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- udgives af: Hatting IF, Meninghedsrådet
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Forbedret vaskemaskine nu kan du
vaske din bil med den nye lakforsegling
m med skumpolering.
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Indhold

Spar penge i vaskeklubben
Som medlem i vaskeklubben, vasker du
til nedsatte priser fra kl. 18.00-22.00.
Fra
Spar op til 44% på din vask.

38,-

Læs mere og tilmeld dig vaskeklubben
på www.balles-bilvask.dk

Åbent alle dage: 06.00-22.00

v/ Arne Ballegaard Præstemarksvej 1

Tlf: 6015 2657
lidt ud over det sædvanlige

HATTING

Vi holder åbent:
MANDAG TIL SØNDAG
9.00 - 19.00

NYT! - Selvrensende vandlås
Nu behøver du ikke rense dit gulvafløb for
hår og gammelt slam. VA godkendt. Nem
montering. Universal til 100-110 mm rustfri
og plastafløb. Se forhanderlisten på:
WWW.EVOLUTIONPARTS.DK
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Kom til kor hos Karin
Konfirmation flyttes til 8. klassetrin
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Skakklubben er blevet til Hatting Skakforening
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Næste nummer

HattingBladet udkommer
næste gang i midten af maj
2011. Deadline for indlevering
af stof til næste nummer
er søndag 24. april 2011.
Stof til HattingBladet - Sådan!

VI KAN TILBYDE:

APOTEKERSALG
TIPS & LOTTO
BILLIG BENZIN
EGEN SLAGTER
ET VÆLD AF VARER
.. OG ALTID ET GODT HUMØR
Storegade 10 • Hatting • 8700 Horsens
Tlf. 75 65 34 00

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.
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Tjek dine fotos!
Sinnet Ellehauge Haag
Redaktør af HattingBladet

HattingBladet har taget hul på sin sjette
sæson. Det fejrer vi ved for fremtiden at
udgive hele bladet i farver.
Tidligere har der udelukkende være
kulør på omslaget, mens »indmaden«
har været i sort-hvid.
I redaktionsgruppen er
vi ret begejstrede for, at vi
nu for alvor kan sætte kulør
på Hatting. Ikke mindst
fordi vi har fået en aftale,
der gør, at det ikke er blevet
dyrere at lave bladet - trods
farverne.
Det nye tiltag har dog
vist os én meget vigtig ting: Kvaliteten af
de billeder, vi modtager på redaktionen,
skal være i orden.
Billeder, som er taget eller gemt i for
lav en opløsning, bliver helt håbløse, når
de bliver trykt i farver.

I boksen til venstre (den, der hedder
»Stof til HattingBladet - Sådan!) kan du
altid se, hvordan du skal aflevere stof herunder fotos - til HattingBladet.
Det er vigtigt, at dit kamera er indstillet, så det ikke tager for små billeder. Billederne skal ha’ en opløsning på mindst
300 dpi og have en bredde på mindst 20
cm. Som en tommelfingerregel skal billedet mindst
fylde 400-500 Kb.
Hvis du er i tvivl om,
hvad du skal gøre med
dine fotos, før du sender
dem, så har vi et godt råd:
GØR ABSOLUT INGENTING!!
Send os den uredigerede
billedfil i den størrelse, du fisker filen ud
af kameraet (hvis ellers dette er indstillet, så billederne er store nok). Så har vi
alle muligheder for at tilpasse dit billede
til de krav, der gælder, når man trykker
et blad i farver.

Det nye tiltag har vist os én meget vigtig ting: Kvaliteten af de
billeder, vi modtager på redaktionen, skal være i orden.
Find vore annoncører
Hvis du hurtigt skal bruge
et telefon-nummer på
en af byens erhvervs
drivende, kan du finde
det på side 27.

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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Middelalderens alkymister forsøgte ivrigt at forvandle pulvere og metaller til guld. Hatting Y’s mens klub har en langt mere effektiv
metode: Loppemarkeder. Og guldet går ikke i egne lommer, men derimod til velgørende formål lokalt og internationalt.

Guld i Hattings gader
Helge Simmelsgaard
Hatting Y’s mens klub

I middelalderen blev der gjort mange
forsøg på at lave guld ved at blande
pulvere og metaller efter indviklede
opskrifter.
I Hatting har vi i en årrække (1982
– 2006) i stedet fundet guldet langs
gaderne, når vi har samlet ind til loppe
marked, der så efterfølgende er holdt i
Hatting og omegn, hvor vi nu har kunnet finde lokaler.
Overskuddet på hver af de ca. 30 loppemarkeder har almindeligvis ligget på
12.000 – 20.000 kr. og er givet videre dels
til ungdomsarbejde dels til internationale projekter.
Nu forsøger vi endnu en gang at
finde guldet.

Onsdag 27. april kl. 18 – 20 vil vi
gerne have borgere i Hatting by til at
sætte gode sager ud til vejen senest kl.
18, så bliver de afhentet i ovennævnte
tidsrum.
Hvis I gerne vil af med sagerne nu –
eller gerne vil have os til at se på, om vi
kan bruge tingene – kan I allerede nu
ringe til:
Gunnar Fogh tlf. 7565 3297 eller
mobil 3095 5080 og Helmer Jakobsen
tlf. 7565 3005 eller mobil 2076 2303.
Vores nye loppemarkedssted ligger
centralt i Horsens, nemlig i en af forsøgsstationens bygninger med indkørsel
lige over for Bygholm Parkhotel.
Mere præcis angivelse af tidspunkt
og sted for det første loppemarked følger i næste nummer af HattingBladet.

Nej tak til...
Vi kan desværre ikke bruge:
Tøj, sko, hvidevarer, TV og reolsystemer.
Og så kan vi selvfølgelig kun bruge ting,
der kan sælges på et loppemarked.
Spørg os, hvis du er i tvivl.
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Tømrer og murerarbejde udføres
Stationsvej 75, Hatting
8700 Horsens
Tlf. 7565 3085 / 2087 0004
WWW.toemrerstuen.dk

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

Smedebakken 12, Hatting, 8700 Horsens, Telefon 75 65 33 99

ToucheReklame.dk

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

HattingBladet

•6•

Talenttur til Florida:

Stefanie
slår til
Sinnet Ellehauge Haag
Redaktør af HattingBladet

13-årige Pernille Astrup er nærmest vokset op med en golfkølle i hænderne. Hendes forældre, Henrik og Pernille, driver
Cafe Golfert, som ligger sammen med
Horsens Golfklubs baner og klubfaciliteter på Silkeborgvej i Horsens.
- Jeg fik lov til at begynde at spille
for alvor, da jeg var otte år, fortæller
Stepanie, som er en af Danmarks bedste
spillere i sin aldersgruppe. Normalt skal
man være ti år, før man begynder.
Stephanie træner stort set hver dag flere timer ad gangen. Og hun elsker det.
- Jeg tror aldrig, jeg bliver træt af at
spille golf, lyder det med et stort smil fra
det lokale golftalent.
Stephanie træner til daglig i Horsens
Golfklub. Derudover træner hun en til
to gange om ugen hos Dansk Junior
Golf Akademi i Ikast.
Og mens resten af Danmark lå begravet under en dyne af sne i julen, rejste
den på det tidspunkt kun 12-årige Stephanie til Florida på træningslejr. Hun
fejrede nytår »overthere« og vendte først
tilbage 9. januar.
Inden sin afrejse lovede Stephanie
HattingBladet, at hun ville fortælle læserne om sin tur, når hun kom hjem. Og
Stephanie er ikke bare et stort golftalent.
Hun er også en pige, der holder, hvad
hun lover. Det kan du ved selvsyn konstatere, når du bladrer om på næste side
i dette blad.

Læs mere på side 8 >>
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Min tur til Florida
Stephanie Astrup
talentfuld golfspiller

Jeg tog afsted 26. december sammen
med en flok fra Dansk Junior Golf Akademi. Vi landede samme dag i Orlando,
hvor vi så kørte til hotellet i Port Sct.
Lucie. Vi boede rigtig flot på Hilton Garden Inn at PGA Village, og det var super
fedt at bo der.
PGA Village består af 3 super gode
golfbaner: Ryder, Wanna Maker og Dye.
Alle baner er i top stand og dertil kommer træningsanlæg i verdensklasse.
Mens vi var der, var det tyske herrelandshold også i træningslejr, ligesom
både herre- og dame landsholdet fra
Canada, var taget til Port Sct. Lucie for
at træne.
Allerede næste dag var vi ude at prø-

vespille den bane, vi skulle spille. Banen
lå kun en km fra hotellet, så vi gik selvfølgelig derover. På banen måtte vi køre
i golfbil - heldigvis, for det er hårdt at gå
18 huller i den varme.
Efter at ha’ prøvespillet banen skulle
vi de kommende tre dage spille turnering på banen. På førstedagen spillede
jeg ikke så godt. Jeg gik 90 slag på 18
huller. Men det var sjovt at prøve at tale
engelsk sådan helt rigtigt. Jeg spillede
nemlig med en fra New Jersey og en fra
Colombia.
På andendagen spillede jeg en super
runde, hvor jeg gik 82 slag. For mig er
82 slag 2 bedre end handicap. At gå til
handicap er 36 point, så jeg lavede 38, og
gik ned i handicap 9,8 i stedet for 10,2.
Dermed nåede jeg lige akkurat mit mål
om at komme under handicap 10 i 2010.

På den sidste dag gik jeg 89 slag, og
jeg endte med at få en 9. plads.
Om aftenen var der gallamiddag - og
det var fantastisk. Der var både en tryllekunstner og god mad. Uden for den sal
vi spiste i, hang der bluser og golfkøller fra
professionelle, der har spillet på den bane,
jeg spillede på. Det var helt vildt fedt at se
det. Banen vi spillede på hedder ”Ryder”,
fordi der er blevet spillet Ryder Cup på
den. Ryder Cup er en kæmpe turnering,
hvor Europa spiller mod USA.

Kedelig nytårsaften
Nytårsaften var lidt kedelig. Vi var færdige med at spise kl. 21, og så var der
ikke rigtigt noget at lave, før kl. 24, hvor
der var fyrværkeri. Det var til gengæld
fedt.
Selvom vi spillede meget golf, havde

Banen Ryder i Florida, iltrækker verdenseliten - både når der skal trænes og spilles turnering.
vi også tid til at shoppe en enkelt dag. Vi
besøgte Floridas største indkøbscenter i
Miami, og det var mega fedt. Vi var de
inde i tre timer, og vi nåede ikke engang
halvvejs igennem. Det var enormt!
Vi var hjemme igen 9. januar, hvor

min bedste veninde og klassekammerat,
Sarah Dencker, tog imod mig sammen
med min mor, far og lillesøster. Mine
brødre var der hjemme - og det var rigtig dejligt at se dem alle.
Nu glæder jeg mig til at bruge, hvad

“Cykelhandleren er
specialist i cykler.
Hvad tror du vi
er specialister i?”
Tilbyder alt inden for Belægning og
Støttemure Nyanlæg Renovering.
Plantning Beskæring.
Vedligeholdelse: Hækklipning
Græsklipning Lugning
Private og Industriområder

Vedligeholdelse speciel pris for pensionister

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

30 27 04 48

www.cesanlaeg.dk

Advokat Børge Jørgensen,

Medlem af Danske BOLIGadvokater

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

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

13-årige Stephanie Astrup svinger
golfkøllen mange, mange gange hver
uge. Det kræver sit, at være blandt
de bedste danske juniorspillere..
jeg har lært, når sæsonen begynder i
Horsens Golfklub. Målet for min sæson
2011 er at få et handicap på under 5,5, så
der er bare en vej frem, og den hedder
træning, træning og træning.

HattingBladet
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Hatting Borgerforening

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 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

Gang i gulvet

Efter lang tids tilløb til renoveringen af gulvet i Hatting
Forsamlingshus, er arbejdet nu i gang. Det er Tømrerstuen,
der står for den fagligt mest krævende del af arbejdet, men
andre har også givet et nap med. Blandt andet er borgerforeningens formand Peter Thyssen set i arbejdstøj ved Forsamlingshuset med gamle gulvbrædder under armen.

Allerede inden klokken 10 på salgsdagen var køen lang i SuperBrugsen, da billetterne
til årets revyfest blev sat til salg. Meget hurtigt var der udsolgt til om lørdagen,
men måske er der stadig billetter tilbage til fredag, når bladet er på gaden.

Stor interesse
for revyfesten
Anne Marie Madsen
Kasserer i Borgerforeningen

Revyfesten er et hit. Salget af billetter
foregik i Super Brugsen i Hatting, lørdag, 15. januar kl. 10.00. Da salget åbnede kl. 10 stod mange allerede i kø.
Der er udsolgt til lørdag 26. februar,
men der er muligvis ledige pladser til
revyfesten fredag 25. februar. Hvis ikke

du allerede har købt billetter, så skynd
dig at forhøre om der er flere pladser til
festen fredag.
Programmet er : Spisning kl. 18.00
– maden leveres af Amalielund Mad.
Derefter revy, med lokale aktører, og til
sidstdans til ”Show Dovn”.
Henvendelse til: Anne Marie Madsen
75 65 35 05 eller 28 60 91 14.
Mail: am@elmelund.info

Generalforsamling i Borgerforeningen
Dagsorden til Hatting Borgerforenings generalforsamling
17. marts 2011 kl. 19 i Hatting Forsamlingshus
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning v. Peter Thyssen
3. Fremlæggelse af revideret regnskab v. Anne Marie Madsen
a) Vedr. Hatting Borgerforening
b) Hatting Forsamlingshus
4. Fremlæggelse af HattingBladets regnskab v. Jørgen Madsen
5. Indkomne forslag:
(Hatting Borgerforening foreslår, at der foretages
vedtægtsændringer i Borgerforeningens vedtægter,
således, at der tilføjes et pkt. c under § 4 mht. at
foreningen hæfter for HattingBladet, men at HattingBladet
har egen økonomi og regnskab, og at dette regnskab
fremlægges efter samme regler som foreningen mv.)
6. Valg af bestyrelse: På valg: Kirsten Skov, Peter Thyssen,
Kim Morthorst og Anne Marie Madsen. Alle modtager genvalg.
Valg af to suppleanter
7. Valg af revisorer: På valg: Carsten Mejer og Lars Schou
8. Valg af revisorsuppleant
9. Evt.
Der holdes ekstraordinær generalforsamling
31. marts 2011 kl. 19 i Hatting Forsamlingshus.
Hatting Borgerforening er vært ved et mindre traktement.

Vi gør d l....
Buffeter
Receptioner
Familiefester
Grillfester

- at holde en uforglemmelig ft

Amalielund

Vi gør d l....

Mad

Silkeborgvej 44 - 8700 Horsens - Tlf.: 75 61 51 26 - Amalielund.dk
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Idrætsforeningens hovedbestyrelse

Nytårstaffel Trylleshow
Gitte Graversen

Gitte Gravesen

Sekretær i Borgerforeningen

Sekretær i Borgerforeningen

Traditionen tro havde borgerforeningen arrangeret nytårs
taffel 31. december fra kl. 11-14, og traditionen tro, mødte der
en masse glade Hatting borgere op i forsamlingshuset for at
ønske hinanden et godt nytår!
SuperBrugsens personale i form af ”cowboy og indianere”
mødte talstærkt op og var med til at gøre det hele endnu festligere.
Borgerforeningen serverede sild, snaps og varm leverpostej,
som folk gik til med stor appetit. Vangs Bageri havde sponsoreret brød, varm leverpostej og sprød bacon, og SuperBrugsen
stod for silden. Derudover havde SuperBrugsen sponsoreret
en stor julekurv ogVangs Bageri havde sponsoreret en nytårs
kransekage ”Skipper” – det er ham med No1 vandlåsen og
Evolution Parts - bidrog med en ny vandlås – alt sammen til
nytårslotteriet, der blev udtrukket på indgangsbilletten.
Borgerforeningen er utrolig glade for den årlige nytårssammenkomst og er glade for den store tilslutning til arrangementet af såvel ”gamle” hattingborgere, som nye ansigter i byen.

7. november 2010 blev der tryllet og hygget i forsamlingshuset som aldrig før. Tryllekunstneren Pegani aflagde Hatting
Forsamlingshus et besøg og underholdt ca. 60 børn og deres
forældre i 2 x 20 minutter. Pegani leverede et underholdende
show, hvor både børn og voksne var med fra start til slut.
Pegani inddrog børnene i alle sine tryllekunstner, og det var
tydeligt for alle, at han er vant til at snakke med børn. Han
imponerede både voksne og børn med korttrick, og det lykkes ham, at få en forælder til at blande nogle usynlige kort,
dernæst at tænke på et usynligt kort, hvorefter Pegani gættede
hvilket kort det var. Utroligt, men sandt!
I løbet af showet inddrog han flere børn som små hjælpere.
Han fik bl.a. hjælp af to drenge, hvor han formåede at stikke
en anordning med sugerør gennem maven på den ene dreng,
hvorefter den anden dreng kunne hælde sodanvand gennem
den førstes ryg, så det kom ud af drengens mave via et sugerør.
Derudover trak Pegani tørklæder og boxershorts ud af sine egne
bukser, fik almindelige tørklæder til pludselig at fremstå med dyr
på, ligesom han fik hjælp af Niklas på 4 år, der tryllede skumfiduser frem. Niklas ville dog hellere have et ballonhylster til sin
ballonrevolver
Som belønning for børnenes hjælp lavede han masser af
ballondyr, og til drengenes store begejstring lavede han ballonrevolvere og ballonrevolverbælter. Det var lidt sejt.
Forsamlingshuset summede af liv og glade børn, og som
en forældre senere skrev til borgerforeningen: »Det var et hyggeligt og sjovt indslag. Han havde ikke de helt store remedier
• grubning • græssåning
med, men han formåede at tryllebinde såvel børn som voksne,
fræsning
• Rullegræs
men sine sjove indfald og•fantastiske
talegaver. Det
var et
godt og professionelt show, hvor børnene blev inddraget på
fineste vis. Opbakningen var rigtig god. En hyggelig måde at
få en søndagssludder medHatting
netværket i børnehaven
eller med
- telefon
21 75 52 25
naboen.«

græsplæne
nyetablering
Omlægning
• grubning
• fræsning

• græssåning
• Rullegræs

Jørn Skibsted

Hatting - telefon 21 75 52 25

græsplæne
nyetablering
Omlægning
Jørn Skibsted

Hatting Idrætsforening

Hovedformand

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

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

Vågn nu op
Holger Hatting
Kunne det ikke være skønt, hvis vi fik vækket flere ildsjæle i Hatting?
Lige nu sidder de og sover som Holger Danske på Kronborg…
Morten Hald
Formand for HIF

Nu nærmer årets generalforsamling sig med
hastige skridt. Det bliver personligt en meget
spændende affære, da det er den første generalforsamling, jeg skal stå for.
Generalforsamlingen er det forum, hvor
folk kan lufte deres holdninger til idrætsforeningens hovedbestyrelsen. Det gælder både
positive og negative holdninger - eller kritik
om man vil. Alt er velkomment, bare det er
konstruktivt.
Mine personlige succeskriterier for formandsposten i HIF er enten at gøre det så
godt som den tidligere formand – men på
min egen måde – eller at få medlemmerne til
at være så utilfredse, at der bliver kampvalg
om formandsposten. Kunne det ikke være
skønt, hvis vi fik vækket flere ildsjæle i Hat-

ting? Lige nu sidder de og sover, som Holger
Danske på Kronborg.
Jeg opfordrer alle til at komme og fortælle
deres mening på vores general forsamling
22. februar. Selv om man frivilligt møder op
til en generalforsamling, er det ikke givet, at
man bliver bedt om at gøre et stykke frivilligt
arbejde. Generalforsamlingen er mulighed
for at høre, hvad der er sket i løbet af året. Og
hvilke planer der er for fremtiden. En af planerne hedder en aktivitetsdag i 2011. Derudover kan man også på generalforsamlingen
stille spørgsmål til afdelingsformændene.
Efter at have tjent vores forening godt, har
vores næstformand, Finn Nabe-Nielsen, valgt
at takke nej til genvalg. Så det er muligt, at
Holger Danske sover – men så væk din indre
Holger Hatting og meld dig under fanerne
og send mig en mail. Din idrætsforening har
brug for dig!

Folkedans

HATTING IDRÆTSFORENING

Gymnastik

holder ordinær generalforsamling

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

22. februar 2011 kl. 19.00 i klubhuset

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

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Der er forslag til ændring af vedtægtens §7 og §11.
Ændringsforslagene ligger klar til gennemsyn i klubhuset fra 14. februar 2011
Evt. andre forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 15. februar 2011

Hovedbestyrelsen/HIF
PS: Efter generalforsamlingen serveres et par stykker
smørrebrød samt en øl, vand eller kaffe.

HattingBladet
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Gymnastik

18. januar havde vi opstillingsmøde.
Desværre måtte vi sige farvel til to
medlemmer, Kirsten Riishøj og Birte Bøje.
Vi vil gerne sige dem tak for mange års
ihærdigt og frivilligt arbejde i bestyrelsen.
Heldigvis kunne vi sige velkommen til
et nyt medlemmer i bestyrelsen, Gitte
Maj. Det er dejligt, at vi fortsat kan
rekruttere bestyrelsesmedlemmer. Det
viser, at der er folk i byen, der har lyst
og interesse i gymnastikarbejdet.
Vores ny konstituering ser således ud:

Når man er vant til Hattings lille gymnastiksal, er det et rent
slaraffenland at blive sluppet løs i springhallen i Bjerre.

Slaraffenland for springere
Fmd. for gymnastikafdelingen

For at se og opleve noget andet end vores lille gymnastiksal i Hatting, har vi i
år lejet os ind i BGI´s springhal i Bjerre
og inviteret vores to springhold derud to
torsdage aftner i løbet af sæsonen.
Det har ifølge instruktørerne været
en stor oplevelse og et stort privilegium
for gymnasterne. For det første har det
været fantastisk at se andet end vores
gymnastiksal, og hvad en efterskole kan
byde på af faciliteter, og for det andet
har der i løbet af en aften kunne spores
fremskridt i springene, da det moderne
spring-mekka har givet mod til højere
og vildere spring.
Vores øvrige hold er også kommet
godt i gang i det nye år og arbejder nu
meget målrettet mod vores højdepunkt

– forårsopvisningen. Opvisningen finder sted i Hattinghallen 6. marts 2011.
I år får vi hele to gæstehold på gulvet,
nemlig Flemming efterskoles elevhold
og DGIs Juniorhold Nord.
Lokale erhvervssponsorer har atter finansieret opvisningsbluser til
vores gymnastikhold. Det er vi meget
taknemlige for! Besparelserne giver os
mulighed for at imødekomme nogle af
instruktørernes ønsker, ligesom det giver os mulighed for at spare op til større
indkøb af f.eks. springredskaber.
Bestyrelsen og instruktørerne prioriterer gymnasternes sikkerhed meget
højt. Derfor har vi i år valgt at investere i
en ny stor nedfaldsmåtte.
Forårs-aerobic er i gang med at blive
tilrettelagt. Hold øje med Hattingbladet.
dk og opslag i byen

Frydefuld julesang – nu med flere decibel
Juletræsfesten 2. december var igen en
succes. Forsamlingshuset var fyldt med
julestemte børn og voksne, der blev juleklippet og sunget julesange, godt hjulpet
igen i år af Mette og Lene.
I år kunne vi bedre ”synge forsamlingshuset op”, da vi havde valgt at

HattingBladet
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Badminton

Goddag og farvel

Line Juul

Februar 2011 • nr. 1

bestille et lydanlæg med mikrofoner. Vi
har fået gode tilbagemeldinger på dette
initiativ. Det flotte juletræ blev igen i
år sponsoreret af Niels Erik Jørgensen
fra Tømrerstuen, og aftenens finale
blev besøget af julemanden, samt hans
hjælpenisser.

Formand
Line Juul, tlf. 75 65 35 54
Næstformand
Line Læsøe, tlf. 20 73 17 48
Sekretær
Gitte Maj, tlf. 75 65 31 22

Bestyrelsesmedlemmer
Jette Lyager, tlf. 75 65 33 88
Inge Appel, tlf. 75 65 30 28
Berit Berdin, tlf. 40 15 31 53
Bestyrelsen arbejder allerede på
planlægningen af næste sæson.
Hvis der er forældre eller personer,
I kender, med gymnastikinteresse,
som kunne tænke sig et instruktørjob
eller overveje det, så henvend jer til
bestyrelsen. Vi vil være meget taknemlige
for alle henvendelser og tanker.

Aktivitetskalender foråret 2011

Februar

Uge 7

Formand for badminton

Årets julestævne blev afviklet i begyndelsen af
december. Den store terning - samt lidt held og
dygtighed - afgjorde kampene. Vinderne blev:
1. Anders Thyssen og Finn Jørgensen
2. Linda Frederiksen og Chr. Andersen
3. Flemming Thyssen og Jan Pedersen
4. Bent Svendlund og Henning Rasmussen

Denne store terning spillede en væsentlig rolle ved julestævnet
i december, og der var rødvin til de glade vindere.

Kom til

forårsopvisning

Søndag 6. marts 2011 kl. 14.00

Hatting Idrætsforening sender
gulvet ved den årlige gymnastikopvisning i

Vinterferie

27. februar

i Hatting

9

hold på

Hattinghallen

Vi har også to spændende gæstehold på programmet:

Ekstratræning
i Hattinghallen

Marts
Gymnastikopvisning for
børn på Flemming Efterskolen

Ulla Lauridsen

7. og 14. april afvikler vi klubmesterskaberne.
Se nærmere på opslag i hallen.
Sparetiderne har også ramt Hattinghallen.
Brugerne skal nu selv sørge for at opsætte og
nedtage net, medmindre de efterfølgende hold
lover at rydde op.
Brugte bolde skal i affaldskurvene!
Sidste instruktionsdag er 11. april og sidste
almindelige spilledag er 28. april.

Kasserer
Pernille Astrup, tlf. 75 65 39 99

5. marts

Terningen blev kastet

Flemming Efterskoles Elevhold
DGI’s Juniorhold Nord
Entré: 40 kr. for alle over konfirmationsalderen

6. marts
Lokalopvisning i
Hattinghallen kl. 14

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

Alle er velkomne

HattingBladet
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Tennis

Dan Erik Jensen
fmd. for tennisafdelinge

TING HUUS

murerfirmaet@tinghuus.info

4 017 2668

• 17 •

HattingBladet

Folkedans

Klar til en
ny sæson
v/ Ole Tinghuus
Søndrevej 38C
8700 Horsens
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Foråret står for døren og det varer ikke længe inden en ny tennis sæson er på trapperne.
Efter denne vinter har de fleste vel behov for at komme ud
i den friske forårsluft. På tennisbanen er der masser af mulighed for dette, og så giver det oven i købet en masse motion.
Det er nu 4. sæson, vi skal i gang med som afdeling under
Hatting IF. På nuværende tidspunkt er vi ca. 45 medlemmer
i tennisafdelingen, så der er stadig plads til flere medlemmer.
Vi holder fast i kontingentet fra 2008, hvilket er 200 kr. pr. person eller 500 kr. pr. husstand.
I 2010 fik vi sat et nyt net op og en ny bænk på tennisbanen.
Hvis der er nogen af medlemmerne, der har forslag til nye
tiltag, er de meget velkomne til at henvende sig til bestyrelsen.
Der er tilmelding til den nye tennis sæson søndag 17. april
fra kl. 10- 12 på tennisbanen. Denne dag håber vi at kunne
gøre tennisbanen klar til den nye sæson.
De, som har været mellem i 2010, vil automatisk modtage et
girokort, men I er selvfølgelig meget velkomne til at møde op
17. april. Vi kan altid bruge nogle ekstra hænder denne dag.

Lille fald i medlemstallet
Gudrun Mikkelsen
Sekretær

Så er det igen tid til at skrive, og vi
er allerede godt halvvejs igennem
sæsonen. Vi har det som sædvanlig
sjovt sammen og nyder vore danseaftener. Desværre er vi ca. 10 medlemmer færre i år, men vi må nok
se i øjnene, at nogle falder fra pga.
alder. Derfor er vi også altid åbne
for nye medlemmer. Vi er i øjeblikket 60 medlemmer, hvilket også må
siges at være flot.
Vores legestue på Torsted Skole
12. november blev en virkelig fin aften med 82 deltagere. Der kom gæster langvejs fra og dansede med.
1. april har vi afslutningsfest i
Hornborg Forsamlingshus,og allerede 11. april begynder vi med
stavgang. Hold øje med Hattingbladet.dk, hvor datoerne og
ruteplanen bliver lagt ud, så snart
Selvom der er blevet lidt færre medlemmer hos folkedanserne i Hatting, er de stadig mange. Her
den er klar. Alle er velkomne til at
er nogle af danserne fotograferet under sommerens tur til Europeaden i den italienske by Bolzano.
gå med.

Tlf. 75 65 31 32

Hatting IF's

Tennisafdeling

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

T I L M EL DI NGSdag

Søndag 17. april 2011
mellem kl. 10 og 12 på tennisbanen
Kontingent: 200 kroner pr. person
500 kroner pr. hustand

v/ Gitte Pallisby

Tlf. 75 62 17 20
svarer altid

www.pallisby.dk · pallisby@get2net.dk

Kvalificeret hjælp
og rådgivning
ved dødsfald

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

HATTING IF’s STØTTEFORENING
holder ordinær generalforsamling

28. marts 2011 kl. 19.00 i klubhuset

Dagsorden:

1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af indkaldelse og dagsorden. 3. Formandens beretning. 4. Godkendelse
af regnskab. 5. Behandling af forslag, der er tilsendt bestyrelsen senest syv dage inden generalforsamlingen.
6. Vedtagelse af kontingent. 7. Valg af syv medlemmer til bestyrelsen - alle valgt for et år. 8. Valg af
to suppleanter - valgt for et år. 9. Valg af en registreret revisor - valgt for et år. 10. Eventuelt.

Venlig hilsen bestyrelsen

HattingBladet
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Håndbold
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Lars Juhl Hansen håber, at mange flere lokale vil stige på
cyklen og tage med på de fælles tur omkring Hatting.

Hattings herrer
kæmper om en
plads i serie 1

Kontakt
Lars Juhl Hansen, Bækkevænget 13, Hatting
Mobil: 20 27 33 75
Mail: ljh@nptrucks.dk

Bjarne Skjøtt Sørensen

Sikkerhed og regler

Håndboldspiller i HIF

Efter en forårssæson hvor marginalerne ikke var med serie 2 herrerne i
håndbold ( vi manglede ét sølle point
for at blive i serie 2), måtte vi gøre os
klar til at spille serie 3 igen. Til vores
held var der et serie 2 hold, som trak
sig inden den nye sæson, og vi fik
tilbudt et wild card, idet vi stod som
første udfordrer. Dette tog vi selvfølgelig imod og gik i skarp træning til
sæsonen.
Efter en hård halvsæson med
mange lige kampe skulle det hele
afgøres i en ”alt eller intet” udekamp
mod Hauge Thorning, som kunne
nøjes med uafgjort. En sejr til HIF og
billetten til serie 2 opspillet ville være
hjemme.
Efter en tøvende start og nede med
5-1 viste HIF den sande mentalitet
og kæmpede sig tilbage i kampen.
Desværre vendte det igen to minutter
før tid, og HIF var bagud med to mål.
Herefter blev de sidste kræfter sat
ind og vinderviljen taget frem! De to
mål blev hentet, og ti sekunder før tid
kom HIF foran 24-23 - SÅDAN!
Nu er HIF herrerne gået i gange
med at spille serie 2 opspil og kæmpe
for at komme i serie 1.
Hold derfor øje med kalenderen
på hattingbladet.dk. og se hvornår
kampene ligger, så du kan komme
og ta’ del i heppekoret. Og husk også
der er træning for både serie 2 og 4 på
tirsdage kl. 20.30.

Der skal altid benyttes hjelm på træningsturene.
Vi overholder altid færdselsloven – også kørsel på cykelstier.
Socialt – vi samler op efter en bakke, der skal
vendes om og ikke bare rulles videre.
Hele holdet venter, når en på holdet har defekt
– ingen må overlades til sig selv ude på ruten.
Vi signalerer i god tid ved forhindringer forude f.eks.
huller i vejen, holdende og modkørende biler.
Hold naturen ren – efterlad ikke affald af nogen art i naturen.
Pas på dig selv.
Pas på andre.

Skal Hatting ha’ en cykelklub?
Lars Juhl Hansen
Initiativtager

Da jeg i sidste nummer af Hattingbladet,
læste det gode indlæg om en løbeklub i
Hatting, tegnede ideen sig til en parallel
til dette, nemlig en cykelklub i Hatting.
I 2010 var vi nogle cykelmotionister,
som begyndte at cykle sammen, efter i
flere år at ha` kørt solo. Rygtet bredte
sig i byen, og flere kom til, så på en god
dag var vi 8 – 10 personer.
Nu vil vi så gerne officielt opfordre
alle, som har lyst til at cykle i en større
gruppe, til at møde op til fælleskørsel i
vores lille private cykelklub.

Vi har ingen faste ruter, alle må gerne
melde ind med ”deres rute”, dog kører
vi altid efter princippet ”modvind ud
– medvind hjem”. Start og mål er ppladsen foran SuperBrugsen.
Vi kører på racercykler, men dette er
dog intet krav, så kan du følge med på
mountainbike, citybike eller lignende, er
det helt ok.
Hvis du ønsker du mere info om
vores cykelklub, eller hvis du vil med
ud at cykle, er du meget velkommen til
at kontakte undertegnede. Send mig en
sms eller mail med navn og nummer, så
bliver du kontaktet ved sæsonstart. Vi
forventer at komme i gang ca. 1. april,

Træningstider i 2011 (fra omkring 1. april)
Tirsdag, kl. 17, træningstur ca. 40-50 km (varighed 1,5 – 2 timer)
Torsdag, kl. 17, træningstur ca. 40-50 km (varighed 1,5 – 2 timer)
Søndag, kl. 10, normalt en længere tur
60 - ?? km (varighed 2,5 – 3,5 timer)
Ovenstående tidsberegning er ved
gennemsnitshastighed på ca. 25 km/t
Der er ikke tilmelding til de enkelte dage. Vi ser hvor
mange, der møder op, og så kører vi af sted.
Start og mål er hver gang p-pladsen ved SuperBrugsen.

men vi håber da på, det kan blive tidligere.
Vi glæder os meget til at blive en stor
synlig gruppe, når vi kører gennem Hatting og omegn.

Horsens Afdeling
Jessensgade 1
8700 Horsens
Telefon 45 12 20 50
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Alt i tømrer- og
snedkerarbejde
VI tIlbyder
•
•
•
•

Kloakarbejde (aut. kloakmester)
Landbrugsarbejde
Lastbilkørsel / Gylletransport
Slamsugning og -spuling

Rådgivning/projektering
Nybyg/ombyg
Vinduer/døre/udestuer

Ring på telefon 75 65 30 32

Fritidshuse for den kræsne

NIELS BIE's
MASKINSTATION
Østerhåbsvej 80 · Hatting · 8700 Horsens
�������������

SKOVA/S
����������������������
���������������������������������������
���������������������������������

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

NY
TRAILER

K

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

laverundervisning
hjemme hos dig selv!
Tilbydes af statsprøvet
musikpædagog med stor
undervisningserfaring

Hanne Jessen, tlf. 75 62 16 62

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

KFUM-Spejderne

Malerfirmaet
Feldt & Lerager

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)

Heidi

Tina

Edith Eriksen
(sekretær)

60640560

27100205

Gunnar Fogh
(skatmester)

E-mail: feldtlerager@mail.dk

Bent Schack-Nielsen
(pastpræsident)

20-prige Iona, som sidder på knæ på gulvet, fik selv en skoletaske af kirken, da hun var lille - og hun
blev vildt glad. Nu nyder hun at se andres glæde, når skolegrejet fra bl.a. Hatting bliver delt ud.

Masser af skolegrej
sendt til Rumænien
Iben Brogaard
Frivillig skoletaskeindsamler

Det kører bare super med indsamlingen af
skoletasker og skoleartikler til Rumænien.
Det er overvældende og glædesfyldt at opleve, hvor mange gavmilde mennesker, der bor
i Hatting og omegn. Siden foråret 2010, hvor jeg
indledte indsamlingen af brugte skoletasker til
børn i Rumænien, har jeg kunnet sende flere end
100 tasker af sted.

Jeg har selv flere gange besøgt Rumænien og
mit nu 20-årige fadderbarn, Ioana. Hun skrev for
nylig en mail til mig, hvor der bl.a. stod:
”I gør et fantastisk arbejde. Tro mig – de
rumænske børn vil nyde det. Jeg husker, at jeg
modtog en skoletaske fra min kirke, da jeg var
lille. Jeg var SÅ lykkelig.”
Billederne på siderne her, har Ioana sendt
mig, så de gavmilde givere i Hatting kan se, at
deres gaver når frem – og skaber smil og glæde.

HattingBladet
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Hattings børnekor
synger med Sigurd
Som en selvstændig fortsættelse af sidste
års succes kommer der nu et nyt show
med Sigurd og bamsen Snapper og
denne gang, takket være et stort sam
arbejde mellem kirkerne i Horsens, er de
også inviteret forbi Horsens. Om man er
troende eller ej har ingen betydning, alle
børn elsker at høre Sigurd og Snapper
fortælle om det lille Jesus barn eller den
store kong Salomon.
Hatting Kirkes børnekor deltager –
sammen med andre børnekirkekor fra
Horsens – i showet.
Sigurd Barrett afvikler to shows i
Horsens - begge 25. april (2. påskedag).
Showene finder sted i Kilden, Kildegade
8, 8700 Horsens og begynder henholdsvis kl. 11.30 og 13.30. Billetter skal købes
i forsalg på et af byens kirkekontorer.
Salget begynder tirsdag 29. marts 2011
kl. 9. Billetprisen er kun 25 kr. pr. person.
Sigurd Barrett har tidligere været på turné
for at fortælle bibelhistorier. I år gentager
han succesen og lægger vejen forbi Horsens.
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Kom til kor hos Karin
Hatting Kirkes børnekor har fået ny
leder.
Navnet er Karin Vestergaard. Alderen
er 38 år. Med sig i bagagen har hun en
opvækst i Hatting, en uddannelse som
pædagog og en gnistrende sangglæde.
- Musik har altid været en naturlig
del af mit arbejde, fortæller Karin Vester
gaard. Men også i min fritid, hvor jeg
selv synger i Danscher koret i Horsens.
Denne sæson har koret et helt særligt
projekt, nemlig det at synge sammen
med Sigurd Barrett, og andre børnekor
ved to koncerter i Kilden mandag 25.
april.
Hatting Kirkes børnekor er for både
piger og drenge fra 2. klasse og op efter.
Koret synger sange og salmer og deltager i løbet af kirkeåret i en række gudstjenester. Sæsonen bliver afsluttet med

en hyggelig fælles tur.
Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage i koret. Det vigtigste er
lysten til og glæden ved at synge.
Karin Vestergaard lover dog, at der
ved »træningen« om tirsdagen også
bliver arbejdet med stemmerne, så man
bliver endnu bedre til at synge. Man
lærer også noget om noder.
Koret øver hver tirsdag kl. 14.15 –
15.45 i konfirmandstuen i præstegården.

De små synger
Frem til sommer medvirker koret
ved følgende gudstjenester:

38-årige Karin Vestergaard er vokset
op i Hatting. Nu vender hun tilbage til
barndomsbyen, når hun hver tirsdag
skal lede Hatting Kirkes børnekor.

Konfirmation
flyttes til
8. klassetrin
Fra august i år får Hatting Torsted Skole som overbygningsskole. På Torsted Skole gives der plads i skoleskemaet til
konfirmandundervisning på 8. klassetrin.
Derfor flytter vi konfirmationen til 8. klassetrin.
Første gang vi holder konfirmation i Hatting Kirke for et
hold 8. klasser bliver i 2014.
Vi fastholder altså som varslet konfirmation år 2012 af
7. årgang. I år 2013 vil der ikke være konfirmation i Hatting.

Søndag 27. februar kl. 19.00
Søndag 20. marts kl. 9.30
Søndag 29. maj kl. 19.00

Ring på 26 44 88 18 og få et godt tilbud

Larsen Dinér

God mad til enhver lejlighed
Kommende konfirmationer
I 2011 er der konfirmation i Hatting Kirke søndag 1. maj.
I 2012 er der konfirmation i Hatting Kirke søndag 6. maj.
I 2013 er der ingen konfirmation i Hatting Kirke

28 78 30 37 • www.larsendiner.dk
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Hatting Kirkes personale

Nyt fra kirken
Konfirmandforældreaften

Gospelworkshop

Torsdag 10. marts kl. 19.00 indbydes
alle konfirmandforældre til en aften om
årets konfirmation. Vi mødes i kirken.

Søndag 10. april kl. 10-16 og 18-20 er der
workshop for alle, fra 7. kl. og op efter,
som har lyst til at opleve glæden ved
gospel.
Dagen vil indeholde masser af gospel
sang - livsbekræftende tekster, lækre
rytmer, sange med power og sjæl.
Workshoppen ledes af Lars Jochimsen, som er 32 år og bosat i København.
Han er professionel gospelinstruktør
og underviser. Hans undervisning bærer præg af et stort musikalsk overskud,
masser af humor og indlevelse.
Lars har indspillet cd´er for danske
og udenlandske gospelkor og -sangere
og har desuden rejst i Europa og USA
som gospelmusiker og gospelinstruktør.
Han er manden bag Copenhagen Gospel Music og har desuden været med
til at indspille musikken til filmen om
gospel »Oh happy day«.
• Workshoppen 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 inkluderet i prisen.
• Tilmelding til Grete Laursen, senest
22. februar på tlf.: 75 65 32 10 (bedst aften) eller e-mail: wlaursen@stofanet.dk
med fulde navn og adresse

Saml ind til Folkekirkens Nødhjælp
Folkekirkens Nødhjælp arrangerer
hvert år en landsdækkende indsamling
rundt omkring i landets sogne. Næste
gang er søndag 13. marts.
Meld dig som indsamler, så kan du
gøre en forskel for nogle af verdens fattigste.
Tlf: 75 65 32 10 eller e-mail:
wlaursen@stofanet.dk

Voksenkor
Voksenkoret medvirker ved gudstjenesten 13. marts kl. 16.00

Foredrag med John Engelbrecht
Hatting Y- Men’s Klub og menighedsrådet inviterer til et spændende foredrag
om humor og livsmod og kristendom
med John Engelbrecht, mandag 21.
marts kl. 19.00 i konfirmandstuen.
Selvom livet ikke er lutter lagkage,
og selvom vi alle er ramte på forskellig
måde, så er det vigtigt at finde livsglæden. Sigtet med foredraget er at vise
de rige muligheder, der med udgangspunkt i positiv tænkning, poesi og kristendom kan ændre mismod til livsmod
og omskabe modvind til fremdrift. Om
livsglædens nødvendighed, om livsmod
og langsomhed. Kom og få fornyet og
forynget dit livssyn. Kom og få ideer
til et mere kreativt og farverigt liv. Om
fordybelsens nødvendighed og poetiske ord om sorg og smerte, om smil og
lykke.
John Engelbrecht, Vejle, er manden
bag drivtømmer-kunst-udstillinger
med langsomhedsord og fortællerskibet
»Nordstjernen« fra 1872 i Middelfart, og
en bog der lige er udkommet om »Livsmod og langsomhed«.
Alle er velkomne, kaffe og kage kan
købes for 20 kr.

Gudstjenesteliste

Sognepræst
Årets konfirmander
Søndag 1. maj 2011 kl. 10 konfirmeres:
Andersen, Markus Gørtz
Appel, Sara Gudiksen.
Broksø, Heidi Isabelle Juel
Dahl, Marcus Værnholt
Espersen, Christoffer Nygaard
Gjødvad, Mette
Hansen, Simon Lindballe
Henriksen, Merethe Dalsgaard
Ipsen, Marie
Jensen, Andreas Bøge
Junker, Emilia
Jørgensen, Mads
Linnet, Martin
Nielsen, Frida Juul
Olesen, Maria Strand
Petersen, Doris Bloch
Petersen Jørgensen, Mads
Rasmussen, Lea
Rød, Nanna Oberthon Hjortshøj
Thyssen, Andreas Uldall

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
Ved sognepræstens ferie og frihed
passes embedet af Dorte Stenberg
Isaksen, sognepræst i Tamdrup.
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

Birgit Boisen

Tlf. 76 26 95 57
Email: bibo@profibermail.dk

Alle møder er offentlige og afholdes
i konfirmandstuen i præstegården
kl. 19.00.
Tirsdag 22. februar
Tirsdag 22. marts
Tirsdag 26. april
Tirsdag 24. maj

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

Læserlaug
For godt et års tid siden indførte vi lægmandslæsninger ved søndagens gudstjeneste.
Der blev dannet et læserlaug, hvis
medlemmer, hver især læser et par
gange om året.
Har du lyst til at være med i læserlauget ved Hatting Kirke, er du meget
velkommen!
Henvendelse til Anna Sofie Andersen.

Formand

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. Bø
rnekor. Kirkekaffe

Marts

Søndag 6. kl. 9.30
Fastelavn
Søndag 13. kl. 16.00
1. s. i fasten
Tirsdag 15. kl. 13.30
Gudstjeneste
Hatting Centret
Søndag 20. kl. 9.30
Børnekor. Kirkekaffe
Søndag 27. kl. 19.00
3. s. i fasten

April

Søndag 3. kl. 9.30
Midfaste
Søndag 10. kl. 19.00
Mariæ bebudelsesdag.
Gospelgudstjeneste
Søndag 17. kl. 9.30
Palmesøndag. Kirkekaffe
Torsdag 21. kl. 19.00
Skærtorsdag.
Fredag 22. kl. 9.30
Langfredag. Liturgisk.
Søndag 24. kl. 9.30
Påskedag
Mandag 25. kl. 19.00
Anden påskedag
Tirsdag 26. kl. 13.30
Gudstjeneste
Hatting Centret

Søndag 1. kl. 10.00
1. s. e. påske.
Konfirmation.
Søndag 8. kl. 11.00
2.s.e.påske. DSI
Søndag 15. kl. 9.30
3.s.e.påske. Kirkekaffe
Fredag 20. kl. 9.30
Bededag
Søndag 22. kl. 9.30
4.s.e.påske
Søndag 29. kl. 19.00
5.s.e.påske Børnekor

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

Kontaktperson
Bodil Juul

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

Maj

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

Februar

Gravermedhjælper

Menighedsrådmøder

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

Fællesspisning skærtorsdag
Hvis du har prøvet det før, så ved du
hvor hyggeligt, det er. Hvis du ikke
har prøvet det – så skulle du gøre det…
Gøre hvad, tænker du måske? Deltage i
den traditionsrige fællesspisning skærtorsdag i konfirmandstuen i Hatting
Præstegård. Efterfølgende er der familiegudstjeneste i kirken.
Skærtorsdagsspisning finder i år sted
torsdag 21. april kl. 17. Det koster 50 kr.
for voksne og 25 kr. for børn at deltage.
Tilmelding til Grete Laursen, senest
28. marts på tlf: 75653210 eller e-mail:
wlaursen@stofanet.dk
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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 Autoservice
Kirkegang i Hatting
2010 2009
Antal kirkegængere
Antal gudstjenster
Gennemsnit pr. tjeneste
Antal altergæster
Tjenester med altergang

3.140 2.974
59
56
53
53
850 828
41
38

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

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

Alle former for reparation
Klargøring til syn
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Generalforsamling i lokalhistorisk forening

Ejendomsmæglerfirmaet Riishøj

Danske Bank

CES Anlægsgartner

Bullers Kloakservice

Amalielund Mad

Advodan

Firma

Smedebakken 20

Storegade 4

Jessensgade 1

Mejerivej 18

Eriknauervej 65

Silkeborgvej 44

Rædersgade 4

Adresse

Hatting

Hatting

Hatting

Horsens

Hatting

Hatting

Horsens

Horsens

By

26 44 88 18

75 65 35 90

75 65 31 88

75 65 32 89

45 12 20 50

30 27 04 48

76 26 58 00

75 65 39 99

75 62 16 44

Telefon

skipper@evolutionparts.dk

ef@fynbo-as.dk

pr@agriteam.dk

buller@bullerskloak.dk

amalielund@mail.tele.dk

horsens@advodan.dk

E-mail

evolutionparts.dk

www.fynbo-as.dk

www.riishoej.com

www.danskebank.dk

www.ces-anlaeg.dk

www.bullerskloak.dk

www.amalielund.dk

www.advodan.dk/horsens

Hjemmeside

Entreprenørfirmaet Eigil Fynbo A/S

Oensvej 7
Hatting

75 62 16 62

EvolutionParts Aps

Horsens

75 65 38 30

hatting-el@hatting-el.dk

Forum Biler

Frøhaven 22

Hatting

75 65 31 07

Hanne Jessen, klaverundervisning

Præstemarksvej 1

Hatting

Hatting Autoservice

Storegade 2

hattingmur@mail.dk

Hatting EL

75 65 33 95

Overholm 24B
Hatting

Hatting Murerforretning

www.hattingtermoglas.dk

Hatting

75 65 36 22

mail@hattingthermoglas.dk

Kirkebakken 37

Hatting

75 65 32 66

Hatting Thermoglas ApS

Storegade 25

75 62 17 20

Hatting VVS ApS

Horsens

75 65 33 74

www.pallisby.dk

Sundvej 41

Hatting

pallisby@get2net.dk

Klerkevænget 20

Horsens Begravelsesforretning

Larsens Diner

75 61 37 66

hjessen@stofanet.dk

www.hatting-el.dk

www.larsendiner.dk

lyngsoevvs@lyngsoevvs.dk

Hatting
feldtlerager@mail.dk

Smedebakken 8
60 64 05 60

Lyngsø VVS

Malerfirmaet Feldt & Lerager

Horsens
murerfirmaet@tinghuus.info

Lindholm 47

Hatting

75 65 31 28

40 17 26 68

Murerfirmaet Tinghuus

Østerhåbsvej 80

Hatting

75 65 79 06

www.superbrugsen.dk/hatting

www.hattingmask-instation.dk

Niels Bie’s Maskinstation

Præstemarksvej 1

Stensballe

75 65 34 00

www.thema.dk

www.oleskov.dk

niels-bie@stofanet.dk

OK Kiosken

Bygaden 68

Hatting

76 90 60 00

mail@oleskov.dk

75 65 30 32

Stensballe Trailercenter

Storegade 10

Horsens

75 65 35 88

www.trailercenter.dk

SuperBrugsen Hatting

Kometvej 15

Hatting

stensballe@trailercenter.dk

Thema Vinduer

Smedebakken 10

April

Tømrerfirmaet Skov A/S

Tirsdag 5. kl.13.30
20 kroners pakkebanko

www.toemrerstuen.dk

Med forbehold for ændringer. Evt. tilmelding eller spørgsmål
kan ske til aktiviteten på Hatting Centret på Tlf. 76294686

mail@toemrerstuen.dk

Har man ikke medlemskort, skal man til enkelte arangementer
betale 10 kroner ud over den faste pris for at deltage.

75 65 30 85

Der kræves medlemskort for at deltage i de faste aktiviteter.

Hatting

Værd at vide

Juni

Tirsdag 7. kl. 13.30
20 kr`s pakkebanko
Onsdag 8. kl. 13.30
Smartex tøj kommer med udsalgsvarer
Torsdag 16. kl. 19.00
Hatting Centrets midsommerfest
Tirsdag 21. kl. 13.30
Gudstjeneste V. Anna Sofie Andersen
Torsdag 23. kl. 13.30
20 kroners pakkebanko

Stationsvej 75

Kl. 10.30-11.30
Fælles sang med Edith
Eriksen ved klaveret
Kl. 13.00-15.00
Billard v/Vagn Madsen
Kl. 13.00-13.45
”Frisk motion” v/fysioterapeut Mariann

Tømrerstuen

Hver fredag

Kl. 13.00
Fredagsklubben v/Kirsten

Marts

Onsdag 2. kl. 13.30
Modeshow ved tøjgalleriet
Mandag 7. kl. 13.30
Fastelavn + 50
Tirsdag 8. kl.19.00
Banko ved centerrådet
Onsdag 9. kl 13.30
Hils på dit centerråd
Torsdag 10 kl. 13.30
20 kroners pakkebanko
Tirsdag 15. kl 13.30
Gudstjeneste ved sognepræst
Anna Sofie Andersen
Onsdag 17. kl. 13.30
Foredrag og fællessang ved Inger
Christiansen fra Sund by
Tirsdag 22. kl. 13.30
20 kroners pakkebanko

Maj

Tirsdag 10. kl. 19.00
Banko ved Centerådet
Torsdag 12. kl. 13.30
20 kroners pakkebanko
Tirsdag 17. kl. 13.30
Gudstjeneste v. Anna Sofie Andersen
Tirsdag 24. kl. 13.30
20 kroners pakkebanko
Onsdag 25.
Hatting Centrets sommerudflugt
(Program følger)

www.vpm-hatting.dk

Hver torsdag

K. 10.15
Litteraturgruppe v/Kirsten
Kl. 9.30
Den sidste torsdag i hver måned
er der strikning til Aktion
Børnehjælp v/ Ellen Bertelsen.

Tirsdag 15. kl. 13.30
20 kroners pakkebanko
Torsdag 17. kl. 14.00
Lions club kommer og underholder
og serverer kaffe og kage.
Tirsdag 22. kl. 13.30
Gudstjeneste V. Anna Sofie Andersen
Onsdag 23. kl. 19.00
Generalforsamling med kaffe og brød

Tirsdag12. kl. 19.00
Banko ved Centerrådet
Onsdag13. kl. 12.00
Hatting Centrets påskefrokost
Tirsdag 26. kl. 13.30
Gudstjeneste kl. ved Anna Sofie Andersen
Torsdag28. kl. 13.30
Elin og Ellen Green fortæller om
deres oplevelser fra Sydafrika

post@vpm-hatting.dk

Hver tirsdag

Kl. 10.00
Håndarbejde v/Centerrådet.
Kl. 10-12
Værksetdet er åbent. Kom ned
og vær kreativ med træ.

Februar

75 65 33 99

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.

Hver onsdag

Hatting

Hver mandag

Bødkervej 4

Hatting Centrets aktiviteter

Vagn Pedersen Værkstøjs- og Maskinfabrik

1. Velkomst og sang
2. Generalforsamling
3. Aftenens gæst: Sinnet Ellehauge Haag, redaktør af HattingBladet
4. Kaffe, kringle og lagkage 40 kroner
5. Afslutning
6. Sang

75 65 31 32

Aftenens program

Hatting skakklub har været i gang i et par år. Hatting skakklub har af tekniske årsager ændret navn til Hatting skakforening. Det skyldes, at en forening ifølge kommunens regler
kan bruge lokalerne på Hatting uden særskilt betaling.
Torsdag 6. januar 2011 blev foreningens første generalforsamling holdt. Vedtægter blev vedtaget til ikrafttrædelse
umiddelbart efter generalforsamlingen.
Foreningens hjemsted er Hatting Centeret, hvor der spilles
skak torsdage i ulige uger kl. 19.00. Alle, der har lyst og interesse i skak, er velkommen i foreningen.
Foreningens formål er at udvikle interessen for skakspillet i
Hatting.
På generalforsamlingen valgtes også en bestyrelse. Som formand valgtes Hans Kvorning. De øvrige valg er kasserer Leif
Dueholm, revisor Helge Simmelsgaard og bestyrelses medlem
Bent Shack Nielsen.

Hatting

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Valg af bestyrelse på valg er:
Hans Kvorning, Margit Munch og Poul Larsen
Poul modtager ikke genvalg
5. Valg af suppleanter på valg er:
Helle Brandtlund
6. Valg af revisorer på valg er:
Ove Juul
7. Fastsættelse af kontingent
8. Indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet på
generalforsamlingen skal være formanden i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen
9. Eventuelt

Skakklubben er
blevet til Hatting
Skakforening

Storegade 11

Dagsorden

Hattingbladets annoncører
Vangs Bageri

Ordinær generalforsamling holdes onsdag 16. februar 2011, kl. 19.30
på Hattingcentret. På denne aften er arkivet åben fra kl. 18.30.
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Støt dem - de støtter os

GRØN ENERGI
GI’R SUND ØKONOMI

7561 3766 • 2081 3766
lyngsoevvs@lyngsoevvs.dk • lyngsøvvs.dk

Agriteam Horsens
Ejendomsmæglerfirmaet Riishøj
Hos Agriteam Horsens, Ejendomsmæglerfirmaet Riishøj arbejder vi målrettet og
kvalificeret med alle typer ejendomme; fra
landbrug til lejligheder over liebhaveri til
traditionelle familieboliger og sommerhuse.
Uanset om du skal sælge eller købe, er en
ejendomshandel en stor og betydningsfuld
beslutning, hvor din tryghed igennem hele
forløbet er vigtig. Sådan ser vi i hvert fald
på det hos Agriteam Horsens, Ejendomsmæglerfirmaet Riishøj, hvor tillid, troværdighed og seriøs rådgivning er nøgleord.

Peder Riishøj

Martin Vinther

Agriteam Horsens
Ejendomsmæglerfirmaet Riishøj

Storegade 4, Hatting, 8700 Horsens
Tlf.: 7565 3289 Fax: 7565 3288
pr@agriteam.dk - www.agriteam.dk/horsens

