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En gyser med
happy end

Se lige
hvad
jeg kan!

Folkedansere
hygger i
det grønne
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Hatting IFs formand er glad igen: Foreningen reddet i overtiden
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På jagt efter
jysk humor
og sang

OK Kiosken
- en go´oplevelse

Brugskunst
Blomster
Vin
DVD-udlejning
Dagligvarer
“Bland selv” slik
Is - Øl og vand
Chips
Lotto

“Bland selv”

SLIK

Alt i tømrer- og
snedkerarbejde

Normalpris

Kr. 11.95 pr. 100g

FREDAG
&
LØRDAG

7,95
Pr. 100g

Fra

BI

Bilvask

Maskinafslibning
af gulve
og trapper

v/ Arne Ballegaard Præstemarksvej 1

Hatting Tømrer & Snedkerforretning Aps

Tlf: 7565 3128

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

Medbring denne annonce og få en vask i vores nye vaskehal til ½ pris. 1 tilbud pr. husstand

www.hattingtoemrerogsnedker.dk

v/tømrer & bygningskonstruktør Brian S. Jensen

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

HattingBladet

75 65 33 99

· Agentur

VAGN PEDERSEN
Værktøjs- og Maskinfabrik a/s

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

Redaktion • redaktion@hattingbladet.dk

www.ha
ttingblad
et.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

Tryk: Offset Hjørnet, Hornsyld

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

Oplag: 1300 styk
Kontakt: blad@hattingbladet.dk

Web-master • webmaster@hattingbladet.dk
Hans Appel | Mejerivej 20 | Hatting | 75 65 30 28
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Næste nummer
HattingBladet udkommer næste
gang i midten af august. Deadline
for indlevering af stof til næste
nummer er søndag 19. juli.

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.

Jeg orker det altså ikke…
Af Sinnet Ellehauge Haag
Redaktør af HattingBladet

Sådan havde jeg det den dag, jeg skulle
skrive denne leder. Jeg orkede ikke.
Gad ikke. Havde ikke lyst. Anede ikke,
hvad jeg skulle skrive om.
Jeg tænkte: ”Hvorfor er der ikke en
anden, der kan gøre det? Hvem fandt
overhovedet på den åndsvage idé med
HattingBladet? Var jeg virkelig én af
bagkvinderne? Hvor åndsvagt!! Nu
hænger jeg jo på den. ØV. Og folk sidder bare på deres flade og tænker slet
ikke på, hvor stort et arbejde, det er, at
få sådan et blad her sendt på
gaden. De læser det måske
ikke engang. De spiller bare
golf og tager på ferie og glor
på fjernsyn og lader andre
om at gøre det sure arbejde.”
OK – jeg indrømmer. Det
er måske lidt karikeret, men
overdrivelse fremmer forståelsen – og
helt ved siden af er beskrivelsen nu
ikke.
Det værste er, at når man har det sådan, så er det også sådan, man oplever
verden. Så åbner man en avis, hører en
kommentar i køen i Brugsen eller ser
nyhederne på TV og opfanger udelukkende enhver lille stemning, sætning
eller begivenhed, der kan bekræfte én i
at ”det hele går ad helvede til”.
Jeg tror på, at det hele begynder
med en tanke. Den verden, vi oplever,
spejler det, vi tænker. Og vi kan rent
faktisk vælge, hvordan vi tænker.

Hvordan vi vælger at opfatte det, der
sker.
Vi har lige været igennem det sædvanlige generalforsamlings-maraton i
diverse foreninger. Disse arrangementer er sjældent noget tilløbsstykke for
nu at udtrykke det diplomatisk. Og det
faktum vækker ofte stor fortrydelse
hos de, der har ladet sig vælge til diverse bestyrelser. Så kommer de små
forurettede bemærkninger ud gennem
sidebenene – eller helt åbent. Budskabet er under alle omstændigheder:
”Det er for dårligt!”
Og så sidder man der med sin dårlige samvittighed og føler sig
som en rigtig uansvarlig og
uengageret borger.
Derfor var det en utrolig
velsignelse at komme til at
sidde ved siden af Borgerforeningens formand, Peter
Thyssen, til årets skolekomedie på Hattingskolen. Ved Borger
foreningens generalforsamling mødte
der – udover bestyrelsen – som sædvanligt kun ganske få deltager op.
- Det var da dejligt, lød det fra den
smilende formand. Det må jo betyde,
at folk er rigtig godt tilfredse med den
måde, vi driver butikken på. Og vi har
det rigtig godt og sjovt med hinanden i
bestyrelsen, så vi snuppede da bare en
periode mere.
Sådan kan man jo også se på verden! Tak for det Peter – det var aftenens mest opløftende kommentar.

A4 Annonce
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Idrætsforeningen
reddet i overtid

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

Hatting IF måtte ud i forlænget spilletid
for at sikre den snart 125 årige idrætsforenings overlevelse

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.

Af Sinnet Ellehauge Haag
Redaktør af HattingBladet

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

HattingBladet

ÅR

Professionel service, råd og vejledning

25 personer mødte frem, da Hatting
Idrætsforening afviklede den årlige generalforsamling 26. februar. Blandt de
fremmødte var der ni bestyrelsesmedlemmer, en dirigent og to repræsentanter fra Støtteforeningen.
Lidt hurtig hovedregning afslører,
at der dermed var 13 hoveder at headhunte blandt, da der senere skulle vælges nyt blod til hovedbestyrelsen, som
manglede både en kasserer, en næstformand og en sekretær.
Der var imidlertid ingen af de 13, der
havde tid, lyst eller overskud til at byde
ind på én af de ledige poster, hvilket førte
til, at der måtte indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.
Hatting IF’s formand, Steen Lauridsen,
var ude i dagspressen og på Hatting
Bladets hjemmeside med den helt store
løftede pegefinger: ”Skal vores snart
125-årige gamle idrætsforening med de
mange stolte traditioner virkelig nedlægges i sin nuværende form?” lød spørgsmålet, der helt klart havde til hensigt at pirke
til den lokale kollektive samvittighed.
Og prikkerunden virkede efter hensigten. Steen Lauridsen modtog kort før
den ekstraordinære generalforsamling
2. april en opringning fra Morten Hald,
som kunne svare et helt klart NEJ sørme
nej på spørgsmålet om, hvorvidt Hatting IF skulle nedlægges. Morten mødte
op og lod sig samvittighedsfuldt vælge
ved den ekstraordinære generalforsamling, og han er nu sekretær i Hatting IFs

Hatting IFs formand Steen Lauridsen har været gennem lidt af en gyser, inden alle
posterne i hovedbestyrelsen var besat. Steen Lauridsen har desuden annonceret, at han
er i gang med sit sidste år som formand. Der må nye og friske kræfter til, mener han.
hovedbestyrelse.
- Morten er en af de unge, travle og
erhvervsaktive borgere i byen, fortæller
Steen Lauridsen. Dem forsøger vi ellers
at frede, når vi jagter frivillige, der vil
yde en indsats, for de har nok at se til.
Men Morten meldte altså sig selv på
trods af travlhed.
Det samme gjorde Jens Otto Ting
huus, som fremover kan smykke sig
med titlen kasserer. Og minsandten om
ikke også hovedbestyrelsen har fået en
næstformand i form af den tidligere
sekretær Finn Nabe-Nielsen.
- Finn har sat sit hus til salg og er
måske på vej væk fra byen, siger formand Steen Lauridsen til HattingBladet.
Derfor syntes vi, det var bedst at få valgt
en ny sekretær, som kan blive sat ind i
tingene. Vi har før klaret os uden næstformand, og det må vi jo så gøre i en

periode igen, hvis det lykkes Finn NabeNielsen at få solgt.
En af hovedbestyrelsens store opgaver bliver utvivlsomt jagten på en ny
formand. Steen Lauridsen har i god tid
proklameret, at dette er hans sidste år på
formandsposten. Så må der nye kræfter til.
- Selvom jeg kun er halvt så gammel
som Hatting IF, er jeg jo ved at være
en gammel ronkedor i denne sammenhæng, griner han. Så nu må der nye og
friske kræfter til.
Steen Lauridsen og kollegaerne i
hovedbestyrelsen har en fornemmelse
af, at én af forklaringerne på den træge
rekruttering er, at borgerne i Hatting
ved for lidt om, hvad det i grunden
kræver at være med i idrætsforeningens
hovedbestyrelse. Og det har de lovet at
skrive noget mere om i næste nummer
af bladet.

Alt i tømrer- og
snedkerarbejde
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Rådgivning/projektering
Nybyg/ombyg
Vinduer/døre/udestuer
Fritidshuse for den kræsne

så kig ud eller
klik ind på:
www.trailercenter.dk
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SKOV A/S
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v/Martin og Ole Skov
Smedebakken 10 • Hatting • 8700 Horsens
Tlf. 75 65 35 88
www.oleskov.dk

1
Alle de ansatte på Hattingskolen var i begyndelsen af april på natur-tur i Hatting og omegn. Det var for at
få gode ideer til, hvordan naturen kan bruges i undervisningen uden at genere hverken naturen selv eller
dens beboere. Det var en af årets første rigtige forårsaftner, så det var en fantastisk tur.

Værdier i virkeligheden

Af Margit Winther
Skoleleder på Hattingskolen

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

Hattingskolen har valgt at sætte fokus
på fire overordnede værdier, som
grundlag for livet på skolen og samarbejdet med forældrene. De formulerede
værdier er tillid, respekt, fællesskab og
engagement, og de skal give alle ansatte
og forældre et kendskab til, hvad vi på
Hattingskolen opfatter som værdifuldt.
Værdierne skal også give os et grundlag
for løbende at drøfte, om vi gør det, vi
siger, vi gerne vil gøre.
Sammen vil vi skabe det bedste læringsmiljø for alle parter omkring Hattingskolen.

På en pædagogisk dag har vi på
skolen drøftet og tydeliggjort værdiernes betydning for skolens hverdag på
nogle udvalgte områder. Vi har stillet
os selv spørgsmålet: Hvordan kan vi se
værdierne opfyldt i børnenes samvær,
skolens undervisning, samarbejdet med
forældrene og det interne kollegiale
samarbejde?
I forbindelse med årets skolefest,
synes jeg, at værdierne kom meget tydeligt til udtryk i samarbejdet med forældrene. Det engagement, som forældre
lægger for dagen for at få skolefesten op
at stå, er uvurderligt. Det engagement,
som elever og lærere lægger for dagen
for at skabe en flot og seværdig skole-

komedie, er uvurderligt. Alt sammen er
det udtryk for en stor gensidig respekt
og tillid til hinanden, at vi i fællesskab
kan skabe en skolefest til stor glæde for
alle implicerede.
På en af de første rigtige forårsaftener
i begyndelsen af april var hele personalet på rundtur i naturen omkring
Hatting, for at se, hvordan vi på en god
måde, med respekt for naturen og beboerne i området, kan bruge naturområderne i undervisningen. Også her oplevede vi en fællesskabsfølelse, når vi blev
godt modtaget af lodsejerne i området.
Det er mit håb, at vi kan udbygge og
bevare dette fællesskab til gavn for alle
i Hatting.

HattingBladet
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Færre er medlem af Borgerforeningen
Af Peter Thyssen
Formand for Borgerforeningen

Bestyrelsen
Formand
Peter Thyssen
75 65 35 53
thyssen@email.dk
Kasserer
Anne Marie Madsen
75 65 35 05
am@elmelund.info
Sekretær
Kirsten Laursen
Fremvisning af forsamlingshus
75 65 31 54
bispv@hotmail.com
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
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 Vandværks formand er
Svend E. Nielsen og kan træffes på
tlf. 75 65 32 16 eller mobil 61 54 76 16.
Kassereren hedder Torben
Eriksen. Det er ham, der har
med målerregnskab at gøre.
Han bor på Præstemarksvej 72 og
har tlf. 75 65 30 27 og 26 39 30 27.
Ved driftsforstyrrelser skal du ringe
til Kjeld Olesen fra Hatting VVS.
Han har tlf. 75 65 36 22
og mobil nr. 40 44 40 89

Borgerforeningen har holdt sin årlige
generalforsamling. Fmd. Peter Thyssen kunne i sin beretning konstatere, at
der desværre har været en tilbagegang
i antallet af medlemmer – for andet år i
træk.
Der er nu 235 medlemmer af Borgerforeningen i Hatting.På trods af faldende medlemstal har foreningen dog
stadig nogle fornuftige regnskaber og

det gælder også for Forsamlingshuset.
Som nævnt i sidste nummer, er
HattingBladet blevet et udvalg under
Borgerforeningen – med fuld selvstændighed i forhold til både økonomien og
de redaktionelle dispositioner. Der vil
ved næste års generalforsamling i Borgerforeningen blive fremlagt regnskab
for HattingBladet.
Borgerforeningens bestyrelse blev genvalgt og har konstitueret sig med samme
titler som før generalforsamlingen. Formandens beretning blev godkendt.

Flere og flere besøger hattingbladet.dk
Af Hans Appel
Webmaster på hattingbladet.dk

Den nye version af www.hattingbladet.
dk har nu været i luften i nogen måneder, og der er en god udvikling i brug af
siden. Vi er nu tæt på
250 ugentlige besøg
på hjemmesiden, så
behovet er der.
Naturligvis er forsiden den mest besøgte
side, men her er også
både de seneste nyheder
og de først kommende
aktiviteter i kalenderen.
Ellers er topscorerne billedgallerier fra gymnastikopvisningen
i Hattinghallen og tøndeslagningen i

SuperBrugsen samt online booking af
forsamlingshuset.
Siden starten har vi haft godt 30 nyheder på hjemmesiden, så der er næsten
altid grund til at komme forbi.
Hjemmesiden
vil naturligvis blive
endnu bedre, hvis
vi kan få flere nyheder, billeder og
historier - og dem
vil vi meget gerne
have fra alle i Hatting og omegn.
Har du noget på
hjertet, så send
det til webmaster@hattingbladet.dk.
Meget gerne med billeder eller en videostump. Det hitter nemlig på nettet.

Surt opstød fra en Hatting borger
Af Jan Pedersen
borger i Hatting

Denne henvendelse er til de forældre,
hvis børn render rundt på Hattings gader sent om aftenen, nærmere betegnet
på Storegade, ved Hattingskolen og på
Stationsvej omkring kl. 21.00 til kl. 22.00.
Jeg synes, I burde tage en alvorlig
snak med jeres børn om at banke på
fremmede folks vinduer bare for at

”have det sjovt”. Det sker som regel i
ferier fra skolen. Jeg synes, det er irriterende, når min hund skal gø på grund af
ungernes banken, hvorefter mine børn
bliver vækket.
Jeg synes, det er for dårligt, at I forældre
ikke har mere styr på jeres børn, så man
skal finde sig i sådanne narrestreger. Det
er i hvert fald ikke en måde, jeg vil lade
mine børn tilbringe aftenen på. De er ikke
blevet opdraget til at genere folk.
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Forrygende fest – trods kaffekoks
Af Kirsten Pihl Laursen
Sekretær i Borgerforeningen

Igen i år blev der stablet en forårsfest på
benene i Hatting Forsamlingshus, og byens borgere bakkede godt op om festen.
Der blev dækket fint bord, bestilt god
mad, arrangeret underholdning og sørget for hot dansemusik. Gæsterne dukkede op som aftalt og det hele kunne
begynde.
Bestyrelsens rolle er mangesidig, idet
vi også var tjenere. Den eneste forskel på
os og "rigtige" tjenere var vel, at vi ikke tog
imod drikkepenge. Vi ville hellere have, at
folk fik fuld valuta for skillingerne.
Den gode mad blev i år tilberedt af
Karsten Kok, og hertil blev serveret
gode vine fra den lokale vin kyper,
nemlig Brugsmanden Palle. Som en lille,
men god overraskelse havde vi arrangeret nogle af de lokale spil-op-magere til
at komme med et festlig indslag.
”Varen” blev i den grad leveret af
Jørn Grønbæk, Lene Gantzhorn og Camilla Pedersen. De kom, de agerede og
de sejrede for vildt. Selvfølgelig måtte
både bager og brugs lægge navn til
løjerlighederne, men sådant er det, når
man bor i en lille by.
Senere på aftenen, efter at kaffen blev
et helt kapitel for sig – men det vender
vi tilbage til - bød "Elvis and the Teddybears" op til dans. Elvis lignede sig selv
fra sine unge dage, kun bjørnene var i

Salen sydede fra start til slut under borgerforeningens forårsfest.
dagens anledning klædt ud som mennesker. Der blev spillet igennem af god
gedigent rock og popmusik.
Og så var der lige det der med kaffen…
De første 10 liter syntes køkkenpersonalet skulle bruges til at vaske gulv med.
Det trængte sikkert også. De næste 10 liter
løb igennem tragten uden om bønnerne,
idet vandet kun løb langs den ene side af
tragten og derved aldrig fik fat i bønnerne
i midten. Den serverede vi dog, til stor
fortrydelse for de, der var kaffetørstige.
Så kom 3. omgang, som delvis også
blev brugt til at vaske gulv med. Ingen

Malerfirmaet

af de ellers intelligente bestyrelsesmedlemmer kunne finde ud af, hvad der gik
galt.
Så kom geniet Mette Hansen. Hun
kiggede på maskinen og så, at vi netop
havde fået nyt flot bord til den. Det betød, at den kom til at stå meget længere
ind mod væggen, så vandhanen ikke
passede. Kaffebrygning nr. fire gik helt
perfekt.
Salen sydede fra start til slut og sådan
skal det også være. Der var garvede og
nye festdeltagere - og dem midt imellem. Og det blev en dejlig start på foråret.




Feldt & Lerager
Heidi

Tina

60640560

27100205

E-mail: feldtlerager@mail.dk


Oensvej 31
8700 Horsens
Tlf. 75 65 31 81

HattingBladet

• 10 •

Maj 2009 • nr. 2

Maj 2009 • nr. 2

HattingBladet

• 11 •

Hurra for Hal-Henrik
Af Steen Lauridsen
Formand for Hatting IF

Hatting Idrætsforening

Hovedformand

Steen Lauridsen
75 65 36 85
ullasteen@stofanet.dk

Næstformand

Finn Nabe-Nielsen
Tlf.nr.: 23 69 27 05
fnabe@mail.tele.dk

Kasserer

Jens Otto Tinghuus
Tlf.nr.: 75 65 33 36
jens-otto.tinghuus@stofanet.dk
Morten Hald
Tlf.nr.: 22195508
mrhald@stofanet.dk

Sekretær
Velkommen til de to nye bestyrelsesmedlemer:Jens Otto Tinghuus og Morten Hald.

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
kmrp@stofanet.dk
Inga Kristensen
75 65 94 04
kik@pc.dk
Heidi Christiansen
75 65 36 77
juls42@mail.dk

Goddag og farvel
Af Steen Lauridsen
Formand for Hatting IF

Folkedans
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

Årets generalforsamling havde et altoverskyggende punkt - nemlig valg til bestyrelsen!
Der skulle findes friske kræfter, for vi måtte sige farvel til både vores
kasserer Dorthe Christensen
og vores sekretær Finn NabeNielsen, som skal rejse fra
Hatting – og samtidig manglede vi en næstformand.
Desværre lykkedes det
ikke i første omgang at finde
to nye medlemmer til hovedbestyrelsen. Hatting IF var
truet på sin eksistens, og det var nødvendigt
med en ekstra-ordinær generalforsamling.
Heldigvis lykkedes det at få valgt to nye medlemmer, og jeg er meget glad for at kunne
byde Jens Otto Tinghuus og Morten Hald
velkommen i bestyrelsen. Jeg glæder mig til

samarbejdet og retter samtidig en stor tak til
dem begge for at ville træde ind i bestyrelsen
og dermed reelt reddede Hatting Idrætsforening fra en opløsning.
Som nævnt sagde vi farvel til Dorthe Christensen, og jeg vil også gerne herfra rette en
stor og velfortjent tak til Dorthe for en veludført og yderst loyal indsats: Tak
skal du have!
I hovedbestyrelsen har vi også
måttet tage afsked med Alice Mikkelsen, som gennem mange år har
været en virkelig god formand for
folkedanserne og et yderst trofast
medlem af hovedbestyrelsen. Alice
var desværre ude at frejse, så hun
deltog ikke i generalforsamlingen,
så jeg vil herfra rette en stor og varm tak for
mange års indsats for folkedanserne og HIF.
Ny formand for folkedanserne er Inga
Kristensen, og herfra skal lyde et hjertelig
velkommen på posten.

Det er en årligt tilbagevendende begivenhed at kåre ”Årets leder” i Hatting
Idrætsforening. Det sker ved den årlige
generalforsamling, og i år faldt valget
på halinspektør Henrik Nielsen – bedre
kendt som ”Hal-Henrik”.
Det var håndboldafdelingen, der havde indstillet Henrik til prisen, og som
argumenter for, at hæderen burde tildeles den rolige konge af hallen, kunne
man bl.a. læse i indstillingen, at Henrik
Nielsen:
• har været bestyrelsesmedlem i 12 år
• har været herretræner, dametræner,
old girls træner samt hjælpetræner for
samtlige børnehold
• er fast hjælper i klubhuset
• er yderst vellidt
• er en bærende kraft og medvirkende

Hatting IFs formand Steen Lauridsen (tv.) overrakte prisen som
»Årets Idrætsleder« til halinspektør Henrik Nielsen.
til at ”samle trådene” og udvikle håndboldafdelingen
Jeg kan naturligvis kun tilslutte mig
disse udtalelser – og dertil udtrykke min
store tilfredshed med at have Henrik

Nielsen som en god og samarbejdsvillig
halinspektør.
Derfor er det med stor glæde, at jeg
ønsker Henrik tillykke med valget som
årets leder I HIF.

Giv en hånd

Hatting IF er også i år med til at afvikle en Open Air koncert
i Horsens. Den finder sted 21. maj - Kristi Himmelfartsdag under navnet ”VI ROCKER”.
Indsatsen betyder ikke bare kolde kontanter til arbejdet i
Hatting IF, men også en fælles oplevelse som bestemt ikke er
kedelig. Har du lyst til at give et nap med så kontakt formand
Steen Lauridsen eller en afdelingsformand. Du finder kontakt
oplysningerne i spalten til venstre.

Din

lokale
hånDværker

Tømrer og murerarbejde udføres
Totalentreprise
Om og tilbygning
vinduer og døre
renovering og reparationer
Projektering - få noget for pengene
Byggestyring - fra idé til virkelighed

ring, sms eller mail til os. Så kigger vi på din opgave

GodT håndværk Til Tiden
JA Byg Aps - Stationsvej 27 - hatting - tlf. 26 85 89 62
ja-byg-aps@mail.dk - www.jabygaps.dk
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Nyt fra håndbold
Af Gitte Nielsen

Formand for håndboldafdelingen

Endnu en håndbold sæson er vel overstået, og spillere og trænere kan holde
en velfortjent pause, inden det til august
igen går løs. I bestyrelsen er vi i fuld
gang med at planlægge den nye sæson,
og vi er også med, når Horsens rocker
til open air Kristi Himmelfartsdag. Alle
hold har holdt afslutning og de ældste
spillere har været til stævne i Flensborg.
Vi har til vores store glæde konstateret, at mange har meldt sig som klubhuspassere som følge af Helene Ny
gaards store opsøgende arbejde. En stor
tak til dig Helene for dit arbejde, som
betyder, at der kan tjenes nødvendige
penge til håndboldafdelingen.
Som du kan læse under ”Nyt fra formanden” i dette blad, så skulle der en
ekstraordinær generalforsamling til for

Nyt fra gymnastik

at finde to nye medlemmer til hovedbestyrelsen. Formand Steen Lauridsen var
ude med et nødråb i Horsens Folkeblad
– og råbet blev heldigvis hørt. Der var to,
der meldte sig til at yde en ekstra indsats
for idrætsforeningen, og jeg er glad for,
at der fortsat er noget, der hedder HIF

Årets resultater
Sådan klarede håndboldholdene fra
Hatting sig i sæsonen 2008/09:
U-10 piger B 
U-12 piger C 
U-14 piger B 
U-14 piger C 
U-12 drenge 
U-14 drenge B 
U-14 drenge C 
Serie 3 herrer 
Serie 4 herrer 
Serie 3 damer 
Old girls (DGI) 
Herrer (DGI) 
U-6 og U-8 har deltaget i stævner.

nr.7
nr.7
nr.3
nr.6
nr.3
nr.5
nr.4
nr.3
nr.3
nr.5
nr.4
nr.5

Af Line Juul
fmd. for gymnastikudvalget
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Fantastisk opvisning – igen igen

For de fleste gymnaster sluttede
sæsonen med opvisningen i marts.
Men som noget nyt kører der i år et
forårsaerobic-hold, og der er flot opbakning og fremmøde til holdet, så vi
kan konstatere, at behovet for ekstra
motion heldigvis er til stede.
Gymnastikudvalget har konstitueret sig efter opstillingsmødet i januar. Udvalget består nu af: formand
Line Juul, næstformand Heidi Christiansen, kasserer Pernille Astrup,
sekretær: Kirsten Rishøj, øvrige bestyrelsesmedlemmer er Birthe Bøje, Jette
Lyager, Inge Appel
Selvom sæsonen er slut, hviler de
syv kvinder bestemt ikke på air-tracken. Gymnastikudvalget er for øjeblikket i fuld gang med at planlægge
næste sæson.

Kontant støtte til
ungdomsarbejdet

FLot så det ud, da alle deltagerne i gymnastikafdelingens forårsopvisning gik indmarch i Hatting Hallen. Tilskuerrækkerne var
traditionen tro fyldt til sidste stolesæde med forældre, bedsteforældre, søskende og andre gymnastikinteresserede.

De lokale Y-mænd m/k – bedre kendt
som Hatting Y’s Mens Club – har igen
været på banen med kontant hjælp til
det lokale ungdomsarbejde.
Hatting IFs håndboldafdeling blev i
år betænkt med et tilskud til den årlige
tur til Flensborg på 2000 kr. Ud over
pengene til håndboldspillerne har Y’s
Mens Club i Hatting i år givet 15.000 kr.
til internationalt arbejde, 11.000 kr. til
kirkeligt ungdomsarbejde og 4000 kr. til
spejderne.
Pengene er skaffet via uddeling af
4.700 telefonbøger, ved omdeling af Hattingbladet i 2008 og ved produktion og
salg af 200 juledekorationer til virksomheder.

Af Line Juul
Fmd. for gymnastikafdelingen

Det var Sandra Juhl Jørgensen fra Hatting IFs håndboldafdeling, der fik overrakt de 2000
kr. til den årlige tur til Flensborg, hvor 50 ungdomsspillere deltager i et weekendstævne.
De glade givere er Sigrid Olesen og Kristian Korsholm fra Hatting Y’s Mens Club.

Denne vinters sæson har været præget
af flotte store hold, hvilket også fuldendte vores forårsopvisning i Hattinghallen
8. marts. Endnu engang en stor dag og
en stor succes med så mange hold på
gulvet. Vores voksen-hold havde i år
taget mod til sig, og de viste med stort
engagement, hvad de har lavet i løbet af
vinteren.
Deres indsats må helt sikkert ha’ givet
inspiration til en del af de mange fremmødte tilskuere, som i øvrigt skal ha’ en
særlig tak for den store opbakning. Det
er skønt at se, hvordan hallen år efter
år fyldes af forældre, bedsteforældre,
søskende og andre gymnastikinteresserede.
Opvisningen blev afsluttet med et

gæstehold, DGI´s Juniorhold Nord, som
har fire aktive drenge fra Hatting med
blandt deltagerne. Ca. 90 gymnaster
lavede en fantastisk opvisning og inspirerede helt sikkert vores kommende
juniorgymnaster.
DGI´s Juniorhold er et opvisningshold, som arbejder målrettet hen mod
et antal opvisninger i foråret. Holdet
består af juniorgymnaster i alderen 7.-9.
klasse, som har lyst til flere udfordringer
og mere træning end lokalforeningen
kan tilbyde. Kravet er at være aktiv i en
lokalforening.
Endnu en gang tak til vores lokale
sponsorer, der igen har været villige til
at sponsorere holdenes bluser. Det er
en meget stor gestus, da dragtudgiften
spares og vi i stedet kan bruge midler til
redskaber og andet som kommer gymnasterne til gode. Alle gymnaster får

blusen med hjem til minde om gymnastikken, og vi får mange tilbagemeldinger på hvor glade, især børnene er for
deres bluser.
Derfor håber vi også på velvillige
sponsorer til den kommende sæson.
Mange af vores hold har også i år deltaget i gymnastikstævnet på Flemming
efterskole, og det gav nogle meget flotte
opvisninger. Mange nød også junior/
voksenopvisningen i Forum på tilskuerpladserne.

hattingbladet.dk
På hattingbladet.dk har vi samlet billeder og
videooptagelser fra gymnastikopvisningen.
Hvis du har billeder eller video, som
du gerne vi dele med andre, kan du
maile det til webmaster@hattingbladet.
dk, så lægger vi det på hjemmesiden.
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Nyt fra folkedans
Af Gudrun Mikkelsen
sekretær

Så har vi afsluttet endnu en
herlig sæson, som bød på
rigtig mange tiltag.
I februar holdt vi legestue
på Torsted Skole, hvor Rebild
Spillemændene spillede, og
deres leder stod for dansen.
En meget festlig og underholdende aften med 152 deltagere. Virkelig flot.
Den 28. marts holdt vi
afslutning i Hornborg Forsamlingshus. En virkelig fin og
festlig aften med 72 deltagere,
men også lidt vemodig. Vi
måtte tage afsked med vores
leder gennem syv år, Niels Elvstrøm. Vi måtte også tage afsked med vores formand Alice
Mikkelsen og næstformand
Carsten Zeberg. Vi takker alle
for mange gode år.
Vi har fået en ny leder,
Anchen Sørensen, som glæder sig til at tage hul på en
ny sæson i efteråret. Den ny
bestyrelse er også klar til at
smøge ærmerne op. Bestyrelsen består af formand Inga
Kristensen, næstformand
Kathe Christensen, kasserer
Willy Severin, Ulla Pedersen
og sekretær Gudrun Mikkelsen.
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Ti gode grunde til at deltage i stavgang
1. Du forbedrer dit hjertes og kredsløbs
funktion, særlig hvis du er ude af form

Som noget nyt har vi i år
arrangeret en sommerudflugt. Søndag 7. juni går turen
til Rebild bakker. Vi kører fra
Hatting kl. 8.30 og forventer
at være hjemme omkring kl.
19.30. Det bliver en heldagstur med madkurv og dans til
spillemandsmusik på Spillemandsmuseet. Det koster 150
kr. at deltage. Prisen omfatter
buskørsel, et rundstykke med
”en lille én”, tre øl eller vand
samt entré og kaffe eller te på
Spillemandsmuseet. Du skal
selv medbringe kaffe eller te
til rundstykkerne og mad til
frokosten. Husk også skiftesko og dit gode humør.
Der er plads til 47 personer
i bussen – så tilmelding sker
efter ”først til mølle princippet” til: Inga Kristensen, kik@
pc.dk / tlf. 75659404, Käthe
Christensen, kathemc@
forum.dk / 75650269, Willy
Sewerin, willysewerin@profibermail.dk / 75653692
Den ny folkedansersæson
begynder 7. september i Hatting Forsamlingshus. Der er
trinøvelser mm. fra kl. 19.00
til 19.30 og danseaften fra
kl. 19.30 til 21.45. Alle er velkomne.

2. Du forebygger forhøjet blodtryk
3. Du forbedrer musklernes stofskifte,
og evnen til fedtforbrænding
4. Du øger musklernes følsomhed over
for insulin – forebygger sukkersyge
5. Du styrker sener, knogler og
forebygger knogleskørhed
6. Du styrker dit immunforsvar
7. Risikoen for stress, angst og depression
mindskes – du bliver gladere
8. Gang giver sjældent skader. Især
hvis du husker at begynde roligt og
gradvis øger distance, samt tempo
9. Du kan gå næsten alle steder – og
gang kræver et minimum af udstyr
10. Gang er en sikker, og
effektiv form for motion.

Program for stavgang
Vi mødes alle mandage kl. 19.00 - med eller
uden stave. Efter gåturen ca. kl. 20.00 finder vi
en egnet plads til vores medbragte aftenkaffe.
Tag medlemslisten med, så vi har tlf. nr., hvis vi
går forkert af hinanden. Turene er gratis, og alle
er velkomne.

Gåture med og uden stave er god motion. Folkedanserne i Hatting arrangerer
fællesture fra begyndelsen af maj til slutningen af august.

Nyt fra stavgang
Af Willy Sewerin

Tlf. 75 65 31 32

Stavgang

Nu hvor danseskoene er stillet midlertidigt på hylden, har Hatting IFs folkedansere som sædvanligt fundet stavene

frem. Der er stor tilslutning, når vi går
stavgang, og det er dejligt at konstatere,
at vi har så fint et sammenhold i foreningen. Hvis nogen er interesseret i at gå
med, er de velkommen.

4. maj
Egebjerg Vandværks Sø
11. maj
Rask Mølle, Peter Hansens Vej 12
18. maj
Vinten Kær. Mødested – Brønsholmsvej 44.
25. maj
Uldum Kær, parkering ved tårnet
1. juni
Porskær. Mødested – Degnemosen 7.
8. juni
Nørrestrand ved Vandrehjemmet.
15. juni
Boller Slot.
22. juni
Hjarnø, afgang fra Snaptun kl. 18.40
29. juni
Haldrup under viadukten.

Sommerferie
3. august
Ternevej 83. P. ved børnehaven Humlebien
10. august
P. Pladsen ved Gludvejen ca. 500 m. før Juelsminde
17. august
Sporet ved Bygholm. – P. ved dyrskuepladsen
24. august
Snaptun Havn
31. august
Møgelkær Sø ( Bjerre Skov )

HattingBladet
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Nyt fra badminton

Tv,
musik
og stole

Af Ulla Lauridsen
Fmd. for badmintonudvalget

Så er sæsonen slut, og jeg vil gerne lægge ud med at sige tak for en god sæson.
Som nævnt på generalforsamlingen
har to af vore dygtige ungdomsspillere
– Mads Juhl Hansen og Mikkel Hummelshøj Sørensen – vundet Horsens
Kommunemesterskab.
Flot klaret, drenge!
Klubmesterskaberne i Hatting var i år
et rent tilløbsstykke. 47 spillere deltog
over to aftener i kampen om den ærefulde første plads. Dejligt at se så mange
fremmødte – og et stort tillykke til de
dygtige vindere, som blev:

Onsdag 18. marts
modtog Hatting
støtteforening
25.000 kr. fra
Carlsberg Mindelegat. Disse
penge er brugt til
et fladskærms TV,
nyt musik anlæg
og 60 nye stole til
Hatting klubhus.
Støtteforeningen
siger tak til Carlsberg Mindelegat
for disse penge.

Linda og Carsten Frederiksen, mixdouble
Flemming Thyssen, herresingle
Thomas Andersen og Thomas Christensen,
herredouble
Lars Dencker, oldboys single
Christian Andersen og Henning Rasmussen,
oldboys double

På gensyn 30. august, hvor der er tilmelding til endnu en forhåbentlig herlig
badmintonsæson.
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Vi leverer løsninger for kloakering i det åbne land.
Entreprenør og landbrugsarbejde udføres.

Niels Bie Maskinstation
aut. kloakmester

Telefon 75 65 30 32

I begyndelsen af februar blev Mads
Juhl Hansen (tv) og Mikkel Hummelshøj
Sørensen kommunemestre i badminton.
De vandt double, i gruppen U-13D. Mads
Juhl Hansen blev desuden nr. 3 i single.

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
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Hatting Centret – aktiviteter frem til sommerferien

MAJ

Helge Engelbrecht bød velkommen og
optrådte senere med musik og jysk humor.

Jydepotten har en lang historie.
Tove Engelbrecht berettede om
lerkrukkens opståen og fremstilling.

87-årige Grethe Engelbrecht fortalte om sit liv på godt og ondt

Herlig tur til Musik Galleriet
Af Verner Vinum
Centerrådet

I slutningen af marts havde Centerrådet
arrangeret en tur til Musik Galleriet i
Ansager. Vi blev budt velkommen af
Helge Engelbrecht, som man jo kender
fra radio og tv. Han fortalte om sin familie og Musik Galleriet. Senere oplevede
vi ham på slap line med sang og jysk

humor.
Der var også andre oplevelser. Hans
søster, Tove Engelbrecht, fortalte om
fremstilling af Jydepotter og om, hvordan produktionen af disse opstod. Sidst
men ikke mindst oplevede vi Helge
Engelbrecht`s mor, 87 årige Grethe
Engelbrecht, en meget frisk ældre dame,
der stod op i tre kvarter og fortalte om
sit liv på både ondt og godt.

Vi så også, hvordan hun boede i Englehuset, der var fyldt med skønne malerier af engle, derfor navnet Englehuset.
Det var en meget kreativ familie,
vi besøgte, og vi havde en rigtig god
og oplevelsesrig dag. Jeg kan anbefale
andre at tage turen til Musik Galleriet i
Ansager.
Der blev fotograferet meget, og billederne kan ses på Hatting Centret.

Fernisering på Hatting Centret
Af Verner Vinum
Centerrådet

Nej, det var ikke gulvene, der blev ferniseret på Hatting Centret i begyndelsen af
marts. Der var derimod fernisering på en
udstilling af ikoner, der i vinterens løb var
blevet fremstillet i aktiviteten på centeret.

Udstillingen var godt besøgt. Der
mødte ca. 50 personer op for at se det
flotte arbejde. Efter ferniseringen var
centerrådet vært ved kaffe og hjemmebagt kringle.
Ikonerne er stadig udstillet, så du kan
nå at se dem endnu og de kan også købes. Henvendelse i aktiviteten.

JUNI

Med Centerrådet ”Ud i det blå”
Se opslag på Hatting Centret

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)
Onsdag 27. kl. 9.00
Hatting Centrets sommerudflugt
ons. 27. kl. 19.00
Kortspil (whist ) v/ Connie Jensen & Sigrid
Olesen Alle er hjertelig velkommen
Torsdag 28. kl. 9.30
Vi strikker på livet løs til Mother Teresa

Torsdag 4. kl. 19.00
Skakaften i Hatting Skakklub.
Alle er hjertelig velkommen
Tirsdag 9. kl. 13.30
Gudstjeneste v/sognepræst
Anna Sofie Andersen
Tirsdag 9. kl. 19.00
Bankospil
Torsdag 18. kl.19.00
Midsommer-aften m. bål, tombola og
båltale. Kaffe m. kage samt øl, vand
og pølser m. brød til billige penge
Torsdag 25. kl. 9.30
Vi strikker på livet løs til Mother Teresa
Torsdag 25. kl. 13.30
Spillefilm på stort lærred
(Se opslag på Hatting Centret)

Ingen Gudstjeneste i juli.
Første gang efter sommerferien
er tirsdag 11. august kl. 13.30.

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.

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
Her viser centrets aktivitetsleder
Pelle en af ikonerne frem

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
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Grethes givende gospel-glæde
• Gas
• Fjernvarme
• Oliefyr

I slutningen af marts
indbød Hatting kirke endnu
engang til en søndags
gospel workshop. En af
deltagerne, Grethe Hansen,
deler her sin oplevelse med
HattingBladets læsere.

• Træ & Stoker anlæg
• Solvarme
det smukke orgel, som er
med til at sprede glæde i vo• Ventilation
skænket af familien Wurtz,
res kirke. Et kor, der kan få os
og også samtidig kunne tage
et par ord med på vejen i
en smuk krukke, som vores
lokale keramiker Åge Wurtz
har lavet og skænket.
Det var en følelse af sammenhold her i vores lille by,
og hvor vi skal være glade
for, at vi har en kirke, sammensat af et menighedsråd
og en spændende præst, som
gør, at det ikke er kedeligt at
gå i kirke i Hatting.
Vi har et voksen kor, et
dejligt og glad børnekor,og
nu får vi forhåbentlig også
et Gospel kor, som kan være

RING - Vi er altid friske med en pris...
7561 3766 • 2081 3766
Smedebakken 8 • 8700 Horsens

lyngsoevvs@lyngsoevvs.dk • lyngsøvvs.dk

Af Grethe Hansen
Deltager i gospel workshop

Gospelmusik stammer oprindelig fra
de sortes slavers tid, hvor de brugte det
som midddel til at overleve de ofte horrible vilkår, de blev budt dengang.
Musikken og sangen blev en slags
medicin og dens glæde rækker helt op
til i dag.
29. marts i år havde vi igen en rigt
givende og uforglemmelig Gospel
Workshop, hvor vi var 35 mødt op, med
store og glade forventninger til dagen, i
alder fra 11-65 år.
Vi begyndte med at varme musklerne
op, og allerede på det tidspunkt mærkede vi, at det ville blive en dag med latter,
snak, glæde og fællesskab.
Efter to timer med høje og lave stemmer, hvor de livsglade toner spredtes
ud igennem vinduet og ud til den skinnende forårssol, var det tid til mad og
drikke. Menighedsrådet havde tidligt
om morgenen smurt de lækreste flutes,
som blev spist med nydelse, ude og
inde, hvor der blev snakket om alt.
Bl.a. om vores fællesskab her i Hatting.
Selvom jeg ikke var helt frisk, da jeg
ankom om morgenen, så følte jeg ro,
tryghed og varme i fællesskabet. Jeg
mærkede, hvordan gospel kan være den
bedste medicin for krop og sjæl.
Jeg mærkede glæden ved at være
sammen menneske til menneske omkring troen og glæden, som gives af et

væk fra den gamle myte om,
at det er kedeligt at gå i kirke.
Jeg tror, at vi alle på en eller
anden måde har brug for at
finde ro i os selv, og i vores
forvirrede og stressede hverdag er det rart at kunne være
et sted, hvor man føler sig
tryg og sammen om noget.
Alt dette tænkte jeg og så
i kirken, da vi til sidst sang
”Thank You” af Nate Collins.
Lykken er ikke afhængig
af, hvad vi ejer, men hvad vi
har evne til at glæde os over.

Henrik Gunde og Erik Grip spiller i Hatting Kirke 29. oktober.

Koncert med Erik Grip
og Henrik Gunde
Hatting Y’s Mens Club arrangerer koncert i Hatting Kirke
torsdag den 29. oktober 2009.
Billetsalget foregår fra Brugsen i Hatting 5. og 12. september. Mere om dette i næste nummer af Hattingbladet.
Overskuddet fordeles mellem Kirkens Korshærs julehjælp
og Frelserens Hærs julehjælp til betrængte familier.

Der blev klappet igennem i året gospel-workshop. 35 sangglade
deltagere fik tanket livsglæde og håb under ledelse af Rune Funch.
Om aftenen gav koret koncert for en næsten fyldt Hatting Kirke.
ærligt hjerte. Jeg mærkede glæden over,
at kirken står for, at vi alle er forskellige,
men at vi kan bruge hinanden på godt
og ondt, og at kirke ikke kun er begravelser, dåb, konfirmationer og bryllupper – men også bare det at mødes – i
fællesskab.
Det blev en dejlig dag fyldt med gospelsang. Vi fik lært noget sang-teknik,
så stemmerne kunne holde hele dagen,
og vi fik den rigtige autentiske gospel
lyd frem. Men det vigtigste var, at vi
fik glæden frem og at vi lærte at turde
bruge vores krop.
De seks timers øvetid gik alt for
hurtig. Efter et par timers hvile, var det
alvor! Kl. 19 skulle det meget nybagte
gospelkor give smagsprøver på dagens
læring ved aftensgudstjeneste. Rune
Funch, som havde ledet dagens workshop, sang en varm og levende solo.
Sognepræst Anna-Sofie Orheim An-

Aut. VVS-installatør
Torben Lyngsø Rasmussen

dersen formidlede som sædvanligt sin
prædiken levende og spændende og så
var det tid til, at vi skulle synge. Da jeg
stod deroppe og så ud over kirken, som
næsten var fyldt, tænkte jeg, hvor dejligt
det er at leve.
Jeg så en kirke med smil og glade
glimt i øjnene, og jeg følte et fællesskab,
som det vi har her i Hatting, lige fra
kirken, naboer, forretningsfolk, og at det
at vi er forskellige, gør det kun skønt at
bo her i Hatting
Der var glæde, mennesker til mennesker, troen lyste af glæde ud af øjenkrogene, og efter smilenes størrelser, kunne
jeg se, at det kom fra hjertet, ærligt, og
at denne glæde ikke kan købes, stjæles,
tigges eller lånes. Der blev klappet og
sunget og menigheden sang med og
Peter Emil – vores dygtige organist
-spillede postludium af Jesper Madsen
”Op ad alle som på jorden bord” på

Aut. VVS-installatør
Torben Lyngsø Rasmussen
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Nyt fra kirken

Sognepræst

At være barn i Cambodja
At være barn er ikke altid let – uanset
hvor på kloden man befinder sig. Børn
har et åbenlyst behov for omsorg, tryghed og beskyttelse, men det er behov
som ikke altid bliver opfyldt.
Tværtimod er børn lette ofre for omsorgssvigt, misbrug og magtovergreb,
og har ofte ingen steder at gå hen for at

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 27, 28 og 29.
Der henvises til tlf. svarer, mht. at
afklare hvem embedet passes af.

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

seng, et tag, mad på bordet hver dag,
skole, leg, venner. Her er den tryghed
og beskyttelse som mange af dem har
manglet gennem flere år.
Savnet efter at have sin egen familie
og sine egne forældre kan ikke fjernes,
men tillid og tryghed lyser alligevel ud
af øjnene på børnene, som spontant tager besøgende ved hånden og viser dem
rundt.

Gudstjeneste og frokost jazz
Mandag 1.juni kl. 10.00 fejrer vi for fjerde år i træk 2. pinsedag med en fælles
friluftsgudstjeneste for alle de 30 sogne i
Horsens Provsti.
Gudstjenesten finder sted under de
nyudsprungne bøgetræer i Lunden på
Sundvej i Horsens.
Efter gudstjenesten vil der i år, som
noget nyt, blive spillet frokost-jazz og
alle opfordres hermed til at medbringe
madkurv.

Ulla Møller

Tlf. 75 64 43 18

Organist

Peter Emil Ryom

E-mail: peterryom@ofir.dk

Juni

Mandag 1. kl. 10.00
Fælles provstigudstjeneste
i Lunden,
Søndag 7. kl. 9.30
Trinitatis søndag
Søndag 14. kl. 9.30
1.s.e.trin.
Søndag 21. kl. 9.30
2.s.e.trin v/Bodil Jølver
Søndag 28. kl. 19.00
3.s.e.trin

Menighedsrådets møder er åbne
for alle. De afholdes i konfirmand
lokalet kl. 19.00.
Erhardt Nielsen

Formand

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

Grethe Laursen

Næstformand

Tlf. 75 65 32 10
E-mail: wlaursen@stofanet.dk

Gunnar Fogh

Bodil Juul

Kontaktperson

Tlf. 75 65 31 79
E-mail: b-o12@stofanet.dk

Tove Schack-Nielsen

Kirkeværge

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

Lone Høj Langgaard

Sekretær

Tlf. 75 65 35 78
E-mail: siflo@mail1.stofanet.dk

Kasserer

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

Larsen Dinér

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

Hatting Autoservice

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

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

Juli

Søndag 5.
Ingen gudstjeneste i
Hatting. Gudstjeneste
i Tamdrup kl. 9.30
Søndag 12. kl. 11.00
5.s.e.trin
Søndag 19.
Ingen gudstjeneste i
Hatting. Gudstjeneste
i Tamdrup kl. 9.30
Søndag 26. kl. 19.00
7.s.e.trin.

Menighedsrådet

Hatting Motorservice

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

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

Maj

Tlf. 86 53 13 81

få hjælp. Især i et fattigt land som Cambodja er børn en meget udsat gruppe.
I hovedstaden Phnom Penh er der en
stor gruppe af gadebørn, som enten er
forældreløse eller kommer fra meget
fattige familier på landet. Disse børn må
selv klare dagen og vejen, og finde måder at overleve på.
Èn af måderne er at leve og arbejde
på en af byens lossepladser, hvor de går
rundt i affaldsbunkerne for at samle
plastik, flasker eller dåser som kan sælges til genbrug.
Tæt på den største losseplads ligger et
børnehjem som Danmission har støttet
siden 2004. Her går personalet simpelthen ud på lossepladsen, møder børnene
og tilbyder de mest udsatte et nyt hjem.
Jeg har besøgt stedet flere gange, og
det er ikke et luksushotel; her bor fire
børn i hvert værelse, som mest består
af en stor seng og deres skabe. Men for
børnene er forskellen himmelvid: En

Gudstjenesteliste

Hatting Kirkes personale

Sved for en sag
Så er det nu, du skal snøre kondiskoene
og begynde fortræningen til årets ”Sved
for en sag”. Det er tredje gang, at menighedsrådet ved Hatting Kirke arrangerer
den anderledes motionsevent, som i år
bliver afviklet tirsdag 18. august kl. 19.00
– 21.00.
I løbet af to timer får du mulighed for
at høste hele tre gevinster. Du får frisk
luft og motion, du får en god, fælles
oplevelse med andre fra dit nærmiljø og
du støtter børn i Cambodja, der er ofre
for omsorgssvigt, misbrug og magtoverbreb.
Vi mødes på gårdspladsen foran præstegården på Oensvej 1 i Hatting, hvor
tilmeldingen foregår. Det koster 50 kr.
for voksne og 20 kr. for børn at deltage.
Pengene går ubeskåret til et hjælpe
projekt i Cambodja, som du kan læse
mere om herunder.
Du kan vælge mellem fire forskellige
ruter: En gårute på 3,5 km, en gå/løberute på 6,6 km, en cykelrute på 12 km,
en cykelrute på 17 km
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TINGHUUS

v/ Ole Tinghuus
Lindholm 47
8700 Horsens
murerfirmaet@tinghuus.info

4017 2668

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
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Vokseværk i Hatting gruppen
Af Lene Jørgensen

møderne. Tusind tak til jer alle, som har
taget en pause i hverdagens travlhed,
og brugt tiden sammen med os og ikke
mindst børnene, I som har kørt for os
og med os, og bagt og bragt kage til os,
og meget, meget mere. Jer kan vi ikke
undvære!!

Spejderleder

KFUM-Spejderne
Spejderne har fået egen
hjemmeside.Den hedder
www.hattingspejderne.dk

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 onsdag kl. 18.00-19.30
Seniortrop (8. kl. og op):
hver mandag kl. 18.00-19.30

Kontaktpersoner
Formand for grupperådet:
Peter Rabjerg - 75 65 36 16
Bævere:
Lene Jørgensen - 24 28 38 25
Ulve:
Randi Henriksen - 75 65 37 77
Junior + Trop:
Michael Jacobsen - 20 25 55 98
Anja Ipsen - 28 57 94 42
Seniortrop:
Anja Ipsen - 28 57 94 42
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

Hos spejderne kan det tydeligt
mærkes, at idrætsforeningens
sæson er slut for i år. Der kommer nye spejdere hver uge, og
det er simpelthen dejligt! Spejder bliver nemlig meget sjovere, når man er flere! Legene
bliver sjovere, løbene bliver
sjovere og ledernes planlægning får et automatisk løft når
kravene til de ugentlige møder
bliver større, hvilket naturligvis
også gør møderne bedre!
Siden sidst har vi haft gruppemøde, og medvirket ved kyndelmisse gudstjenesten i kirken.
Vi har også solgt lodsedler. Vi
havde en hyggelig lørdag, hvor
både børn, voksne og forældre
solgte lodsedler om formiddagen. Efter en fælles frokost i Spejderbyen, fejrede vi fastelavn ved
at slå katten af tønden. Mange
var klædt rigtig flot ud, og der
blev slået hårdt!
Derudover er vi så småt ved
at gøre klar til årets lejr i uge
27 for hele gruppen (undtaget
ulve, som tager på ulvelejr i
Terp.) Turen går i år til Daugård strand, hvor der bliver
mulighed for alskens aktiviteter til vands og til lands.

Bæverne
Især hos bæverne, der er den
yngste enhed i gruppen, går
det strygende med medlemstallet. Siden vinterferien er vi
gået fra at have 7 bævere til nu
at være helt oppe på 16. Desuden tæller bæverflokken for
første gang i tre år nu også piger, - især til ledernes store fornøjelse. Bæverne er begyndt at

Senior

Tønden fik gode fastelavnsbank, da Hattingspejderne
slog katten af tønden i Spejderbyen.
øve sig på at arbejde sammen
om at løse opgaver og lære at
melde klar ved posterne. Det
er færdigheder, de skal bruge
på forårets turneringer: Bæverturneringen med de andre
KFUM-grupper i området og
MUS-løbet hvor både KFUM,
De Grønne Pigespejdere og
DDS deltager.

Ulvene
I vinterhalvåret har de små
ulve taget dolkebevis, mens
de store ulve har været i gang
med pionermærket.
Ellers har vi lige taget sygeplejerskemærket, blandt os
ulve kaldet ”Fingermærket”,
og vi er nu ved at gøre os klar
til Distriktsturneringen og
musløbet. Det bliver spændende at se, om vi får musen med
hjem igen i år.
Ulve og bævere holder
turnering samme dag, inspirationen til dette løb er taget fra
Josefine Ottesens bog ”Heltemod og Kragelort”. På MUSløbet skal det handle om Robin
Hood.

Junior/Spejder

Junior og trop har lavet bål og
brand på utallige måder, lige
fra fakler til jonglering med
brændende spritbolde, hvor
det gjaldt om at få sluppet igen,
før man brændte fingrene. De
har også kløvet brænde med
økser; enkelte stærke spejdere
(og vi er her i pige-afdelingen!)
klarede faktisk at flække huggeblokken også.
Lige nu er vi begyndt på at
lave bålkapper, så vi kan nyde
de kommende lejrbål uden at
blive kolde. Heldigvis hjælper
Pernilles mor Helle os; skønt
med en kyndig hånd og en
ekstra symaskine. Det vil sige
- sidste gang var det pludselig
den eneste symaskine, efter
følgende opråb fra syende spejdere: Nu syr maskinen af sig
selv! Nu ryger den også! Vi håber, at det skyldes almindeligt
slid, og ikke afsmittende effekt
fra vores vanlige bål-iver.
Det er i øvrigt guld værd
for spejderne, når forældre
har mulighed for at give os en
hånd - både i det daglige arbejde i vores grupperåd, og til

Seniortroppen var for nylig en tur i
svømmehallen, men arbejder ellers for
tiden med "Monty Python og de skøre
riddere"-tema. Vi har gjort kokosnødder
klar til at lave heste-lyde, og lavet sværd
og spyd. Folk i Hatting by skal derfor
ikke blive overraskede, hvis de inden
længe ser en lille men udvalgt skare af
"riddere" et sted i byen. I påsken har vi i
øvrigt 3 seniorspejdere på et spejderkursus på Fyn, "Roland 2", et kursus med

Tilbud til førskolebørnene!

mange udfordringer og mindst lige så
mange nye spejderkammerater.

Nyt Grupperåd
Hos spejderne er grupperådet vores
bestyrelse. Den består af lederne og
ikke mindst de indvalgte forældrerepræsentanter. I år fik vi kun valgt en ny
ind, nemlig Jette Nørregaard, hvilket
vi er meget glade for. I år ville vi dog
gerne have valgt flere forældre ind, men
desværre meldte ingen andre sig under
fanerne, så vi håber at flere forældre vil
stille op til vores gruppemøde næste år.
Vi stod desuden i en situation hvor
vi skulle vælge ny formand for grupperådet, efter Hans Appel. Da ingen af
de indvalgte forældre var interesserede
i posten, headhuntede vi Peter Rabjerg,
som heldigvis sagde ja til at besidde

Som noget nyt i år, vil vi gerne invitere
førskolebørnene, altså de børn der skal
begynde i skole efter sommerferien,
til at prøve at gå til spejder, før de
begynder i skole. For kun 75 kr. kan
man gå til spejder frem til sommerferien
og få et spejdertørklæde!
Første gang man kommer og kigger
får man en tilmelding med hjem. Har
man lyst til at komme igen skal man
medbringe tilmeldingen anden gang
sammen med de 75 kr. Så kvitterer vi
med et tørklæde. Grunden til at vi skal
have en tilmelding så hurtigt er, at man
først når man er meldt ind hos KFUMspejderne er dækket af vores forsikring.

posten som formand indtil en forælder
melder sig. Peter, der gammel spejderleder og gruppeleder i Hatting, er i spejderregi stadig aktiv i Y’s men’s klubben.
Så vi er meget glade for at have fået en
så erfaren grupperådsformand.
Da Hans Appel nu er gået af som
formand, vil vi gerne sige ham mange
tak for den store indsats han har ydet
for vores gruppe. Den har virkelig været
værdsat!

De bedste ulve
i distriktet
Af Lene Jørgensen
Spejderleder

Lørdag 18. april var bæverne og ulvene
fra ”de grønne spejdere” i Hatting til
Distriktsturnering (en konkurrence)
med alle de andre KFUM-grupper fra
Horsens området. Omkring 200 børn
deltog i turneringen og havde en rigtig
dejlig dag med sjove opgaver og fan
tastisk godt vejr.
Der var 14 bævere af sted og de
klarede sig rigtig godt, ikke mindst i
betragtning af, at de fleste kun har været
spejdere et par uger.
Bæverne nød både opgaveløbet og
ventetiden bagefter, der blev brugt på at
lege på skrænterne i skoven og i mudderet ved vandløbet.
For de syv ulve fra Hatting blev dagen dog lidt bedre end de fleste andres.

Superulve. Sådan!
De to bander fra Hatting, Bøflerne og
Antiloperne, var nemlig dem, der klarede sig allerbedst af alle ulvene. De kunne derfor tage hjem med Ulveplanken,
der kan pryde væggen i spejderbyen
frem til næste år.
Bøflerne kom på 1. pladsen og Antiloperne kom på 2. pladsen. Derudover

fik Bøflerne også den bedste Turn-out.
Det er den karakter, der gives for hvor
gode spejderne er til at samarbejde og
hvor pænt de opfører sig (både overfor
voksne og overfor hinanden).
I Hatting er vi meget stolte over at vi
ikke alene har de bedste ulve i distriktet,
men også de sødeste!
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Firma

ÅBNINGSTIDER:

BYEN’S BILLIGSTE BENZIN
APOTEKSSALG
TIPS & LOTTO
VARETURE / FREDAG

SAMT

DERUDOVER KAN VI TILBYDE:

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

75 65 31 88

75 65 32 89

hatting-el@hatting-el.dk

ef@fynbo-as.dk

pr@agriteam.dk

buller@bullerskloak.dk

www.hatting-flaskecentral.dk

www.hatting-el.dk

www.fynbo-as.dk

www.riishoej.com

www.bullerskloak.dk

75 65 38 30

75 65 30 40

mail@toemrerstuen.dk

mail@oleskov.dk

www.vpm-hatting.dk

www.toemrerstuen.dk

www.oleskov.dk

I HATTING

Hjemmeside

9.00 - 19.00
9.00 - 19.00
9.00 - 19.00

E-mail

By

Telefon

Adresse

www.amalielund.dk

www.advodan.dk/horsens

Horsens

horsens@advodan.dk

Horsens

75 65 31 07

hatting_flaskecentral@mail.dk

www.hattingtermoglas.dk

75 65 33 95

www.trailercenter.dk

www.karstenkoks.dk

www.hattingmaskinstation.dk

www.larsendiner.dk

www.horsens-tomrerforretning.dk

www.thema.dk

75 65 31 81

mail@hattingthermoglas.dk

76 90 60 00

75 65 32 66
75 65 36 22
75 65 33 74

75 65 39 90

feldtlerager@mail.dk
ptmb@get2net.dk

lyngsoevvs@lyngsoevvs.dk

niels-bie@stofanet.dk

75 61 37 66
75 62 53 05

75 65 31 28

40 56 63 82

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

www.superbrugsen.dk/hatting
75 65 30 85

75 65 35 88

post@vpm-hatting.dk
26 85 89 62

75 65 31 32

75 65 33 99

www.jabygaps.dk

stensballe@trailercenter.dk

murerfirmaet@tinghuus.info

75 65 30 32

60 64 05 60

horsens-tomrerforretning@mail.dk

hts-brianjensen@mail.dk

www.danskebank.dk

amalielund@mail.tele.dk

Rædersgade 4

76 26 58 00

75 62 16 44

Silkeborgvej 44
Hatting

Horsens

75 65 39 99

Jessensgade 1
75 65 38 32

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

75 65 35 99

45 12 20 50

Eriknauervej 65
Hatting

Eriknauer
Hatting

Storegade 4
Horsens

Annasmindevej 22

Kometvej 15

Smedebakken 20

Hatting

Hatting

Hatting

Hatting

Oensvej 31
Hatting

Storegade 2
Stationsvej 90

Hatting

Præstemarksvej 1

Overholm 24B

Mandag - fredag
Lørdag
Søndag

Advodan
Amalielund Mad
Danske Bank
Bullers Kloakservice
Dan Vidar’s Murerforretning
Ejendomsmæglerfirmaet Riishøj
Thema VInduer

Entreprenørfirmaet Eigil Fynbo A/S
Hatting Autoservice

Kirkebakken 37

Hatting Motorservice
Hatting Thermoglas ApS

Hatting

Hatting

Hatting

Smedebakken 8

Hatting

Horsens

Hatting

40 17 26 68
40 98 32 74

Horsens

Advokat Børge Jørgensen, Medlem af Danske BOLIGadvokater

ja-byg-aps@mail.dk

75 65 34 00

Hatting

Hatting

Horsens

Hatting

Oensvej 7

Hatting

Lindholm 47

Stationsvej 75

Smedebakken 10

Hatting

75 65 79 06

Bødkervej 4

Hatting

Storegade 11

Hatting

Stensballe

Stationsvej 26

Bygaden 68

Beringsvej 38a

Allégade 7

Hatting

Horsens

Hatting Murerforretning

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

Storegade 10

Præstemarksvej 1

Østerhåbsvej 80

Stationsvej 86

Storegade 25

Hatting VVS ApS
Horsens Tømrerforretning A/S
Larsens Diner
Lyngsø VVS
Malerfirmaet Feldt & Lerager
Mosquito Cykelcenter
Niels Bie’s Maskinstation
Karsten Koks
OK Kiosken
Murerfirmaet Tinghuus
Skipper Freelance Entreprenør
Stensballe Trailercenter
SuperBrugsen Hatting
Tømrerfirmaet Skov A/S
Tømrerstuen
Vagn Pedersen Værkstøjs- og Maskinfabrik
Vangs Bageri
JA Byg Aps

Klerkevænget 20

Hanstedvej 61

Hatting EL
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Tømrer og murerarbejde udføres
Stationsvej 75, Hatting
8700 Horsens
Tlf. 7565 3085 / 2087 0004
WWW.toemrerstuen.dk
Hatting Tømrer- og Snedkerforretning

Hatting Flaskecentral I/S
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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

Hattingbladets annoncører

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!

Martin Vinther

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

Peder Riishøj

/

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

