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

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

Dit hold i ryggen
75 65 33 99

IndustriService

Hotline · Partner · Agentur

Øget efterspørgsel på vores IndustriService

VP IndustriService
- dit hold i ryggen!

Værktøjs- og Maskinfabrik a/s

VAGN PEDERSEN

IndustriService
75 65 33 99

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

Vil du vide mere om, hvad du kan forvente - og forlange - af 
VP IndustriService, så kontakt os på telefon 75 65 33 99. 
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Alt i tømrer- og 
snedkerarbejde

Få et godt tilbud

Maskin-
afslibning 
af gulve 
og trapper

Hatting Tømrer & Snedkerforretning Aps
v/tømrer & bygningskonstruktør Brian S. Jensen

Tlf: 75 65 35 99 – 40 89 41 79   Fax: 75 65 35 94

www.hattingtoemrerogsnedker.dk

redaktion • redaktion@hattingbladet.dk

Hans Appel | Mejerivej 20 | Hatting | 75 65 30 28 
Brian Leth Sørensen | Eriknaurvej 15 | Hatting | 75 65 33 45 
Ansvarshavende redaktør:
Sinnet Ellehauge Haag | Korningvej 23 | Hatting | 75 65 38 58 

Annoncer • annoncer@hattingbladet.dk

Jørgen Madsen | Vesterhåbsvej 6 | Hatting | 75 65 35 05

Web-master • webmaster@hattingbladet.dk

Hans Appel | Mejerivej 20 | Hatting | 75 65 30 28

HattingBladet
- udgives af: Hatting IF, Meninghedsrådet 
for Hatting Sogn, Hatting Borgerforening,  
KFUM-Spejderne i Hatting

Tryk: Offset Hjørnet, Hornsyld

Oplag: 1300 styk
kontakt: blad@hattingbladet.dk
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Af sinnet Ellehauge Haag 
redaktør  af HattingBladet

En aften i begyndelsen af december 
dumpede denne dejlige mail ned 
i indbakken hos HattingBladets 
 redak tionsgruppe. 

Kære folk bag Hattingbladet!

Her sidder en gammel Hatting-bonde, 
bosat i Kalundborg, en aften i december  
og lider lidt af hjemstavnslængsel.
Så søger man på "Hatting"  
og finder sådan en fantastisk, 
fyldig og flot hjemmeside.
Hvor dejligt at se, at der er 
så meget liv i - og bliver gjort 
sådan et stort arbejde for fortsat 
at holde liv i - min kære hjem-
stavn! 
Tillykke til hele Hatting med alle jer  
ildsjæle, der holder Hattingbladet i gang!
Og god jul!

Hilsen den landflygtige Hattingborger
Elsebeth Dyekjær Kruse 

Vi kan glæde den landflygtige Elsebeth 
Dyekjær Kruse med, at hun siden års-
skiftet har kunnet klikke sig ind på en 
opdateret hjemmeside med nyt  
design. Adressen er den samme – 
www.hattingbladet.dk

Elsebeth Dyekjær Kruse er ikke 
den eneste landflygtige Hattingbor-

ger, der sætter pris på HattingBladets 
hjemmeside. For nylig mødte jeg en 
herboende mand, som fortalte, at hans 
78-årige  søster emigrerede til Norge for 
mange år siden. Hun har stor glæde af 
at kunne følge med i livet i og omkring 
Hatting via hjemmesiden. 

Den slags små historier vil vi gerne 
høre flere af. Så tøv ikke med at  
sende en mail til HattingBladets  
redaktionsgruppe på adressen:  
redaktion@hattingbladet.dk, hvis du 
ligger inde med lignende historier. 

Eller andre sjove, spændende, 
skøre eller seriøse historier, vi 
skal kende. 

Da vi for fire år siden etab-
lerede HattingBladet, var det 
i første omgang fordi, vi syn-
tes, det var fjollet, at kirken og 
idrætsforeningen brugte både 

penge og menneskehænder på at ud-
give og omdele to forskellige blade. 

Ved at forene kræfterne lykkedes 
det at give den lokale kommunikation 
et pænt løft. Ud over den rationelle am-
bition om at spare ressourcer og hæve 
kvaliteten, havde vi også et ønske om 
at styrke fællesskabet, sammenhængs-
kraften og initiativrigdommen i vores 
lokalsamfund. 

Det ønske har vi stadig, og en mail 
som den fra Elsebeth Dyekjær Kruse 
giver os troen på, at vi arbejder i den 
rigtige retning.

Bladet binder bånd

Næste nummer 

HattingBladet udkommer næste 
gang i midten af maj. Deadline 
for indlevering af stof til næste 
nummer er onsdag 8. april.
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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.
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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
kl 19.30
Skakaften i Hatting Skakklub 
(Kun ulige uger)

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

Hatting Centret – aktiviteter frem til nytår

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.

Af sinnet Ellehauge Haag,
redaktør af HattingBladet

Programchef ved Danmarks Radio, 
Mette Bock, var på hjemmebane, da hun 
talte ved HattingCentrets traditionsrige 
nytårskur. Hun er født og opvokset i 
Horsens.

-Vi er meget beærede over, at du vil 
tage dig tid til at besøge os i dag. Ikke 
mindst når man tænker på, at du skal 
være med til at indvie DRs ny og meget 
omstridte koncertsal i morgen. 

Sådan indledte den daglige leder af 
HattingCentret, Pelle Nilsson, sin vel-
komst til taleren ved årets nytårskur, 
Mette Bock. Men den 51-årige program-
chef ved DR mente bestemt, at det var 
hende, der skulle være beæret. 

- Jeg er født og opvokset i Vær Sogn, 
og jeg bor stadig i Horsens, selvom jeg 
har mit daglige virke i DR Byen. Jeg 
ved, at Hatting er en aktiv by og altid 
har været det, og jeg er rigtig glad for, at 
jeg måtte komme her i dag, lød det med 
overbevisning fra den smilende og vel-
oplagte programchef. 

Den lokale charmeoffensiv blev afløst 
at et godt fortalt og muntert indlæg om 
vores allesammens DR, som alle har en 
stærk mening om. Ikke nødvendigvis en 
positiv mening. 

- Et gammelt mundheld siger, at den 
man tugter, elsker man. Så vi må være 
højt elskede hos Danmarks Radio, er-
klærede Mette Bock og fik smilet frem 
på de mange fremmødtes ansigter. 

Selvom DRs ledelse ofte må lægge 
ører og indbakke til mange drøje huk 
og harske kommentarer, så kan det ikke 
være helt skidt, det de foretager sig i den 
store medievirksomhed, der beskæftiger 
ca. 3000 medarbejdere. En måling viser 

nemlig, at hver eneste dansker fra spæd-
barn til olding i gennemsnit bruger knap 
tre timer dagligt i selskab med DR. 

- P4 er rent faktisk den mest aflyttede 
radiokanal i verden, hvis man måler 
på antallet af lyttere pr. indbygger i de 
enkelte geografiske områder, fortalte 
den synligt stolte programchef, som 

lovede, at DR fortsat vil lægge sig i selen 
for at være garant for, at kvaliteten er i 
top, hvad enten det er underholdnings-
programmer, drama, dokumentar eller 
netjournalistik, der produceres. 

DR chef gjorde kur 
til Hattings borgere

Et godt grin styrker både helbredet og 
livskvaliteten. Så dagens taler, Mette 
Bock, havde givetvis en gavnlig virkning 
på den lokale folkesundhed, for hun 
fik latteren frem flere gange.

Formanden for Centerrådet, Elly Madsen, og HattingCentrets daglige leder, Pelle Nielsson, 
glæder sig begge over opbakningen til et arrangement som den traditionsrige nytårskur.  
Og de understreger, at ALLE er velkomne på HattingCentret.

Programchef ved Danmarks Radio, 51-årige 
Mette Bock, er født og opvokset i Vær Sogn. 
I Mettes familie kan man tilsyneladende godt 
lide at sidde på ”øretævernes holdeplads”. 
Hendes lillebror hedder Anders Samuelsen og 
er nybagt leder af partiet Liberal Alliance. 

hattingbladet.dk

Du kan se flere billeder fra den årlige 
nytårskur på hattingbladet.dk

FEBrUAr 
Hver onsdag, maling  
på lærred og træ (ikonmaling) 
Onsdag 4. kl. 19.00
Kortspil (whist ) v/ Connie Jensen & Sigrid 
Olesen. Alle er hjertelig velkommen
Torsdag 5. kl. 13.30
20 kroner̀ s pakkebanko
Tirsdag 10. kl. 19.00
Bankospil
Torsdag 12. kl.  13.30
Underholdning af ”De Gode Gamle Dage”
Torsdag 12. kl. 19.00
Skakaften i Hatting Skakklub. 
Alle er hjertelig velkommen
Tirsdag 17. kl. 13.30
Gudstjeneste v/ sognepræst 
Anna Sofie Andersen
Onsdag 18. kl. 13.30
Salg fra Tøjgalleriet 
Onsdag 18. kl. 19.00
Kortspil (whist ) v/ Connie Jensen & Sigrid 
Olesen. Alle er hjertelig velkommen
Onsdag 18. kl. 19.00
Generalforsamling i Hatting 
Sogns Lokalhistorisk Arkiv
Torsdag 19. kl. 13.30
Spillefilm på stort lærred: Manon og 
kilden (Se opslag på Hatting Centret)
mandag 23. kl. 10.00
Fastelavnsfest med Børnehaven Solstrålen
mandag 23. kl. 13.30
Fastelavnsfest for Seniorer
Onsdag 25. kl. 18.00
Generalforsamling i Centerrådet. 
Der serveres gratis aspargessuppe 
inden generalforsamlingen
Torsdag 26. kl. 9.30
Vi strikker på livet løs til Mother Teresa
Torsdag 26. kl. 13.30
Spillefilm på stort lærred:  
(Se opslag på Hatting Centret)
Torsdag 26. kl. 19.00
Skakaften i Hatting Skakklub. 
Alle er hjertelig velkommen

 MArTs 
Med Centerrådet ”Ud i det blå” 
se opslag på Hatting Centret
Tirsdag 3. kl. 13.30
Gudstjeneste v/ sognepræst 
Anna Sofie Andersen
Onsdag 4. kl. 13.30
Det nye Centerråd inviterer alle 
på gratis kaffe m. brød
Onsdag 4. kl. 19.00
Kortspil (whist )  
v/ Connie Jensen & Sigrid Olesen
Tirsdag 10. kl. 19.00
Bankospil
Torsdag 12. kl. 13.30
Spillefilm på stort lærred:  
(Se opslag på Hatting Centret
Torsdag 12. kl. 19.00
Skakaften i Hatting Skakklub. 
Alle er hjertelig velkommen

Tirsdag 17. kl. 13.30
20 kroner̀ s pakkebanko 
Onsdag 18. kl. 19.00
Kortspil (whist ) v/ Connie Jensen & Sigrid 
Olesen Alle er hjertelig velkommen
Torsdag 19. kl. 13.30
Musikalsk eftermiddag m. 
Hatting kirke Band
Tirsdag 24. kl. 9.30 - 13.30: 
Tur til Engelbrecht́ s Musikgalleri 
i Ansager – Pris 100 kr.
Onsdag 25. kl. 10.00
Hatting Centret inviterer alle til at lave 
deres egne påskedekorationer m.m.
Torsdag 26. kl. 9.30
Vi strikker på livet løs til Mother Teresa 
Torsdag 26. kl. 19.00
Skakaften i Hatting Skakklub. 
Alle er hjertelig velkommen

aPrIL
med Centerrådet ”ud i det blå”. 
se opslag på Hatting Centret
Onsdag 1. kl. 11.30
Påskefrokost, Tilmelding senest 30. marts
Tirsdag 14. kl. 13.30
Gudstjeneste v/sognepræst 
Anna Sofie Andersen
Tirsdag 14. kl. 19.00
Bankospil
Onsdag 15. kl. 19.00
Kortspil (whist ) v/ Connie Jensen & Sigrid 
Olesen Alle er hjertelig velkommen
Torsdag 23. kl. 13.30
Marie Louise Olsson for tæller 
om Mother Teresá s arbejde
Torsdag 23. kl. 19.00
Skakaften i Hatting Skakklub. 
Alle er hjertelig velkommen
Tirsdag 28. kl. 13.30
20 kroner̀ s pakkebanko 
Onsdag 29. kl. 19.00
Kortspil (whist ) v/ Connie 
Jensen & Sigrid Olesen
Torsdag 30. kl. 9.30
Vi strikker på livet løs til Mother Teresa 
Torsdag 30. kl. 13.30
Spillefilm på stort lærred:  
(Se opslag på Hatting Centret)

MAj 
Med Centerrådet ”Ud i det blå” 
se opslag på Hatting Centret
Torsdag 7. kl. 19.00
Skakaften i Hatting Skakklub. 
Alle er hjertelig velkommen
Tirsdag 12. kl. 19.00
Bankospil
Onsdag 13. kl. 19.00
Kortspil (whist ) v/ Connie Jensen & Sigrid 
Olesen Alle er hjertelig velkommen
Tirsdag 12. kl. 13.30
Gudstjeneste v/sognepræst 
Anna Sofie Andersen
Torsdag 14. kl. 13.30
Forårskoncert med Horsens Pensionist 
Orkester (25 kr. incl. kaffe m. brød)
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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

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

En rejse tilbage i tiden
           Af Aase Thyssen

Hatting sogns Lokalhistorie

Hatting Sogns Lokalhistorie er byens lokalhistoriske forening, 
som husker historien for dig og for dine efterkommere. Smid 
ikke din historie i skraldespanden. Kom hellere på besøg i 
lokalarkivet og aflever det, du gerne vil have bevaret.

Det er nu engang således, at det, der kan findes i kirke-
bøger, folketællinger og på tinglysningen, er datoer og facts. 
Hvis disse facts skal blive levende, skal der ord og små no-
titser på. Og det sørger Hatting Sogns Lokalhistorie for. Vi 
indsamler vi og arkiverer gamle dokumenter og skrifter om 
byens og sognets historie. 

Lokalarkivet har til huse i kælderen under HattingCentret. 
Der er åbent den første tirsdag i hver måned fra kl. 19 til 21 – 
bortset fra juli og august. Der er skiltet med pile og vi har kaffe 
på kanden.

I arkivet finder du bl.a. en stor samling gamle fotos, hvoraf 
en del hænger på væggene i arkivet. Her er medlemmerne af 
de gamle Sogneråd tilbage til 1871 foreviget, og her er billeder 
af Hatting gamle skole, kirken og præstegården, som det så 

ud, da togskinnerne 
næsten gik igennem 
præstens bolig.

Der er billeder af 
gamle gårde i Hatting, 
huse og butikker, som 
de så ud, da de var i 
brug. Der er kortmate-
riale om, hvor de gamle gårde lå i Hatting før udflytning. 

Herudover er der registreret en del dokumenter, som er 
indleveret af byens borgere. Der er gamle kirkebøger, folke-
tællinger, og litteratur om Hatting. Der er ca. 20 bøger med 
gamle avisudklip, og de er bestemt ikke uinteressante. Sidst, 
men ikke mindst, er der et lille museum med bl.a. et gammelt 
skomagerværksted.

Vi har også fået en del materiale indleveret, som vi ikke kan 
lokalisere. Måske er det dig, der kan fortælle en historie om 
materialet? Uanset hvad, så kig forbi. Det er naturligvis gratis 
at besøge arkivet.

Lokalhistorisk Arkiv

Lokalarkivet i Hatting er placeret 
i kælderen under HattingCentret, 
smedebakken 1, Hatting.
Arkivet har åbent den første 
tirsdag i måneden fra kl. 19-21. 
Der er lukket i juli og august. 

Det er bl.a. gamle fotos som dette, du kan se i lokalarkivet i 
Hatting. Huset i forgrunden er Storegade 6, som nu er revet 
ned. Bagest kan man skimte det, der i dag er SuperBrugsen.

v/ Ole Tinghuus
Lindholm 47
8700 Horsens

murerfirmaet@tinghuus.info

4017 2668

TINGHUUS
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Af sinnet Ellehauge Haag
redaktør af HattingBladet

Da menighedsrådet og idrætsforeningen for fire år siden  
"fusionerede" sine to blade - "Sport i Hatting" og "Kirkenyt" 
- var hovedtanken at skabe et blad, som kunne være "hele 
byens blad". 

Det mener vi i høj grad er lykkedes med HattingBladet.
Den første tid var præget af mange praktiske udfordringer. 

Hvordan skulle bladet se ud? Hvem skulle betale? Hvem 
skulle dele det ud? Hvordan med annoncørerne? Hvem skulle 
levere stof til bladet? Og mange andre ting.

Nu kører alt dette heldigvis i en god, fast rutine. Så nu har 
vi fået overskud til at kigge på vores organisering.

Vi har tidligere - af praktiske grunde - hørt hjemme under 
idrætsforeningen, og vi er meget glade for, at foreningen har 
villet "huse" os, mens vi fik fast grund under fødderne. 

Redaktionsgruppen har imidlertid vurderet, at vi som hele 
byens blad bør være en organisatorisk del af hele byens  
forening - Borgerforeningen. Og Borgerforeningen har heldig-
vis budt os velkommen.

Fra 1. januar i år er HattingBladet derfor hjemmehørende 
under Borgerforeningen som et selvstændigt udvalg med fuld 
selvbestemmelse i forhold til både økonomi og redaktionelle 
spørgsmål. 

Vi glæder os meget til samarbejde og håber, det vil blive til 
gavn for byen og dens borgere.

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

HattingBladet.dk  
- version 2.0

Af Hans Appel 
webmaster

Ved årsskiftet gik den nye version af 
www.hattingbladet.dk i luften. Hvis du 
ikke allerede har været inde og snuse, 
så fat musen og tjek resultatet. I redak-
tionsgruppen er vi selv godt tilfredse 
med resultatet, så det håber vi også, I er. 

Hvis hjemmesiden skal forblive le-
vende og sjov at besøge, så skal der hele 
tiden være lidt nyt at komme efter. Intet 
er for småt. En fantastisk solnedgang 
over byen foreviget med mobiltelefonen 
på vej hjem fra arbejde. Et videoklip fra 
din datters bryllup i Hatting Kirke. Bil-
ledet af den nyfødte og en lykønskning. 
Det eneste krav er, at det skal handle 
om Hatting og Hattings borgere. Du 
skal ikke sidde og gemme dig og tænke 
”ej, det er vist ikke noget særligt”. Ud af 

busken og send et billede, et par ord, en 
lykønskning eller et videoklip til web-
master@hattingbladet.dk 

En del af indholdet på den ny version 
af hjemmesiden stammer fra den tidli-
gere version. Det nye er at:
• Kalenderen på forsiden hele tiden 

viser de først kommende aktiviteter 
• Man kan se korte videoklip
• Man kan se billedegallerier
• Man kan se en oversigt over, hvilke 

huse der er til salg i Hatting
• Man kan få RSS-feeds – dvs. direkte 

besked, når der sker noget nyt på  
 hattingbladet.dk

I skrivende stund arbejder vi også på at 
få teknikken omkring et debatforum på 
plads. Måske er det allerede sket, når du 
læser dette. 

Du kan jo lige tjekke…  
på hattingbladet.dk

HattingBladet i nyt samarbejde Sikker 
levering

Af sinnet Ellehauge Haag
redaktør af HattingBladet

Da HattingBladet blev født i foråret 
2006, indgik vi en aftale med HA 
Grafisk om at dele bladet ud. Det 
gik fint, indtil HA’erne pludselig 
varslede en voldsom prisstigning 
og en generel forringelse af vil-
kårene for omdeling.

Nu var gode råd bogstaveligt 
talt dyre. Hvad Søren skulle vi 
gøre?

Så var det, vi fik den – synes vi 
selv – gode idé at spørge Y-mens 
klubben i Hatting, om det ville 

sørge for omdeling af bladet. Mod be-
taling naturligvis.

Det ville Y-mændene – og damerne – 
gerne. Og omdelingen fungerer upåkla-
geligt. Bladets distributionsansvarlige, 
Hans Appel, melder, at han stort set ikke 
får nogen henvendelser om ”udeblevne 
blade”.

Og som en ekstra gevinst så bliver 
de penge, som Y-mens klubben samler 
sammen i årets løb – herunder beløbet 
fra HattingBladet – givet tilbage til vel-
gørende formål. Både lokalt og nationalt. 
Så det er vist, hvad man på moderne 
udenlandsdansk kalder en ”win-win” 
situation.

Deadlines i 2009 

stof til Hattingbladetet nr. 2 – 2009 
skal afleveres senest 8. april. bladet 
udkommer den første uge i maj.
stof til Hattingbladetet nr. 3 – 2009 
skal afleveres senest 19. juli. bladet 
udkommer den anden uge i august.
stof til Hattingbladetet nr. 4 – 2009 skal 
afleveres senest 18. oktober. bladet 
udkommer den anden uge i november.lyngsoevvs@lyngsoevvs.dk • lyngsøvvs.dk

Aut. VVS-installatør
Torben Lyngsø Rasmussen

7561 3766 • 2081 3766

Smedebakken 8 • 8700 Horsens
lyngsoevvs@lyngsoevvs.dk • lyngsøvvs.dk

Aut. VVS-installatør
Torben Lyngsø Rasmussen

7561 3766 • 2081 3766

Smedebakken 8 • 8700 Horsens

Aut. VVS-installatør
Torben Lyngsø Rasmussen

Smedebakken 8 • 8700 Horsens

7561 3766 • 2081 3766

• Gas
• Fjernvarme
• Oliefyr

• Træ & Stoker anlæg
• Solvarme
• Ventilation

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

lyngsoevvs@lyngsoevvs.dk • lyngsøvvs.dk
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Indkaldelse til generalforsamling

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   
75 65 31 54    
bispv@hotmail.com
Medlem
Carsten Bonde
Teknisk ansvarlig for forsamlingshuset
75 65 34 69
kcbonde@vip.cibercity.dk   
Medlem
Kim Morthorst
Teknisk ansvarlig for forsamlingshuset    
75 65 36 98
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 Borgerforening

Af sinnet Ellehauge Haag
redaktør af HattingBladet

Forsamlingshuset i Hatting er et popu-
lært sted. Hver eneste uge løber, hopper, 
går og danser flere hundrede fødder hen 
over gulvet. Og den livlige aktivitet sæt-
ter sin spor.

- Vi har længe vidst, at gulvet skal 
skiftes, og vi har også gennem et stykke 
tid arbejdet målrettet på at skrabe de 
nødvendige penge sammen, siger Bor-
gerforeningens formand, Peter Thyssen. 
Men nu skal vi simpelthen nå i mål. 
Både fordi gulvet er i en sørgelig stand, 
og fordi vi efterhånden ikke orker at tale 
mere om sagen. 

Indtil videre er det lykkedes at spare 
godt 200.000 kr. op. Det betyder, at der i 
runde tal mangler 100.000 kr. Så det er nu, 
at vi i Hatting skal bevise, at vi kan løfte i 
flok. 

For nylig var programchef ved Dan-
marks Radio, Mette Bock, gæst og taler 
ved HattingCentrets årlige nytårskur. 
Hun er født og opvokset i Vær Sogn og 
slog fast, at hun altid har kendt Hatting 
som en aktiv by. 

Danmarks Radio, som Mette Bock 
repræsenterede, har sin landsdækkende 
Danmarksindsamling. Nu skal vi ha’ 
gang i en Hattingindsamling. Og du 
skal være med.

Hvis du kan spille på banjo, så stil 
dig op foran Brugsen og giv et nummer 
lørdag formiddag. Og husk at medbrin-
ge en gryde, en hat eller en banjokasse, 
hvor glade lyttere kan spytte en skilling 
i. Lad mønterne klinge  i ”gulvgruben”.

Det kan også være, at du bare 
 synes, du vil donere en pengegave til 
”gulvgruben”. Lille eller stor. Det kan 
klares let og smertefrit via netbank. 
Kontonummeret finder du sidst i denne 
 artikel.

Det er ikke for sjov, at Borgerforenin-
gen nu må gå ”tiggergang” hos byens 
borgere og appellere til pengepungen 
og det fælles ansvar. Det er bydende 
nødvendigt med et nyt gulv. Det nu-
værende er slidt i laser og ligger oven 
på den bare jord. Der er ingen isolering, 
og varmen fiser ud. Et gavmildt og helt 
unødvendigt bidrag til den globale op-
varmning. 

- Vi har forsøgt at skaffe pengene på 
anden vis, fortæller Peter Thyssen. Vi 
har søgt både hos forskellige fonde og 
hos kommunen. Men uden nævnevær-
digt resultat. 

Heldigvis ved vi, at borgerne i Hat-
ting ikke sætter sig ned med en pakke 
Kleenex og en rulle tudekiks. Vi læg-
ger hovederne i blød og smøger ær-
merne op. Helt bogstaveligt. For der 
bliver brug for rå muskelkraft, når det 

gamle gulv skal fjernes. Meld dig under 
 fanerne allerede i dag. Gulvgrubens 
gulvbrækkerlaug kan bruge alle de 
hænder, som er villige til at vove en tur 
op af lommen.

Som du måske har læst et andet sted 
i bladet, er HattingBladet fra årsskiftet 
blevet en del af Borgerforeningen. Et 
selvstændigt udvalg med egen økonomi 
og fuld selvbestemmelsesret. Vi har bl.a. 
helt selv bestemt, at vi gerne vil donere 
en skilling til ”gulvgruben”. Det har vi 
kunnet, fordi vi har nogle fantastik tro-
faste og gode annoncører, og fordi, vi er 
så frygteligt dårlige til at bruge penge. 
Vi glemmer simpelthen at bestille østers 
og champagne, når vi holder redak-
tionsmøder.

Hvis du vil følge med i, hvordan det 
går med guldmængden i ”gulvgruben”, 
så læg vejen forbi hattingbladet.dk. 
Hjemmesiden følger løbende udvik-
lingen i indsamlingen. Og husk så at få 
nogen til at optage en lille videosekvens, 
når du står og spiller banjo foran  
Brugsen og send klippet til webmaster 
Hans Appel på mailadressen:  
webmaster@hattingbladet.dk

Giv et bidrag
Eventuelle bidrag til "gulvgruben" vil blive 
 modtaget med taknemmelighed og kan indsæt-
tes på reg. nr. 9877 - konto nr. 5265715739. 

Nu skal der fod på gulvetNytårstaffel - se flere billeder og video på hattingbladet.dk

140 Hattingborgere ønskede hinanden godt nytår i forsamlingshuset. Borgerforeningen 
stod igen i år for det traditionsrige nytårsarrangementet. Der blev trukket fire 
præmier, som var skænket af ejendomsmægler Peder Riishøj og Super Brugsen. 
Silden var sponsoreret af Larsens Diner og rugbrødet var fra Bager Vang.
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Malerfirmaet 
Feldt & Lerager

60640560                   27100205 

Heidi                         Tina 

E-mail: feldtlerager@mail.dk 

Larsen Dinér
God mad til enhver lejlighed

28 78 30 37 • www.larsendiner.dk

Hatting Borgerforening holder 
generalforsamling tirsdag 24. marts 
2009 kl. 19 i forsamlingshuset.

dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning ved Peter Thyssen
3. Fremlæggelse af revideret regnskab

a) Hatting Borgerforening
b) Hatting Forsamlingshus

4. Indkomne forslag:
a) Bestyrelsen foreslår revidering af 
vedtægter. Der er lavet et udkast, som 
kan rekvireres hos sekretæren kirsten 
Pihl Laursen 75653154. I tilfælde af, at 
der ikke ifølge eksisterende vedtægter 
er mødt mindst 2/3 stemmeberettigede 
op, indkaldes der til ekstra ordinær 
generalforsamling tirsdag 14. april 2009.

5. Valg af bestyrelse:
på valg: peter Thyssen,  
anne marie madsen, kirsten skov 
og kim morthors.  
alle modtager genvalg.
Valg af to suppleanter

6. Valg af revisorer:
På valg: Carsten mejer, Lars schou

7. Valg af revisorsuppleant
8. eventuelt

Borgerforeningen er vært ved et 
mindre traktement efter mødet.
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Af sinnet Ellehauge Haag
redaktør af HattingBladet

Hvorfor er der så mange tilskuere og 
så få deltagere i den politiske proces? 
Hvorfor er der så mange, der lader sig 
nøje med, at andre sætter både den 
strate giske og den aktuelle dagsorden 
for det liv, der skal leves i Danmark, 
Europa og Verden?

De spørgsmål har længe både undret 
og bekymret Verner Lund-Jensen. Og 
det har fået den tidligere lærer, forstan-
der, konsulent og forfatter til at skrive 
bogen ”Fra tilskuer til deltager”.

Bogen udkom for nylig på Verner 
Lund-Jensens eget forlag Grundstof. 

Den fortællemæssige ramme om  
”fra tilskuer til deltager” er ni samtaler 
mellem to fiktive personer – den unge, 
kloge og smukke Line, som drømmer 
om at gøre en forskel, men ikke ved 
hvordan, og den modne Simon Peder-
sen, der har oplevet mangt og meget.

Der er uden tvivl mange ligheder 
mellem den fiktive Simon Pedersen 
og den virkelige og særdeles enga-
gerede og Verner Lund-Jensen, som 
mange i Hatting kender som tidligere 
 administrerende forstander for Bygholm 
Landbrugsskole og tidligere fmd. for 
menighedsrådet.

- Fordelen ved fiktive personer er, at 
de hverken kan udspørges, retsforfølges 
eller slås ihjel, siger Verner Lund-Jensen. 
Som læser får du et afmålt indblik i 
deres liv og tanker, resten må du selv 
tænke dig til.

GOOP
Simon Pedersen har gjort sig mange 
tanker om, hvorfor der er så mange til-
skuere og så få deltagere i den politiske 
proces. Dem deler han med den nys-
gerrige, åbne og forandringsparate Line 
i første del af bogen. Her introducerer 
Simon Pedersen bl.a. begrebet ”sig og 
sine”, som kort fortalt handler om, at 

det ligger dybt i den menneskelige na-
tur at hytte sit eget og sine nærmestes 
skind. Det er derfor, det er så vigtigt, at 
et folke styre rent faktisk repræsenterer 
folket og ikke hovedsageligt bygger på 
eliten, som det ifølge Simon Pedersen er 
tilfældet i dag.

Simon Pedersen ønsker forvandling. 
Og forvandling kræver handling. Derfor 
fostrer han i bogens anden del ideen om 
en verdensomspændende bevægelse, 
GOOP.

GOOP står for ”group of ordinary 
people” (en gruppe af almindelige men-
nesker). Det er Simon Pedersens vision, 
at GOOP skal være med til at styrke og 
udvikle folkestyre i så mange lande, 
som muligt. Vel at mærke reelt folke-
styre. Og han er en grundig mand, ham 
Simon. Han har ikke bare en vision. Han 
har også tænkt helt konkrete tanker om, 
hvordan GOOP kan blive en realitet.

Hvis du kunne tænke dig et indblik i, 
hvad disse tanker går ud på, må du læse 
bogen ”Fra tilskuer til deltager”.

Du kan også tjekke hjemmesiden 
www.to-goop.com

”Fra tilskuer til deltager” kan bestilles 
hos forlaget Grundstof på mailadressen: 
goop@profibermail.dk Den koster 220 
kr. + 30 kr. i forsendelse.

AMALIELUND MAD

v/ Henrik og Pernille

Tlf.: 75 61 51 26

amalielund@amalielund.dk

www.amalielund.dk

AMALIELUND MAD

v/ Henrik og Pernille

Tlf.: 75 61 51 26

amalielund@amalielund.dk

www.amalielund.dk

AMALIELUND MAD

v/ Henrik og Pernille

Tlf.: 75 61 51 26

amalielund@amalielund.dk

www.amalielund.dk

1
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Alt i tømrer- og 
snedkerarbejde

Rådgivning/projektering

Nybyg/ombyg

Vinduer/døre/udestuer

Fritidshuse for den kræsne
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SKOVA/S
����������������������
���������������������������������������
���������������������������������
v/Martin og Ole Skov
Smedebakken 10 • Hatting • 8700 Horsens
Tlf. 75 65 35 88
www.oleskov.dk

NY
TRAILER

så kig ud eller 
klik ind på:

www.trailercenter.dk

Verner Lund-Jensen er et kendt ansigt i 
Hatting. Som tidligere forstander for Bygholm 
Landbrugsskole og forhenværende formand 
for menighedsrådet har han ofte været 
med til at præge den offentlige debat. Og 
debat er netop, hvad han håber, at bogen 
”Fra tilskuer til deltager” vil vække.

Verner Lund-
Jensens bog 
er udgivet på 
forlaget Grundstof 
og kan bestilles 
via hjemmesiden 
www.to-goop.com

Fra tilskuer til deltager
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            Af Christina Bech 
sundhedsguide i HattingBladet

Årets første måneder er højsæson for 
slankekure.

At ”gå på kur” er typisk noget forbi-
gående. Det er meget forskelligt, hvilken 
kur man hopper på, og hvor længe man 
holder pinen ud. Jeg kender ikke nogen, 
der synes, det er sjovt at gå på kur. Jeg 
kender til gengæld rigtig mange, der 
ikke når målet om at tabe sig et bestemt 
antal kilo. Eller som måske når målet, 
men hurtigt tager det tabte på igen. Og 
lidt til.

Hvad er det, som går galt? Er det 
 kuren? Er det rygraden? Er det målet? 

Uanset hvordan vi griber det an med 
at ”gå på kur”, så handler det om, hvor-
dan vi ser os selv og hvor motiverede, vi 
er. Find først ud af hvorfor du vil på kur! 
Hvad er målet og hvordan vil du gribe 
det an? Hvor længe vil du være på kur? 
Og hvordan vil du holde det? Hvad er 
konsekvensen, hvis ikke det lykkes?

Det er også vigtigt, at du lægger ud 
med at lære at holde af dig selv, nøj-
agtigt sådan som du er. For hvis ikke du 
holder af dig selv nu, så forsvinder følel-
sen sikkert ikke, selv om du taber 15 kg.

Når du har klarhed over dit mål og 
din strategi og forhåbentlig har lært at 
holde af dig selv, sådan som du er, kan 
du gå om bord i projekt vægttab. Og lad 
mig sige det, med det samme: Der skal 
som regel mere til, end bare lige at spise 
kartoffelsuppe seks gange om ugen i fire 
uger.

Den vigtige motion
Motion er en nødvendighed. Den hjæl-
per dig med at få omdannet noget af det 
overskydende fedt til muskler. Det er 
hårdt i begyndelsen, for der skal knokles 

på i lang tid, før det giver resultater,  
og kroppen er ikke vant til den øgede 
belastning, det er at dyrke motion. 

Mit bud på en rimelig tidshorisont er, 
at du skal træne fire gange om ugen i 
mindst tre måneder, før du for alvor ser 
resultater.

Træning betyder alt fra hurtige gå-
ture, cykelture, svømmeture, til løb, 
dans, hold sport og fitness. Al bevægelse 
tæller ud over det, man har i sit arbejde.

Hvor hårdt det skal være er lidt et 
spørgsmål om temperament. Lidt har 
også ret. Det vigtigste er at holde humø-
ret og motivationen oppe.

Med regelmæssig motion kommer 
der som ekstra bonus også mere energi, 
bedre nattesøvn, mindre stres og bedre 
humør. 

Din appetit bliver sikkert også regule-
ret, så du bliver sulten på de rigtige tids-
punkter og får lyst til at spise det rigtige. 
Et stabilt måltids-mønster giver også et 
stabilt blodsukker. Uden det, kommer 
der let ubalance og trang til at spise det 
forkerte og for meget.

Når du bruger mere energi, end du indtager, så taber du dig. Så enkelt er det. Derfor er 
det vigtigt at få masser af motion, når du vil trimme figuren. Desuden forbrænder muskler 
næsten tre gange så meget energi som fedt. Dermed giver træningen dobbelt bonus.

Hvis du gerne vil tabe dig og forblive slank, 
skal du først og fremmest sørge for at 
holde dampen oppe under dit stofskifte.

Brug dine muskler
Muskler forbrænder 54 Kj/kg per dag, 
mens fedt kun forbrænder 19 Kj/kg per 
dag. Det vil sige at musklerne forbræn-
der næsten tre gange så meget energi 
som fedt. Større muskler betyder større 
forbrænding og dermed øget stofskifte. 
Husk at lidt er bedre end ingenting. Du 
behøver ikke ligne en bodybuilder for at 
sætte skub i forbrændingen!

Spis lidt, men ofte
Du bør spise ca. fem gange om dagen. 
Mange mindre måltider holder forbræn-
dingen i gang. Springer du måltider 
over, sparer kroppen på energien ved at 
sætte forbrændingen ned i lavt gear. 

Spis groft
Kulhydrater er gode. De indeholder kun 
ca. halvt så meget energi per gram som 
fedt. Men hold dig til de grove typer, 
der mætter godt: Grøntsager og groft 
brød. Kulhydrater fra kartofler, kiks og 
hvidt brød er "hurtige" kulhydrater. De 
får blodsukkeret til at stige hurtigt for 
derefter at falde lige så pludseligt igen. 
På den måde kommer du nemt til at 
spise for meget - og kroppen lagrer de 
overskydende kulhydrater som fedt.

Spis proteiner
Proteiner mætter og giver ligesom kul-
hydrater kun ca. halv så meget energi 
per gram som fedt. De findes især i kød 
og bønner. 

Drik vand
Vand er nødvendigt for at alle processer 
i din krop kan fungere - også forbræn-
dingen. Drik ca. to liter vand om dagen 
og husk, at det skal være VAND. Ikke 
sodavand eller saftevand!

Undgå alkohol
Alkohol indeholder lige så meget energi 
per gram som fedt og hæmmer forbræn-
dingen.

Undgå gentagne slankekure
Slankekure går som regel ud på at indta-
ge mindre energi, end din krop har brug 
for. Det er der for så vidt ikke noget galt 
i. Problemet med gentagne "sultekure" 
er, at kroppen sætter sin forbrænding 
ned for at spare på energien. Desværre 
sættes forbrændingen ikke altid til-
svarende op igen, når du begynder at 
spise normalt. Derved risikerer du at 
have lettere ved at tage på efter en slan-
kekur, end før du startede på den. Der-
for er det altid bedst at ændre kostvaner 
permanent i stedet for at gå på kur.

Bevæg dig mere
Tag trappen i stedet for elevatoren. 
Sæt tempoet op, når du går. Gør rent i 
lyntempo. Det hele er med til at sætte 
forbrændingen i vejret! Hård fysisk 
 aktivitet forhøjer stofskiftet 12-24 timer 
efter aktiviteten.

Da vi alle er forskellige af statur, vil vi 
også reagere forskelligt. Om det er med 
kuren eller motionen. Nogle vil opleve 
hurtige resultater, mens andre oplever 
det modsatte. Nogle taber sig meget og 
andre kun lidt.

Det er også afgørende, om man tager 
visse typer af medicin. Mange slags 
 medicin kan hæmme et vægttab.

Hvis stofskiftet er forstyrret vil det 
tage noget tid at få genoprettet. 

Du skal helst ikke spise mere, end du 
forbrænder, da det vil påvirke din vægt 
og dine fedtdepoter i negativ retning. 

Et sundt og  
stabilt stofskifte

Kartoffelsuppe  
er ikke nok

Kender du typen, der kan spise hvad 
som helst uden at tage på? Og kender 
du så også typen, der knap nok kan se 
på en kage, uden at den sætter sig på 
sidebenene? 

Det handler om stofskifte - altså 

 evnen til at forbrænde energi! Hos nogle 
af os er det lavt, hos andre højt. Det vir-
ker uretfærdigt, men fortvivl ikke: Du 
kan sætte skub i dit eget stofskifte! 

Hvordan du gør det kan du læse i 
artiklen ved siden af.
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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

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

Super seje sumo-spejdere
af Lene Jørgensen

spejderleder

Når vinden rusker udenfor, er 
det mere tillokkende at blive 
indenfor. Heldigvis handler 
spejder ikke kun om knob og 
bål. Det handler også om at 
hygge sig, at være en del af et 
fællesskab og ikke mindst at 
lege. Faktisk er det allerbedste 
ved spejder, at man aldrig 
 bliver for gammel til at lege. 

Junior- og spejdertroppen 
har i januar prøvet kræfter med 
sumobrydningens kunst. – 
Sumobrydning kræver jo som 
regel lidt fedt på side benene, så 
det var nødvendigt at polstre 
spejderne en del først. Dette 
blev gjort ved at rulle en ma-
dras om kroppen på dem, bin-
de den stramt fast om livet, og 
dernæst binde en ekstra snor 
rundt nedenom, så madrassen 
ikke faldt ned, for det gik vildt 
for sig! Heldigvis gør madras-
sen om kroppen, og banen af 
madrasser på gulvet, at man 
ikke slår sig, selvom der er 
hård kamp. Det viste sig hur-
tigt, at det var en fordel at være 
høj, så knæene var fri, så blev 
man straks mindre tumling-
agtig. De mest adrætte kunne 
endda rejse sig uden hjælp.  

Hos de yngre enheder går 
det helt anderledes for sig. For-
året er nemlig på vej, og med 
foråret kommer turneringerne. 
Bævere og ulve er derfor gået 
i hård træning. De skal lære at 
melde til og fra på posterne, og 
blive rigtig gode til at samar-
bejde. Derudover skal ulvene 
i gang med at tage dolkebevis, 
og bæverne skal prøve at byg-
ge deres egne fuglekasser.  

Heldigvis betyder for-

beredelserne ikke, at der ikke 
er plads til leg, for det er der 
altid! Faktisk mener vi i Hat-
ting Gruppe, at den allerbedste 
måde at lære nye ting på, er at 
lege dem ind. F.eks. lærer man 
at bruge de knob, man kender 
på en praktisk måde, når man 
skal binde en madras fast på en 
kammerat.  

Hvad lederstaben angår, 

skal den snart på inspirations-
dag sammen med alle de andre 
ledere i vores distrikt, altså 
grupperne omkring Horsens. 
De glæder sig både til at gense 
andre ledere, og til at få masser 
af nye idéer med hjem til brug i 
gruppen. 

Har du lyst til at lege med? 
Vi byder gerne både voksne og 
børn velkomne! 

Der skulle nogle solide knob til at holde madrasserne på 
plads, da spejderne legede sumo-brydere for en dag.

Af sinnet Ellehauge Haag
redaktør af HattingBladet

Hatting Kirkes personale – og ikke 
mindst graver Gert Løvlund Pedersen 
og gravermedhjælper Birgit Boisen – 
kan snart spise madpakken i en helt ny 
frokoststue.

Personalet har tidligere haft til huse 
i det lille gule bindingsværkshus på 
Kirke bakken 2. Men huset er i meget 
dårlig stand, så det har længe været på-
krævet med en forbedring af forholdene 
for de ansatte. 

Menighedsrådet har længe diskuteret 
frem og tilbage, hvad man skulle stille 
op i forhold til de utilfredsstillende fysi-
ske rammer for især graveren og graver-
medhjælperen. 

Skulle man vælge at sætte Kirke-
bakken 2 i stand? 

Eller ville den bedste løsning være at 
bygge et helt nyt graverhus i nærheden 
af kirkens garage? 

Det endte med en helt tredje model - 
nemlig en forlængelse af kapellet. 

Arbejdet er i skrivende stund i fuld 
gang. Måske er det færdigt, når du sid-
der med bladet i hånden. Samtidig er 
menighedsrådet i gang med at ansøge 
Horsens Kommune om en nedbryd-

ningstilladelse af ´´det gule hus´´. Stedet 
vil herefter være dækket af et græstæp-
pe og en passende beplantning. 

Næsten færdige 
Håndværkerne har været i gang si-

den uge 44. Den nye tilbygning, som har 
været ventet med længsel af personalet, 
bliver på godt 30 kvm. Tilbygningen 
kommer til at bestå af en lille forgang, et 
omklædningsrum og et stort rum, som 
både skal være frokoststue og kontor. 

For ca. to år siden blev der etableret 
nyt badeværelse i kapellet. Det bliver nu 
bygget sammen med det nye. 

Den nye tilbygning medfører også en 
forbedring af de offentlige toiletfacilite-
ter, som nu bliver langt mere rummelige 
og handicapvenlige. 

Der bliver desuden indrettet et blom-
sterrum, hvor personalet kan stå og lave 
dekorationer og lignende. Under om-
bygningen viste det sig, at taget på det 
eksisterende kapel var i så dårlig stand, 
at en udskiftning var tilrådelig – en ud-
skiftning som hurtigt blev bevilliget. 

I forbindelse med ombygningen, har 
det været nødvendigt at lukke kapellet 
for en kortere periode. I mellemtiden 
benyttes nabokapeller og sygehuskapel-
let. Kapellet forventes genåbnet omkring 
1. februar. 

Nye faciliteter til personalet
Sådan så det ud, da der blev bygget til ved kapellet. I en periode var 
kapellet simpelthen lukket, nu skulle det gerne være åbnet igen.

Ingen kirkekrise  
i Hatting

Af sinnet Ellehauge Haag
redaktør af HattingBladet

Så er Gert Løvlund Pedersen, som er 
graver ved Hatting Kirke, klar med årets 
kirkestatistik. Den viser, at der bestemt 
ikke er nogen kirkegænger-krise ved 
den lokale kirke. Sidste år deltog der i 
gennemsnit 60,42 mennesker i hver af de 
gudstjenester, der blev afviklet i Hatting 
Kirke. I 2007 var tallet 58,80.

Tallene i Gert Løvlund Pedersens 
statistik omfatter ikke bryllupper, begra-
velser og børnegudstjenester. Hvis dette 
var tilfældet, ville det gennemsnitlige 
antal kirkegængere være langt højere.

- I menighedsrådet er vi selvfølgelig 
glade for, at der kommer flere i kirke, 
siger sognepræst Anna Sofie Andersen. 
De fleste bruger hovedsageligt kirken ved 
særlige lejligheder som dåb, begravelser, 
bryllupper, konfirmation osv., og det er 
helt fint. Men vores mål er da at få flere til 
at gå i kirke på mere jævnlig basis.

Set i det lys er den lille stigning et 
skridt i den rigtige retning.

- Det er kirkens opgave, at skabe en 
gudstjeneste som giver mening for men-
nesker i det 21. århundrede, siger Anna 
Sofie Andersen. - Vi skal ikke bare være 
kustoder i et historisk teaterstykke. Men 
det er selvfølgelig en balancegang, for den 
traditionelle gudstjeneste rummer mange 
kvaliteter og har fortsat betydning for 
mange mennesker. Kort sagt gælder det 
om at finde en balance mellem tradition 
og fornyelse, og vi mener ikke, at det ene 
udelukker det andet. Det er en løbende 
proces, og selvom det går godt i Hatting, 
kan vi bestemt blive bedre.

Mens antallet af kirkegængere steg i 
Hatting i 2008, så faldt afsætningen på 
oblater og altervin. I 2007 var der i gen-
nemsnit 25,92 personer, der sagde ja tak 
til det lille måltid, der symboliserer Jesu 
Kristi legeme og Jesu Kristi blod.

Der blev afviklet i alt 59 gudstjenester 
i Hatting Kirke i 2008. Der var altergang 
ved godt og vel to tredjedele af tjenesterne.
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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

Februar
søndag 1. kl. 16.00 
Kyndelmissegudstjeneste. 
Spejderne medvirker.
søndag 8. kl. 11.00
Septuagesima  
søndag 15. 
INGEN GUDSTJENESTE 
I HATTING! 
Tirsdag 17. kl. 13.30
Gudstjeneste 
Hatting Centret
søndag 22. kl. 19.00
Fastelavn. Kirkekaffe. 
Kor. v/Bodil Jølver
 

Marts
søndag 1. kl. 9.30
1. s. i fasten
Tirsdag 3. kl. 13.30
Gudstjeneste 
Hatting Centret
søndag 8. kl. 19.00 
2. s. i fasten. Voksenkor.
søndag 15. kl. 11.00 
3. s. i fasten v/Bodil Jølver
søndag 22. kl. 9.30
Midfaste. Kirkekaffe
søndag 29. kl. 19.00
Mariæ bebudelses dag. 
Gospelgudstjeneste
 

April
søndag 5. kl. 11.00 
Palmesøndag v/
Bodil Jølver
Torsdag 9. kl. 19.00 
Skærtorsdag. 
Fredag 10. kl. 9.30 
Langfredag. Liturgisk. 
søndag 12. kl. 9.30 
Påskedag 
mandag 13. kl. 19.00 
Anden påskedag 
v/ Irma Ryom
Tirsdag 14. kl. 13.30 
Gudstjeneste 
Hatting Centret
søndag 19. kl. 9.30 
1.s.e. påske. Kirkekaffe
søndag 26. kl. 19.00 
2.s.e. påske. 

Maj
søndag 3. kl. 10.00 
3.s.e.påske. 
KONFIRMATION!
Fredag 8. kl. 9.30 
Bededag
søndag 10. kl. 9.30
4.s.e.påske
Tirsdag 12. kl. 13.30 
Gudstjeneste 
Hatting Centret
søndag 17. kl. 9.30
5.s.e.påske. Kirkekaffe.
Torsdag 21. kl. 9.30
Kristi Himmelfarts dag 
v/Torsten Ringgaard
søndag 24. kl. 11.00 
6.s.e.påske v/ Bodil Jølver
søndag 31. kl. 19.00 
Pinsedag

Menighedsrådet

Menighedsrådets møder er åbne 
for alle. De afholdes i konfirmand-
lokalet kl. 19.00. I foråret afholdes 
møder på følgende datoer:
Tirsdag 17. marts kl. 19.00  
Tirsdag 14. april kl. 19.00 
Tirsdag 12. maj kl. 19.00 

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

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

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

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

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 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 7. februar - 15. februar).
Embedet passes i denne periode af 
konstitueret sognepræst i Tamdrup, 
bodil Jølver. Tlf. 75 83 17 81. 

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
Birgit 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

Gudstjenesteliste 

v/Preben Andersen
Overholm 24 B • Hatting

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

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

Alle former for reparation 
Klargøring til syn

Nyt fra kirken

Kom og spis med
Torsdag 9. april kl. 17.00 er det igen tid 
til den traditionsrige skærtorsdagsspis-
ning i præstegården. Prisen for mad og 
drikke er 50 kr. for voksne og 25 kr. for 
børn. Alle er hjerteligt velkomne, bare 
man senest 6. april melder sig til hos 
Grete Laursen, tlf: 75653210 (træffes 
bedst om aftenen) eller e-mail: wlaur-
sen@stofanet.dk 

At kalde Jesus clairvoyant vil af no-
gen nok blive betragtet som nærmest 
blasfemisk. Men Jesus kendte i hvert 
fald sin skæbne. Han vidste, at han skul-
le henrettes på korset. Så da han spiste 
middag med sine 12 disciple for sidste 
gang – dagen før korsfæstelsen langfre-
dag – skabte han en kristen tradition. 
Han brækkede et brød i stykker, delte 
det rundt og sagde, at disciplene skulle 
spise det og mindes ham. Herefter bød 
han vinen rundt og bad dem drikke den 
og mindes ham.

Med dette sidste måltid indstiftede 
Jesus nadveren, som det så fint hedder 
i kirkesprog. Det lille stykke brød, obla-
ten, symboliserer ”Jesu Kristi legeme” 
og altervinen (eller det røde saftevand 

ved børnegudstjenesterne) symboliserer 
”Jesu Kristi blod”.

Jesus indstiftede nadveren på den 
dag, vi siden hen har kaldt skærtorsdag. 
Dette var også dagen, hvor frelseren 
gik bange rundt i Getsemane Have og 
”samtalede” med sin far i himlen om, 
hvorvidt det nu også var nødvendigt, 
at han skulle dø på korset. Og hvor han 
skuffet måtte konstatere, at de disciple, 
han havde bedt om at vogte foran ind-
gangen til haven, faldt i søvn.

Vi kender alle udgangen på historien. 
Jesus tog sin skæbne – og vores skyld – 
på sig. Hans kærlighed til menneskene 
var endda så omfattende, at han selv da 
han hang på korset i sin værste lidelse 
var i stand til at bede sin far i himlen om 
at tilgive bødlerne. ”Tilgiv dem – thi de 
ved ikke, hvad de gør”, var hans ord.

Børne- og voksenkor
Børnekoret medvirker ved gudstjene-
sterne 22. marts kl. 9.30 og 19. april kl. 
9.30 

Voksenkoret medvirker ved guds-
tjenesten 8. marts kl. 19.00 

Konfirmandforældreaften
Torsdag 12. marts kl. 19.00 indbydes 
alle konfirmandforældre til en aften om 
årets konfirmation. Vi mødes i konfir-
mandstuen i præstegården. 

 
Årets konfirmander i Hatting Kirke

Søndag 3. maj 2009 kl. 10.00 
konfirmeres: 
Alex Myllerup slæbo sørensen
Cathrine neve Pedersen
Christian rammekjær pedersen
Christian simonsen
Christine Lindegaard grave
daniel Møberg Thyrsted
Emma Ellehauge Hovgård Haag
Frederik Van deurs pedersen
jesper Oberthon Hjortshøj rød
Lasse Lundsgaard neve
Laura bundgaard 
maibritt Line nielsen
Melina Holgaard johansen
Mikkel Meyer johansen
nanna Landrok 
nicolaj Flohr andersen
philip Creamer sørensen
signe gudiksen appel
simon Høll Taabbel.

Vi gentager gospel-succesen
Søndag 29. marts kl. 10-16 og kl. 18-20 holder Rune Funch igen 
gospel-workshop i Hatting Kirke og præstegård. Workshop-
pen er for alle, fra 7. klasse og op efter, som har lyst til at op-
leve glæden ved at synge gospel. 
Dagen vil indeholde masser af gospel sang og mulighed for at 
• arbejde med grundlæggende gospel-sangteknik,  

så stemmen holder hele dage. 
• arbejde med at finde den autentiske ”gospellyd”. 
• arbejde med kroppen som redskab til bedre sang og rytmisk 

fornemmelse. 
Rune Funch er uddannet ved Nordjysk Musikkonservatorium 
i 2003, med diplomeksamen i rytmisk sang og korledelse. 

I 2001 tog Rune et semester på Berklee College af Music i 
Boston, USA, hvor han sang gospel under ledelse af Dennis 
Montgomery III. Siden da har han arbejdet med en række  
gospelkor/ensambles i bl.a. København, Århus, Odense og 
Aalborg som korleder, solist og sangteknisk vejleder samt af-
holdt workshops i både Danmark og Schweiz.  I dag er Rune 
korleder for gospelkorene Voicings og Living Gospel i Århus. 

 Det er den erfarne 
Rune Funch, der 
deler ud af sin 
viden og hjælper 
alle interesserede 
fra 7. klasse og 
op efter med at 
finde den helt 
rigtige gospellyd.

Workshoppen

Workshoppen finder sted i Hatting irke og præstegård. 
Workshoppen bliver afsluttet med en 
gospelgudstjeneste i Hatting kirke kl. 19.00. 
Det koster 50 kr. at deltage. Frokost er inkluderet i prisen. 
Tilmelding til grethe Laursen, senest 21. marts på  
tlf: 75 65 32 10 (træffes bedst om aftenen) eller e-mail: 
wlaursen@stofanet.dk med fulde navn, adresse og alder. 
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Hatting Idrætsforening

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

næstformand
P.t. Ingen

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

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

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

Fodbold (senior)
Brian Poulsen
75 63 17 42
bcpo@mail1.stofanet.dk

Fodbold (ungdom)
Kurt Skov 75 64 21 19

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

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

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

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

af steen Lauridsen
Formand for Hatting IF

Mit sidste indlæg virkede: 
Vi har nu igen en repræ-

sentant for seniorfodbold i 
Hatting IF’s hovedbestyrelse. 
Jeg byder velkommen til 
Brian Poulsen fra Torsted og 
håber på et godt og konstruk-
tivt samarbejde omkring 
såvel fodbold som øvrige 
arbejdsopgaver.

På en eller anden måde 
virker det mærkeligt på mig, 
at det ikke kan lade sig gøre 
at finde en repræsentant fra 
Hatting til dette arbejde!  
Jeg tænker i denne forbin-
delse på opgaver som: Salg 
af støttelodder, afvikling af 
Open Air og en evt. kom-
mende byfest.

Hvorfor vil I ikke være 
med? Er det rimeligt, at det 
skal være en repræsentant  
fra Torsted, som skal klare 
opgaverne her i Hatting?

Jeg håber meget på en 
reaktion angående dette!

Det siger sig selv, at dette 
intet har at gøre med Brians 
rolle i hovedbestyrelsen!

På nuværende tidspunkt 
er det vigtigste emne for  
Hatting IF naturligvis den 
 årlige generalforsamling, 
som i år bliver afviklet   
26. februar i klubhuset. 

Se venligst meddelelse 
herom andetsteds i bladet.

I den forbindelse vil jeg 
meget gerne 
– igen, igen 
- opfordre så 
mange med-
lemmer som 
muligt til at 
møde frem, da 
det jo er her, de 
nye tiltag skal 
præsenteres og 
evt. vedtages.

Jeg vil end videre gøre op-
mærksom på, at vi pt. mang-
ler en næstformand og en 
kasserer ( derfor mit MEN i 
overskriften! ), og da der jo er 
en del arbejde forbundet med 
at drive en idræts forening, 
håber jeg meget, at der er 
”nye” folk, som er villige til 

at gøre en indsats i et par år. 
Det siger sig selv, at HIF 

ikke kan fungere uden en 
kasserer, så 
jeg vil derfor 
endnu en gang 
”brede vin-
gerne” ud og 
håbe på, at der 
på generalfor-
samlingen som 
minimum kan 
vælges en ny 
kasserer. 

Alternativet er mindst en 
ekstraordinær generalfor-
samling!

Trods disse alvorlige tan-
ker samt at sneen har vist sig, 
er dette dog sikkert: Dagene 
længes og foråret er på vej!

Fortsat god vintersæson 
til alle.

Fodbolden sikret i Hatting IF  
– indtil videre – MEN…..

Hatting IF's 
Tennisafdeling

TILMELDINGSAFTEN

Onsdag 1. april 2009 kl. 19.00 i klubhuset

Kontingent: 200 kroner pr. person  
500 kroner pr. hustand

 
På bestyrelsens vegne

Dan Erik Jensen (formand), Lars Dencker (kasserer), 
Helle Jenner (Sekretær)

HATTING  
IDRÆTSFORENING

holder
ORDINÆR GENERALFORSAMLING

26. februar 2008 kl. 19.00 i klubhuset

Dagsorden iflg. vedtægterne.
Evt. forslag skal være bestyrelsen  
i hænde senest 19. februar 2008

HOvedbestyrelsen/HIF

PS: 
Efter generalforsamlingen  

serveres et par stykker  
smørrebrød samt en øl, vand eller kaffe. 

Nyt fra tennis
Af dan Erik jensen, 
fmd. for tennisafdelingen

Endnu en gang byder tennisafdelingen velkommen til en ny 
sæson. 

Efter en lang vinter har de fleste behov for at komme ud 
i den friske forårs luft. Og frisk luft er lige hvad man får på 

tennisbanen. At man så samtidig får lidt 
motion gør jo ikke noget.

Tennis startede op som en del af 
H atting Idrætsforening sidste år i maj, og 
vi må sige at interessen ikke har været så 
stor i 2008. I bestyrelsen håber vi på stør-
re tilslutning i 2009. Kontingentet bliver 
det samme som i 2008, nemlig 200 kr. pr. 
person eller 500 kr. pr. husstand. Der er 

tilmelding til den nye tennis sæson onsdag 1. april kl. 19.00.
De som har været medlem i 2008 vil automatisk modtage et 

girokort.
Vi forventer, at den nye sæson kan begynde kort efter til-

melding, men dette afhænger af vejret.

Opstillingsmøde

der holdes 
opstillingsmøde til 
tennisafdelingens 
bestyrelse onsdag 
8. februar kl. 
19:00 i Hatting 
klubhus.

Vi har en støtteforening i Hatting Idrætsforening, der står for 
klubhuset og dermed cafeteriaet.

Støtteforeningen har en bestyrelse, der står for driften og 
indkøb, men det er frivillige voksne mennesker der står i cafe-
teriaet i åbningstiden.

I det sidste års tid  har det været meget svært at finde frivil-
lige til at stå i cafeteriaet, så derfor overvejer støtteforeningen 
at nedlægge sig selv, hvilket betyder at børn og voksne ikke 
har mulighed for at købe en sodavand, noget mad eller lig-
nende når de er i hallen eller på sportspladsen

Alle der melder sig som klubhuspassere får jo del i over-
skuddet af driften i forhold til, hvor mange dage den afdeling 
passer på et år og pengene går jo til jeres børn.

Man binder sig kun for en dato eller ugedag om måneden, 
mellem fire og seks timer. Ønsker du/I mere info herom,  eller 
har I fået lyst til at hjælpe så kan du/I  kontakte en af os fra 
bestyrelsen. Skriv eller ring.
Hanus Hansen mail: hanushansen@stofanet.dk tlf. 22397320.
Finn Jørgensen mail: p20hatting@os.dk tlf. 75653329.
Dan Jensen mail: jensen_dan@mail.tele.dk tlf.75653045.
Henrik T. Nielsen mail: kuhhtn@horsens.dk 22442199.
Jan M. Sørensen mail: rasmusse@stofanet.dk tlf. 75653779.

Ordinær generalforsamling i HIF s̀ Støtteforening

Onsdag 18. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset.

dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. godkendelse af indkaldelse og dagsorden.
3. Formandens beretning.
4. godkendelse af regnskab.
5. behandling af forslag der er tilsendt bestyrelsen 

senest 7 dage før generalforsamlingen.
6. Vedtagelse af kontingent.
7. Valg af 7 medlemmer til bestyrelsen, alle valgt for 1 år. 
8. Valg af 2 suppleanter, valgt for 1 år.
9. Valg af 1 registreret revisor, valgt for 1 år.
10. evt.

støtteforeningen vil være vært for en øl eller vand.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Nødråb fra Støtteforeningen



• 22 •HattingBladet Februar 2009 • nr. 1 Februar 2009 • nr. 1  • 23 • HattingBladet

 

Kom til  forårsopvisning i Hatting

 Søndag 8. marts 2009 kl. 14.00

Hatting Idrætsforening sender 10 hold på  

gulvet ved den årlige gymnastikopvisning i Hattinghallen.

Vi har også et spændende gæstehold på programmet:

DGI s̀ Juniorhold

Alle er velkomne

  Entré:  30 kr. for alle over konfirmationsalderen

                  af Line Juul
fmd. for gymnastikafdelingen

Gymnastikforeningen ønsker alle et 
godt nytår.

Alle hold er i fuld gang i dette nye år, 
og der trænes nu ihærdigt mod målet, 
nemlig forårsopvisningen søndag  
8. marts. (Se annoncen)

Juletræsfesten var igen en succes. For-
samlingshuset var fyldt med julestemte 
voksne og børn. Men man kan heller 
ikke blive andet end julestemt med jule-
klip, julesang og dans omkring et smukt 
pyntet juletræ, besøg af en ægte jule-
mand og en stor slikpose at gå hjem på.

Mette og Lene sang og spillede igen så 
skønt, og børnene nød tydeligvis de gamle 
sanglege som "bro bro brille" og de tradi-
tionelle julesalmer rundt om træet.

Niels Erik Jørgensen(Tømrerstuen) 
havde sponsoreret det store, flotte jule-
træ , hvilket vi er meget taknemlige for. 

Ugen inden den årlige gymnastik-
opvisning skal alle hold til ekstra træ-
ning i hallen søndag 1. marts. Vi glæder 
os alle til at se det færdige resultat, og vi 
håber, at vi som vanligt kommer til at se 
rigtig mange tilskuere på dagen.

Igen i år har vi fundet lokale 
erhvervs sponsorer til at finansiere op-
visningsbluser til vores gymnastikhold, 
så vi sparer den dyre dragtleje. Det er vi 
meget taknemlige for. Besparelsen har 
givet os frihed til at indkøbe små, nye 
redskaber, bl.a. bolde til vores pigehold 
og nogle nye aerobicreskaber. Det er helt 
sikkert med til at gøre træningen sjovere 
og mere inspirerende for både gymnast 
og instruktør.

Mange instruktører har i efteråret 
været på inspirationskurser, hvilket 
er vigtigt for undervisningsprocessen 
i løbet af en sæson. I oktober var både 
instruktører og bestyrelsesmedlemmer 
til DGI´s store Inspiationskursus i Her-

ning. Kurset består af fitness, gymnastik 
og foreningsmoduler, så vi var både til 
foredrag i foreningsudvikling, Rigets 
tilstand indenfor sundhed og så var vi 
aktive på de nye redondo-bolde, som er 
et "hit" alle steder. Redondo er en lille 
lækker bold, som kan bruges til både 
pulstræning, styrke, balance og stabili-
tet. Vi oplevede muskler, vi aldrig havde 
kendt!! Sådan én måtte vi bare have i 
foreningen – og det har vi nu, så kom og 
prøv den.

I gymnastikbestyrelsen skal vi allerede 
tænke på ny sæson 2009/10. Vi håber selv-
følgelig at mange af vores dygtige instruk-
tører og hjælpeinstruktører fort sætter. 
Men skulle der være en og anden, der er 
interesseret i et instruktør eller hjælpein-
struktørjob, hører vi gerne fra jer.

Vi ønsker alle en fortsat aktiv vinter 
og glæder os over, at foråret nærmer sig.

Nyt fra Gymnastik

Af sinnet Ellehauge Haag
redaktør af HattingBladet

Børn i Hatting er vilde med at gå til 
gymnastik. Det er teenagere i Hat-
ting desværre ikke. Mens gymnastik-
afdelingen de seneste år har oplevet en 
nærmest eksplosiv fremgang i antallet 
af medlemmer mellem i aldersgruppen 
0-12 år, så er der sket et lige så brat fald i 
antallet af 13-18-årige gymnaster.

Formand for gymnastikafdelingen, 
Line Juul, er ikke overrasket over tallene. 

- Vi har næsten altid fulde hold på 
forældre/barn, puslinge 3-4 år og børne-
gymnastik 5-6 år, siger hun.  Og på de 
yngste hold kan vi for alvor mærke, at vi 
får medlemmer fra det nybyggede om-
råde mellem Hatting og Torsted. 

I gymnastikudvalget er der naturlig-
vis stor tilfredshed med medlemsfrem-
gangen, som lever fint op til de visioner 
og mål, der er formuleret for gymnastik-
ken i Hatting. Du kan se visionerne i 
den grå boks.

Det store frafald hos ungdoms-
gymnasterne skyldes ifølge Line Juul en 
række forskellige faktorer.

- For nogle år siden var vi så privile-
gerede, at vi havde nogle meget dygtige 
ungdomsinstruktører og nogle store 
ungdomshold, fortæller hun. Men plud-
selig blev de unge mennesker væk. 

Det var ikke kun i Hatting, det blev 
svært at rekruttere instruktører. Hele 
DGI i Horsens og omegn var et stort 
spørgsmålstegn. Hvor i al verden blev 
de unge mennesker af?

I Hatting valgte gymnastikafdelingen 
at give den en ordentlig skalle i 2005, 
for at "generobre" de unge. De lejede en 
springsal og rekrutterede nogle dygtige 
instruktører. Men det blev en skuffelse.

- Holdet blev ikke så stort som for-
ventet, fortæller Line Juul. – Og det var 

meget svingende med både motiva-
tionen og stabiliteten hos gymnasterne, 
så vi valgte at droppe tilbuddet. Det var 
utrolig dyrt, og udgifterne stod simpelt-
hen ikke mål med udbyttet af indsatsen.

Generelt problem
At frafaldet hos de unge ikke er et lokalt 
og internt problem skulle gerne fremgå 
af de følgende citater og kommentarer.

I "Udspil" nr. 11 fra 2008 som er et 
magasin for trænere, instruktører og 
ledere i DGI Sydøstjylland, kunne man 
læse at: 

De 9-12 årige er et finurligt folkefærd. 
På nogle områder er de meget modne, 
mens de i andre sammenhænge opfører 
sig som børn. Og så stiller de helt sær-
lige krav til foreningerne. Der er lavet 
en ny undersøgelse, der sætter fokus på 
"betweenagere"- de 9-12 årige, der hver-
ken er børn eller teenagere, hvilket gør 
dem sværere at håndtere for både foræl-
dre og instruktører. De fravælger ganske 
enkelt nogle aktiviteter og går fra tre til 
måske en enkelt aktivitet om ugen. 

Udspil har dog også nogle konstruk-
tive bud på, hvad man kan gøre. I udspil 
nr. 7 – 2008 kan man i artiklen ”Fang 
de unge” blive lidt klogere på de un-
ges eget bud på, hvad der skal til for at 
”fange” dem:

• tag os seriøst
• udfordr os
• styrk fællesskabet
• kombiner idrætter
• give os anderledes oplevelser
• lade os idrætshoppe
• øg fleksibiliteten
• succesoplevelser tænder

En anden udfordring er de fysiske 
rammer for gymnastikken i Hatting.

- Vores lille gymnastiksal og de tem-
melig dårlige omklædningsforhold gør 
det altså ikke nemmere at tiltrække de 
unge, siger Line Juul. Og så skal vi også 
huske, at der er et stort udbud af fritids-
aktiviteter i Hatting, og at en række nye 
fitness centre er skudt op i Horsens. 

Fitness passer simpelthen bedre til den 
meget individuelle kultur, der præger 
nutidens unge. Individualisme og frihed 
til selv at vælge tid og sted er i høj kurs.

DGI har ikke opgivet at genoplive de 
unges interesse for gymnastikken. Der 
er bl.a. taget initiativ til at holde område-
møder blandt gymnastikforeningerne 
omkring Horsens. Forventninger til 
områdemøderne er at styrke netværket 
og aktiviteten foreningerne imellem 
og åbne muligheder for samarbejde. 
Møderne skulle også gerne føre til, at 
foreningerne oplever, at de er medan-
svarlige for at løse de fælles opgaver, 
som kan løfte aktivitetsniveauet i   
DGI Sydøstjylland.

Visioner og mål for gymnastikken i Hatting

•  ansvarlighed , engagement og glæde ved gymnastikken/idrætten
•  fokus på udvikling og nytænkning
• plads til alle- respekt for den enkelte og for fællesskabet
•  via vore aktiviteter tiltrækker vi aktive i alle aldersgrupper
•  rekruttering og uddannelse af hjælpeinstruktører og instruktører
• kontaktperson til alle hold
• tæt samarbejde  med DgI

De yngste myldrer til  
– men de unge bliver væk
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Tlf.  75 65 31 32

Horsens Afdeling
Jessensgade 1
8700 Horsens
Telefon 45 12 20 50

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

Nyt fra håndbold
           af gitte nielsen
fmd. for håndboldafdelingen

Godt nytår til alle. 
Efter en dejlig, lang juleferie er spil-

lerne i gang med at finde kampformen 
frem igen. 

I bestyrelsen er vi i gang med at plan-
lægge den nye sæson og turen til Flens-

borg 17.-18.-19. april. 
Håndboldspillerne i Hatting og Lund 

får ikke bare mange, gode oplevelser, 
når de selv er på banen. I begyndelsen af 
januar var de også inviteret til tophånd-
bold i Forum Horsens.

Det var Horsens Håndboldklub, 
der stod bag arrangementet, som blev 
indledt med en rundvisning i Forum, 
hvorefter der var kamp med Japans her-
relandshold og Skanderborgs  

1. divisions herrer. Efter kampen blev 
der serveret forfriskninger, og så var der 
kamp med HH og Ålborg. Et rigtig godt 
arrangement med god opbakning fra 
spillere, trænere og forældre. Hattings 
Lilleput piger og Puslinge drenge skulle 
løbe med spillerne ind på banen, det 
var en stor oplevelse. Billederne kan ses 
på www.hattingbladet.dk. Her finder 
du også kampplanen over kommende 
håndboldkampe i Hattinghallen.

Nyt fra badminton
           af ulla Lauridsen
fmd. for badmintonafdelingen

Godt nytår til alle!
Siden sidst har vi afviklet årets ju-

lestævne for voksne og en anderledes 
instruktionsmandag for børn.

I julestævnet deltog 32 spillere, og det 
blev en fornøjelig dag med fine præmier 
til alle.

De dygtigste/heldigste fik en flot ju-
lekurv - eller nogle flasker rødvin - med 
hjem, og det var:

1. Jens Arne Iversen / Torben Eriksen
2. Linda Frederiksen / Finn Jørgensen
3. Dan Jensen / Jan Pedersen
4. Jørgen Thyssen / Leif Pedersen  
Tillykke og tak til alle, der deltog.
Sidste instruktionsdag før jul lavede 

Nikolaj anderledes badminton med de 
unge mennesker. Højdepunktet var vist 
nok, da slikposen blev åbnet. Ret hurtigt 

var byttehandler på højt plan i gang, 
og højlydte/tilfredse smaskelyde fyldte 
hallen.

Vigtige datoer

Opstillingsmøde til badmintonudvalget 
19. februar kl. 19.00 i klubhuset 
klubmesterskab  
5. og 12. marts i hallen
sæsonen slutter 23. april.
se opslag i hallen og sæt allerede 
nu kryds i kalenderen!

Nyt fra folkedans
af gudrun mikkelsen

sekretær

Hos folkedanserne har vi haft en for-
rygende efterår. Vi danser og morer os 
hver mandag aften.

Den 24. oktober havde vi legestue på 
Torsted skole. En rigtig god aften med 
82 deltagere.

Kaffen fik vi lov at brygge i skolekøk-
kenet og lagkagerne var lavet hjemme-
fra.

Den 8. december havde vi juleafslut-
ning med glögg og æbleskiver. Det var 
også en rigtig fin aften.

5. januar spillede musikerne op til 
årets første folkedans, og vi danser på 
livet løs frem til 28. marts, hvor vi holder 
afslutning i Hornborg Forsamlingshus.

6. februar holder vi legestue igen. 

Endnu engang på Torsted Skole, hvor 
Rebild spillemændene kommer og spil-
ler. Vi glæder os til en festlig aften.

Årets Europeadetur går i år til Klaipé-
da i Litauen og er allerede overtegnet.

Vi vil igen i år prøve at få nogen til at 
arrangere stavgangs-ture i løbet af foråret 
og sommeren, så vi også kan få rørt os, når 
danseskoene bliver sat på hylden.

Hold øje med hjemmesiden i forhold 
til seneste nyt omkring stavgang.

Vi leverer løsninger for kloakering i det åbne land. 
Entreprenør og landbrugsarbejde udføres.

Niels Bie Maskinstation
aut. kloakmester

Telefon 75 65 30 32

Vi leverer løsninger for kloakering i det åbne land. 

Det rene vand 

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

“Cykelhandleren er 
specialist i cykler. 

Hvad tror du vi 
er specialister i?”

8700  Horsens
Telefon 75 62 16 44
www.advodan.dk
horsens@advodan.dk

Rædersgade 3, 2.
ADVODAN Horsens 

Advokat Børge Jørgensen,   Medlem af Danske BOLIGadvokater 

I  HATTING

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

DERUDOVER KAN VI TILBYDE:

APOTEKSSALG
TIPS & LOTTO

VARETURE / FREDAG
SAMT

BYEN’S BILLIGSTE BENZIN

STOREGADE 10 - HATTING - 8700 HORSENS
TLF. 75 65 30 06

ÅBNINGSTIDER:

Mandag - fredag  9.00 - 19.00
Lørdag   9.00 - 19.00 
Søndag   9.00 - 19.00

Tømrer og murerarbejde udføres 
Stationsvej 75, Hatting 

8700 Horsens 
Tlf. 7565 3085 / 2087 0004 

WWW.toemrerstuen.dk 



agriteam.dk/Horsens
Ejendomsmæglerfirmaet Riishøj

Vi sælger alle typer af 
ejendomme – såvel bolig 
som landbrugsejendomme. 

Vi arbejder målrettet for at få 
netop din ejendom solgt, 
hvor vi ønsker en personlig 
handel – hver gang! 

agriteam.dk/Horsens
Ejendomsmæglerfirmaet Riishøj 
Storegade 4, 8700 Horsens 
Tlf. 7565 3289 Fax. 7565 3288 
Mail: pr@agriteam.dk

Martin Vinther    Peder Riishøj www.agriteam.dk/Horsens

•  OMBYGNING
•  I STANDSÆTTELSE
•  T I LBYGNING
•  TAGARBEJDE
•  NYE  V INDUER &  DØRE
•  NYT  KØKKEN
•  NYE  GULVE  OG LOFTER

•  NYE  TERMORUDER
•  REPARAT IONSARBEJDE
•  SERV ICEARBEJDE  FOR

   V IRKSOMHEDER &
   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

A/S


