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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
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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
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af Sinnet ellehauge Haag 
redaktør  af Hattingbladet

Måske har vi allerede stemt, når du 
læser dette kære medborger i Hatting 
sogn – måske skal vi til det lige om 
lidt. Uanset hvad, så har jeg tænkt mig 
at dedikere denne leder til de lokale 
helte og heltinder, som ganske frivilligt 
byder ind på fire års ophold på øre-
tævernes holdeplads. Ja. Jeg taler om 
de byrødder, som i de kommende fire 
år skal vende tommelfingrene op eller 
ned til skolebyggerier, renovations-
takster, normeringer i ældreplejen og 
mange, mange andre ting.

I Hatting har vi netop 
ved de seneste budget-
forhandlinger fået grønt 
lys for at udvide skolen. 
Nogen er glade og klapper i 
hænderne og på hinandens 
skuldre. Vi tænker og taler 
pænt om de ansvarlige 
byrødder, som denne gang 
vendte tommelfingrene op til fordel for 
Hatting. Men hvem er så sure? Hvem 
har fået nej til en gymnastiksal, en 
parkeringsplads eller en ekstra ansat i 
administrationen?

Man behøver bare læse dette num-
mer af HattingBladet for at få en ople-
velse af, hvor svært det er at være lokal 
politiker. For godt nok har vi nu fået 
tilsagn om penge til en udbygning af 
Hattingskolen. Men Lund og Torsted 
kom først. Og vi får nok heller ikke no-

gen overbygning lige med det samme.
Der vil altid være nogen, der er sure. 

Gad vide om utak er skattepligtig eller 
måske fradragsberettiget? For det er da 
i hvert fald en del af lokalpolitikerens 
”løn”.

Det er så let at brokke sig. Det er vi 
utroligt gode til i det her land. Men 
hvornår har du sidst henvendt dig til 
en politiker – lokal eller national – med 
dine gode ideer og konstruktive forslag 
til, hvordan vi får de kollektive skatte-
kroner til at arbejde på bedste vis til det 
fælles bedste?

Hvornår har du rakt en af de lokale 
helte din særlige viden om trafikfor-

hold, skolepolitik  eller ven-
telister? Jeg har endnu ikke 
mødt en politiker, som ikke 
gerne vil være klogere eller 
lade sig inspirere. Men pyha 
– det kræver jo, at jeg SELV 
skal gøre noget. Og ikke nok 
med det – så får jeg også en 
slags andel i beslutningerne 

og kan pludselig gøres ansvarlig, når 
alle de andre brokrøve går i gang med 
at synge deres sædvanlige brokke-
brokke-brokke sang.

Nej det vil jeg trods alt ikke risikere. 
Så jeg sætter kaffe på og tænder for 
Vild med dans. Og hvis jeg har tid, så 
brokker jeg mig lidt – i telefonen, eller 
på Facebook – i pausen under afstem-
ningen. Og når afstemningen er slut, så 
brokker jeg mig videre over resultatet.

Øretævernes holdeplads

Næste nummer 

HattingBladet udkommer næste 
gang i midten af februar. deadline 
for indlevering af stof til næste 
nummer er søndag 24. januar.
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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.



• 4 •HattingBladet November 2009 • nr. 4 November 2009 • nr. 4  • 5 • HattingBladet

Nu gælder 
det gulvet

Går alt efter planen  
er Super Brugsens  

tilbygning klar til nytår. 
af Sinnet ellehauge Haag

redaktør af Hattingbladetr

Der er blevet hamret og banket - boret og muret. I månedsvis 
har håndværkerne knoklet for at realisere en mangeårig plan 
med at ombygge og udvide Super Brugsen i Hatting. Nu nær-
mer projektet sig sin afslutning, og brugsuddeler Palle Olesen 
er en glad mand.

- Det er gået stort set som planlagt, fortæller den altid smi-
lende  førstemand i byens største dagligvarebutik. Vi havde 
da snakket om, at der måske ville være kunder, der valgte 
at handle i Horsens pga. vores byggerod, vanskelige parke-
ringsforhold osv. Men det har vi slet ikke oplevet. Vi har rigtig 
mange faste kunder, og de er trofast blevet ved med at komme 
på trods af byggerodet.

For nylig blev der holdt rejsegilde på de nye lokaliteter, som 
er en måneds tid forsinket i forhold til den plan, der er lagt for 
byggeriet.

- Vi har vores fyr stående i kælderen under den del af den 
»gamle« brugs, hvor uddelerkontoret bl.a. var placeret, for-
klarer Palle Olesen. Og her revnede loftet, da vi rev de gamle 
mure ned. Derfor måtte vi flytte fyret og udbedre skaderne, og 
det gav os altså en måneds forsinkelse.

For øjeblikket bliver der lagt gulv i den nye del af butik-
ken - den del, der får  det store »indgangstårn« som markant 
frontparti. 

- Når dette gulv er klar, begynder det store arbejde med at 
flytte varerne over i den nye del af butikken, fortæller Palle 
Olesen. Når vi så har fået tømt den del af butikken, hvor va-
rerne har stået hidtil, skal der lægges nyt gulv på denne del. 

Hvis alt fungerer som planlagt - og det har det gjort hidtil, 
bortset fra episoden med den revnede loft - så er gulvene fær-
dige og varerne sat på plads, når det nye år tager sin begyn-
delse. Måske endda inden jul.

- Men så mangler der naturligvis at blive færdiggjort en 

masse detaljer, siger Palle Olesen. Det bliver dog noget, vi kan 
gøre uden i væsentlig grad at forstyrre den daglige handel.

Selvom de lokale kunder har holdt trofast ved og fulgt nys-
gerrigt med i byggeprojektet, har Super Brugsen ikke kunnet 
undgå at miste omsætning i byggeperioden.

- Vi har ikke haft plads til det, vi kalder for non food varer, 
siger Palle Olesen. Så den del af omsætningen har vi manglet. 
Men det var vi klar over på forhånd, så det er noget, vi har 
kalkuleret med.

Noget af det, der helt sikkert optager de handlende i Brug-
sen, er parkeringsforholdene. Og det er helt tydeligt, at der 

allerede er blevet bedre plads, nu hvor der er lagt fliser på de 
mange ekstra kubikmeter sand, der er kørt ind for at udligne 
den store niveauforskel ud mod vejen.

- Vi mangler stadig at få opmærket parkeringsbåsene, 
fortæller Palle Olesen. Men vi skal lige ha’ det løse sand til at 
falde på plads omkring fliserne først. Jeg regner ved, at vi får 
det gjort i det tidliger forår. Det afhænger af vind og vejr.

Hvem kommer til tops?
af Sinnet ellehauge Haag

redaktør af Hattingbladet

Kønt er det ikke, med alle de mange plakater, der lige nu 
hænger i lygtepælene rundt omkring i det ganske land. 
Men selvom det kniber med æstetikken, så er det nu allige-
vel med til at skabe en ganske særlig stemning. 

Da min yngste søn var fem år, var det hans erklærede 
mål, at han ville ære borgmester, når han blev stor. Om han 
var inspireret af valgplakaterne dengang ved jeg ikke, men 
de var i hvert fald en del af den pædagogiske forklaring, 
jeg forsøgte at give, da jeg skulle forklare, hvorfor man ikke 
bare sådan lige selv kan bestemme, at man gerne vil være 
borgmester.

Nu er der gået fire år. Jonathan vil ikke længere være 
borgmester. Han vil være psykolog. Men for andre lever 
drømmen om at kunne lægge borgmesterkæden om halsen 
nogle dage endnu. Ha’ et godt valg allesammen!

Bare fordi man hænger højest i en lygtepæl er det ikke 
sikkert man kommer højest på listen over stemmetallene. 
Der afgøres på kommunalvalgdagen 17. november.

SuperBrugsen i Hatting har været igennem en ordentlig 
ansigtsløftning, men på trods af det omfattende arbejde 
er tidsplanen kun skredet med en måneds tid. 
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AMALIELUND MAD

v/ Henrik og Pernille

Tlf.: 75 61 51 26

amalielund@amalielund.dk
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Rådgivning/projektering

Nybyg/ombyg

Vinduer/døre/udestuer

Fritidshuse for den kræsne
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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

Nu er byparken sat på papir
af Sinnet ellehauge Haag

redaktør af Hattingbladet

Det var nogle forventningsfulde repræ-
sentanter for det lokale foreningsliv, der 
for nylig slog bagdelene i stolesæderne 
på Hattingskolens lærerværelse for at 
høre om, hvordan det går med skole-
leder Margits vilde vision om at få etab-
leret en bypark i tilknytning til skolen.

Og forventningerne til projektet blev 
bestemt ikke mindre, efterhånden som 
legepladskonsulent Jan West Møller talte 
sig igennem den store tegning, der hang 
på opslagstavlen.

- Her skal der være skaterbane, 
forklarede han og pegede. Den bliver 
lavet sådan, at den kan overrisles til 
skøjte bane om vinteren. Og her får dag-
plejerne et lille lukket hjørne, hvor de 
trygt kan lade ungerne tumle.

Projektets første etape - udarbej-
delsen af planen - er financieret af 
HattingBladet. Takket være vores gode, 
trofaste annoncører og den store lokale 
opbakning til bladet havde vi en pose 
penge, som kunne gives til et godt lokalt 
formål - til noget, der kan komme os 
alle til gode. Og det kan byparken. For 
selvom den i første omgang kommer til 
at udgøre en KÆMPE legeplads for Hat-
tingskolens og SFO’ens elever, så bliver 
den også fælleseje. 

Det er svært at være pessimist, når 
man lytter til Jan West Møllers mange 
gode ideer. For mens han fortæller om 
planen, kommer der hele tiden små 
bemærkninger som: »Sådan har vi gjort 
inde på Slotsskolen i Horsens. Det fun-
gerer super godt« eller »Jamen, det kører 
bare i Torsted, hvor vi etablerer bypark 
lige nu« eller »I Ølsted gør vi sådan og 
sådan.« 

Nu er det så, at man kan vælge at 
vende sine mundvige nedad og sige: 
Øv, har de andre også en park? Er vi 
ikke noget særligt? Er vi ikke engang 
først? Hvorfor kommer vi altid til 

sidst? Eller også kan man anlægge den 
betragtning, at det lige netop er igang-
værelsen af disse projekter, der gør, at 
man tør tro på, at den store park-plan er 
andet end et luftkastel og en vild vision. 
At der er realisme bag de store, kreative 
tanker. 

Personligt vil jeg i hvert fald glæde 
mig til at snøre løbeskoene og snuppe en 
tur på det stisystem, der kommer til at 
bugte sig rundt i parken og binde de for-
skellige områder sammen til en helhed. 

Så vil jeg smile og nikke venligt til dem, 
der spiller petanque, skak, rundbold 
eller tennis - og de vil forhåbentlig nikke 
venligt igen. Sammen vil vi tænke mildt 
og godt på Britta Thomsen, som er leder 
af Hattingskolens SFO, Fuglereden. Det 
var nemlig hende, der satte det hele 
igang, da hun luftede sit brændende 
ønske om et udekøkken for skoleleder 
Margit Winther. 

Hvor er det skønt, at nogen tør tænke 
stort - selvom byen er lille.

Endnu er byparken kun streger på et stykke papir - nedfældet af manden 
i front, legepladskonsulent Jan Møller West. Men efter nytår begynder 
arbejdet med at skaffe penge til projektet - og så er der ikke noget, der 
forhindrer, at første etape bliver skudt igang i løbet af sommeren. 
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Bestyrelsen
 
Formand
Peter Thyssen
75 65 35 53
thyssen@email.dk
Kasserer
Anne Marie Madsen
75 65 35 05
am@elmelund.info
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

Hatting Borgerforening

 

 



 
 
 

 


Oensvej 31 

8700 Horsens 
Tlf. 75 65 31 81 

 
 

 

 
 
 

  
 
 
 
 

 

Malerfirmaet 
Feldt & Lerager

60640560                   27100205 

Heidi                         Tina 

E-mail: feldtlerager@mail.dk 

Nu kan du komme i rampelyset
 
 
 
 

NYT ÅR 2010 - NYT ÅR 2010 - NYT ÅR 2010 NYT 
 

Fredag 26. februar kl.18.00 - spisning og revy 
Lørdag 27. februar kl.18.00 – spisning, revy og dans 
Søndag 28. februar kl. 14.00 - revy. Baren er åben. 

Maden leveres af ”Amalielund mad” 
Musikken leveres lørdag af ”Show down"    

Billetter sælges i SUPERBRUGSEN lørdag 16. januar fra kl.10–12. 
Evt. restsalg kan købes hos Anne Marie Madsen på 75653505. 

VI SES 
BORGERFORENINGEN 

 
 
 
 

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

Kom til Nytårstaffel og ønsk hinanden 
et GODT NYTÅR. Datoen kender I, 
nemlig 31. december 2009 fra kl. 11.00—
kl. 14.00.

Borgerforeningen serverer sild og 
snaps for 25 kr. Selvfølgelig kan der sup-
pleres op af de våde varer.

Venlig hilsen Borgerforeningen

Larsen Dinér
God mad til enhver lejlighed

28 78 30 37 • www.larsendiner.dk

Drømmer du om at parodiere Palle 
Brugsmand og tage gas på præsten? El-
ler kan du spiller frikadellens flugt over 
plankeværket med bind for øjnene.

Så er det nu, du har chancen for en 
plads i rampelyset. Revyen i Hatting 
søger både skuespillere og  en pianist 
til forestillingerne i weekenden 26-28. 
februar 2010.

Frode Andersen, som har stået for 
Bjerrerevyen i rigtig mange år, vil stå for 
Hatting-revyen  2010.

Vil du være med – eller vil du bare 
gerne høre lidt mere – så kom til infor-
mationsmøde i Hatting Forsamlingshus 
onsdag 2.december 2009, hvor Frode 
Andersen vil komme nærmere ind på 
forløbet, indtil revyen skal opføres.
Revyholdet kommer til at bestå af skue-
spillere, der tidligere har medvirket i 
Hatting revyer - og så selvfølgelig dig.

Vær frisk og mød op! Ingen fest er 
sjovere end det, vi selv gør den til.

Nytårstaffel i Hatting Forsamlingshus
Det er plads til både morskab og fest ved borgerforenngens Nytårstaffel i Forsamlingshuset.
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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

Sekretær
Morten Hald
Tlf.nr.: 22195508
mrhald@stofanet.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
kmrp@stofanet.dk

Folkedans
Inga Kristensen
75 65 94 04
kik@pc.dk 

gymnastik
Heidi Christiansen
75 65 36 77
juls42@mail.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

Mørk  = 100% sort
Lys =  30% sortHorsens Begravelsesforretning

Sundvej 41 · 8700 Horsens
Tlf. 75 62 17 20
Bjerre Herreds Begravelsesforretning
Bjerrevej 115 · 8700 Horsens
Tlf. 75 64 84 84
Bakkelandets Begravelsesforretning
Bredgade 29 · 8740 Brædstrup
Tlf. 75 60 17 20

v/ Gitte Pallisby

Tlf. 75 62 17 20
svarer altid
www.pallisby.dk · pallisby@get2net.dk

Kvalificeret hjælp
og rådgivning

ved dødsfald

Tlf.  75 65 31 32

Nyt fra håndbold Horsens Afdeling
Jessensgade 1
8700 Horsens
Telefon 45 12 20 50

Mandag 7. december 2009 
snører de mange glade folke-
dansere i Hatting IF danse-
skoene for at fejre juleafslut-
ning. Herefter får skoene lov 
til at hvile lidt på hylderne 
frem til mandag 4. januar 
2010, hvor der spilles op efter 
julepausen.

Og der er noget at se frem 
til, mens maverne bliver fyldt 
med rødkål, brun sovs og 
søde kartofler.

Fredag 12. februaer er der 
nemlig folkedansebal / lege-
stue på Torsted skolen.  

               af gitte nielsen
formand for håndboldudvalget

Så er vi i gang med endnu 
en håndboldsæson, og det er 
nu, den hårde træning skal 
vise resultater. Der er blevet 
trænet ihærdigt siden be-
gyndelsen af september, og 
de først turneringskampe er 
spillet. Det er dejligt at se og 
høre ivrige spillere, trænere 
og forældre i hallen igen.

I år har vi på seniorsiden 
to herrehold, et damehold 
og et old girls hold, som 
er tilmeldt turnering. På 
ungdomssiden har vi hold 

i grupperne U8, U10, U12 
piger og U14 piger. Desværre 
har det ikke været muligt at 
stille hold i drenge rækken. 
Hvis der er drenge i Hatting, 
der gerne vil spille håndbold, 
er de meget velkomne til at 
henvende sig i Lund IF.

Vi har overstået salg af 
klubdragter med stor suc-
ces. Rigtig mange har købt 
dragter. En stor tak til spon-
sorerne Gardin Nyt, Horsens 
portservice, Bøje kran – og 
maskintransport, advokat-
firmaet Beck og Partner i 
Vejle (Lars Langhoff)  og 
Middelfart Sparekasse.

Som noget nyt blev der 
torsdag og fredag i efterårs-
ferien arrangeret håndbold-
skole for U12 og U14 piger og 
drenge. Tilbagemeldingerne 
har været positive, så besty-
relsen vil tage det med i vores 
næste planlægning

Har du lyst til at sætte dit 
præg på håndboldudvik-
lingen i Hatting, så har du 
mulighed for at komme med 
i håndboldudvalget. Der er 
opstillingsmøde til bestyrel-
sen tirsdag 1. december kl. 
19, hvor der er to bestyrelses-
medlemmer på valg.

lyngsoevvs@lyngsoevvs.dk • lyngsøvvs.dk
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Aut. VVS-installatør
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• Gas
• Fjernvarme
• Oliefyr

• Træ & Stoker anlæg
• Solvarme
• Ventilation

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

lyngsoevvs@lyngsoevvs.dk • lyngsøvvs.dk

Datoer fra folkedans
Det foregår i tidsrummet 
kl. 19.30 til 23.30. Denne 
aften kommer Jelling Spil-
lemandslauget medotte til 
ni spillemænd og spiller til 
legestuen. Carlo Nielsen 
kommer og leder dansen. Så 
sæt X i kalenderen så hurtig 
som muligt.

Sæsonens sidste danseaf-
ten er mandag 22. marts 2010
Afslutningsfesten bliver lør-
dag den 27. marts 2010
Informationer om den årlige 
sommerudflugt kommer 
senere.
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                   af Line Juul
fmd. for gymnastikafdelingen

Sæson 2009/10 er i fuld gang. Aktivite-
terne er på højt blus i gymnastiksalen, 
og de fleste hold er af rigtig flotte størrel-
ser. Dette er til glæde for instruktørerne 
og hjælpeinstruktører og de har lige nu 
travlt med at blive inspireret på kurser. 
Det skal gymnasterne nok få glæde af i 
løbet af sæsonen .

På springholdende er der fuld gang 
i den nyindkøbte ”flik-flak træner”, et 
skumredskab der hjælper gymnaster til 
indlæring af flik-flak, og afhjælper tunge 
løft hos instruktør og hjælpeinstruktør. 
Til de voksne hold er der indkøbt nye 
rebook-måtter, og de er allerede blevet 
godt evalueret.

Husk det er aldrig for sent at ”hoppe” 
på et hold, men kontakt lige instruktø-

ren først mht. pladser.
Programmet for sæson 2009/10 ligger 

fortsat på HattingBladets hjemmeside.
Sidste år ved samme tid påpegede jeg 

et luksus-problem, nemlig pladsmangel 
i gymnastiksalen!!

Kan ønsketænkningen fra sidste år 
mon blive til virkelighed? Måske lysner 
det i fremtiden, da der på kommunalt 
plan er afsat ca. 25 millioner kr. i budget 
2010 og fremover til renovering og om-
bygning af Hattingskolen.

Det er mit håb som formand for gym-
nastikafdelingen, at man nøje vil over-
veje, hvordan vi i fremtiden vil kunne 
etablere idrætsfaciliteter her i Hatting 
på ”nutidigt niveau” og fremtidssikre, 
så vi stadig tilgodeser såvel skolens 
elever som gymnastikforeningens med-
lemmer.  Vi i gymnastikforeningen vil 
meget gerne stille os til rådighed, når 

planerne skal på tegnebrættet.
Og så lige et par huskere:
Husk juletræs-festen i Hatting for-

samlingshus onsdag 2. december kl 
18-20. Se annoncen på næste side. Nær-
mere invitation følger på holdene.

Husk, at der er juleferie i uge 51,52,53. 
Vi begynder igen 4. januar.

Husk, at der er opstillingsmøde i 
gymnastikafdelingen tirsdag 19. januar 
2010 kl. 19.30 i klubhuset.

Intet udvalg - ingen gymnastik.
Mener du, det er vigtigt, at gymna-

stikken fortsætter i Hatting og i gode 
rammer? Så er bestyrelsesarbejde i 
gymnastikafdelingen måske lige noget 
for dig.

Mød op og hør, hvad arbejdet i afde-
lingen går ud på, og hvilke visioner vi 
har for fremtiden.

Juletræsfest   
 i Hatting Forsamlingshus 

 Onsdag 2. december 2009 
          
         Kl. 18.00 – 20.00  
 

 
Vi gentager traditionen i gymnastikafdelingen 

   Kom og vær med til at pynte og danse om juletræet. Julemanden    
kommer og danser med, og vi skal synge en masse julesange. 
      Hele familien er velkommen til juleklip og hygge. 

 
  Husk at medbringe:Saks, lim, blyanter, tape og hæftemaskine. 

 
Pris pr. barn inklusiv 2 pølsehorn, 1 sodavand, slikpose og frugt: 40 kr. 
Der kan også købes kaffe/te m.brunekager, øl, sodavand og pølsehorn. 

 
                                               
                                                                
 
 
 
 
                                                               Gymnastikafdelingen 
                                                                     Hatting IF 
 
 

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!

Nyt fra gymnastik
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Europeaden – 
en europæisk 
folkedanserfest

af Willy Sewerin
folkedanser

De mange tusinde folkedansere, som deltog i den 46. Euro-
peade i Klaipéda i Litauen, fik lige så mange folk på gaden, 
som da Litauen blev løsrevet fra Sovjet i 1989.

Folkedanserne fra Hatting IF deltog med 48 personer, da 
der i sommer blev afviklet Europeade for 46. gang.

De første kuffert blev pakket i bussens bagagerum i Hor-
sens. Herefter satte vores dygtige chauffør Henning Wulff 
kurs mod de øvrige opsamlingssteder i Hatting, Løsning, Fyn 
og Sjælland. Færgen mellem Helsingør og Helsingborg frag-
tede os over Øresund, og så kørte vi videre til Motel Vätter-
leden i Ölmstad ved Vättern, hvor vi overnattede.

Mandag gik turen videre til Stockholm, hvor vi kørte en 
tur rundt i byen og derefter holdt pause ved Kongeslottet. 
Vi havde så nogle timer til at gå rundt i gågaderne inden vi 
skulle med færgen kl. 17.00 til Riga. Vi havde reserveret plads 
i restauranten til det store ta’ selv bord kl. 17.00.

Flot skærgård
Vores overnatning var i udvendige firekøjs kahytter. Vi fik en 
pragtfuld oplevelse, da vi sejlede gennem Skærgården, det var 
bare så kanon flot. På færgen var der blandt andet underhold-
ning og dans til kl. 2.00.

I Riga blev vi indkvarteret på Hotel Valdemar i midtbyen. 
Herfra kørte vi næste morgen til Klaipéda, hvor vi sidst på 
eftermiddagen tilmeldte os til den 46. Europeade.

Vi blev indkvarteret på en stor skole i yderkanten af byen, 
sammen med otte andre grupper. Uden for vores værelser var 
et stort lokale, hvor vi kunne være alle sammen + flere til. Det 
brugte vi flittigt blandt andet om aftenen efter underholdnin-
gen i byen var slut. Vi hyggede os med natmad og dansede.

Delfiner og søløver
Om torsdagen havde vi to opvisninger i byen, og om aftenen 
var der åbningsaften på stadion, hvor vi gav opvisning sam-
men med Horsens og Omegns og Fårup Folkedansere. Fredag 
tog vi på udflugt til en lille ø ca. 10 min. sejlads fra Klaipéda. 
Der havde de bygget akvarium med mange tusinde forskel-
lige fisk, blandt andet med delfiner og søløver, som de gav 

opvisninger med. Det var virkelig en stor oplevelse at se, hvor 
fantastisk dygtige de var.

Om aftenen var vi til koraften på stadion, og da vi kom til-
bage til skolen, var en gruppe fra Valencia i gang med at lave 
paella i skolegården, som vi blev inviteret med til at spise. Det 
smagte rigtig godt igen i år. Vi smagte nemlig også paellaen 
sidste år i Schweiz, hvor vi også var så heldige at bo på skole 
med danserne fra Valencia.

Lørdag formiddag havde vi igen en opvisning i byen og 
om eftermiddagen var der optog gennem byen. Der var mødt 
rigtigt mange tilskuere op i midtbyen. Jeg har – efter vi er 
kommet hjem – fået brev fra Europeade Kommiteen, hvor 
de takker for vores deltagelse, og skriver, at der kun en gang 
før har været så mange mennesker i byen. Det var, da de blev 

frigivet fra Sovjet i 1989.
Vi var meget heldige med tørvejr under hele Europeaden 

og selve Europeaden blev afviklet rigtig godt. De havde man-
ge dygtige unge mennesker til at hjælpe med bespisningen, så 
vi stod aldrig i kø.

Igen i år havde vores dygtige instruktør og danseleder 
Anchen Sørensen lavet flotte opvisningsprogrammer. Og 
musikken leverede vores dygtige spillemænd Olav og Bjarne 
Pedersen.

De var meget flittige til at spille i bussen og under hele 
Europeaden

Næste år afholdes Europeaden i Italien i byen Bolzano, som 
ligger i Sydtyrol. Og danserne fra Hatting IF er HELT SIK-
KERT med igen.

Tilskuerne stod tæt langs gader og stræder, da 
Europeade-deltagerne gik gennem byen.

Hatting IF kan mønstre en imponerende flok deltgere ved den årlige folkedanserfest Europeaden.
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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. 12.45 - 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/Vagn Madsen 
Kl. 12.30-14.15
”Frisk motion” v/fysioterapeut Mariann
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

Hver torsdag
K. 9.30
Strikning til Aktion Børnehjælp.
Den sidste torsdag i hver måned.
Kl 19.30
Skakaften i Hatting Skakklub 
(Kun ulige uger)

Hatting Centret – aktiviteter frem til marts

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.

november 
Tema- dage: Julehygge  
med nisser, engle m. m.
Tirsdag 24. kl. 13.30
20 kroner̀ s pakkebanko
Lørdag d.28. kl.10.00 - 15.00
Hatting Centrets JULEMARKED

december 
Tema- dage: Julehygge med nisser, 
engle m. m.
Tirsdag 8. kl.10.00
Vi smøger ærmerne op og laver konfekt, 
(marcipan leveres til små penge)
Tirsdag 8. kl.19.00
Julebanko m. ænder og rødvin
onsdag 9. kl.10.00
Vi ”tryller” med juledekorationer 
sammen med Centerrådet
onsdag 16. kl.11.30
JULEFROKOST  
(Tilmelding senest 30. november)
Torsdag 17. kl.13.30
Julefilm på stort lærred:  
Se venligst opslag på Hatting Centret
onsdag 23. kl.13.30
Julegudstjeneste v/ sognepræst 
Anna Sofie Andersen
Torsdag 31. kl.19.00
Fælles nytårs-smørrebrød i Cafeen 
(Husk bestilling i køkkenet).

Januar
Fredag 8. kl. kl. 14.00 
Nytårskur. Festtaler: 
Europaparlamentariker Morten 
Messerschmith. Der serveres 
lidt godt til ganen

Februar 
mandag 15. kl. 13.30 
Fastelavnsfest for 50 +
Torsdag 18. Kl. 13.30 
Foredrag af Jette Seidenschnur  
»Ud af Jehovas Vidner! Og hvad så«
onsdag 24. kl. 18.00
Generalforsamling, centerrådet 
der serveres aspargessuppe

marts
onsdag 10. kl. 13.30 
modeopvisning ved Smartex
Torsdag 11. kl. 13.30
Gurli Strandløv, sang med blandet kor
onsdag 24. kl. 12.00 
Påskefrokost

af Sinnet ellehauge Haag
redaktør af Hattingbladet

Hva’ så virksomhed i Hatting eller Hor-
sens……har du husket at bestille årets 
juledekoration fra Y’s Mens Club i Hat-
ting? Ellers kan du nå det endnu. Der er 
frist 10. november.

Det er femte år i træk, at medlem-
merne af Y’s Mens Club har indledt det 
store arbejde med at sprede lys, stem-
ning og hygge i de lokale virksomheder. 
Overskuddet fra salget bliver som altid 
fordelt til gode formål både lokalt og 
internationalt – og det samme bliver 
alt, hvad Y’s Mens Club ellers får rejst 
af penge ved deres frivillige arbejde i 
årets løb. Sidste år skiftede i alt 46.600 kr. 
hænder på den konto!

- Vi har gennem årene fået en stabil 
kundekreds, og der er kommet flere til 
for hvert år, fortæller Peter Rabjerg fra 
den lokale Y’s Mens Club.

Ideen om at sælge juledekorationer til 
virksomheder opstod, som forslag til nyt 
pengerejsningsprojekt. Der blev nedsat 
en arbejdsgruppe, bestående af dekora-
tions kyndige og salgsmindede Y’s Men, 
og opgaverne fordelte sig stort set sådan, 
at salg og distribution var mændenes 
område, mens kreation og produktion 
var pigernes domæne.

Sådan fungerer det stadig.

Rød, guld, grøn
Allerede ved efterårsferietid går de 
kreative hjerner i gang med at finde ud 
af, hvilket design årets juledekorationer 
skal have. Skal det være rød, hvid, sort, 
sølv, guld eller hvad med orange? og 
hvilke materialer skal findes, samles 
eller købes, når der skal være en ens-
artethed med 40 til 80 dekorationer af 
hver type?

Hvert år tilbyder vi tre forskellige ty-
per, til forskellige priser, fortæller Peter 
Rabjerg. I år er priserne for de tre deko-
rationer 80, 100 og 125 kr. pr stk.

FAKTA

I 2005 gav jule-
dekorationerne 
et overskud på kr. 
6.600 kr. I 2008 
var det beløb ste-
get til 15.600 kr.
Hatting y’s 
mens Club blev 
etableret i foråret 
1992. Klubben har 
i hele perioden 
haft 25 – 30 
medlemmer.

De spreder lys i mørket

Som noget nyt har Y’s Mens Club de 
seneste par år solgt store dekorationer 
til indgangspartier i form af dekorerede 
trærødder, Sådanne tilbud er med indi-
viduel prisfastsættelse.

Stort set har alle klubbens 30 med-
lemmer arbejdsopgaver, af større eller 
mindre omfang, i forbindelse med jule-
dekorationsprojektet.

Projektet kører fra først i oktober, og 
afsluttes endeligt først i januar.

Salgsturné
Når de kreative hjerner har designet 
årets dekorationer, bliver der lavet salgs-
materiale med foto af dekorationerne. 
Salgsudvalget planlægger, hvilke fir-
maer de vil besøge for at sælge, og tager 
på en salgsturne i slutningen af oktober. 
Bestillinger af antal skal være retur om-
kring 10. november.

Det kræver mange 
meter bordplads at 
procuere omkring 
200 juledekorationer.

Sideløbende med salget, går grup-
pens medlemmer i gang med at  op-
spore tilstrækkeligt materiale til pro-
duktionen, Der bliver samlet flittigt 
ind fra haverne i Hatting, og skovene 
bliver klippet til samme formål. Derefter 
lægges produktionsplanen. Hvem kan 
hvornår? Der foretages indkøb i forhold 
til bestilte dekorationer, og det aftales, 
hvem der kommer med kage til hygge 
i dekorationsværkstedet. De sidste to 
uger før 1. søndag i advent produceres 
alle dekorationerne

Dekorationsprojektet må siges at 
være en succes. Det første år blev der 
solgt ca. 100 dekorationer. To år senere 
var tallet fordoblet, og det antal er, hvad 
klubbens medlemmer kan overkomme 
at fremstille.

Dekorationerne bliver leveret lige op 
til 1. søndag i advent.

- Når vi afleverer dekorationerne, så 
aftaler vi, om vi må komme og hente 
dem igen omkring nytår, forklarer Pe-
ter Rabjerg. Det er ikke en betingelse 
for os, men vi henter omkring 90 % af 
dekorationerne igen. Det betyder, at vi 
kan genbruge de ting, som fortsat er på 
mode, i de kommende år og dermed 
kan vi forøge vores overskud.

Vi er glade for at kunne konstatere, at 
arbejdet med salget bliver mindre tids-
krævende med årene, da det i stor ud-
strækning er gengangere, vi sælger til.

Y’s Mens Club i Hatting sælger ikke 
kun juledekorationer til erhvervslivet. 
Klubben stiller også op med en salgsbod 
til det årlige julemarked på Hatting-
Centret. Pengene herfra går til samme 
formål som for det øvrige dekorations-
salg – nemlig til forskellige velgørende 
formål.
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Gammelt 
nyt om golf
Det er ved at være tre måneder siden, 
at den efterhånden traditionsrige golf-
turnering Hatting Cup, blev spillet for 
fjerde gang.

Det blev bogstaveligt talt et brag 
af en turnering. Spillet måtte nemlig 
afbrydes en halv times tid pga. tor-
denvejr.

Resultaterne kunne lige præcis 
ikke kunne nå at komme med i 
HattingBladet nr. 3 – 2009, så dem får 
du naturligvis her i årets sidste blad, 
kære læser.

Natteræs på Mindernes Boulevard

af merry asmussen
Hatting-fan

Som indledning vil jeg gøre mit til at 
reklamere lidt for Hatting, som jeg synes 
er en dejlig by, både at bo i og komme i. 
Jeg er godt nok ikke fastboende i byen 
lige for tiden, men har da været det i 
maaange år førhen - og regner også med 
at komme tilbage til byen igen.

 Der vil jo altid være noget, som er 
skidt og noget som er godt i sådan en 
by. Det er der jo alle steder, MEN jeg 
forstår ikke, at der stadig snakkes om 
overbygning på skolen. Det er der ble-
vet snakket om de sidste 50 år - måske 
mere.

Torsted og Lund kan få bygget og 
sådan har det jo også altid været – men 
ikke Hatting. Prøv bare at se på byggeri-
et omkring hallerne. Først kom Torsted, 
så kom Lund og til sidst Hatting. Så er 
det, at vi kun kan håbe på, at det samme 
sker med skolen. Hvorfor skal Hatting 
altid stå tilbage for de andre?

Der er byggegrunde til salg både i 
Torsted og i Hatting. Hvis de unge men-
nesker, som kunne tænke sig at bygge 
hus, ser på mulighederne på skoleområ-
det, kunne det jo tænkes, at de byggede 
i Torsted og valgte Hatting fra, for her 
kan de se, at deres børn ellers skal skifte 
skole fra 6. klasse nu. Og hvad bliver det 
ikke til senere måske?

Det kan godt være, at det er sundt for 
nogle børn at få andre muligheder og 

andre lærere - ikke for at gøre lærerne i 
Hatting ringere end andre - men de har 
jo heller ikke ligesom de store udfor-
dringer, når de kun har de små klasser, 
og Hatting vil stadig have lærere, som 
man møder i Brugsen og hilser på og 
måske får en lille sludder med på hyg-
gelig vis.

Så har jeg også et andet hjertesuk – 
TRAFIKKEN!

Nu ved jeg, der er taget initiativ til en 
underskriftsindsamling om, at der køres 
ALT for stærkt igennem byen. Det kan 
jeg kun give initiativtagerne ret i.

Skolebørnene skal have en sikker 
skolevej, men hvor er det lige, de kom-
mer fra? Der er lavet en rundkørsel ved 
Eriknauervej - for mange år siden - og 
der er lavet chikaner ved indkørslen til 
Hatting på Horsensvej. Der er også lavet 
bump på Oensvej og det er også rigtig 
godt for de børn, som kommer fra de 
kanter, MEN hvad med dem, der kom-
mer fra Stationsvej/ Stationsvænget og 
længere ude fra? Det må siges, at de er 
heldige, at de kommer helskindet frem.

Jeg har observeret, at man kan høre 
en bil i det fjerne og så ser man lige en 
skygge, der flyver forbi og det var så 
den bil! Det er i grunden lige meget, om 
det så er en personbil eller en lastbil, for 
de kører alle meget stærkt.

Stationsvej mangler i den grad et eller 
andet, der kan dæmpe hastigheden og 
gøre vejen mere sikker for de bløde tra-
fikanter, for der er jo ikke engang fortov 

på det sidste stykke, for slet ikke at snak-
ke om en cykelsti. Mon ikke der kunne 
laves noget, så der ikke sker en alvorlig 
ulykke en dag? Ude på de store trafike-
rede landeveje er der i det mindste lavet 
en markering, hvor cyklerne kan køre i 
nogenlunde sikkerhed. Hvorfor kan der 
så ikke laves noget lignende på denne 
vej? Vi må jo erkende, at der kommer 
flere og flere biler også af de helt store.

 Det kan jo også være, at de kære 
politikere har noget i støbeskeen, for nu 
har de jo også fået lavet flere chikaner 
i Lund, og det er jo da rart at vide, at 
børnene har en sikker skolevej i Lund,  -  
hvis de ellers når at komme så langt.

 Nu er det vist nok brok for denne 
gang, men alt i alt ville jeg ønske, at der 
kom en overbygning på skolen, og at 
der blev gjort noget ved trafikproble-
merne i Hatting, for hvorfor er det altid 
vores nabobyer der skal have det hele. 

v/ Ole Tinghuus
Lindholm 47
8700 Horsens

murerfirmaet@tinghuus.info

4017 2668

TINGHUUS

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

Tanker fra en borger - om skole og trafik

Har du noget på hjertet?

På HattingBladets redaktion er vi 
meget glade for bidrag fra læserne. 
Har du noget på hjertet. Stort eller 
småt? Så skriv det til Hattingbladet. 
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

Gensynsglæden var stor, da 
en årgang tidligere elever på 
Hattingskolen kunne fejre 25 

års jubilæum for nylig.  
7. klasse årgang 1977 – 1984

af diana drejer (født dideriksen)
25 år jubilar

Tre initiativrige tvebakker har til stor 
glæde for mange af os, taget på deres 
skuldre at samle klassens daværende 
elever. Vi taler om de elever, der be-
gyndte deres skolegang på Hatting-
skolen i 1977 og smed med farvel-
karameller i 1984.

Mange af de tidligere klassekamme-
rater bor stadig i og omkring Hatting, 
eller har de deres familie i byen. De 
resterende blev fundet via Facebook, 
hvor der også er oprettet en gruppe for 
årgangen.

Den 19. september 2009 kl. 16.00 be-
gyndte festen med en rundvisning på 
Hatting Skolen af Trille Ditlevsen, der 
fortalte om de mange nye tiltag, der er 
gjort på skolen. 

Det store fællesrum var blevet mere 
lyst, men virkede smallere end mange af 
os huskede. På rundturen var der flere, 

der bemærkede, at det var muligt at 
trække vejret på lærerværelset uden at 
få næsen fyldt med lugten af piberøg.

Mange minder væltede frem. Det er 
jo her vores barndom og tidlige ungdom 
blev formet med det, der følger af såvel 
gode som mindre gode oplevelser.

Efterfølgende mødtes vi med de 
resterende på Horsens Sejlklubs Restau-
rant. Her blev festen for alvor skudt i 
gang med en kort præsentation af hver 
enkelt af os. En ganske festlig aften, 
hvor der for de fleste var mere morskab 
hentet på Mindernes Boulevard end i 
en snak om, hvad vi hver især så ”var 
blevet til”. Der blev grinet, danset og 
bekendt sandheder i en skøn stemning 
af frimodighed. 

Kl. 2.00 måtte vi forlade sejlklubben. 
Med sikker forvisning om, at det ville 
blive festens afslutning, blev der lagt hus 
til mere fest, da flere ikke var interesse-
ret i at gå hver til sit. 

Vi forsatte til tidlig morgen med en 
omgang ganske useriøs S, P eller K og et 
meget lidt seriøst spil ”Suge kort”. Her 
var der flere, der uventet brillerede med 
en ganske uventet kunnen.

Festen sluttede for de sidste kl. 6.00 
med en klar aftale om, at der ikke går 25 
år, inden vi mødes igen. 

Der blev festet igennem, da en flok gamle elever fejrede, at 
det var 25 år siden, de forlod Hattingskolen.

Vinderne på 18 huls banen.1. Peder 
Andreasen. 2: Søren Bach Jensen. 
3.Lars Olsen. Alle med 41 pkt.

Peder Andreasen, vinder 
af Hatting Cup 2009

Frederik Fynbo Larsen. 
Vinder på par 3 banen.
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Spejderne har fået egen 
hjemmeside. den hedder  
www.hattingspejderne.dk

mødeaftener 
alle møder holdes  
i Spejderbyen  
overholm 13, Hatting
bævere (0. og 1. kl):
Tirsdag kl. 17.30-19.00
ulve (2. og 3. kl.):
Mandag kl. 16.00-17.30
Junior (4.-5. kl.):
Onsdag kl. 18.00-19.30 
Trop (6.-7. kl)
Tirsdag 19.00-20.00
Seniortrop (8. kl. og op):
Fredag hver 3. uge

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

KFUM-Spejderne

Vi mangler garn

Vi er nogle piger på 
Hatting Centret, der 
strikker til mother 
Teresas arbejde. 
derfor kan vi 
bruge alle slags 
garnrester. Har du 
strikkearbejder, der er 
påbegyndt og ikke er 
færdige, kan det også 
bruges Vi trævler det 
op og bruger det igen. 
garnet kan afleveres 
på Hatting Centret, 
eller ring til edith på  
tlf. 75653078 eller 
Lilly på tlf. 75653357

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

Din

lokale 
hånDværker

Totalentreprise
Om og tilbygning
vinduer og døre

renovering og reparationer
Projektering - få noget for pengene
Byggestyring - fra idé til virkelighed

Tømrer og murerarbejde udføres

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

Nyt fra spejderne
af Lene Jørgensen

Spejderleder

Så er spejderne kommet i gang efter sommer-
ferien. I september måned legede de tre yngste 
enheder indianere. Der blev malet totempæle, 
lavet ponchoer og fjerpragter, fulgt spor, danset 
regndans og holdt indianerfest. 

Seniortroppen ser kun hinanden ca. en gang 
om måneden, pga. efterskoleophold, men havde 
i efterårsferien en rigtig god overnatning sam-
men. 

Tropspejderne har øvet sig i at morse og holdt 
weekend på en platform, de selv havde bygget.  

I juniortroppen har pigerne planlagt et 
skræmmende uhyggeligt halloweenløb, der løb 
af stablen på en halloweentur i spejderbyen. 
Drengene øver sig i at lave bål på mere alter-
native metoder end blot tændstikker og avis-
papir, blandt andet med ildstål.  

Ulvene har taget junglemærket, mens de var 
indianere. Derudover har de sovet udenfor i 
huler, de selv havde bygget. – Og det havde de 
gjort godt, for hulerne holdt, selvom det regnede 
skomagerdrenge hele weekenden.

Bæverne er blevet rigtig mange. De gjorde 
rigtig meget ud af at være indianere. De har også 
samlet kastanjer og lavet kastanjedyr. Efter efter-
årsferien skal de blandt andet skære græskarlyg-
ter, bage brød til BUSK, holde Bamsemøde, op 
og se kirken samt tage et eventyrmærke. 

Våd og sjov Distriktsdag
Lovring distrikt, som vi er en del af, genoplivede 
i oktober en gammel tradition, nemlig distrikts-
dagen. Den drejer sig om at lære andre i distrik-
tet at kende og hygge sig. For bævere og ulve var 
der et lille byløb rundt omkring rådhuset og Søn-
dergade med samarbejdsøvelser og små lege. Da 
løbet for de yngste var slut, var der fælles afslut-
ning i Vesthallen med saftevand og Kuffertshow. 

Imens de små var på byløb, var de ældste 
både i Skydeklubben, til selvforsvar, kanostaf-
fet på Bygholm sø, og til geocatching i Bygholm 
park. Da Kuffertshowet var slut og bævere og 
ulve var på vej hjemad, var det de stores tur til 
at møde i Vesthallen. Der spiste de en frygtelig 
masse familiepizzaer og blev underholdt af De 

Kalender 
30. november

Juleafslutning i åbjergskoven for hele familien. vi mødes 
ved orienteringløbernes klubhus kl. 17.30 og følges ad.
31. januar

gruppeårsmøde for forældre med valg til grupperådet, uddeling 
af årsstjerner samt kyndelmissegudstjeneste i kirken.

Splittergale fra Århus.  
Nu ser vi frem imod Korpslejren i Skive, 24. 

juli til 1. august 2010. Umiddelbart ser det ud til 
at den bliver rigtig spændende og anderledes. 
Se mere på www.see2010.dk

Da store lejre som denne er ret dyre for del-
tagerne, vil vi rigtig tjene penge, for på den 
måde at bringe dem samlede pris ned. Derfor 
er vi MEGET interesserede, hvis nogle virksom-
heder kunne have lyst til at engagere ledere og 
grupperådsmedlemmer for et par aftener eller 
weekender i den gode sags tjeneste. 

Grupperådet
Grupperådet er spejdernes ”bestyrelse”. Det 
består af forældre, enhedsledere og en repræ-
sentant for menighedsrådet, Den Selvejende 
Institution Spejderbyens formand og vores kas-
serer. Det drejer sig om ca. fem møder om året. 
Da flere stopper ved årsskiftet, har vi hårdt brug 

for nye forældrerepræsentanter. 
Peter Rabjerg, der efter sidste år gik med til at tage for-

mandsposten for et år, holder også, så vi får derfor også 
brug for en formand. Grupperådet er en nødvendighed for 
KFUM-spejderne i Hatting og grupperådet skal også bestå af 
forældre. Som grupperådsmedlem deltager man som tidligere 
nævnt i ca. fem møder og en arbejdsaften om året. 

Derudover er der små opgaver i forskellige udvalg. F.eks. et 
arrangementsudvalg der står for kaffe/kage til møderne samt 
indkøb og afvikling af det praktiske i forbindelse med Mid-
sommerfesten. Møderne drejer sig mest af alt om gruppens 
drift – evalueringer samt fremtidsplaner. 

At sove i selvbyggede »huler« er en af de 
spændende ting ved at være spejder.
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Nyt fra kirken

Mindeord
Den 22. august 2009 døde Verner Lund-
Jensen få uger efter at kræftsygdommen, 
som han havde kæmpet mod i flere år, 
blussede op igen.

Efter sin fratrædelse som forstander 
på Bygholm Landbrugsskole søgte Ver-
ner andre områder for sit engagement, 
og et af dem blev menighedsrådet ved 
Hatting Kirke. I flere perioder var Ver-
ner formand for menighedsrådet ved 
Hatting Kirke og med baggrund heri, 
blev han også valgt som formand for 
Horsens Provstiudvalg.

Verners arbejde var kendetegnet af 
hans vilje til at sætte sig ordentlig ind i 
tingene, ligesom han forstod, at lade alle 
komme til orde.

Æret være Verner Lund-Jensens 
minde.

1. søndag i advent
Søndag 29. november, 1. søndag i ad-
vent, er der gløgg og æbleskiver for alle 
i konfirmandstuen efter gudstjenesten, 
som begynder kl. 19.00. Voksenkoret 
medvirker både i kirken og i konfir-
mandlokalet.

Voksenkor
Hatting Kirkes voksenkor synger igen 
sammen og som hidtil under ledelse af 
Inge Burchardt.

Koret øver hver onsdag kl. 19.00 – 
21.00 i konfirmandstuen.

Sæsonen strækker sig frem til foråret 
2010 – engang midt i marts – og du kan 
stadig nå at være med. 

I Hatting Kirkes voksenkor synger 
enhver med sit næb. Her er det sangglæ-
den og fællesskabet, der er i højsædet. Så 
bare mød op, hvis du har lyst til to timer 
med masser af livs- og sangglæde.

Det koster 300 kr. at være med.
Undervejs i sæsonen deltager koret i 2 

gudstjenester og en julekoncert.
Den første er 1. søndag i advent, 29. 

november kl. 19.00

Julekoncert 4. søndag i advent
Søndag 20. december kl. 19.00 er der 
julekoncert i kirken. Alle Hatting Kirkes 
musikkræfter kommer til udfoldelse – 
hvilket vil sige bandet med kor, voksen-
koret, organisten og kirkesangere.

Der er ingen gudstjeneste 20. decem-
ber

Konfirmation 2011
Der er konfirmation i Hatting Kirke, 
søndag 1. maj.Bemærk årstallet.

Orlov slut
Menighedsrådet byder Anna Sofie Or-
heim Andersen velkommen tilbage efter 
3 måneders studieorlov. Samtidig siger 
vi en stor og velfortjent TAK til Arne Si-
monsen, som i orlovsperioden har været 
konstitueret sognepræst i Hatting sogn.

Gospelworkshop
Søndag 28. februar kl. 10-16 og fra kl. 18-
20 er der workshop for alle, fra 7. klasse 
og opefter, som har lyst til at opleve 
glæden ved gospel. 

Workshoppen ledes af Lars Jochim-
sen og finder sted i Hatting Kirke 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 
20. februar på tlf: 75653210 (træffes 
bedst om aftenen) el. e-mail: wlaursen@
stofanet.dk med fulde navn, adresse og 
alder. 

LARS JOCHIMSEN, som er manden 
bag Copenhagen Gospel Music, er kor-
leder for Vocation & The Gospel City. 
Han er også fast underviser på de popu-
lære SommerGospel kurser på Gerlev 
Idrætshøjskole

Lars Jochimsen har desuden spil-
let til danske gospelfestivaler såsom, 
Kolding gospel festival, Sydhavsøernes 
gospel festival, Sydkystens gospel fe-
stival og Århus gospel festival, ligesom 
han har spillet og sunget gospel i Polen, 
Tyskland, Tjekkiet, Italien og USA flere 
gange.

Lars Jochimsen har, som eneste 
dansker, spillet klaver til workshopko-
rene på verdens største gospel festival 
GMWA (Gospel Music Workshop of 
America). Han har indspillet gospel 
cd’er med danske og udenlandske go-
spelkor/sangere og han har været med 
til at indspille musikken til filmen om 
gospel »Oh happy day«.

Her er med andre ord tale om en stor 
kapacitet, og hans undervisning bærer 
præg af et stort musikalsk overskud, 
humor og indlevelse.

     af Hanne Henriksen
Sognepræst ved Klosterkirken

23 sogne i Horsens Provsti er gået sam-
men om et flerårigt projekt, hvor vi skal 
lære vores kæmpe salmeskat nærmere 
at kende ganske enkelt ved at synge os 
igennem hele salmebogens 791 salmer. 
At synge sig igennem Den Danske Sal-
mebog er en maraton, men det skulle 
også gerne kaste mange glæder af sig 
undervejs. Først og fremmest glæden 
ved at synge sammen i provstiets meget 
forskellige og smukke rum, der er per-
fekt bygget til sang og musik, samt tid til 
at fordybe sig i nogle af dansk digtnings 
smukkeste tekster. Det er blevet sagt om 
Den Danske Salmebog, at den er ver-
dens bedste. Den rummer århundreders 
digtere og komponisters forsøg på at 
give den kristne tro ord og toner. 
Den seneste udgave af Den Danske Sal-
mebog udkom i 2003. Her fik Grundt-
vig, Kingo, Brorson, Ingemann og alle 
de andre ”grand old men” selskab af 
nulevende salmedigtere som Johannes 
Møllehave, Lisbeth Smedegaard Ander-
sen, Holger Lissner og Lars Busk Søren-
sen. Gamle og nye salmer står side om 
side på salmebogens knitrede sider, vidt 
forskellige i stil og udtryk, men fælles 
om at digte om barnet, der bliver født, 
lidelsen, døden, evigheden, årstiderne 
og menneskelivet her og nu. Altså evig-
gyldige og relevante emner som menne-
sker altid har fundet det lettere at synge 
om end at tale om. I salmebogen får tak 
og klage, tro og tvivl, glæde og sorg ord 
at stå på og toner at gå på. Ord og toner 
vores tro i dag også kan stå på og gå 
(videre) på. 
Hvor vi til en almindelig gudstjeneste 
synger fem-seks salmer, som præsten 

Så lyder startskuddet til 
et gigantisk salmemaraton 

Programmet for det kommende halve år

Halvårsprogram kan hentes i dit lokale våbenhus eller læses her:

dato Sted Salmer

7. jan. Klosterkirken 136-138, 712-720

21. jan.  Hansted Kirke 139-157

4. feb. Ørridslev Kirke 158-175

25. feb. Sønderbro Kirke  1-14

11. mar. Hatting Kirke 15-29

25. mar.  nim Kirke 71-73, 734-746

8. april vor Frelsers Kirke 176-196

22. april vær Kirke 218-232

6. maj Torsted Kirke 250-267

20. maj endelave Kirke 280-299

alle aftner fra kl. 19.00 til ca. 21.15 med kaffe-stop midtvejs.
vel mødt til salmemaraton rundt i Horsens provsti – tag din sangglade nabo med!

har udvalgt, så de passer til søndagens 
tekster og særpræg, så skal vi ved sal-
memaratonen synge os gennem hele 
salmebogen. Det kendte og det ukendte. 
Det vellidte og det tåkrummende. Det 
betyder, at der hver gang skal synges 
mellem 15 og 20 salmer. Det er kræ-
vende. Vi vil gå tematisk frem i salme-
bogen og så vidt muligt tage hensyn til 
kirkeårets højtider og de dertilhørende 
salmer. Man behøver ikke deltage hver 
gang, men kan hoppe til og fra, når det 
forgår i en kirke nær dig. Men man kan 
også bestemme sig for at gennemføre 
hele maratonen og som en sidegevinst 
stifte bekendtskab med provstiets kirker, 
præster og organister. 
Du behøver ikke gå i hård træningslejr 
for at deltage, alt der kræves er sang-
glæde. Men advents- og juletidens 
mange gudstjenester er en kærkommen 
lejlighed til at øve sin sangstemme til 

salmebogens mest populære salmer, 
nemlig julesalmerne. En dosis daglig 
morgensalme kan også anbefales, det 
holder den værste vintertristhed og 
morgensurhed væk.

De deltagende sogne er:  
Endelave, Føvling, Grædstrup, 

Hatting, Hansted, Kattrup, 
Klostersogn, Lundum, Nebel, 
Nim, Sønderbro, Sdr. Vissing, 

Torsted, Tolstrup, Tyrsted, 
Underup, Uth, Vedslet, Vor 

Frelsers, Vær, Ørridslev, 
Østbirk og Yding.
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Uhm - de der æbler vil jeg gerne byde på, men jeg har ingen penge. Nej, vi ved selvfølgelig ikke, hvad 
den lille pige tænker, men æblerne ser i hvert fald gode ud. Som noget nyt blev der i år holdt auktion over 
afgrøderne efter den traditionsrige høstgudstjeneste. Pengene gik til børn og unge i Cambodja.

december 
Søndag 6. kl. 11.00
2. s. i. advent DSI
Søndag 13. kl. 9.30
3. s. i. advent 
Torsdag 17. kl.10.00 
Julegudstjeneste 
for før-skolebørn
Søndag 20. kl.19.00
Julekoncert i Hatting 
Kirke (Se omtalte). 
onsdag 23. kl.13.30
Juleaften Hatting Centret
Torsdag 24.  kl.14.30
Juleaften
Torsdag 24.  kl.16.00
Juleaften
Fredag 25. kl. 9.30
Juledag
Lørdag 26.
Ingen gudstjeneste i 
Hatting. Gudstjeneste 
i Tamdrup kl. 9.30
Søndag 27. kl. 19.00
DSI

 Januar
Fredag 1. kl. 16.00
Nytårsdag
Søndag 3. kl. 11.00
Helligtrekongers 
søndag DSI
Søndag 10. kl. 9.30 
1. s. e. h. 3 k. 
Søndag 17. kl. 9.30 
2. s. e. h. 3 k.
Tirsdag 19. 13.30 
Hatting Centret
Søndag 24. kl. 9.30 
Sidste s. e. h. 3 
k. Kirkekaffe
Søndag 31. kl. 16.00 
Kyndelmissegudstjeneste 
DSI 

Februar
Søndag 7. kl. 11.00 
Seksagesima. DSI. 
Kirkekaffe
Søndag 14. kl. 9.30 
Fastelavn
Søndag 21. kl. 9.30 
1. s. i fasten
Tirsdag 23. kl. 13.30 
Hatting Centret
Søndag 28. kl. 19.00 
Gospelgudstjeneste

Menighedsrådet

menighedsrådmøder
alle møder er offentlige og afholdes 
i konfirmandstuen i præstegården 
kl. 19.00. 

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

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

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

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

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

Sekretær
Lone Høj Langgaard
Tlf. 75 65 35 78 
E-mail: siflo@mail1.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
embedet passes under ferie og 
fridage af sognepræsten i Tamdrup, 
dorte Stenberg Isaksen.  
Tlf: 75 65 45 22 

graver
gert Løvlund pedersen
Østerhåbsvej 72, Hatting
8700 Horsens
Privat tlf. 75 65 34 19
Email: gert.birthe@mail.dk
graverkontoret 
Tlf. 76 26 58 84
hattingkirkegaard@mail.dk

gravermedhjælper
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

Kirkebil til alle gudstjenester.  
ring til aages Taxa,  

tlf. 75 89 08 22 inden lørdag kl. 16

Igen i år har menighedsrådet afviklet 
”Sved for en sag”, hvor store og små 
motionister løber, går eller cykler rundt 
i Hatting og omegn i den gode sags tje-
neste.

Voksne betaler 50 kr. for at være med 
– børn slipper med 20 kr. Deltagerge-
byrerne går ubeskåret til et projekt, der 
hjælper udsatte børn og unge i Cam-
bodja.

Det samme gør det overskud, som 
kommer af salget af vand og frugt i for-
bindelse med den svedige sag.

I år bakkede 71 deltagere i alle alders-
klasser op om initiativet. De, der er med, 
er mennesker, som kan lide at gå en tur, 
løbe eller cykle. Sved for en sag gør det 
muligt at gør noget, man kan lide, og 
som andre kan have glæde af.

Som noget nyt blev hjælpeaktionen 

i år suppleret med en auktion over hø-
stens afgrøder i konfirmandlokalet efter 
den traditionsrige høstgudstjeneste.

Pengene fra auktionen gik også til 
hjælpeprojektet i Cambodja – så det 
blev til i alt 5.583,00, som nu er sendt til 
Cambodja, hvor den bliver ”vekslet” til 
velgørenhed.

Svedig hjælp til udsatte børn
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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


