
HattingBladet
AUGUST 2011 • nr. 3 • 6. årGAnG

Nu ælter bageren sin egen bolledej: Jeg ville slet ikke være selvstændig

www.hattingbladet.dk

Få de seneste 

Hatting-nyheder

Kirsten kræser 
for kunderne

Krabber  
og kajak i  

Æbleskoven

Nye ideer 
springer 

frem

Vellyd fylder 
Hatting 

Kirke

GymnASTiKSpejder KirKe



• 3 •HattingBladet August  2011 • nr. 3

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

Tryk: CS Grafisk, Hadsten

Oplag: 1350 styk
Kontakt: redaktion@hattingbladet.dk

redaktion • redaktion@hattingbladet.dk

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

Annoncer • annoncer@hattingbladet.dk

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

Web-master • webmaster@hattingbladet.dk

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

www.hattingbladet.dk

Sinnet ellehauge Haag
Redaktør af HattingBladet

Så sidder jeg igen foran skærmen og 
bryder min hjerne med, hvad i al verden 
jeg dog skal skrive om. Jeg ville gerne 
skrive noget klogt. Noget hjertevarmt. 
Noget morsomt. Noget provokerende. 
Eller i hvert fald noget ved-
kommende. Men der kom-
mer ligesom bare ingenting. 
Ikke andet end en følelse af, 
at det kan være fuldkom-
men ligegyldigt, hvad der 
står i denne leder. Intet 
af det, jeg kan skrive og 
udtrykke, mætter munde 
i Somalia. Intet af det, jeg 
kan skrive, kan gøre ugerningen i Norge 
ugjort. Intet af det, jeg kan skrive, får 
Muammar Gadaffi eller andre grådige 
og vanvittige tyranner til at ændre kurs 
og stoppe deres vanvid. 

Måske kunne mindre også gøre det. 
Måske ville det hjælpe på inspirationen, 
hvis jeg i det mindste kunne skrive 
noget, der fik mennesker til at forstå, 
hvor dumt, det er, at begynde at ryge. 

Hvor ondt det er, at sladre om andre. 
Hvor farligt det er, at køre uden lys, 
cykelhjelm og refleksvest. Hvor ansvars-
løst og asocialt, det er, når man ridser i 
skolebordene, skriver i lærebøgerne og 
undlader at aflevere sine biblioteksbøger 
til tiden. Hvor usselt det er, når man 
ødelægger andres glæde og forventning. 

Hvor fejt, det er, når man 
lyver og skyder skylden på 
andre.

Men jeg kan ingenting 
gøre i denne tilstand af 
modløshed. Og dog. Èn 
ting kan jeg gøre - jeg kan 
vælge at holde fast i troen 
på, at der hvor jeg selv er 
magtesløs, kan andre træde 

til. Jeg kan vælge at bevare håbet om, 
at en verden i opløsning måske er en 
verden på vej mod forandring og for-
nyelse - og ikke mod tilintetgørelse. Og 
fremfor alt kan jeg vælge tilliden fremfor 
mistroen. Modet fremfor frygten. Tak-
nemmeligheden fremfor misundelsen.  
Ydmygheden fremfor hovmodet. Og 
kærligheden fremfor hadet.

Det valg har jeg - og  det har du også.

Valget er dit 

næste nummer 

HattingBladet udkommer næste 
gang i starten af november 

2011. deadline for indlevering 
af stof til næste nummer er 
søndag 23. oktober 2011.

Find annoncøren
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 Super Brugsen, hos Vangs 
Bageri, i cafeteriaet i Hattinghallen og i Hatting Kirke.
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Stof til HattingBladet - Sådan!
Artikler skal helst afleveres i et helt 
almindeligt word-dokument. Undgå 
at bruge diverse rammer, word-art 
illustrationer, indsætning af billeder osv.  
Brug krudtet på at give os så mange 
informationer som muligt, så skal 
vi nok sørge for opsætningen.
Billeder skal mailes eller brændes på 
en Cd i en opløsning på mindst 300 dpi 
og have en bredde på mindst 20 cm. 
Som tommelfingerregel skal et billede 
mindst fylde 600-800 Kb. Små billeder, 
der duer til en skærm, er simpelthen 
ikke gode nok til tryk på papir.

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

NYT! - Selvrensende vandlås

lidt ud over det sædvanlige

Vi holder åbent:
MANDAG TIL SØNDAG

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

9.00 - 19.00HATTING 

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

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

Dit hold i ryggen
75 65 33 99

IndustriService

Hotline · Partner · Agentur

Øget efterspørgsel på vores IndustriService

VP IndustriService
- dit hold i ryggen!

Værktøjs- og Maskinfabrik a/s

VAGN PEDERSEN

IndustriService
75 65 33 99

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

Vil du vide mere om, hvad du kan forvente - og forlange - af 
VP IndustriService, så kontakt os på telefon 75 65 33 99. 
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Hatting EL
v/Jens Kvorning

Hatting EL, Storegade 2, Hatting, 8700 Horsens, tlf. 75 65 31 07

Butikken 

er åben 

efter 

aftale

Tømrer og murerarbejde udføres 
Stationsvej 75, Hatting 

8700 Horsens 
Tlf. 7565 3085 / 2087 0004 

WWW.toemrerstuen.dk 

 

Ring på 26 44 88 18 og få et godt tilbud

Tlf.  75 65 31 32

Af Sinnet ellehauge Haag
Redaktør af HattingBladet

For nogle år siden fik Hatting Kirke 
foræret et helt nyt orgel som en gave. 
Og nu smiler lykkens gudinde igen til 
kirken. En anonym giver har doneret et 
helt nyt Yamaha flygel til kirken. Et lille 
flygel, som måler 160 cm i længden og 
derfor passer til den plads, instrumentet 
får i kirken. Et større flygel ville øde-
lægge balancen og harmonien i kirke-
rummet.

- Gennem flere år har vi i menigheds-
rådet haft det som en del af vores 
dagsorden, at arbejde på at variere det 
samlede musikalske udtryk i Hatting 
Kirke, fortæller sognepræst Anna-Sofie 
Orheim Andersen. – Det har vi gjort ved 
bl.a. at oprette børnekor, band og kor for 
voksne, og jævnligt lade dem medvirke 
ved gudstjenesterne. Det nye flygel 
gør det til en endnu større fornøjelse at 
under støtte dette arbejde. 

Det nye flygel, som bliver lakeret, 
så det passer til Hatting Kirkes farver, 
bliver indviet ved en musikgudstjene-
ste søndag 25. september kl. 19. Og det 
bliver indviet med maner af den danske 
verdens-pianist Thomas Tronhjem. Tho-
mas Tronhjem er elev af Poul La Cour 
og debuterede fra Det Jyske Musik-
konservatoriums solistklasse i 1985. 
Tronhjem er modtager af en lang række 
anerkendte priser og legater i Danmark. 

Han har givet koncerter i Skandi-
na vien, Rusland samt i de fleste euro-
pæiske lande. 

Det er endnu ikke fastlagt hvilke vær-
ker, vi skal høre ved musikgudstjene-
sten i Hatting, men der bliver uden tvivl 
noget at glæde sig til!

- Vi får også et lokalt islæt ved guds-

tjenesten, fortæller Anne-Sofie Orheim 
Andersen. Vi skal nemlig høre flyglet 
indgå i samspil med Horsens musik-
skoles Big Band, som også er med 25. 
september. 

Horsens musikskoles Big Band består 
af 20 unge musikere i alderen 14-21 år 

og dirigeres af Inger Due. Kendeteg-
nende for bandet er en stor glæde ved at 
spille, samt et højt musikalsk niveau  
– den unge alder til trods. Blandt ban-
dets medlemmer er også nogle lokale 
unge fra Hatting.

- Når vi hører Big Bandet i september, 
er de unge mennesker mange oplevelser 
rigere efter en tre ugers turne i juli må-
ned i USA – nærmere bestemt Michigan 
med finale i New York, fortæller Anna-
Sofie. 

Udover at spille musik er formålet 
med opholdet i USA at styrke den mel-
lemfolkelige forståelse imellem unge fra 
hele verden.

Kom i kirke 25. september kl. 19.00!  
- Få en god musikalsk oplevelse med 
både klassisk og rytmisk musik!

Hatting Kirke får stor 
instrumentgave - igen

Det er her lige under prædikestolen, at det nye kirkeflygel bliver placeret. 
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Af Sinnet ellehauge Haag
Redaktør af HattingBladet

Faktisk hedder de slet ikke Vang – ba-
geren og hans kone, altså. De hedder 
Skov. Jørn og Kirsten Skov. Men når nu 
Vangs Bageri er sådan et godt og vel-
kendt navn, var der jo ingen grund til at 
tage navneforandring dengang i 2004, 
hvor Jørn og Kirsten Skov overtog byens 
 bageri fra Jens Vang.

Jørn havde allerede i en årrække 
slået dej op til alt fra håndværkere og 
oldemorsfranskbrød til hindbærsnitter 
og snegle i det velkørende lokale bageri 
– men som almindelig ansat. Han skulle 
ikke nyde noget af at blive selvstændig! 
Han havde set sin bagermester-fætter 
hjemme på Bornholm, hvor Jørn kom-
mer fra. Fætter var Jørns læremester – og 
fætter var altid træt. Han faldt i søvn i 
badekarret og på bordet i frokostpausen, 
fordi han bare knoklede og knoklede.

Nu er rollerne byttet om – for som 
gode gamle Jens Otto Krag slog fast, så 
har man et standpunkt, til man tager et 
nyt. Så mens den selvstændige bager-
fætter fra Bornholm lagde gæren på 
hylden og slog et andet brød op – ja så 
måtte Jørn Skov i 2004 erkende, at hans 
modstand mod at blive selvstændig var 
forsvundet og blevet erstattet af lysten til 
at springe ud i det. Så det gjorde han – i 
tæt parløb med fru Kirsten.

- Det var og er en kæmpe udfordring, 
siger Kirsten Skov, der er det lattermilde 
og morgenfriske ansigt udadtil, som 
mange af byens brødspisende og kageel-
skende borgere kender så godt. 

- Både Jørn og jeg kan rigtig godt lide 
vores job, og vi arbejder godt sammen 
– både med hinanden og med de i alt 16 
ansatte, som vi beskæftiger. 

Selvom Jørn og Kirsten har travlt 
med at holde ovnene varme og hylderne 

fyldte, så bliver der også tid til andre 
aktiviteter. Jørn er en ivrig og habil 
kajakroer – og Kirsten holder formen 
ved lige som zumbadanser i den lokale 
idrætsforening – og som motionsløber. 
Det er f.eks. hende, der er initiativtage-
ren til den fortræning, som finder sted 
som optakt til menighedsrådets tradi-
tionsrige Sved for en sag arrangement.  

Brænder for at hjælpe allergikere
Kirstens hjertebarn er mennesker med 
glutenallergi. Derfor har hun fået et ud-
valg hjem fra bageren i Hasseris som er 

ekspert i at bage disse produkter. Hun 
har også et godt og blandet udvalg af 
slik og chokolade uden gluten.

- De glutenfri bagervarer får jeg med 
posten ca. hver tredje uge, fortæller hun. 
Derefter bliver der skrevet på Facebook, 
at nu er de klar i vores butik eller - hvis 
kunden har bestilt – at nu er de klar til 
afhentning. Det er et meget spændende 
område, som jeg gerne vil udbrede 
kendskabet til. Derfor har jeg planer om 
at arrangere en temaaften i løbet af ef-
teråret i Hatting Forsamlinghus, hvor vi 
kan få besøg af en diætist, af bageren fra 

Der er altid gang i bager Vang

Hasseris, som i øvrigt selv har gluten-
allergi, og af slik- og chokoladesælgeren.

Det er ikke kun byens lokale borgere, 
der har opdaget det gode brød hos 
Vangs Bageri i Hatting. Mange fra op-
landet lægger vejen forbi. Der kommer 
kunder i en pefferi af 25 km rundt om 
Hatting og selvfølgelig alle de nye som 
opdager at det faktisk ikke tager lang tid 
at køre herud eksempelvis på den nye 
cykelsti mellem Hatting og Torsted. 

- Alt det ny byggeri i Hatting og om-
egn er også med til at skabe nye kunder. 
Byggeriet følger jeg en del med i. Jeg 

er så heldig at være med i bestyrelsen i 
Hatting Borgerforening, og det giver et 
godt indblik i det lokale område samt 
hvad der rør sig i de andre foreninger 
her i Hatting.

Personalet hos Vangs Bageri er meget 
blandet både i alderog interesser. De 16 
ansatte har hver deres ansvars områder, 

hvilket giver personalet et godt holde 
punkt. 

- Vi laver en masse skæg og ballade 
med hinanden, smiler Kirsten Skov. 
Lige nu har vi det med at gøre hinanden 
mest mulig forskrækkede. Den spøg går 
vist aldrig af mode....

Kirsten Skov er det altid smilende ansigt bag disken i bagerforretningen. Men med i alt 16 ansatte 
i virksomheden møder man også andre venlige og smilende bagerjomfruer på Storegade.

Bornholmeren Jørn Skov er mand for at banke i bolledejen i bageriet i Hatting. Og det 
foregår ret tidligt om morgenen. Læg mærke til uret: 6.40 og så er det snart fyraften.
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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

Hatting Borgerforening

Onsdag 28. september arrangerer Bor-
gerforeningen fællesspisning i forsam-
lingshuset fra kl. 18.00-20.30. Rusk op i 
naboen eller en anden og mød op til en 
hyggelig, uformel aften.

Amalielund Mad sørger for hjemme-
lavet lasagne og salat til alle – pris 65 kr. 

pr. voksen og 35 kr. pr. barn. Borgerfor-
eningen giver gratis is til børnene og kaffe 
til de voksne. Derudover sælger borger-
foreningen øl og vand til rimelige priser.

Tilmelding hos ”Bager Kirsten” ved 
Vangs Bageri eller på hattingborgerfor-
ening@live.dk

Hatting Borgerforening søger en kreativ 
sjæl, der har lyst til og mod på at lave 
et stort skilt, der skal hænge over ind-
gangspartiet ved forsamlingshuset. På 
skiltet skal der stå: Hatting Forsamlings-
hus – formålet med skiltet er, at ingen 
skal være i tvivl om, hvilken indgang 

der skal benyttes i forsamlingshuset.  
Det er op til ”skiltemageren” om skiltet 
skal laves i træ, aluminium, jern el. an-
det. Målene er ca. 120 x 35 cm. For nær-
mere information samt tilkendegivelse 
kontakt  ”Bager Kirsten”, Vangs Bageri.

Revyen i Hatting ønsker at gentage suces-
sen fra 2011 og søger derfor skuespillere, 
sangere, musikere og praktiske med-
arbejdere til forestillingen i 2012. Revyen 
op føres 2., 3. og 4. marts 2012.

Vil du være på holdet – hvad enten 
det er på scenen eller bagved,  så kom 
til ”audition” onsdag 7. september 2011 
kl. 19.00 i forsamlingshuset.  ”Gamle 
som nye” ansigter opfordres til at møde 
op for at høre nærmere om tankerne og 
ideerne til revyen 2012. At være en del 
af Hatting Revyen er sjovt og lærerigt, 

og det sociale på holdet er i top. Er der 
nogle tekstforfattere, som har emner til 
revyen, er du/I ligeledes meget velkom-
men samme aften.

Har du spørgsmål inden mø-
det, er de velkommen til at ringe 
til Kim  Morthorst, tlf: 2899 1655 el. 
hattingborger forening@live.dk

Husk 
Forårsfest og revy i forsamlingshuset 
den 2., 3. og 4. marts 2012. nærmere 
info følger. Sæt kryds allerede nu.

Af peter Uldall Thyssen
Formand for Borgerforeningen

Horsens Kommune har igangsat projek-
tet ”Horsens – et hjul foran”. Projektet 
har til formål at få flere i Horsens Kom-
mune til at cykle, og har opnået støtte fra 
statens ”Pulje til mere cykeltrafik” 2010.

Horsens Kommune vil derfor gøre 
en indsats for at forbedre forholdene for 

cyklister og fodgængere på skolevejene i 
Hatting, Lund, Brædstrup og Nim.

Herunder kan du se de beløb, der 
som udgangspunkt er sat af til forbed-
rende tiltag på skolevejene i de fire byer:

Brædstrup: op til 1 mio. kr.
Hatting: op til 0,5 mio. kr.
Lund: op til 0,5 mio. kr.
Nim: op til 0,5 mio. kr.

Horsens Kommune kan dog vælge at 
omfordele midlerne, såfremt kommu-
nen finder det hensigtsmæssigt. Det vil 
i sidste ende være Horsens Kommunes 
Byråd, der står for fordelingen af mid-
lerne til hver af de fire byer. Byrådet vil 
træffe beslutning i efteråret 2011.

Vil du lave et skilt til forsamlingshuset?

Fællesspisning i forsamlingshuset

Kom ud af busken! Revy 2012

Nu skal der mere skilt på forsamlingshuset. Enhver tvivl om den rette indgang skal elimineres.

Bedre forhold for 
Hattings cyklister

Trafik-prioriteret
repræsentanter fra skolebestyrelsen  
og  trafikudvalget i Hatting har på 
en workshop i Horsens Kommune 
5. maj 2011 foreslået følgende: 

prioritet 1
Østerhåbsvej
Fra Østerhåbsalle til Hattingvej  
§40 vej. To bump fra byskilt til Hattingvej.
præstemarksvej
Fra Kirkebakken til byskiltet §40 vej. To 
bump fra Kirkevænget til Klerkevænget.
Stationsvej
§40 vej. Flytning af byskilt.  
To bump fra byskilt til Storegade.
Grønhøjvej
§40 vej. To bump fra Storegade 
til byskilt. evt. gennemkørsel 
forbudt for biler over 3,5 ton.
Oensvej
Fodgængerfelt flyttes 4-5 meter 
hen mod præstegården og rækværk 
ud for nuværende tunnel.

prioritet 2
Storegade
§40 vej. To bump fra brugsen/bageren til 
efter forsamlingshuset. Køretøjer med 
motor forbydes kørsel på cykelstien. 
Kirkebakken
Fodgængerfelt flyttes ca. 50 meter op 
mod OK Tanken. Fra kirken og ned til 
Oensvej evt. markering af fortov og 
cykelsti på det eksisterende fortov.
eriknauervej
§40 vej i bymæssig bebyggelse.

prioritet 3
Overholm
§40 vej. 2 bump i bymæssigbebyggelse.
Hattingvej (sti fra munchsvænget)
Helleanlæg på Hattingvej

Her på Stationsvej foreslår trafikudvalget i Hatting og skolebestyrelsen, at byskiltet 
flyttes længere ud, og at der etableres to bump på stykket til Storegade.
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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

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

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

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

idrætsforeningens hovedbestyrelse

Af morten Hald, 
Formand for Hatting IF

Hurra! Så har vi fundet en næstformand. Dej-
ligt at vi igen kan arbejde som bestyrelse, som 
det står beskrevet i vores vedtægter, at vi skal. 

Den tidligere næstformand ønskede ikke 
genvalg ved vores generalforsamling, så en 
ny skulle findes. Efter lidt ”head hunting” 
stod Peter Kai der pludselig og tilbød sin 
frivillige hjælp. Han gjorde det af sammme 
grund, som jeg selv gjorde, da jeg begyndte  
- han ønskede at gøre noget for vores lokal-
samfund. Han ønskede, at give noget tilbage 
til det samfund, der har givet ham så meget.  

Vi glæder os til at have nogle fornøjelige 
timer med Peter, når vi mødes første gang 
efter ferien sidst i august. 

Som folk nok har bemærket, var idræts-
foreningen ude og teste dørklokker i begyn-
delsen af juni. Ved samme lejlighed gav vi 
jer borgere mulighed for at støtte ungdoms-
afdelingerne i HIF og vinde gavekort til de 
handlende i Hatting ved køb af støttelodder. 
Salget gik meget godt. Vi solgte tæt på det 
samme som sidste år. Stor tak skal lyde herfra 
til alle borgere i Hatting. Lodderne blev som 
altid udtrukket forud for det sidste bestyrel-
sesmøde før sommerpausen. 

Vinderne fik som altid overbragt deres 
præmie personligt af den afdeling, der har 
solgt loddet. Stor tak skal også lyde til vores 
samarbejdspartnere. Er der nogle, der føler 
sig snydt for vores besøg, er man velkommen 
til at kontakte mig. Der skal så blive rettet op 
på det til næste år. 

NIELS BIE's
MASKINSTATION

Østerhåbsvej 80 · Hatting · 8700 Horsens

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

Ring på telefon 75 65 30 32

Alt i tømrer- og 
snedkerarbejde

Rådgivning/projektering

Nybyg/ombyg

Vinduer/døre/udestuer

Fritidshuse for den kræsne

�������������

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

NY
TRAILER

så kig ud eller 
klik ind på:

www.trailercenter.dk

Buffeter
Receptioner
Familiefester
Grillfester

Vi gør d  l ....

- at holde en uforglemmelig f t

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

Amalielund
Vi gør d  l .... Mad

Af Line juul
Formand for gymnastikafdelingen

Lørdag 11. juni afviklede 
SuperBrugsen en sports- 
og sundhedsdag – og 
gymnastik afdelingen deltog. 
Vores formål med dagen var 
at inspirere byens børn og 
unge til lidt springgymnastik 
på vores springbaner. Der 
var selvfølgelig springin-
struktører til at støtte og tage 
imod, når ungerne prøvede 
springkræfterne af . Desuden 
lå vores program klar til at 
tage med hjem til opslags-
tavlen. Det gode initiativ var 
desværre i svær konkurrence 
med pinsen og det gode vejr. 

Men vi havde en fornemmel-
se at, at de Hattingborgere, 
som kom til brugsen, havde 
en god dag og fik inspiration 
fra de forskellige stande.

Jeg vil gerne sige tak til 
bestyrelsen og vores spring-
instruktører, som gav en hånd 
og bakkede op om det gode 
initiativ, trods kort varsel.

Så fandt vi en næstformand

Hop og spring  
foran SuperBrugsen

Airtrackbanen var i dagens anledning sat op på SuperBrugsens p-plads.
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Badminton

Håndbold

navn:

Adresse:

Telefon:

Fødselsdato:

Ønsker at spille turnering
JA nej

Tilmelding til badminton

navn:

Adresse:

Telefon:

Fødselsdato:

Ønsker at spille turnering
JA nej

Tilmelding til badminton

Så skal der igen  
fordeles fjerbold-tider
Af Ulla Lauridsen
fmd. for badmintonafdelingen

Hvis du gerne vil spille badminton, så skal du være morgen-
frisk søndag 28. august. Kl. 9 bliver der fordelt træningstider 
i klubhuset og det sker som altid efter ”først-til-mølle-prin-
cippet”. Husk kontanter – og for nye medlemmer et udfyldt 
tilmeldingskort. Du finder en tilmeldingsseddel her på siden.

I år kan vi tilbyde følgende træningstider:
Mandag: 15.00 – 18.00 (16.00 – 18.00 er dog reserveret til 

instruktion for børn og unge)
Onsdag:  15.00 – 19.00
Torsdag: 19.00 – 23.00
Bestyrelsen har valgt at fastholde kontingentet: Spilletid kl. 

17.00 – 22.00: 1.000, - kr. pr. bane. Øvrige tider: 500, - kr. pr. 
bane. Instruktion: 200, - kr.

Sæsonen begynder 29. august og slutter 26. april 2012.
Tilmelding for børn og unge sker på 1. træningsdag
Hvis du vil spille turneringskampe, er det vigtigt, at du 

møder op – eller ringer til Ulla Lauridsen på 75 65 36 85 senest 
7. september.

PS. Hvis du ikke får den ønskede tid, så kontakt Ulla 
 Lauridsen, da nogle reserverede ”håndbold- og gymnastik-
tider” muligvis bliver ledige. 

Af Gitte nielsen
Formand for håndboldafdelingen

Drømmer du om at blive den nye Ulrik Wilbek? Eller bare at hygge 
dig med noget boldspil og nogle håndboldglade piger og drenge, 
så kom ud af busken. Vores U10 piger og U10 drenge savner en 
træner – og vores damehold har brug for en hjælpetræner.

Som noget nyt vil vi i løbet af efteråret forsøge med forældre/
barn håndbold, som vil være leg og hygge med bold mm. Nær-
mere information vil komme på HattingBladets hjemmeside. 

Kunne du tænke dig at blive træner – eller at være med til 
at starte forældre/barn holdet op, kan du kontakte Gitte Niel-
sen tlf. 75653224.

Vi har i år hold i årgang U6 mix, U8 mix, U10 drenge og 
piger, U12 drenge og piger, U14 piger, U16 piger, U18 piger, 
damer og herrer.

Håndbold - træningstider og start

Tirsdag
Tidspunkt Hold   Træningsstart

Kl. 15.00-16.00 U6 - årgang 2005-2007 uge 36
 Træner:  Helene Nygaard tlf. 29291460  
  Sanne, Marlene,Victoria og Simone
Kl. 16.00-17.30 U12 drenge årgang 1999/2000 uge 33
 Trænere:  Boris Jensen tlf. 75653275
Kl. 16.00-17.30 U12 piger årgang 1999/2000  uge 33
 Trænere:  Henrik Nygaard tlf. 22442199
  Helene Nygaard
Kl 16.00-17.30  U10 drenge årgang 2001/2002  uge 33
Kl 16.00-17.30  U10 piger årgang 2001/2002  uge 33

Kl. 17.30-20.00 U14 piger årgang 1997/1998 uge 33
 U16 piger årgang 1995/1996
 U18 piger årgang 1993/1994
 Trænere:  Karen Marie Wells tlf. 24671930
  Bo Nielsen og Niels Kappel
Kl. 19.30-21.00  damer   uge 33
 Trænere:  Ulla E. Jensen tlf. 20967639
Kl. 21.00-23.00 Herrer   uge 33
 Trænere:  Arne Ballegaard tlf. 25681049

Torsdag
Tidspunkt Hold   Træningsstart

Kl. 15.00.16.00 U8 piger/drenge årgang 2003/2004 uge 33
 Trænere:  Vanessa Hughs tlf. 28893283
  Maria Wells
Kl. 16.00-17.00 U12 drenge og piger uge 33
 U10 drenge og piger
Kl. 17.00-19.00 U14, U16 og U18 piger uge 33

der kan ske ændringer i trænings tiderne 
afhængig af om der kan stilles hold.

Af Gudrun mikkelsen
Sekretær

16. juni var Hatting Ifs folkedansere på 
besøg hos TV SYD. 

32 dansere deltog i arrangementet – 
og de fleste mødtes i Legeparken i Kol-
ding med vor medbragte mad kl. 17. 

Hos TV SYD var vi med inde og se 
præsentationen af aftenens program, og 
under selve udsendelsen sad vi og drak 
kaffe og fulgte med i det hele. 

Efter udsendelsen kom speakeren ind 

og talte med os, og vi kunne frit stille 
spørgsmål. Derefter blev vi vist rundt i 
studierne. En rigtig spændende aften.

Knap så spændende er det at måtte 
fortælle, at sommerens stavgangsture 
desværre ikke har haft samme tilslut-
ning som tidligere. 

Måske skal vi finde på noget andet til 
næste år, men nu må vi se, hvordan det 
bliver efter sommerferien. 

Vejret har ikke været med os – men 
hvis vejrguderne bliver mildere stemt i 
efteråret, kan det jo være at flere snører 

skoene og kommer af sted – med eller 
uden stave. Programmet kan ses på 
www.hattingbladet.dk

For 30 af Hattings folkedansere har 
sommeren budt på en særlig oplevelse - 
nemlig Europeaden i Estland. 

Den ny folkedansersæson begynder 
mandag 5. september. Kl. 19.30. På gen-
syn.

Folkedans

     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

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

“Cykelhandleren er 
specialist i cykler. 

Hvad tror du vi 
er specialister i?”

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

Rædersgade 3, 2.
ADVODAN Horsens 

Advokat Børge Jørgensen,   Medlem af Danske BOLIGadvokater 

Folkedanserne så TV SYD ”indefra” Har du en håndbold-
træner i maven?
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Af Line juul 
Formand for gymnastikafdelingen

Gymnastikafdelingen byder endnu en 
gang velkommen til en ny sæson, som 
begynder i uge 36 - mandag 5. septem-
ber 2011.

Igen i år har vi haft et samarbejde om-
kring planlægning af næste års program 
med håndboldafdelingen og spejderne. 
Det kan være lidt af et puslespil, at få 
alle brikker til at passe, men vi håber 
ikke, at der er for mange aktiviteter, der 
krydser hinanden. Vi har gjort vores 
bedste og håber på forståelse.

Gymnastikforeningen har flere ny-
heder i år. (se programmet 2011/12).

Et af de populære hold – aerobic MBL 
– har taget navneforandring, så det nu 
hedder bodytoning. Vær opmærksom 
på det, når du tjekker programmet. 

Og så har der igen været efterspørgsel 
på pigerytmegymnastik, så derfor tager 
vi chancen og har været heldige at finde 
dygtige instruktører til holdet.

Som prikken over iét, har vi valgt at 
etablere et juniordrenge/herre spring-
hold. Der har faktisk været flere af byens 
hankønsvæsner, som har givet udtryk 
for, at det kunne være fint med lidt styr-
ketræning og få ”frisket” springteknik-
ken op igen. Så vi håber, at byens junior-
drenge og herrer tager udfordringen op 
og kommer til en gang ”drengespring”. 
Selvfølgelig ledet af vores dygtige 
springinstruktører.

Sidste år holdt flere af vores spring-
hold to springaftner på BGI efterskole. 
Et eldorado af springgrave, stortrampo-
liner og springbaner. Dette gode initiativ 
vil vi forsøge at realisere igen.

Vi glæder os til at se rigtig mange 
gymnastikinteresserede til sæsonstart og 
alle skal være så velkomne. Vel mødt!

pigespring 0 kl.-2 kl.
Tid: Mandag kl. 16.00-17.15
Sted: Hattingskolens gymnastiksal
pris: Kr. 500,00
instruktører: Christina Nielsen Tlf. 75 65 38 61 
Pernille Strandby Jensen
Hjælpeinstruktører: Emma, Maria, Kathrine
En god blanding af spring og rytmegymnastik i 
samme time. Vi skal springe, lave salto, hoppe 
i trampolin og på air-tracken. Vi skal løbe, 
hoppe, danse og have det rigtig sjovt. Vi vil 
også lave små serier for fuld musik. Vi glæder 
os til at se jer super seje piger til pigespring.

Bodytoning (mBL)
Tid: Mandag kl. 18.30 – 19.45
Sted: Hattingskolens gymnastiksal
pris: Kr. 550,00
instruktør: Mona Mikkelsen Tlf. 50 95 11 78
En time hvor alle kan deltage uanset om du har 
trænet før eller bare brænder for at komme i 
gang med noget motion. Alle er velkommen. Vi 
får pulsen op og sved på panden til god musik. 
Der bruges redskaber som giver belastning 
på øvelserne for at stramme op omkring 
mave – balle lår/arme. Kort sagt en time 
hvor hele kroppen bliver rørt, timen afsluttes 
med stabilitets- og udstrækningsøvelser.

Forældre/Barn
Tid: Tirsdag kl. 16.30 – 17.30
Sted: Hattingskolens gymnastiksal
pris: Kr. 500,00
instruktør: Gitte Maj Tlf. 75 65 31 22
Tag dit barn med til forældre/barn 
gymnastik. Her hygger vi os og børnene 
får lov til at bruge alt deres energi.
Vi hopper og danser til forskelligt musik 
og alle redskaberne vil blive taget i 
brug. Der vil også blive sunget forskellige 
sange. Jeg glæder mig til at se jer.

pigerytme 2 – 4 kl. 
Tid: Tirsdag kl. 17.45 - 18.45
Sted: Hattingskolens gymnastiksal
pris: Kr. 500,00
instruktører: Gitte Maj Tlf 75 65 31 22 
Berit Berdin Jensen 76 65 37 22
Kunne du tænke dig at få gang i den rytmiske 
gymnastik, så mød op på vores hold. Her vil 
vi lave alle former for rytmisk gymnastik, 
hiphop, funk og dans. Vi vil også få gang i nogle 
håndredskaber. Er dette noget for dig, hvor god 
musik og godt humør vil forekomme i hver time, 
så mød op til pigerytme. Vi glæder os til at se jer. 

 + 50 - Holdet
Tid: Onsdag kl. 15.30-16.30
Sted: Hattingskolens gymnastiksal
pris: Kr. 550,00
instruktør: Elisa Green Tlf. 75 65 36 35
For mobile M/K’er fra 50 år og op.
Med god musik og godt humør vil du få en 
grundig opvarmning og træning af musklerne, 
som styrker kroppens stabilitet, mobilitet, 
smidighed og udholdenhed. Der vil blive 
anvendt forskellige håndredskaber som 
redondobolde, elastikker og tøndebånd. Timen 
afsluttes med udstrækning og afspænding.

puslinge 3-4 år
Tid: Onsdag kl. 16.40-17.30
Sted: Hattingskolens gymnastiksal
pris: Kr. 500,00
instruktør: Per Gundersen Tlf. 75 65 31 90
Hjælpeinstruktører: Mette, Anne, Stine og Asmus
Vi skal styrke motorikken gennem leg og 
øvelser, samtidig med at vi har det sjovt.
Vi har sanglege, abe-baner, boldspil, 
kolbøtter og meget, meget mere. Så 
mød op – Vi glæder os til at se dig.

Børnegymnastik 5-6 år (børnehavebørn)
Tid: Onsdag kl. 17.40 -18.40
Sted: Hattingskolens gymnastiksal
pris: Kr. 500,00
instruktør: Line Juul Tlf. 28 30 35 54
Hjælpeinstruktører: Stine, Sarah, Frida, Jacob
På børnegymnastik 5 -6 år skal vi lave 
gymnastik, der stimulerer børnenes motorik, 
og der vil blive fuld fart på hele timen.
Redskabsbanen vil blive flittig brugt, samt 
staffetter, konkurrencelege, boldspil, 
sanglege, og meget mere. Husk drikkedunk 
med vand, da vi holder en lille drikkepause 
midt i timen. Vi glæder os til at se dig.

Turbo drenge 0 – 3 kl.
Tid: Torsdag kl. 16.30 – 18.00
Sted: Hattingskolens gymnastiksal
pris: Kr. 500,00
instruktør: Lasse Pedersen Tlf. 21 34 34 23
Hjælpeinstruktører: Jacob, og Jesper 
Med 225 km/t vil vi få airtracken til at ryge, 
og fjedrene i trampolinen skal spændes 
til bristepunktet. God grundgymnastik og 
styrketræning skal gøre os lige så stærke og 
smidige som Spiderman. Jeg glæder mig til at 
se alle Hattings turbodrenge fra 0.-3.- klasse 

Blandet spring
(For piger 3–6 kl og drenge 4-6 kl)

Tid: Torsdag kl. 18.00  – 19.30
Sted: Hattingskolens gymnastiksal
pris: Kr. 500,00
instruktører: John Brogaard Tlf. 76 26 54 45 
Andreas Kamper
Hjælpeinstruktører: Lene Andreasen
Vi skal arbejde med saltoer, både forlæns og 
baglæns! Airtrack og teamtrack skal bruges til 
flikflak og en masse andre spring. Trampolinen 
skal selvfølgelig også bruges hver gang til saltoer 
og vi skal også prøve at lave skruer. Husk at 
starte træningen hjemme med håndstand, for det 
skal vi også hver gang for at få stærke muskler 
og god balanceevne. Vi glæder os rigtig meget 
til at se jer til nogle spændstige og aktive timer.

drenge/Herre spring 
Tid: Torsdag kl. 19.30 – 21.00
Sted: Hattingskolens gymnastiksal
pris: Kr. 550,00
instruktør: John Brogaard Tlf 76 26 54 45 
Lasse Pedersen Tlf 21 34 34 23
Drenge/herre gymnastik er for dig som vil 
have rettet ryggen ud, have det sjovt med 
en flok ”gamle” gymnastik, eller genoplive 
nogle af de ”gamle dage”. Holdet er også for 
dig, som blot vil dyrke gymnastik i andre lidt 
mere frigjorte omgivelser end du plejer. 
Holdet er både for den øvede gymnast, men 
også for dig som aldrig har lavet gymnastik før. 
Vi vil med gedigen grundgymnastik og andre 
former for opvarmning hjælpe hinanden til at 
kontrollere airtrack, trampet, plint, hest mv.

Zumba
Tid: Tirsdag kl. 19.00 – 20.00
Sted: Hattingskolens gymnastiksal
pris: Kr. 550,00
instruktør: Tina Van Deurs Pedersen  
Tlf 76 65 38 50
Zumba® er sjov og glædesfyldt motion 
for alle! Kom og vær med til skøn 
dans til latinamerikanske rytmer. 
Jeg glæder mig til at se DIG.

Gymnastikprogram 2011-2012

Generel information
Tilmelding: Første træningstime
Betaling: Giroindbetalingskort
Aktiviteter: Se aktivitetskalender
Sæsonstart: mandag 5. september
Gymnastikafdelingen forbeholder sig 
ret til at lukke holdet, hvis der ikke 
er tilstrækkeligt mange deltagere, 
og ret til at ændre i programmet.

Gymnastik 

Aktivitetskalender 2011/2012

September
5. september:  
Sæsonen begynder 

Oktober 
Uge 42: Efterårsferie

december
1. december:  
Juletræesfest 

Uge 51 og 52:  
Juleferie

januar
4. januar:  
Vi begynder igen 
Opstillingsmøde til 
gymnastikudvalget  
(dato kommer senere)

Februar 
Uge 7: Vinterferie

marts/April 
4. marts: Ekstratræ-
ning i Hattinghallen 

10. marts: Gymnasti-
kopvisning for børn på 
Flemming Efterskole

11. marts:  
Lokal opvisning i  
Hattinghallen kl. 14

31. marts og 1. april: 
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, Gitte maj, tlf. 75 65 31 22
inge Appel, tlf. 75 65 30 28
jette Lyager, tlf. 75 65 33 88
Berit Berdin, tlf. 40 15 31 53 

Nye tiltag på programmet

Også sæsonen 2011/2012 kulminerer med en gymnastikopvisning i Hattinghallen.
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August
Tirsdag 16. kl.13.30
Gudstjeneste ved sognepræst 
Anna Sofie Andersen
Onsdag 17. kl. 13-15
Hatting Centrets åben hus. Fra kl.13-14 
er alle aktiviteterne/værkstederne åbne, 
og man kan få et lille indtryk af hvad vi 
kan tilbyde af aktiviteter. Fra kl. 14-15 
er der kaffe og hyggeligt samvær.
mandag 22 kl.10.00
Hatting Centrets lyngtur. Pris 
40 kr. er inkl. mad, drikkevarer 
kan købes på turen. 
Tirsdag 23. kl.14.00
Indvielse af vores nye datastue. 
Henning Jensen formand for ældrerådet 
kommer og indvier datastuen
Torsdag 25. kl. 9.30-11.30 
Salg af  kommunens  medlemskort. 
Pris 200 kr. pr halve år.
Søndag 28. kl. 14.00-17.00
Sansehaveparty.Kom og se Hatting 
Centrets dejlige sansehave. Pris 20 kr. 
for kaffe og kage.  Tilmelding senest den  
23 august til aktiviteten på Centret.  

September
Lørdag 3. kl. 10-14
Hatting Centrets loppemarked.
Tirsdag 6. kl. 13.30
Gudstjeneste ved sognepræst 
Anna Sofie Andersen
Torsdag 8. kl. 10.00
Udflugt til Give Museum. Pris 55 kr. 
Tilmelding nødvendig. Borgere der ikke 
bor på Centrets skal selv sørge for kørsel.
Tirsdag 13. kl. 19.00
Banko spil ved Centerrådet
Torsdag 15. kl. 13.00
Blå tur til Løgballe camping. Pris 30 
kr. inkl. Kaffe og kage. Borgere der 
ikke bor på centret skal selv sørge 
for kørsel. Tilmelding nødvendig.
Torsdag 22. kl. 13.30
Country sanger Horsens Hardy 
kommer og synger og underholder.
Tirsdag 27. kl. 13.30
20 kr̀ s pakkebanko

Oktober
Tirsdag 4. kl. 13.30
Gudstjeneste ved Sognepræst 
Anna Sofie Andersen
Onsdag 5. kl.10.00
Temadag med overlæge Ole 
Helmig. Tilmelding nødvendig.     
Torsdag 6. kl. 13.30
20 kr̀ s pakkebanko
Tirsdag 11. kl. 19.00
Bankospil ved centerrådet
Onsdag 12. kl. 13.30
Modeshow ved Smartex tøj.
Tirsdag 18. kl. 13.30 
20 kr̀ s pakkebanko
Onsdag 26. kl. 18.00 
Hatting Centrets løvfaldsfest. 
Tilmelding nødvendig.
Torsdag 27. kl. 13.30
Spil dansk dagen. Inger 
Christiansen fra Sund by kommer 
og synger sammen med os.

november
Tirsdag 8. kl. 19.00
Banko ved centerrådet
Torsdag 10. kl. 13.30
20 kr̀ s pakkebanko
Tirsdag 15. kl. 13.30
Gudstjeneste 
Torsdag 17. kl. 13.30
Foredrag ved Martin Mogensen 
om Sirius patruljen 
Tirsdag 22 kl. 13.30
20 kr̀ s pakkebanko
Lørdag 26. kl. 10.00-14.00
Hatting Centrets julemarked

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.

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

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

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.

Hver fredag
Kl. 13.00
Fredagsklubben v/Kirsten

Hatting Centrets aktiviteter

Værd at vide
der kræves medlemskort for at 
deltage i de faste aktiviteter.
Har man ikke medlemskort, 
skal man til enkelte 
arangementer  betale 10 
kroner ud over den faste 
pris for at deltage.
med forbehold for 
ændringer. evt. tilmelding 
eller spørgsmål kan ske 
til aktiviteten på Hatting 
Centret på Tlf. 76294686 

Af Hans johansen
Styregruppedeltager i projekt ”datastue”

Er du efterlønner eller pensionist og vil 
du gerne lære at betale dine girokort via 
netbank, så du slipper for at betale dyre 
gebyrer, når du betaler dem på post-
huset? Vil du gerne kunne sende en mail 
til barnebarnet, som er udvekslings-
student i USA? Eller vil du bare gerne 
vide lidt om, hvad alt det der computer-
halløj går ud på? Så har du chancen nu! 

Planterne i den nyetablerede sanse-
have omkring HattingCentret nåede 

knap nok at blomstre for første gang, før 
Hattings energiske seniorer tog fat på et 
nyt initiativ - etableringen af en datastue 
på HattingCentret.

Datastuen, som bliver officielt indviet 
tirsdag 23. august kl. 14, kommer til at 
bestå af 10 arbejdspladser med fælles 
server og netværk. Der vil blive tilbudt 

kurser med max. 10 personer pr hold, 
med halvårlige forløb af 28-30 timers 
varighed.

Kursustilbuddet vil gælde både ny-
begyndere og øvede pc-brugere, og der 
vil bl.a. blive mulighed for at beskæftige 
sig med: generel brug af pc, tænd/sluk 
og filhåndtering m.v. internet, mail og 
netbank. Word tekstbehandling. Excel 
regneark. Andet efter ønske.

Etableringsomkostningerne er bud-
getteret til at blive 75.000 kr. Projektet er 
finansieret af fondsmidler.

Heidi Feldt
Storegade 41
8700 Horsens
60640560

Malerfirmaet

malerfirmaet.heidifeldt@gmail.com

Bliv ven med din computer Vil du på kursus?
datastuen på HattingCentret 
henvender sig til pensionister, 
efterlønnere med et begrænset eller 
ingen kendskab til it. åse Thyssen, 
Hans johansen og peter rabjerg er 
frivillige vejledere på holdene.
For at gå på dataholdet skal du købe 
kommunens brugerkort, som kræves af 
alle der benytter sig af de faste tilbud 
i de åbne aktivitets entrer. Kortet 
koster 200 kr. pr. halvår.  derudover 
koster det 150 kr. for at deltage i 
datastuen. pengene går til dækning af 
driftsudgifter, papir, internetadgang m.v.
Vi begynder i uge 35 med hold, hen-
holdsvis mandag 25. august kl. 13-15 
og torsdag 1. september kl. 10-12
Tilmelding er nødvendig og kan 
ske til aktivitetsmedarbejder 
Kirsten Wilkens på tlf. 76294686.
Skulle der sidde nogen, der har 
kendskab til it og som kunne 
tænke sig at give deres viden 
ud til andre, så har vi brug for 
flere vejledere til datastuen.
Har dette vakt interessen kan du 
kontakte aktivitetsmedarbejder 
Kirsten Wilkens på tlf. 76294686.

indvielse
der bliver indvielse af datastuen tirsdag 23. 
august kl.14.00, hvor der vil være lidt godt 
til ganen, og Ældrerådets formand Henning 
jensen kommer og indvier vores datastue.

Der er mange muligheder i en computer. Alt for mange måske en gang imellem. 
Fra 23. august kan man udforske dem i den nye datastue på Hattingcenteret 
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Spejderne har fået egen 
hjemmeside. den hedder  
www.hattingspejderne.dk

mødeaftener 
Alle møder holdes  
i Spejderbyen  
Overholm 13, Hatting
Bævere (0. og 1. kl):
Tirsdag kl. 17.30-19.00
Ulve (2. og 3. kl.):
Mandag kl. 16.00-17.30
junior (4.-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

KFUm-Spejderne

y men’s klub
Ledelsen i  
Hatting y men’s 
klub har følgende 
sammensætning:
Knud jørgensen 
(præsident)
ingeborg pedersen 
(vicepræsident)
edith eriksen 
(sekretær)
einar jørgensen 
(skatmester)
inga johansen 
(pastpræsident)

Den allerførste lørdag i skoleferien mødtes en 
flok spejdere i Spejderbyen, klar til afgang til 
årets lejr.

Der var 11 juniorspejdere med, 2 tropsspejde-
re, og Anja og Randi som de faste ledere.  Da vi 
nu er blevet de lykkelige ejere af et dejligt maste-
sejl, der næsten kan overdække en halv lejrplads, 
var vi rigtig glade for, at adskillige forældre tog 
sig tid til at køre med ud på lejren og hjælpe os 
med at stille det op. Det er tungt arbejde, og Anja 
og Randi havde klart forsømt den indledende 
body-building – så tak for hjælpen!

Vi lagde ud med et telt til lederne, og tre telte 
til spejderne. Vi ærgrede os lidt over vores nye 
plads, der lå skjult bag buske og træer, for aldrig 
før har vores orange spejdertelte stået så flot, og 
så var det da lidt trist, at vi ikke lå, så flere kunne 
se det. 

Lørdag bød på lejropbygning, hvor alle fik 
genopfrisket deres evner udi besnøringens ædle 
kunst.  Det er nu at foretrække, at spisebordet 
bliver på sin plads. (At en rådden rafte så gav 
op, og forårsagede en ordentlig bule i et stakkels 
spejderhoved, det er en ganske anden sag.)

Vores to ældste spejdere, Marie og Merethe, 
fik kastet sig over en af kajak-instruktørerne, og 
inden vi så os om, så var de hjælpeinstruktører, 
og fik vist rigeligt med saltvand i løbet af ugen. 
De startede også hårdt ud med at bevise, at de 
kunne klare en god omgang bølger og en strid 
vind, der havde fået instruktørerne til at aflyse 
vandaktiviteterne, så de er nu et par seje piger.

I løbet af ugen fik vores spejdere prøvet både 
kajakker, tømmerflåder, og ikke mindst at snitte 
sig en bue hos Ib. Buerne var et hit – og gjorde 
det meget mere spændende for os andre at gå 
rundt på pladsen. En vis grad af årvågenhed 
var nødvendig! Men vi trives med lidt fare, og 
godt for det – for en af nabogrupperne lavede 

eksperimenter med vandraketter, og vi lå lige i 
yderkanten af deres nedslagsområde. Vi nåede 
ikke at udvikle et missilskjold, men truede dog 
med at spise hos nabogruppen, såfremt de ramte 
vores mad.

En af de første dage fik vi at vide, at vi skulle 
sørge for, at vores mad blev opbevaret lidt i 
højden – der boede nemlig en grævling i områ-
det. Vores raske børn tog straks konsekvensen, 
og udlagde lokkemad. Grævlinger er tilsyne-
ladende ikke vilde med fugtige popcorn, så det 
virkede desværre ikke. Vi er dog overbevist om, 
at grævlingen er et skummelt dyr, og at den der-
for var skyld i, at bestik, tøj og sko konstant for-

Sommerlejr  
i Æbleskoven

Hatting-spejdernes flotte buer blev snittet 
på sommerlejren i Æbleskoven ved Vejle 
Fjord. Masser af badning, kajakroning og 
tømmerflådehalløj blev det også til.

Fortsættes på side 20 >
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v/ Ole Tinghuus
Søndrevej 38C
8700 Horsens

murer�rmaet@tinghuus.info

4 017 2668

TINGHUUS
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v/Preben Andersen
Overholm 24 B • Hatting

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

Horsens Afdeling
Jessensgade 1
8700 Horsens
Telefon 45 12 20 50

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

Alle former for reparation 
Klargøring til syn

Børn er meget velkomne til at komme 
ned til os, og prøve spejderlivet af.  

MEN:  Spejderbyen er ikke en lege-
plads, som kan bruges, når der ikke er 
spejdermøder og voksne til stede. Vi 
har desværre erfaret, at der er aktivitet 
udenfor mødetiderne, og nogle af vores 
yngste spejdere har da også peget på 
unavngivne klassekammerater. Rafter er 

blevet flyttet, der er bygget huler, der er 
forsøgt tændt bål….

Vores rafter står løst i et stativ, de er 
tunge, og farlige, hvis de vælter. Vores 
brænde kan skride sammen, hvis der 
kravles i det. Bliktaget på brændeskuret 
kan skære fingrene, og der er minimalt 
hegn ud til banen. I uheldigste fald kan 
der være glemt en økse udenfor.  Alt 

dette betyder ikke så meget, når der er 
voksne til stede, og reglerne overholdes.  
Men pladsen er altså ikke sikker for 
børn alene!

Vi vil derfor bede jer om, at tage en 
snak med jeres børn, så vi kan få legen 
stoppet – før der sker noget alvorligt.

Advarsel: Spejderbyen er ikke for børn - uden voksne

svandt for spejderne. Det var ellers mær-
keligt, for drengene havde for eksempel 
lavet en fantastisk teltorden, hvor de 
havde alle deres ting i hver deres dynge. 
Det kan kun have været grævlingen! 
(dyngerne, eller dele deraf, rakte faktisk 
helt ud i bevoksningen udenfor teltet!)

Tirsdag blev spejderne sendt på hike. 
De skulle i løbet af et døgns tid gå ud fra 
lejren, overnatte, og komme tilbage igen. 
De fik hver udleveret 50 kroner til for-
plejning.  Vi ledere har en lille idé om, at 
der ikke blev tænkt i de mest ernærings-
rigtige baner!  Men fristelserne er også 
store, når man efter flere dage udenfor 
civilisationen bliver mødt af Hedensted 
by. Til gengæld viste det sig, at vores 
spejdere kan gå endog meget hurtigt, 
hvis de risikerer at miste en kajaktur, 
hvis de kommer for sent hjem!

Mens de ”store” var på tur, skulle 
lederne selvfølgelig ikke kede sig helt. 
Ulvene var jo hos os, og derfor gik der 
pludselig pirater i det hele. En flaskepost 
afslørede, at der var mangel på pirater, 
og ulvene skulle straks begynde på ud-
dannelsen. De fik sminket ar, og fik tør-
klæder på, og lavede sig en klap til øjet.  
Dernæst skulle de kunne synge sørøver-
sang, og selvfølgelig skulle de også have 
modereret deres sprog , og derved blive 
sande mestre udi pirat-banderi og kraft-
udtryk.  Og ved den lunkne landkrabbe 
hvor blev der øvet træbens-gang, tillige 
med lidt fægteri.  Endelig måtte de til 
søs, og de fik sammen bygget en flot 
tømmerflåde, som de sejlede ud på. 

På vores lejr var der mange spejdere 

med blå uniformer. Det var baptist-
spejderne, som vi kom til at snakke 
rigtig godt med – desværre først, da de 
næsten var på vej hjem. Nu glæder vi os 
til at mødes med dem igen i 2012, hvor 
der er en stor fælles spejderlejr. Flere af 
vores spejdere fik også byttet tørklæder 
med deres spejdere, så hvis I har fået et 
turkisfarvet tørklæde hjem, så ved I nu, 
hvor det kommer fra.

Dagen før vi skulle hjem, pakkede vi 
alle telte sammen, og da natten kom, sov 
vi alle sammen under vores store maste-
sejl. Desværre begyndte det at dryppe, 
lige da vi var ved at gøre klar til at få 

det taget ned næste morgen, og regnen 
tog bare mere og mere til. Øv! Det blev 
tungt, vådt og uhåndterligt. Godt, at 
Pernilles far troppede op, og gav en 
hånd – eller rettere, to meget effektive 
hænder. I skrivende stund fylder maste-
sejlet hele Spejderbyen indendørs. 

Det var en dejlig tur, med nogle dej-
lige børn, og mange gode hjælpere, der 
dukkede op, når det var tiltrængt. Tak 
for assistance, besøg, kager, og hjælpen-
de hænder! Og tak for lån af jeres børn!

Spejderåret begynder igen med en 
fælles opstartsfest onsdag 17. august 
2010 kl. 18.00-19.30.

Det er ikke altid nemt at finde sine sager, når man bor i telt og har sit »liv« i en rygsæk.

> Fortsat fra side 18
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Nyt fra kirken
musikgudstjeneste

Søndag 25. september kl. 19.00 indvies 
det smukke nye flygel ved en musik-
gudstjeneste.  

Det er den danske verdens-pianist 
Thomas Tronhjem, som skal tage flyglet 
i brug. Læs mere i artiklen ”Hatting 
Kirke får stor instrumentgave – igen” på 
side 4 i dette blad.

Sved for en sag
Vi minder om, at årets udgave af ”Sved 
for en sag” foregår 30. august kl. 19.00 
– 21.00

Vi mødes i præstegården på Oensvej 
1, hvor der inden start er fælles opvarm-
ning. 

  
Salmemaraton

Der er blevet sunget i 1½ år nu, og det 
er fjerde sæson, der starter til septem-
ber 2011. 21 sogne i Horsens Provsti er 
gået sammen om at lære vores kæmpe 
salmeskat nærmere at kende. Ganske 
enkelt ved at synge os igennem hele 
salmebogens 791 salmer. 

Vel mødt til salmemaraton rundt i 
Horsens Provsti – tag din sangglade 
nabo med!

Børnetræf 2011

Lørdag 8. oktober holdes der ”Børne-
træf” i Genbrugsland på Vejlevej.

Fra kl. 10 til kl. 13 kan børn og voksne 
komme en tur til Cambodja. Vi får besøg 
af Erna Lindegaard fra Kjellerup, der 
har arbejdet i Cambodja en årrække. 
Hun er en spændende fortæller.  Der vil 
også være en lang række aktiviteter så 
som marked, bålplads, musik, leg, gen-
brugsmarked, café og meget mere. 

Vi slutter med en ’cambodjansk’ 
gudstjeneste kl. 13 for både børn og 
voksne ved sognepræst Anne Marie 
Kristensen. 

Arrangeres i samarbejde med Dan-
mission af byens sogne og kirkelige 
børne- og ungdomsorganisationer.

Barselsorlov
Da vi venter barn i midten af december 
2011, går jeg på orlov 1. november. 

Menighedsrådet arbejder i øjeblikket 
på at finde en barselsvikar til Hatting 
Sogn. 

Anna Sofie Andersen

Konfirmander
I det kommende skoleår er det som 
bekendt sådan, at Hatting Sogns kon-
firmander er fordelt på skoler med for-
skellig praksis i forhold til konfirmand-
undervisningen: nogle giver plads til 
konfirmationsundervisningen på  
7. klassetrin, andre på 8. klassetrin. 
Dette gør det praktisk umuligt at un-
dervise inden for skoletiden, hvorfor 
under visningen, i lighed med sidste år, 
henlægges til tidspunkter uden for sko-
letiden. 

  Forløbet indledes med guds tjeneste 
og introduktion til undervisningen 
søndag 4. september kl. 11.00 i Hatting 
Kirke, og afsluttes med konfirmation 
søndag 6. maj 2012 kl. 10.00

junior- konfirmandundervisning

Ingen i år tilbydes der junior-konfir-
mand undervisning for 4. klasser. 

 Undervisningen foregår hver tirsdag 
kl. 11.45 – 13.15 i konfirmandstuen i 
præstegården og i kirken.

Første gang: Tirsdag 23. august.  
Sidste gang: Tirsdag 15. november

Juniorkonfirmanderne medvirker 
ved høstgudstjenesten 11. september kl. 
9.30  og ved gudstjenesten søndag 20. 
november kl. 9.30

Undervisere: Lærer Kristina Kristen-
sen og Anna Sofie Andersen

Børnekor 
Sæsonstart tirsdag 23. august. kl. 14.15-
15.45  

Korleder: Karin Vestergaard
Koret er for alle børn fra 2. klasse og 

opefter. 
Koret øver i konfirmandstuen og 

medvirker i efteråret ved følgende guds-
tjenester: 

Søndag 11. september kl. 9.30 ved 
høstgudstjenesten.

Søndag 30. oktober kl. 19.00 ved årets 
BUSK gudstjeneste. 

Derudover optræder koret ved jule-
koncerten 11. december kl. 19.00 og de 
går luciaoptog på Hattingcentret  
7. december

  
Kirkeband 

Igen i år vil der være mulighed for at 
spille i band under ledelse af John Pe-
dersen. 

Hvis du er interesseret, kan du hen-
vende dig til John på tlf: 23394663

 Optagelseskrav:
For at spille i band skal man have 

kendskab til et instrument. 
Øvetidspunkter oplyses ved til-

melding til John Pedersen, 
Bandet medvirker i efteråret ved to 

gudstjenester, inden sæsonen afsluttes 
med julekoncert 11. december kl. 19.00 i 
Hatting Kirke.

Nyt fra kirken

Voksenkor

Nu skal vi i gang med at synge igen!
Sæsonstart: onsdag 5. oktober kl. 

19.00 - 21.00 – 14. marts 2012
Korleder: Karen Frederiksen
Pris for deltagelse: 300 kr.
Koret synger sammen hen over vin-

teren og deltager undervejs i to guds-
tjenester.

Den første er søndag 27. november kl. 
19.00, 1. søndag i advent   

Også ved årets julekoncert 11. decem-
ber kl. 19.00 synger koret med. 

Koret er for sangglade mænd og 
kvinder og repertoiret er primært ud-
gjort af sange fra højskolesangbogen og 
viser.  

mini høstgudstjeneste
Høstgudstjeneste for før-skolebørn (for 
dagpleje børn, børn som går hjemme, 
børn i børnehave, børn i legestue) 

Torsdag 8. september kl. 10.00. 
Gudstjenesten varer ca. ½ time.

Høstgudstjeneste

Søndag 11. september kl. 9.30
Tilrettelagt som familiegudstjeneste.  
Alle børn er velkomne til at være med 

til at bære høstens afgrøder ind i kirken. 
De skal så bare selv medbringe frugt, 

blomster, grønt, korn el. lign. og møde i 
våbenhuset kl. 9.20

Efter gudstjenesten er menigheds-
rådet vært ved et traktement og årets 
høstoffer bortloddes ved auktion. 

Forklaringsgudstjeneste
Søndag 4. september kl. 11.00 bydes 
årets konfirmander og deres forældre 
velkommen ved en introduktionsguds-
tjeneste. De enkelte led i gudstjenesten 
vil blive fulgt op af en kort forklaring. 

BUSK
Søndag 30. oktober holder vi Busk guds-
tjeneste 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 6. 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 junior-
konfirmander holder vi familieguds-
tjeneste søndag 20. november kl. 9.30. 

Første søndag i advent
Søndag 27. november er der gudstjene-
ste kl. 19.00.

Traditionen tro deltager voksen koret 
og 2. årgang på Hattingskolen inviteres 
til at bære lys ind i kirken og tænde ad-
ventskransen.  

Efter gudstjenesten er der gløgg og 
æbleskiver for alle i konfirmandstuen. 

datoer for Salmemaraton
Torsdage fra kl. 19.00 til ca. 21.15
8. september i Tyrsted nr. 318 – 335
22. september i Hansted 
Kirke nr. 336 – 354 
6. oktober i Vor Frelsers 
Kirke nr. 355 – 374 
27. oktober i Klosterkirken nr. 576 – 597 
10. november i Hatting Kirke nr. 553 – 569 
24. november i Underup Kirke 
nr. 598-613 og 732-733 
8. december i Ørridslev Kirke nr. 115 – 135

Hatting Kirkes børnekor har det sjovt, når de er sammen, og de vil meget gerne være flere. Så mød endelig op. Koret øver tirsdag eftermiddag.
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Af einar jørgensen
Hatting Y’s mens Club

Det er med stor glæde, at vi 
i år kan præsentere Lene Siel 
som den kunstner, der vil 
underholde ved Hatting Y´s 
Mens Clubs kirkekoncert i 
Hatting Kirke. 

Koncerten finder sted på 
Spil Dansk-dagen torsdag 27. 
oktober kl. 19.00. 

Billetsalget til koncerten 
finder sted i SuperBrugsen 
i Hatting lørdag 1. oktober 
og lørdag 8. oktober, begge 
datoer i tidsrummet fra kl. 
10 - 12. 

Der har ved de seneste 

koncerter, som Hatting Y´s 
Mens Club har arrangeret, 
været meget stor efterspørg-
sel efter billetterne. Der bliver 
ikke solgt flere billetter end 
der er siddepladser til. 

Der er derfor særdeles god 
grund til at komme i god tid 
til billetsalget. Billetprisen er 
ligesom sidste år kr. 175. 

Også denne koncert er 
en del af de aktiviteter som 
Hatting Y´s Mens Club gen-
nemfører for at skaffe penge 
til støtte for velgørende og 
social hjælpevirksomhed.
Overskuddet fra denne kon-
cert går til Kirkens Korshær 
og Frelserens Hær. 

Af mette Birk
natkirke- og studenterpræst

Fredag 6. maj 2011 åbnede natkirken i 
Horsens første gang. For fremtiden vil 
der være natkirke i Vor Frelsers Kirke 
cirka en gang om måneden.

I løbet af de fire aftentimer er der et 
musikalsk indslag, altergang og afslut-
tende midnatsbøn. 

Kirkerummet er indrettet med for-
skellige stationer rundt om i kirken, 
hvor man blandt andet kan benytte sig 
af et læsehjørne, et bønneværksted, eller 
man kan tænde et lys i lysgloben. 

Der er mulighed for at drikke en kop 
kaffe. Kirkerummet er primært oplyst af 
levende lys, og i ly af dette stemnings-
fulde mørke kan man altså benytte kir-

ken og aftenens tilbud. 
Natkirken i Horsens er en uformel 

”gudstjeneste”, hvor alle og enhver 
gerne skulle føle sig velkomne. Kirken 
er til for alle, og dette viser vi ved at slå 
dørene op på denne måde. 

Natkirkegængeren kan blive så læn-
ge, man vil. Nogen opholder sig i kirken 
i fem minutter, andre i en time, og no-
gen vælger at blive hele aftenen. 

Natkirken er et åndehul, hvor du kan 
sidde i ro og stilhed, hvor du kan slappe 
af, reflektere og fundere, samtale med 
en præst om ting, du måske ikke kan 
sige til andre.

Præsterne er underlagt absolut tavs-
hedspligt, og du kan også henvende dig 
helt anonymt. 

Folkekirken er en kirke for folket - vi 

vil være der, hvor mennesker er og be-
finder sig. Derfor er natkirken åben for 
dem, der ikke føler, at den traditionelle 
højmesse søndag formiddag er noget for 
dem. 

Flere mennesker har lyst til at anven-
de kirken, men tør måske ikke af frygt 
for at gøre sig selv uhensigtsmæssig be-
mærket. Natkirken er således et supple-
ment til den traditionelle gudstjeneste. 

Den tillader dig at finde kirken i eget 
tempo, at overskride dine egne grænser 
for at turde komme i kirken og at vide 
dig inkluderet i det kristne fællesskab. 

Kommende natkirkeaftener i Vor 
Frelsers Kirke:

Fredag 7. oktober og fredag 25. 
 november kl. 20-24.

Find ro og fordybelse i natkirken

Kirkekoncert 
med Lene Siel

Der er noget godt for ørene, når Lene Siel lægger 
vejen forbi Hatting Kirke 27. oktober.

August 
Søndag 7. kl. 9.30 
7.s.e.trin. 
Søndag 14. kl. 9.30 
8.s.e.trin. Kirkekaffe
Tirsdag 16. kl. 13.30 
Gudstjeneste på 
Hatting Centret. 
Søndag 21. kl. 9.30 
9.s.e.trin. 
Søndag 28. kl. 19.00 
10.s.e.trin. v. DSI

September 
Søndag 4. kl. 11.00 
Forklaringsgudstjeneste.  
Tirsdag 6. kl. 13.30 
Hatting Centret  
Torsdag 8. kl. 10.00
Høstgudstjeneste 
for før-skolebørn
Søndag 11. kl. 9.30 
Høstgudstjeneste.
Søndag 18. kl. 11.00 
13. s. e. trin. v. 
DSI. Kirkekaffe
Søndag 25. kl. 19.00 
14. s. e. trin.  
Musikgudstjeneste  

Oktober 
Søndag 2. kl. 9.30 
18. s. e. trin.  
Tirsdag 4. kl. 13.30 
Hatting Centret  
Søndag 9. kl. 9.30 
16. s. e. trin.  Kirkekaffe 
Søndag 16. kl. 11.00 
17. s. e. trin. v. DSI
Søndag 23. kl. 9.30 
18. s. e. trin.  
Søndag 30. kl. 19.00 
19. s. e. trin. BUSK

november
Søndag 6. kl. 9.30 
Alle helgens dag  
Søndag 13. kl. 9.30 
21. s. e. trin.  Kirkekaffe
Tirsdag 15. kl. 13.30 
Hatting Centret
Søndag 20. kl. 9.30 
Sidste s. i kirkeåret. 
Familiegudstjeneste. 
Søndag 27. kl. 19.00 
1. s. i advent

menighedsrådet

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

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

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

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

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

Sekretær
Lone Høj Langgaard
Tlf. 75 65 35 78 
E-mail: siflo@mail1.stofanet.dk

Hatting Kirkes personale

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

    Ferier og fridage
Anna Sofie Andersen er på kursus 
i uge 38. 
Ved sognepræstens ferie og frihed 
passes embedet af dorte Stenberg 
isaksen, sognepræst i Tamdrup.  
Tlf: 75 65 45 22

Menighedsrådmøder
Alle møder er offentlige og holdes 
i konfirmandstuen i præstegården 
kl. 19.00. 
Tirsdag 16. august 
Tirsdag 13. september
Tirsdag 25. oktober
Tirsdag 22. november

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

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

Kirkesangere
Ulla Andreasen
Tlf. 86 53 13 81

Ulla møller
Tlf. 75 64 43 18

Organist
peter emil ryom
E-mail: peterryom@ofir.dk

Gudstjenesteliste 

Kirkebilen kører til alle gudstjenester.  Kontakt Send erik,  
Taxa på tlf.: 40949420 Kirkebilen skal bestilles senest dagen inden,  

man ønsker at benytte den.

Mørk  = 100% sort
Lys =  30% sortHorsens Begravelsesforretning

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

v/ Gitte Pallisby

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

Kvalificeret hjælp
og rådgivning

ved dødsfald

Lad sveden springe  
og støt unge med ADHD
Er der noget, man er god til, når man har ADHD, så er det at 
holde sig i bevægelse. 

Tirsdag 30. august har alle børn, unge og voksne – med og 
uden ADHD – mulighed for at bevæge sig og oven i købet støtte 
en god sag, når menighedsrådet endnu engang afvikler ”Sved for 
en sag”. Efter i en årrække at have støttet gadebørn i Cambodja, 
har menighedsrådet valgt, at indtægterne fra årets ”Sved for en 
sag” går ubeskåret til Horsens Sund Bys arbejde med at støtte 
unge mennesker mellem 18 og 25 år med ADHD.

Vi mødes kl. 19 i præstegården på Oensvej 1, hvor der 
inden start er fælles opvarmning, og hvor der bliver serveret 
frugt og vand. 

Derefter kan du vælge at gå, løbe eller cykle én af 6 forskel-
lige ruter, som varierer i længde fra 3,5 km. til 17 km. En af 
ruterne er særligt beregnet på børn – det er ”præmieruten”, 
hvor der er præmie til den, som først når i mål. 

Startgebyret er 50 kr. for voksne og 20 kr. for børn.
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17. september kl. 10 – 14 er der igen lop-
pemarked i en af Bygholmhallerne. Hat-
ting Y’s Mens Club har indtil videre lånt 
en af de gamle fredede Bygholmhaller 
og følger nu op på succesen i maj, hvor 
et meget stort antal gæster fandt vej til 
loppemarkedet. Det gav et forrygende 
godt salg og dermed et flot overskud, 
som Hatting Y’s Mens Club ubeskåret 
kan videregive til velgørende formål, 
især til unge. 

Bygholmhallerne ligger med indkør-
sel lige over for Scandic Bygholm Park. 
Der vil være skiltet til loppemarkedet. 
Der er gode parkeringsforhold.

Der er indsamling af effekter til lop-

pemarkedet mandag 5. september.  Der 
kommer som sædvanligt en seddel i 
postkasserne i god tid forinden.  

For en sikkerheds skyld nævner vi 
lige plus- og minus-listen:

Vi vil meget gerne modtage legetøj, 
brugskunst, køkkenting, glas, porcelæn, 
bøger, lamper og elektronik, møbler, 
cykler og malerier. Vi må desværre sig 
nej tak til tøj, sko, hårde hvidevarer, TV, 
reol systemer og klaverer. 

Henvendelse om afhentning på et 
andet tidspunkt end 5. september til: 
Lilly og Peter Rabjerg tlf. 27203916 eller 
Hanne og Einar Jørgensen 75653296 og  
20734896.

Vi afhenter gerne inden 17. septem-
ber, men også løbende fremover. Ken-
der I nogle, der flytter (det er jo gerne 
der, vi får ryddet op), ville det være 
dejligt at få jeres hjælp til at fortælle, at vi 
samler ind året rundt.

Vigtigt!  Der må ikke afleveres gen-
stande ved hallen, da vi har lovet at 
holde omgivelserne ryddelige.

På gensyn 17. september. Vi håber de 
mange kunder, der gennem årene har 
fulgt os rundt på loppemarkedssteder 
1982-2006 også fortsat vil finde ud til 
Bygholm.

Kom og gør et loppefund
Maj måneds loppemarked i Bygholmhallerne var yderst velbesøgt. Ny gentages successen 17. september samme sted.
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Agriteam Horsens   
Ejendomsmæglerfirmaet Riishøj 

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

Peder Riishøj     Martin Vinther 

Hos Agriteam Horsens, Ejendomsmæg-
lerfirmaet 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, Ejendoms-
mæglerfirmaet Riishøj, hvor tillid, trovær-
dighed og seriøs rådgivning er nøgleord. 


