsvej 80

Hatting

Mosquito Cykelcenter
Karsten Koks

Niels Bie’s Maskinstation

Oensvej 69

Præstemarksvej 1

Stensballe Trailercenter

Smedebakken 10

Olsen & Olsen Plant

OK Kiosken

SuperBrugsen Hatting

75 65 33 99

75 65 30 85

Tømrerfirmaet Skov A/S

Hatting

Hatting

25

Bødkervej 4

75 65 31 32

Stationsvej 75

Hatting

Vagn Pedersen Værkstøjs- og Maskinfabrik

Storegade 11

Tømrerstuen
Vangs Bageri
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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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“Cykelhandleren er
specialist i cykler.
Hvad tror du vi
er specialister i?”

STOREGADE 10 - HATTING - 8700 HORSENS
TLF. 75 65 30 06
Mandag - fredag
Lørdag
Søndag

9.00 - 19.00
9.00 - 19.00
9.00 - 19.00

ÅBNINGSTIDER:

BYEN’S BILLIGSTE BENZIN
SAMT

APOTEKSSALG
TIPS & LOTTO
VARETURE / FREDAG
Advokat Børge Jørgensen, Medlem af Danske BOLIGadvokater

DERUDOVER KAN VI TILBYDE:

ADVODAN er Danmarks største advokatkæde med mere end 50 kontorer. ADVODAN.dk

ADVODAN Horsens
Rædersgade 3, 2.
8700 Horsens
Telefon 75 62 16 44
www.advodan.dk
horsens@advodan.dk

STEDET HVOR VI NÆSTEN STÅR PÅ
HOVEDET FOR DIG HVER DAG ! ! !

I HATTING

EJENDOMSMÆGLERFIRMAET RIISHØJ

Ønsker De at sælge eller købe.
KONTAKT
Ejendomsmæglerfirmaet Riishøj, der
har 20 års erfaring ved salg af gårde,
lystejendomme og villaer.

SPECIALE:
• Gårde
• Lystejendomme

Se mere på www.agriteam.dk

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

/

AS

•
•
•
•
•
•
•

• NYE TERMORUDER
• R E PA R AT I O N S A R B E J D E
• SERVICEARBEJDE FOR
VIRKSOMHEDER &
BOLIGFORENINGER
• FORSIKRINGSSKADER
• INDBRUDSSKADER UDBEDRES

OMBYGNING
I S TA N D S Æ T T E L S E
TILBYGNING
TA G A R B E J D E
NYE VINDUER & DØRE
NYT KØKKEN
N Y E G U LV E O G L O F T E R

Administration & kontor:

Stationsvej 86, 8700 Horsens
Fax. 75 65 39 97

TØMRERMESTER

Hans Andersen

horsens-tomrerforretning@mail.dk

•

Værksted:

Overholm 38, 8700 Horsens

www.horsens-tomrerforretning.dk

