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Næste nummer

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

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

IndustriServic

e

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

Dit hold i ryggen

IndustriService
Hotline · Partner

75 65 33 99

· Agentur

VAGN PEDERSEN
Værktøjs- og Maskinfabrik a/s

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

www.ha
ttingblad
et.dk

Annoncer • annoncer@hattingbladet.dk

Skal Hatting ha’ en løbeklub?
En triumf for frivillighed og fællesskab
Hattingcentrerets aktivitetskalender
Har du betalt?
Nyt fra badminton
Nyt fra håndbold
Nyt fra folkedans
Festlig folkedans i Bolzano
Nyt fra gymnastik
Et fantastisk fællesskab...
Nyt fra spejderne
Festlig fællesspisning
Forårsfest med revy
Nøj - det er for børn...
Nytårstaffel - igen igen
Nyt liv til det lille hus ved kirken
Nyt fra kirken
Høstgudstjeneste med frugt og blomster
Gudstjenestelisten
HattingBladet annoncører

Hatting Tømrer & Snedkerforretning Aps
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- udgives af: Hatting IF, Meninghedsrådet
for Hatting Sogn, Hatting Borgerforening,
KFUM-Spejderne i Hatting

“Bland�selv”

ToucheReklame.dk

SK

Få et godt tilbud

HattingBladet

HattingBladet udkommer
næste gang i midten af februar
2011. Deadline for indlevering
af stof til næste nummer er
søndag 23. januar 2011.

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 tryk på papir.

Skal Hatting
ha’ en løbeklub?
Af Sinnet Ellehauge Haag
Redaktør af HattingBladet

»Jeg løber kun, hvis der er nogen efter
mig. Alt andet er da for åndsvagt....«.
Den replik har jeg måttet lægge øre til
i ny og næ, når folk og fæ
erfarer, at jeg ynder at snøre
mine løbesko og lufte dem
i skovbunden omkring
Bygholm Sø med jævne
mellemrum.
Antallet af mennesker,
som mener, at det er det
rene tidsspilde at holde
sig en smule i form ved at
løbe, må dog være faldet betragteligt de
senere år.
Og hvad bygger jeg så denne formodning på? På det faktum, at stien omkring
Bygholm Sø efterhånden er så plastret
til med motionsløbere, at der umuligt
kan være mange sofaryttere tilbage til at
fordømme og latterliggøre denne race.
For nylig var jeg et smut forbi bageren. Det var Kirsten selv, der stod bag

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

disken - og Kirsten er også motions
løber. Kirsten og jeg kunne hurtigt blive
enige om - hen over teideboller og smurte håndværkere - at tiden da vist var ved
at være moden til en løbeklub i Hatting.
Klubben kunne passende organiseres
under Hatting IF, som
endnu en underafdeling til
vores stolte gamle idrætsforening.
Men så var det, at Kirsten kiggede på mig med
sine venlige og altid smilende øjne og spurgte: Og
hvem skal så lige tage initiativet. Gør du det?
Og så var det, at jeg jo lige tænkte, at
.....hmmmmm.... hvornår skulle jeg så
liiiiiiiige få tid til det oven i fuldtidsarbejdet, tjansen som fritidsbondekone med
fem børn og frivillig redaktør af dette
agtværdige blad??? Og Kirsten måtte
konstatere, at hun har lige så travlt.
Men nu er ideen da undfanget. Så er
spørgsmålet bare, hvem der skal give
den liv.

Får du HattingBladet?
HattingBladet udkommer i Hatting Sogn. Hatting Y Men’s
Club, sørger for omdeling af bladet. Du kan kontakte
distribution@hattingbladet.dk, hvis du ikke får bladet.
Bladet kan desuden afhentes i SuperBrugsen, hos Vangs
Bageri, i cafeteriaet i Hattinghallen og i Hatting Kirke.

HattingBladet
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Tovholder, Helge Simmelsgaard og fmd. for udvalget for Sundhed og
Socialservice, Charlotte Juhl Andersen (S), er skam stadig på talefod.
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Det var - naturligvis - en af Hattingcentrets beboere, der
klippede den røde snor over og formelt indviede Sansehaven.
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Hattingcentret får lov at beholde sin 30 timers stilling til en
aktivitetsmedarbejder. Om det bli’r Kirsten Wilkens vides endnu ikke.
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Efterårsvejret viste sig fra sin smukkeste side, da Sansehaven blev
indviet. En perfekt ramme om en hyggelig sludder på bænken.

En triumf for frivillighed og fællesskab
Af Sinnet Ellehauge Haag
Redaktør af HattingBladet

Det handler ikke om, hvordan du har det. Det handler om,
hvordan du ta’r det.
Og den frivillige og ulønnede projektgruppe bag Hattingcentrets nyanlagte skærmede sansehave – som primært er
anlagt til glæde for centrets demente beboere - bar skuffelsen
konstruktivt og med værdighed , da politikerne i Horsens Byråd besluttede at nedlægge centrets demenspladser og flytte
dem til Klovenhøj Centret i Brædstrup.
En beslutning, der blev truffet nogenlunde samtidig med, at
den sidste flise var lagt og den sidste plante sat i jorden i den
sansehave, der er blevet til på initiativ af en gruppe Hattingborgere. Gruppens medlemmer er for en stor dels vedkommende aktive i Y Men’s klubben – men det er ikke noget, de
slår på tromme for. Beskedenhed er tydeligvis en højt skattet
dyd i den forsamling. Ikke mindst hos projektgruppens tovholder, Helge Simmelsgaard, som har været HattingBladets
kontaktperson gennem hele forløbet. Han har insisteret på
at holde særdeles lav profil, hvilket formanden for Horsens
byråds udvalg for Sundhed og Socialservice, Charlotte Juhl
Andersen, også noterede sig, da hun talte ved sansehavens
officielle indvielse i midten af oktober.
Helge Simmelsgaard flyttede ikke uventet fokus væk fra sig
selv, da han tog ordet og talte til de ca. 75 gæster, der var mødt
frem for – trods malurten i bægeret – at festligholde sanse
havens færdiggørelse.
- Vi er selvfølgelig kede af, at demenspladserne i Hatting ....

Fortsættes på side 6 >>

En skål for Sansehaven. Super Brugsen bakkede også op om havens
indvielse ved at sponsorere øl, vand og vin til festlighederne.

Selvom de mange frivillige bag projekt Sansehaven er beskedne,
lod de sig dog lokke til at stille op til et gruppefoto.

HattingBladet
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Har du betalt?

En triumf for
frivillighed
og fællesskab

Af Morten Hald
Formand for Hatting IF

Hatting Idrætsforening

>> Fortsat fra side 4
.... bli’r flyttet, lød det fra lederen af projektgruppen. Men vi
må jo acceptere at situationen er, som den er.
Og han fortsatte med direkte adresse til udvalgsformand
Andersen.
– Nu må vi få det bedst mulige ud af situationen, og derfor
har vi to meget store ønsker. For det første appellerer vi indtrængende til, at der bli’r set nærmere på udearealet omkring
Klovenhøj Centret. Det ligger os meget på sinde, at de demente beboere får mulighed for at færdes frit og uledsaget i en
skærmet have. I den forbindelse stiller vi gerne vore erfaringer
fra projektet i Hatting til rådighed. Men vi kommer altså ikke
og anlægger haven. Vores andet inderlige ønske er, at Hattingcentret får lov at beholde sin aktivitetsmedarbejder i den 30
timers stilling, som lige nu er normeret herude. Der er mange
frivillige ældre, som er med til at sikre et rigt udbud af aktiviteter lige fra keramik og syning til billard og træværksted. De

Hovedformand

Morten Hald
Tlf: 22 19 55 08
e-mail: mrhald@stofanet.dk

De brede, belagte stier er skabt til at gå to og to, så man kan støtte
sig til hinanden. Det er både hyggeligt og trygt - ren psykisk omsorg.
mange frivillige har brug for en koordinator.
Inderligheden i Helge Simmelsgaards appel og sanse
havens bogstaveligt talt blomstrende bevis på, hvad fællesskab og frivillighed kan føre til i Hatting, var nok til at gøre
selv en økonomisk presset udvalgsformand blød om hjertet.
Hun lovede på stående fod at indfri i hvert fald det ene
ønske – nemlig bevarelsen af en aktivitetsmedarbejder på
Hattingcentret. Og mon ikke der også vil blive kigget på en
sansehave til beboerne på Klovenhøj Centret. De fantastiske
frivillige i Hatting har jo vist vejen.

Hatting Centrets aktiviteter
De kommunale besparelser kan
komme til at påvirke Hatting
centrets aktiviteter i 2011.
Det var ved redaktionens
slutning ikke afgjort, i hvilket
omfang dette vil gøre sig
gældende. Følg udviklingen
på www.hattingbladet.dk

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 lige uger)
Kl. 18.30
Syning og hygge med Edith P. og Inge E.

HattingBladet
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Hver tirsdag

Kl. 10.30
Fælles sang med Edith Eriksen og
Anette Kvorning ved klaveret
Kl. 13.00-15.00
Billard v/Vagn Madsen
Kl. 13.00-13.45
”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.
Træværksted v/Bent Pedersen

Hver torsdag

K. 10.15
Litteraturgruppe v/Kirsten
Kl 19.30
Skakaften i Hatting Skakklub
(Kun ulige uger)
Kl. 9.30
Den sidste torsdag i hver måned er
der strikning til Aktion Børnehjælp.

Hver fredag

Kl. 13.00
En go’ snak og et glas portvin v/Kirsten

November

Tirsdag 2 kl. 13.30
Gudstjeneste ved Anna Sofie Andersen
Torsdag 4. kl 13.30
20 kr`s pakke banko
Tirsdag 9 kl. 19.00
Bankospil
Onsdag 10. kl. 12.00
Cafeen serverer Mortens And
Torsdag 18. kl 13.30
Foredrag af aktivitetsmedarbejder
Kirsten Wilkens, om arbejdet
med gadebørn i Colombia.
Tirsdag 23. kl. 13.30
20 kr`s pakke banko
Lørdag 27. kl 10.00 – 15.00
Hatting Centrets Julemarked
Mandag 29. kl. 13.30
Tøjgallerriet

December

Onsdag 1. kl. 10.00
Vi bager Julesmåkager.Kom og vær med
Tirsdag 7. kl 13.30
20 kr`s pakkebanko
Onsdag 8. kl. 12.00
Hatting Centrets julefrokost.
Sidste tilmelding 25 november.
Tirsdag 14. kl 19.00
Bankospil
Onsdag 15. kl.10.00
Vi laver Juledekorationer
Torsdag 16. kl. 13.30
Give Mandskor kommer og synger for os.
Tirsdag 21. kl. 13.30
20 kr`s jule pakkebanko
Torsdag 23. kl. 13.30
Julegudstjeneste med
Anna Sofie Andersen

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.

Næstformand

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

Kasserer

Jens Otto Tinghuus
Tlf: 75 65 33 36
jens-otto.tinghuus@stofanet.dk

Sekretær

Mona Møgelvang
Tlf: 20 77 07 02
moegelvang@stofanet.dk

Badminton

Ulla Lauridsen
Tlf: 75 65 36 85
ullasteen@stofanet.dk

Fodbold (senior)

Brian Poulsen
Tlf: 75 63 17 42
bcpo@mail1.stofanet.dk

Fodbold (ungdom)

Kurt Skov
Tlf: 75 64 21 19
kmrp@stofanet.dk
Inga Kristensen
Tlf: 75 65 94 04
kik@pc.dk

Folkedans

Gymnastik

Jette Lyager
Tlf: 75 65 33 88
e-mail: jly@post.tele.dk

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

Tennis

Sommerpausen er til ende i idrætsforeningen.
Vi har haft vores første bestyrelsesmøde,
hvor Mona Møgelvang blev præsenteret
som den nye sekretær. Hun
havde lyst til at gøre et stykke
frivilligt arbejde for Hatting og
dennes idrætsforening. Dermed
er hun den ildsjæl, som jeg efterlyste i foregående nummer
af HattingBladet. Altid dejligt,
at der er kræfter i Hatting, der
ønsker at gøre noget godt for det
fælles samfund.
Det er et samfund, som vi i
idrætsforeningen gerne vil fejre. Derfor mener
vi, det er på sin plads med en byfest. Jeg har lagt
nogle følere ud til nogle af byens foreninger - jeg
har dog ikke nået alle. Der har været positiv
respons hos de adspurgte, og der er stemning
for at arbejde hen imod en byfest i 2011. Mere
er der ikke bestemt endnu. Men jeg vil gerne
høre fra andre interesserede. I mit hoved er en
byfest en ”fest for byen”. Dermed er det ikke

kun foreninger, der kan være arrangør af en
fest. Derfor en opfordring: Har I en god ide til,
hvad en ”fest for byen” kan indeholde, så kontakt mig endelig.
Og så et lille hjertesuk:
Ved sidste bestyrelsesmøde oplyste vor
kasserer, Jens Otto Tinghus, at
”kontigentrestancerne er høje
i nogle afdelinger”. Sagt med
andre ord, så er der nogle, der
deltager i idræt uden at betale
kontingent.
Vi tror ikke, det er med vilje,
men snarere glemsomhed. Men
dog har denne glemsomhed
konsekvenser. Man ser det i regn
skaberne. Alle udgifter er med til at
forhøje kontingentet, også disse forglemmelser.
Derfor tjek en ekstra gang om jeres kontingent er betalt, og vær med til at sikre en sund
økonomi i vores alles idrætsforening.

Opstillingsmøde i Tennisafdelingen
Der holdes opstillingsmøde til
tennisafdelingens bestyrelse tirsdag
30. november kl. 19.00 i Hatting klubhus.

Nyt fra badminton
Af Ulla Lauridsen
Formand for badmintonafdelingen

Allerførst en rettelse. I det seneste nummer
af HattingBladet kom jeg til at oplyse, at
Kim Ågård vandt årets bymesterskab i Herresingle ved. Det gjorde han ikke. Den rigtige
vinder var Flemming Thyssen. Undskyld
Flemming!
Og så til den nye sæson. Vi er kommet
godt fra start, og der er heldigvis mange, der
har sagt ja til at deltage i turneringskampe.
Vi kan således tilmelde to juniorhold og
fire seniorhold, så det lover godt for haltimetallet næste år.

Ved tilmeldingen 29. august blev de fleste
timer afsat, men der er stadig ledige – og
gode – timer, hvis nogle skulle have lyst til at
prøve kræfter med fjerbolden.
Vores nye træner Jan Stobberup har nok at
se til mandag kl. 16 – 18. Ca. 30 børn og unge
har tilmeldt sig, så begyndere og lidt øvede
træner fra kl. 16 – 17 og resten fra kl. 17 – 18.
Der er stadig plads på begge hold!
Det koster kun 200, - kr. for hele sæsonen,
og så får du tilbud om gratis stævner og slikpose til jule-stævnet.
Julestævnet for voksne afvikles 5. december fra kl. 10.00 - ?? Se opslag i hallen tre uger
før, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

HattingBladet
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Nyt fra håndbold
Sæsonen er i gang og alle kræfter lægges i træningstimerne i hallen tirsdag og
torsdag for at genfinde formen efter en
dejlig lang sommerpause.
Der er hold for U6, U8, U10 piger og
drenge, U12 piger, U14 piger, U16 piger,
serie 3 damer, old girls og serie 2 og 3
herrer.
Vi spiller håndbold for alle. I Hatting
drejer håndbold sig i høj grad om at
få motion og hyggeligt samvær – men
selvfølgelig også om at få spillet en masse kampe, hvor Hatting vinder.
Du finder træningstiderne på www.
hattingbladet.dk
Som noget nyt i år vil håndboldafdelingen sælge målaktier for U12 piger,

U14 piger og U16 piger. Overskuddet
vil gå til bl.a.” Flensborgturen” (den
årlige afslutningstur til foråret), til afslutningen generelt og til bolde. Spillerne
vil få sedler om yderligere information
senere.
To bestyrelsesmedlemmer har
valgt at stoppe i håndboldafdelingen
til februar 2011, så mød op og bliv nyt
bestyrelsesmedlem ved opstilllings
mødet i hallen, tirsdag 7. december kl.
19. Det er nødvendigt, hvis der fortsat
skal spilles håndbold i Hatting.
Yderligere information hos Gitte Nielsen tlf. 75653224
Hvis du ikke allerede har et OK benzinkort, så få dig et næste gang, der er

Opstillingsmøde i håndboldafdelingen
Brænder du for håndbold i Hatting?
Vil du være med i bestyrelsen?
Så kom til opstillingsmøde, tirsdag
7. december kl. 19.00 i Hattinghallen
OK aktivitet i Super Brugsen, så støtter
du håndboldafdelingen. OK og Super
Brugsen er sammen om dette sponsorat,
så derfor kør på OK benzin og køb ind i
Super Brugsen.
Håndboldafdelingen ønsker alle en
god hånboldsæson.
Og HUSK! På Hattingbladets hjemmeside www.hattingbladet.dk kan du
følge med i, hvornår der spilles kampe
i hallen.
Scandinavian Folk Dancers fra Huston i Texas gav en opvisning på Hattingskolen, da de besøgte de lokale folkedansere i sommer.

Omlægning Og
nyetablering
af græsplæner

Nyt fra folkedans

1

• grubning • Rullegræs
• fræsning • levering af muld

Af Gudrun Mikkelsen
sekretær

Jørn Skibsted

Hatting - telefon 21 75 52 25

AMALIELUND MAD
TINGHUUS

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

24017 2668

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

Så har vi taget hul på en ny sæson, og alt tyder på,
at vi får en fin sæson.
Vi danser mandage fra kl. 19.30 til 21.45 – men
vi har trinøvelser fra kl. 19.00 – 19.30 og her er der
stor tilslutning. Fredag 12. november har vi legestue på Torsted skole kl. 19.30. Alle er velkomne.
Stavgang for sommeren havde også stor tilslutning. Vi har igen i år besøgt private haver på vores
ture, så vi regner med at gentage succeen næste år.
Sommerens besøg af Scandinavian Folk Dancers fra Huston i Texas blev det helt store hit.
Vi havde tre skønne døgn sammen, hvor vi
bl.a. var på Himmelbjerget, i Skipperparken i
Juelsminde og på Hjarnø, hvor vi havde arrangeret det, så vi kunne være indendørs i tilfælde
af regnvejr. Men vejrguderne var med os alle
dagene. Sejlturen til Himmelbjerget fra Ry kunne
ikke være smukkere og ørundturen på Hjarnø var

Kontaktpersoner
Formand
Inga Kristensen
tlf. 7565 9404
e-mail: kik@pc.dk
Næstformand
Käthe Christensen
tlf. 7565 0269
e-mail: marsvej60@
hotmail.com

Barbecue er et »must«, når man har besøg fra
Texas - så sådan en blev der selvfølgelig plads til.
også det bedste, man kunne tænke sig.
Gæsterne nød virkelig at være her, og vi nød
at have besøg af dem. Håber ikke det bliver sidste
gang. Vi er også inviteret på genvisit derovre,
men det kræver virkelig forberedelse, så endnu
ved vi ikke, om det bliver til noget. Alt i alt må vi
sige, at vi har haft en fantastisk sommer.

Kasserer
Willy Sewerin
tlf. 7565 3692
e-mail: willysewerin@
profibermail.dk
Sekretær
Gudrun Mikkelsen
tlf. 7564 0454
e-mail: gumi@
stofanet.dk
Bestyrelsesmedlem
Ulla Petersen
tlf. 7568 4077
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Ni fantastisk festlige dage i italienske Bolzano. Det var, hvad 47 personer fra Hatting IF Folkedansere fik med hjem
i mindebogen, da de tog til den 47. Europeade for folkedansere. 5000 deltagere fra 30 forskellige lande deltog

Festlig folkedans i Bolzano
Søndag 18. juli forlod vi Horsens kl.
7.00. Vi lavede opsamling i både Hatting
og Løsning og derefter kørte vi sydpå
til grænsen, hvor vi fik vores medbragte
rundstykker. I Halle havde vi en overnatning på det firstjernede Hotel Konsul.
Mandag kørte vi videre til Østrig, til
byen Zillertal, hvor vi havde to overnatninger på Hotel Gasthof Tipotsch. Vi var
så heldige, at der på hotellet var tyrolerunderholdning fra kl. 19.00 til 22.30.
I Østrig fik vi også set Krimmler
vandfaldet og den meget kendte glasby,
Rattenberg. Der var vi inde at se glas
pusteriet med rundvisning.
Et besøg i Innsbruck, blev der også
tid til. Her så vi blandt andet Det gyldne
tag, Domkirken og meget andet. Efter
vores frokost fortsatte vi videre ad den
gamle Brennerpasvej, så kunne vi se den
imponerende Europabro nede fra.
Vel ankommet til den 47. Europeade i
Messehallen i Bolzano, blev vi indkvarteret i hallen sammen med 3000 andre.
Hver gruppe havde et adskilt rum, så
det gik fint med så mange samlet på et
sted.
Torsdag havde vi en opvisning i byen
kl. 11.00, og kl. 19.00 var der åbnings
aften af Europeaden i deres store hal,
som lå ved siden af Messehallen. Vi gav
der en tre-minutters opvisning sammen
med Horsens og omegns folkedansere.
Fredag tog vi på udflugt til et vinslot,
hvor vi fik rundvisning og smagte på
deres gode vine, ja vi dansede også nogle danse på stedet. Derefter kørte vi til en
lille sø, hvor vi fik lejlighed til at bade.
Det var en lun oplevelse, for vandet hav-

Det er altid et imponerende syn, når de
mange folkedansere fra de forskellige
Europæiske lande giver opvisning eller fylder
gadebilledet i forbindelse med Europeaden.

de en temperatur på 29 grader. Til aften
kørte vi til spisning ved Europeaden, og
derefter til koraften i deres Operahus.
Lørdag havde vi en opvisning i byen

kl. 11.30 og kl. 17.00 optog gennem
byen. Vi var nr. to i optoget, og det var
dejligt, at vi så kunne se resten af de ca.
200 grupper bagefter. Om aftenen var

der Europeadebal for alle deltagere og
byens borgere.
Søndag kl. 10.00 gudstjeneste og om
eftermiddagen tog vi en lift op i Dolo-

mitterne, hvor vi spiste vores udlevere
frokostpakke. Det var bare så flot med
udsigten ned til Bolzano.
Kl. 16.00 var der afslutning af Euro-

peaden, i samme hal som ved åbningen.
Hver aften efter underholdningen,
fik vi vores natmad, og derefter gik vi
ud mellem hallerne til dans med alle de
mange forskellige grupper. Der var tit
syv til otte forskellige grupper der spillede og dansede. Der var musik og dans
det meste af natten.
Mandag 26. juli tog vi afsked med
Europeaden og kørte til overnatning på
Hotellet i Halle, som vi havde på ud
turen.
Tirsdag 27. juli kl. ca. 20.30 var vi
hjemme igen, efter en begivenhedsrig
tur, hvor vejrguderne var med os. Vi var
meget heldige med tørvejr og med temperatur op til 35 grader.
Det var igen i år vores dygtige chauffør Henning Wulff, som havde sat turen
sammen, og han var samtidig vores
guide på hele turen. Vores dygtige danseleder var Anchen Sørensen, og vores
dygtige spillemænd var Olav og Bjarne
Pedersen. Turleder var Willy Sewerin.
Næste års Europeade er i Estland i
byen Tartu, fra søndag 17. juli til tirsdag
26. juli 2011.
Hvis der er nye dansere, som ønsker
at deltage, er I meget velkomne til at
ringe og få mere information om turen
hos Willy Sewerin, tlf. 75 65 36 92.
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Børneholdene for de yngste er fyldt
godt op. Det kniber lidt mere med
at finde gymnastikglade »store
piger« fra 3.-7. klasse i Hatting..

Aktivitetskalender 2010/2011
December

2. december
Juletræesfest i
Hatting forsamlingshus

Uge 50, 51 og 52
Juleferie for børnehold.
Voksenhold efter aftale.

Januar

5. januar
Vi begynder igen

18. januar
Opstillingsmøde til
gymnastikudvalget, kl. 19.30 i klubhuset.

Februar

Uge 7
Vinterferie

27. februar

Nyt fra gymnastik
Af Line Juul
Formand for gymnastikafdelingen

Sæson 2010/11 er i fuld gang. Aktiviteterne er på højt blus i gymnastiksalen og
de fleste hold er af rigtig flotte størrelser.
Dette er til glæde for instruktørerne
og hjælpeinstruktører og de har lige nu
travlt med at blive inspireret på kurser,
som så gymnasterne i løbet af sæsonen
kan få glæde af.

Vores nyhed i denne sæson , Zumba ,
har sprængt alle rammer. Der har været
rift om pladserne og lange ventelister.
Der var først til mølle-princip ved første
træningsaften og der mødte over 60
kvinder op til mandagens Zumba-hold.
Det kan vores lille gymnastiksal jo
slet ikke rumme og mange måtte tage
plads på ventelisten.
En dårlig nyhed er så blevet vendt til
en god nyhed, da vores Step-hold i år

ikke var af optimal størrelse (desværre).
Derfor er dette hold blevet omdøbt til
Zumba.
Vi tror bestemt ikke at step udgår permanent, men må måske vige pladsen et
år eller to for denne danseglade Zumba–
nyhed. Heldigvis er vores farvestrålende
og danseglade Zumba-instruktør klar
til at tage begge hold, men vi håber på
at få uddannet en certificeret Zumbainstruktør mere.

Der er masser af gymnastikglade
børn i Hatting og vores mindste børnehold og springhold fylder virkelig godt
i gymnastiksalen. Men det ser lidt værre
ud med de lidt større gymnastikpiger
i Hatting. Der kan sagtens være flere
piger på vores rytme-pigehold fra 3-7 kl.
og vi har nogle super dygtige instruktører til holdet. Så hvis der skulle gå nogle
piger rundt i den alder, så kom forbi.
Det kan sagtens være lige noget for jer.

I år vil vi især gerne forkæle vores
springhold, da de også ofte har trange
kår i den lille gymnastiksal. Vi er ved at
planlægge et par aften træninger på en
idrætsefterskole i området i løbet af sæsonen. Det skulle gerne give springerne
lidt mere udfordring, og ikke mindste
prøve redskaber og springbaner af, som
ikke findes i redskabsrummet hos en
mindre forening.
Husk - det er aldrig for sent at ”hoppe” på et hold, men kontakt lige instruktøren først mht. pladser.
Programmet for sæson 2010/11 ligger
fortsat på www.hattingbladet.dk.
Midt på efteråret drager en flok instruktører og ikke mindst medlemmer
fra bestyrelsen på DGI´s Inspirationskursus i Herning. Det er målet, at alle
kommer hjem med lyst , inspiration og
nye kræfter til sæsonens aktiviteter. Et
godt forum, hvor samværet i foreningen
også sættes på dagsorden.

Intet udvalg - ingen gymnastik
Mener du, det er vigtigt, at gymnastikken fortsætter i Hatting og i gode rammer ? Så er bestyrelsesarbejde i gymnastikafdelingen måske lige noget for dig.
Mød op til opstillingsmødet tirsdag
18. januar kl. 19.30 i klubhuset i hallen
og hør hvad arbejdet i afdelingen går ud
på og hvilke visioner vi har til fremtiden.

Ekstratræning
i Hattinghallen

Marts

5. marts
Gymnastikopvisning for
børn på Flemming Efterskolen

6. marts
Lokalopvisning i
Hattinghallen kl. 14

26. og 27. marts
Forårsopvisning for
junior/voksen i Forum Horsens

Gymnastikudvalget består af
Formand
Line Juul, tlf. 75 65 35 54
Næstformand
Line Læsøe, tlf. 20 73 17 48
Kasserer
Pernille Astrup, tlf. 75 65 39 99
Sekretær
Kirsten Riishøj, tlf. 24 82 38 41
Birte Bøje, tlf. 75 65 39 49
Inge Appel, tlf. 75 65 30 28
Jette Lyager, tlf. 75 65 33 88
Berit Berdin, tlf. 40 15 31 53

Juletræsfest 2010
Husk Juletræsfesten i Hatting
forsamlingshus torsdag
2. december kl. 18-20.
Nærmere invitation følger på holdene.
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vej hjem, at vi sov nærmest hele vejen i
bussen tilbage til lejren.
På lejren var der forskellige store aktiviteter som f.eks. Talent 20:10, hvor ikke
kun danske spejdere deltog, men også
spejderne fra de andre lande, som f.eks.
de britiske, der bidrog med talenter som
sang og med et talent som at svinge
rundt med en stav. Hvis man var så heldig, at få chancen for at gå videre til den
afgørende finale om fredagen, var man
så heldig, at blive bedømt af den danske
rapper, Niarn!

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):
Tirsdag kl. 17.30-19.00
Ulve (2. og 3. kl.):
Mandag kl. 16.00-17.30
Junior (4.-6. kl.):
Onsdag kl. 18.00-19.30
Trop (7-8. kl)
Torsdage i lige uger
kl. 19.00-20.00
Seniortrop (9. kl.-17år):
Torsdage i lige uger
kl. 19.00-20.00

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

Y Men’s klub
Ledelsen i
Hatting Y Men’s
klub har følgende
sammensætning:
Inga Johansen
(præsident)
Knud Jørgensen
(vicepræsident)
Edith Eriksen
(sekretær)
Gunnar Fogh
(skatmester)
Bent Schack-Nielsen
(pastpræsident)
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Eget supermarked
En af lejrens andre store aktiviteter
hed ’Klar Dig Selv’, og der kunne man
gøre ting, som at lave helse-produkter,
f.eks. læbepomade, shampoo, creme og
fodbadesalt, fange fisk som man kunne
tilberede over bål og mange flere ting.
Lejren havde sit eget supermarked,
hvor dem i vores patrulje allermest kom
for at købe kakao- og marcipanroulade,
og lejren havde rådhus, museum, en
moské, kirke og til de yngre en spejderlounge. Der var gratis trådløst internet
overalt på lejren, bare synd for dem, der
ikke havde computer med, så de kunne
ikke opdatere sig på facebook…
Lejren havde også sin egen radio,
men den fik vi ikke hørt så meget til.

Et fantastisk
fællesskab...
...men fy for den
grønne Godik, hvor var
toiletterne klamme!
Af Annabella, Marie og Merethe
tropsspejdere

Den 5. uge i sommerferien tog Hattingspejderne
på sommerlejr til Skive. Den lejr vi deltog i sammen med 15.000 andre spejdere fra alverdens
lande, var ikke en lejr, som vi er vant til at være
en del af.
Det var en af de korpslejre, der bliver afviklet
hvert 5. år her i Danmark. For mange fra Hatting
Gruppe var det den første korpslejr, de havde
været på. De sidste mange år, hvor vi har været
på sommerlejr, har det som regel været distrikts-

lejre, hvor grupper fra det distrikt vi er en del af i
Danmark, Lovring Distrikt , deltager.
Hattingspejderne havde juniorerne, troppen,
seniorerne, roverne og selvfølgelig lederne med
på SEE 20:10, der stod for Scout Explorer Event
2010.
Da vi ankom til lejren og havde slået lejrpladsen op, blev der uddelt opgaver som brænde-,
vand- og mad-hentere, og vi fik at vide, hvordan
programmet nogenlunde lå for ugen. Noget af
det eneste vi skulle på ankomstdagen, (udover
at spise aftensmad) var at møde op til åbningslejrbålet, hvor vi blev præsenteret for lejrens
tema, som var ”fællesskab.”
Vi blev bildt ind, at tallene for mobning i
Danmark var steget bekymrende, så den danske
statsminister bad om vores hjælp og spurgte
efter vores fællesskab, til at hjælpe Danmark, og
gøre det et bedre sted at være.

Grimme grønne Godik
En anden ting var også slået fast på
programmet; allerede dagen efter ankomsten, måtte vi af sted på hike, som
er et udtryk for en vandretur. Så vi drog
til Fur, som er en lille ø, der ligger i Limfjorden. Vi tog bussen til færgen, hvor vi
sejlede de få minutter over på øen. Ved
havnen på Fur var der en kro, hvor man
heldigvis kunne få stillet sin søde tand i
deres udvalg af slik.
Samtidigt med at vi fyldte slik i os, fik
vi også spist vores hjemmegjorte madpakker fra lejren der, og fik så udleveret
kort, der viste vores rute til det sted, vi
skulle overnatte.

Sult er en grim ting
Vi vandrede gennem den bagende sol
med fuld oppakning tværs over øen.

Da vi ankom til stedet, hvor vi skulle
overnatte, fik vi lavet os en sølle omgang
mad på trangia, hvor én portion kun bestod af en halv kyllingefilet, men dog en
overflødig mængde gulerødder skåret
i skiver, selleri og blomkål. Efter vores
mening alt for lidt til en håndfuld sultne
udmattede teenage-spejdere! (Heldigvis
havde vi vores ruller med chokoladekiks!)
Rent faktisk var der mulighed for at
stille sin sult for dem, der orkede, og til
dem der havde samvittighed til at fylde
sig med den slags leverpostej, nogle
hundeejere fylder deres hund med,
på Kohbergs smuldrende Herkulesrugbrød. Nogle var meget sultne, andre
takkede nej tak.
Dagen efter var vi så udmattede på

Toiletforholdene var for nogen ikke så
tilfredsstillende, da der var blevet sat de
grønne Godik- lokummer op overalt på
lejren, der ikke altid var lige lækre! Alligevel afgjorde vores patrulje på fem, at
vi skulle prøve at mase os ind i én boks,
hvor man knap selv kunne sidde med
benene strakt ud. Og vi klarede det. Og
vi gjorde det samtlige gange. Piger går jo
på toilet sammen!
Når man så kom hjem igen, var der
nogle ting man skulle huske, som man
havde vænnet sig fra i løbet af ugen på
SEE 20:10, som f.eks. at trække ud i toilettet.
Ingen i vores patrulje vil med sikkerhed nogensinde glemme den uge i sommerferien de tilbragte på korpslejren
SEE 20:10
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Nyt fra
spejderne
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Af Anja Ipsen

Tilbyder alt inden for Belægning og
Støttemure Nyanlæg Renovering.
Plantning Beskæring.
Vedligeholdelse: Hækklipning
Græsklipning Lugning
Private og Industriområder

spejderleder

Vi er nu kommet godt i gang med det nye spejderår, og
glæder os i skrivende stund til vores kommende gruppetur,
hvor hele gruppen med både store og små spejdere drager til
Ravnsø sammen.
Vi havde en dejlig lejr i Skive, hvor vi nød godt af vores nye
mastesejl. De første dage skaffede det skygge, så vi ikke smeltede væk, og de sidste dage klarede det at holde os tørre, når
vi skulle spise eller bare samles.Det var ren luksus! Beskidte
blev vi dog under alle omstændigheder, og turen ind til Skive
svømmehal var da også populær. Efter sigende havde de så
mange spejdere på besøg, at de måtte lukke svømmehallen i
flere dage bagefter, blot for at få vandets tilstand nogenlunde
normaliseret igen.

Vedligeholdelse speciel pris for pensionister

CES Anlægsgartner:
v/ Carl-Erik Simonsen
Mejerivej 18 Hatting
8700 Horsens

30 27 04 48

www.cesanlaeg.dk

Lykken er..... at opdage, at soveposerne kan lynes sammen.
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Vi leverer løsninger for kloakering i det åbne land.
Entreprenør og landbrugsarbejde udføres.

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

Niels Bie Maskinstation
aut. kloakmester

Telefon 75 65 30 32

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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Hatting Borgerforening
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Aut. VVS-installatør
Torben Lyngsø Rasmussen

• Gas
• Fjernvarme
• Oliefyr
Bestyrelsen
Formand
Peter Uldall Thyssen
40 17 31 65
thyssen@email.dk
Næstformand
Teknisk ansvarlig for forsamlingshuset
Carsten Bonde
41 90 60 81
kcbonde@vip.cybercity.dk
Kasserer
Anne Marie Madsen
28 60 91 14
am@elmelund.info
Sekretær
Gitte Holmgaard Gravesen
22 90 10 29
gravesen23@live.dk
Medlem
Heidi Jensen
Udlejer af forsamlingshus
40 17 64 27
gastong@profiber.dk
Medlem
Kirsten Skov
Nøgleudlevering til + fremvisning af forsamlingshus
26 18 45 67
njkskov@stofanet.dk
Medlem
Kim Morthorst
Teknisk ansvarlig for forsamlingshuset
28 99 16 55
kv.morthorst@get2net

Hatting Vandværks formand er
Svend E. Nielsen og kan træffes på
tlf. 75 65 32 16 eller mobil 61 54 76 16.

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.

børn i alderen 3-12 år og alle andre
”barnlige sjæle”.
Det koster 50 kr. pr. barn. Prisen
inkluderer en lille slikpose. Voksne
ifølge med et barn kommer gratis
ind.
Billetsalget foregår fra Superbrugsen 24.oktober kl. 10-12 og 25.
oktober kl. 16-18.
Pegani leverer et underholdende
show, hvor alle er med fra start til
slut. Pegani kan snakke med børn
i alle aldre og kender alt til Pokémon, Bratz og Spiderman - og han
kender til at grine så meget, at man
Steen Pagani er en rutineret tryllekunstner, som nok
er lige ved at tisse i bukserne….
Der vil være mulighed for køb af skal vække begejstring hos de yngste hattingborgere,
når han kommer og tryller i forsamlingshuset.
sodavand mv.

lyngsoevvs@lyngsoevvs.dk • lyngsøvvs.dk

Der var god opbakning til den første fællesspisning i Hatting Forsamlingshus.
Det bli’r bestemt ikke den sidste fællesspisning, lover Borgerforeningen.

Festlig fællesspisning
Alle kunne smage lidt af hvert og
snakken gik. Rigtig hyggelig aften, hvor
der var rig mulighed for at snakke med
andre borgere fra Hatting.
Tak til alle jer der deltog!
Der er helt klart mulighed for en
ny tradition i Hatting. Hatting Borger
forening glæder sig til at se flere nye
ansigter næste år.

Forårsfest med revy
rige forårsfest - men sæt allerede nu
kryds i kalenderen. Og husk - der er en
ekstra god grund til at deltage i forårsfest i Hatting 2011 - da der igen står revy
på programmet. Revyen opføres:
Fredag 25. februar 2011 kl. 18.00 –
spisning, revy og dans.
Lørdag 26. februar 2011 kl. 18.00 –
spisning, revy og dans.
Søndag 27. februar 2011 kl. 14.00 –
revy. Baren er åben.
Maden leveres af Amalielund Mad,
mens musikken leveres af ”Show
Down”.

Billetter sælges i SuperBrugsen, lørdag 15. januar fra kl. 10-12. Pris 300 kr.
pr. person.
Evt. restsalg kan købes hos Anne
Marie Madsen, tlf. 75653505 eller via
mail:. hattingborgerforening@live.dk.

7561 3766 • 2081 3766
Kassereren hedder Torben
Eriksen. Det er ham, der har
med målerregnskab at gøre.

Nøj - det er for børn...

• Træ & Stoker anlæg
Søndag 7. november er der trylle
• Solvarme
show i Hatting Forsamlingshus fra
kl. 14.30 – ca. 16.30. Showet, som er
• Ventilation
med tryllekunstneren Pegani, er for

Smedebakken 8 • 8700 Horsens

Den 16. september 2010 var der for
første gang arrangeret fælles spisning
i Hatting Forsamlingshus – men det er
ikke sidste gang!
Ca. 30 glade hattingborgere mødte op
i forsamlingshuset med hver deres ret
mad. Der var alt fra tærter, pølsehorn,
lasagne, fiskefileter, frikadeller, kartoffelsalat, ostelagkager til kartoffelporresuppe og teideboller.
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RING - Vi er altid friske med en pris...
7561 3766 • 2081 3766

Aut. VVS-installatør
Der er stadig god tid til den traditions
Torben Lyngsø Rasmussen
Hatting Vandværk

November 2010 • nr. 4

Gode ideer, ris el. ros

Såfremt du sprudler af gode ideer, vil
af med ris eller ros, ønsker information
om et kommende arrangement eller blot
ønsker at komme i kontakt med Hatting
Borgerforening på en nem og hurtig måde
er det nu muligt at sende en mail til
bestyrelsen på hattingborgerforening@
live.dk. Alle henvendelser er velkomne.

Nytårstaffel
- igen igen
Det er ikke til at begribe det, men
inden længe skal vi tage afsked med
endnu et år. Og det skal - vanen tro
- markeres med en festlig komsammen i forsamlingshuset.
Datoen er - overraskende nok 31. december 2010 og tidspunktet er
fra kl. 11.00 -14.00.
Borgerforeningen serverer sild og
snaps for 30 kr. Selvfølgelig er der
mulighed for at supplere op med
andre våde varer.

Aut. VVS-installatør
Torben Lyngsø Rasmussen

7561 3766 • 2081 3766

Smedebakken 8 • 8700 Horsens

Smedebakken 8 • 8700 Horsens

lyngsoevvs@lyngsoevvs.dk • lyngsøvvs.dk

lyngsoevvs@lyngsoevvs.dk • lyngsøvvs.dk

Han har tlf. 75 65 36 22
og mobil nr. 40 44 40 89
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Nyt liv til det lille
hus ved kirken
Af Anja Ipsen
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I første
omgang er det
hele siden ind
mod kirken,
der er ved
at blive sat i
stand med nyt
bindingsværk.

NY
TRAILER
så kig ud eller
klik ind på:
www.trailercenter.dk

husejer

Da vi har købt det lille hus ved kirken;
Kirkebakken 2 og allerede har haft besøg af mange interesserede mennesker,
vil vi gerne fortælle lidt om, hvad det er,
vi er i gang med:
Huset er fra 1825, og er nu ved at
blive sat i stand helt fra bunden, så det
kan klare de næste 100 år også. De kommende år bliver brugt til istandsættelse
af huset, da vi kun har vores fritid at
lave arbejdet i. Engang med tiden vil vi
nok selv bosætte os i huset, men det er
det vist for lille til at huse familien med
børn.
I øjeblikket er hele siden ind mod kirken ved at blive sat i stand. Denne side
får helt nyt egetømmer, og det bedste af
det gamle tømmer vil så blive anvendt
til at restaurere den anden side med.
Et nyt stråtag må vente lidt endnu, da
huset først skal gøres stærkt nok at bære
dette – men det kommer.
Vi er meget interesserede i, om der
er nogen, der har billeder af huset fra
tidligere, gerne før 1950, eller historier
der kunne være sjove at gemme. Vi
har allerede fået stor hjælp ved Hatting
lokalhistoriske forening, som også fik
skabt kontakt til den tidligere graver
Svend Sørensens datter, der har boet i
huset som barn.
Hilsen
Anja og Søren Ipsen
Østerhåbsvej 38
Tlf. 22152607
hatting@stofanet.dk
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Alt i tømrer- og
snedkerarbejde
Rådgivning/projektering
Nybyg/ombyg
Vinduer/døre/udestuer
Fritidshuse for den kræsne

�������������

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

Det lille idylliske hus ved kirken bli’r nu sat i stand fra inderst til yderst.
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Høstgudstjeneste
med frugt og blomster
Kreativiteten blomstrede, da årets 27
juniorkonfirmander fra de to 4. klasser
på Hattingskolen bandt kranse til høstgudstjenesten.
Gravermedhjælper Birgit Boisen gav
en hånd med og delte gavmildt ud af sit
store talent.
De mange kreationer blev sammen

med de øvrige høstofre solgt ved en
efterfølgende auktion i konfirmandstuen, og de fremmødte havde spenderbukserne på. Der blev solgt blomster,
neg og kranse for ialt kr. 2.915,50. Pengene går, sammen med de 1750 kr., som
blev tjent ind ved årets »Sved for en sag«
til at hjælpe fattige unge i Cambodja.
Juniorkonfirmanderne kiggede godt efter, da gravermedhjælper,
Birgit Boisen, viste dem, hvordan man binder kranse.

Nyt fra kirken
BUSK
Søndag den 31. oktober holder vi Busk
gudstjeneste i Hatting Kirke kl. 19.00.
BUSK står for: Børn, Unge, Sogn og
Kirke. I Hatting er gudstjenesten et sam
arbejde ml. spejderne og kirken.

Alle helgens dag
Søndag den 7. november, Alle Helgens
Dag, holder vi mindegudstjeneste i Hatting Kirke kl. 9.30.
Efter gammel skik, læses navnene op
på dem, der er døde i sognet og/eller
er bisat eller begravet fra Hatting Kirke
siden Alle Helgens Dag sidste år. Der vil
ved gudstjenesten være mulighed for at
tænde lys.

Sidste søndag i kirkeåret.
I forbindelse med afslutning for juniorkonfirmander holder vi familieguds
tjeneste søndag den 21. november kl.
9.30.

Første søndag i advent.
Søndag den 28. november er der gudstjeneste kl. 19.00.
Traditionen tro deltager voksen koret,
og anden årgang på Hattingskolen inviteres til at bære lys ind i kirken og tænde
det først lys i adventskransen.
Efter gudstjenesten er der gløgg og
æbleskiver for alle i konfirmandstuen.

Julekoncert
Julekoncert, søndag den 12. december
kl. 19.00 i Hatting Kirke.
Medvirkende: Børnekor, band,
voksenkor.

Salmemaraton.
Salmemaratonen fortsætter i efteråret
og vinteren igennem kl. 19.00 – 21.15 på
følgende steder og datoer:
Klosterkirken, den 28. oktober. Vi
synger nr. 524 – 543.
Hansted Kirke, 11. november. Vi synger nr. 544-522 oh 570 – 575.
Sønderbro Kirke, 25. november. Vi
synger nr. 74-93.
Hatting Kirke, 9. december. Vi synger
nr. 94-114
Føvling Kirke, 13. januar 2011.

Kyndelmisse
Den 2. februar er det kyndelmisse. Den
dag er vi halvvejs gennem den mørke
vinter, og lyset begynder at vende tilbage. Det fejer vi med en lys gudstjeneste
i Hatting Kirke, søndag den 27. januar
kl. 16.00 - i forlængelse af spejdernes
årsmøde.

Rettelse

I 2012 er der konfirmation
i Hatting Kirke søndag 6. maj

Orgelkoncert

Horsens Afdeling
Jessensgade 1
8700 Horsens
Telefon 45 12 20 50

Torsdag 10. februar er der orgelkoncert i
Hatting kirke kl. 19.00.
Peter Emil Ryom spiller værker af
Bach, Vierne, Alain med flere.
Koncerten forventes at vare omkring
en time. Alle er velkomne.

John Engelbrecht til Hatting
John Engelbrecht kommer til Hatting i
marts.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen
mandag den 21. marts kl. 19.00.
Da kommer John Engelbrecht til Hatting for at holde foredrag om humor,
livsmod og kristendom.
(Nærmere omtale i næste udgave af
Hattingbladet.)

Sved for en sag
Vejrguderne var ikke på menighedsrådets side, da der i år blev afviklet Sved
for en sag. Regnen silede ned fra en
tung augusthimmel. Alligevel trodsede
31 deltagere vandmasserne og blev
sendt ud på de forskellige ruter gående,
løbende og cyklende.
Vinder af præmieruten blev Amalie
Poulsen og Mathilde Orheim.

Tlf. 75 65 31 32
Der blev budt flittigt ved årets høstauktion - bl.a. på
denne smukke og kreative dekoration, der indeholdt
både blomster, en gulerod og en porre.

EVOLUTION
EVOLUTIONPARTS.DK
Egon Henneberg
Direktør / sælger

Mobil: +45 2783 0783
skipper@evolutionparts.dk

EvolutionParts ApS, Oensvej 7, Hatting
8700 Horsens • Tlf.: +45 7565 3590
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Gudstjenesteliste

Hatting Kirkes personale

Sognepræst

Anna Sofie Orheim Andersen		
Præstegården,
Oensvej 1, Hatting, 8700 Horsens		
Tlf. 75 65 31 05		
Email: asa@km.dk		
Træffes bedst:
Tirsdage fra 10-11, torsdage fra 17-18

Ferier og fridage

Anna Sofie Orheim Andersen holder
ferie i uge 7.
Ved sognepræstens ferie og frihed
passes embedet af Dorte Stenberg
Isaksen, sognepræst i Tamdrup. Tlf:
75654522

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

November

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

Menighedsrådet

Menighedsrådmøder

Alle møder er offentlige og afholdes
i konfirmandstuen i præstegården
kl. 19.00.
Tirsdag 23. november
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

Kasserer

Gunnar Fogh

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

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

Kirkebil til alle gudstjenester.
Ring til Aages Taxa,
tlf. 75 89 08 22 inden lørdag kl. 16

Tirsdag 2. kl. 13.30
Hatting Centret
Søndag 7. kl. 9.30
Alle helgens dag
Søndag 14. kl. 11.00
24. s. e. trin. v. DSI.
Band. Kirkekaffe.
Søndag 21. kl. 9.30
Sidste s. i kirkeåret. Kor.
Familiegudstjeneste.
Søndag 28. kl. 19.00
1. s. i advent.

December

Søndag 5. kl. 11.00
2. s. i advent v. DSI
Søndag 12. kl. 19.00
Julekoncert i Hatting
Kirke, ingen gudstjeneste.
Torsdag 16. kl. 10.00
Julegudstjeneste
for før-skolebørn
Søndag 19. kl. 9.30
4. s. i advent. Kirkekaffe
Torsdag 23. kl. 13.30
Julegudstjeneste på
Hatting Centret
Fredag 24.
14.30 Juleaften
16.00 Juleaften
Lørdag 25. kl. 9.30
Juledag
Søndag 26. kl. 19.00
Anden Juledag

Januar

Lørdag 1. kl. 16.00
ytårsdag
Søndag 2. kl. 11.00
Helligtrekongers
søndag v. DSI
Søndag 9. kl. 11.00
1.s.e.h.3 k. v. DSI
Søndag 16. kl. 9.30
2.s.e.h.3 k.
Tirsdag 18. kl. 13.30
Hatting Centret
Søndag 23. kl. 9.30
3. s.e.h.3 k. Kirkekaffe
Søndag 30. kl. 16.00
Kyndelmissegudstjeneste

Februar

Søndag 6. kl. 9.30
5.s.e.h.3 k
Søndag 13. kl. 9.30
Sidste s.e.h.3 k.
Søndag 20. kl. 11.00
Septuagesima v. DSI
Tirsdag 22. kl. 13.30
Hatting Centret
Søndag 27. kl. 19.00
Seksagesima. Kirkekaffe

Anna Sofie Orheim
Andersen har tjenesten
hvor intet andet er anført.

Larsen Dinér

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

Horsens 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

Mørk = 100% sort
Lys = 30% sort

v/ Gitte Pallisby

Tlf. 75 62 17 20
svarer altid

www.pallisby.dk · pallisby@get2net.dk

Kvalificeret hjælp
og rådgivning
ved dødsfald

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

Sekretær

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

SE MERE PÅ: WWW.KARSTENKOKS.DK

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

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

Alle former for reparation
Klargøring til syn

Malerfirmaet
Feldt & Lerager
Heidi

Tina

60640560

27100205

E-mail: feldtlerager@mail.dk

Ring på 26 44 88 18 og få et godt tilbud

Hattingbladets annoncører

Firma
Advodan
Amalielund Mad
Danske Bank
Bullers Kloakservice
Dan Vidar’s Murerforretning

Horsens Begravelsesforretning

JA Byg Aps

Vangs Bageri

Vagn Pedersen Værkstøjs- og Maskinfabrik

Tømrerstuen

Tømrerfirmaet Skov A/S

SuperBrugsen Hatting

Stensballe Trailercenter

EvolutionParts Aps

Murerfirmaet Tinghuus

OK Kiosken

Karsten Koks

Niels Bie’s Maskinstation

Mosquito Cykelcenter

Malerfirmaet Feldt & Lerager

Lyngsø VVS

Larsens Diner

Horsens Tømrerforretning A/S

Hatting VVS ApS

Hatting Tømrer- og Snedkerforretning

Hatting Thermoglas ApS

Hatting Murerforretning

CES Anlægsgartner

Forum Biler

Hatting EL

Hatting Autoservice

Thema VInduer

Entreprenørfirmaet Eigil Fynbo A/S

Ejendomsmæglerfirmaet Riishøj

����������
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Telefon

Hatting

Hatting

Hatting

Hatting

75 62 17 20

26 85 89 62

75 65 31 32

75 65 33 99

75 65 30 85

75 65 35 88

75 65 34 00

75 65 79 06

75 65 35 90

40 17 26 68

75 65 31 28

40 56 63 82

75 65 30 32

75 62 53 05

60 64 05 60

75 61 37 66

75 65 33 74

75 65 39 90

75 65 36 22

75 65 35 99

75 65 32 66

75 65 33 95

30 27 04 48

26 44 88 18

75 65 31 07

75 65 38 30

76 90 60 00

75 65 31 88

75 65 32 89

75 65 38 32

76 26 58 00

45 12 20 50

75 65 39 99

Adresse

Hatting

75 62 16 44

Eriknauer

Horsens

Eriknauervej 65

Rædersgade 4

Annasmindevej 22
Hatting

Hatting

Horsens

Storegade 4

Horsens

Smedebakken 20

Storegade 2

Hatting

Hatting

Mejerivej 18

Horsens

Overholm 24B

Hatting

Kometvej 15

Kirkebakken 37

Hatting

Horsens

Præstemarksvej 1

Storegade 25

Hanstedvej 61

Hatting

Hatting
Hatting

Stationsvej 86
Smedebakken 8

Hatting

Horsens

Klerkevænget 20

Allégade 7

Hatting

Horsens

Østerhåbsvej 80
Beringsvej 38a

Hatting

Horsens

Præstemarksvej 1
Oensvej 7

Lindholm 47

Hatting

Hatting
Stationsvej 75

Smedebakken 10

Hatting

Stensballe

Bødkervej 4

Hatting

Bygaden 68

Storegade 11

Horsens

Storegade 10

Sundvej 41

Stationsvej 26

E-mail

pallisby@get2net.dk

ja-byg-aps@mail.dk

post@vpm-hatting.dk

mail@toemrerstuen.dk

mail@oleskov.dk

stensballe@trailercenter.dk

skipper@evolutionparts.dk

murerfirmaet@tinghuus.info

niels-bie@stofanet.dk

ptmb@get2net.dk

feldtlerager@mail.dk

lyngsoevvs@lyngsoevvs.dk

horsens-tomrerforretning@mail.dk

hts-brianjensen@mail.dk

mail@hattingthermoglas.dk

hatting-el@hatting-el.dk

ef@fynbo-as.dk

pr@agriteam.dk

buller@bullerskloak.dk

amalielund@mail.tele.dk

horsens@advodan.dk

HATTING

Vi holder åbent:
MANDAG TIL SØNDAG
9.00 - 19.00

VI KAN TILBYDE:

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

Hjemmeside
www.advodan.dk/horsens
www.amalielund.dk
www.danskebank.dk
www.bullerskloak.dk

www.fynbo-as.dk

www.riishoej.com
www.thema.dk
www.hatting-el.dk
www.ces-anlaeg.dk
www.hattingtermoglas.dk

www.larsendiner.dk

www.horsens-tomrerforretning.dk

www.hattingmaskinstation.dk
www.karstenkoks.dk

evolutionparts.dk
www.trailercenter.dk
www.superbrugsen.dk/hatting
www.oleskov.dk
www.toemrerstuen.dk
www.vpm-hatting.dk

www.pallisby.dk

www.jabygaps.dk

Storegade 10 • Hatting • 8700 Horsens
Tlf. 75 65 34 00

Advokat Børge Jørgensen, Medlem af Danske BOLIGadvokater

APOTEKERSALG
TIPS & LOTTO
BILLIG BENZIN
EGEN SLAGTER
ET VÆLD AF VARER
.. OG ALTID ET GODT HUMØR

“Cykelhandleren er
specialist i cykler.
Hvad tror du vi
er specialister i?”
lidt ud over det sædvanlige

Jessensgade 1
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Silkeborgvej 44
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Tømrer og murerarbejde udføres
Stationsvej 75, Hatting
8700 Horsens
Tlf. 7565 3085 / 2087 0004
WWW.toemrerstuen.dk

���������������

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

Støt dem - de støtter os

����������������������������

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

