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sinnet ellehauge Haag
Redaktør af HattingBladet

Hvis du hører til de trofaste læsere af 
redaktørens kvartalsvise opgylp på dette 
sted, så ved du, at der somme tider kan 
snige sig en lille misfornøjelse eller to 
ind mellem linierne.

Måske er jeg bare ved at blive en vris-
sen og gryntende halvgammel kælling.

Men NU skal det være slut. NU vil 
jeg være rigtig glad og 
positiv og lægge mærke 
til de gode og dejlige ting, 
der følger med det at være 
den primære tovholder 
på den trykte udgave af 
HattingBladet.

F.eks. havde jeg op til 
udgivelsen af dette num-
mer den store fornøjelse 
at blive ringet op af en ny 
borger i Hatting. Arne Jørgensen er flyt-
tet hertil med sin kone Kirsten. De er i 
fuld gang med - med egne hænder - at 
bygge hus på  Peter Dans Vej. Arne er 
nemlig tømrermester og driver det lille 
firma »Håndværkeren fra Hjerk« Det 
dejlige var, at han selv greb knoglen 

og tog et frisk initiativ. »Kunne I ikke 
tænke jer at skrive lidt om mig?« lød det 
frejdige spørgsmål - og så leverede han 
i øvrigt selv teksten, som knap nok be-
høvede et eneste supplerende komma. 
Se SÅ bliver en vranten mokke mildere 
stemt.

Humøret fik endnu en tak i vejret, 
da artiklen om renoveringen af det lille 
hus på Kirkebakken tikkede ind fra 
Anja Ipsen. Jeg er sikker på, at rigtigt 

mange lokale borgere følger 
nysgerrigt med på afstand 
- og vil sluge artiklen, der 
fortæller om resultatet af 
de foreløbige anstrengelser. 
Tak Anja, fordi du helt på 
eget initiativ leverer godt 
og læsværdigt stof, som gør 
bladet interessant at læse 
for andre.

Så hvem ved.. måske 
hænger den småbrokkende og selvmed-
lidende redaktør, som fire gange om 
året forpester tilværelsen for sine nær-
meste med sure opstød og automatpilot-
jammer, fordi det nu atter er tid til at 
lave HattingBladet, ved lidt endnu....

Gode initiativer

Næste nummer 

Hattingbladet udkommer næste gang 
i starten af februar 2012. Deadline 

for indlevering af stof til næste 
nummer er søndag 15. januar 2012

Find annoncøren
Hvis du hurtigt skal bruge 
et telefon-nummer på 
en af byens erhvervs-
drivende, kan du finde 
det på side 23.

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 gert Løvlund Pedersen
Graver ved Hatting Kirke

I Horsens provsti har udgiften til drift af 
kirkegårdene hidtil været dækket af en 
brugerbetaling på ca. 32%. Kirkeskatten 
har betalt resten. 

Da der heller ikke i de kirkelige kas-
ser er højvande, har provstiet besluttet, 
at der skal være en væsentlig højere 
brugerbetaling med store prisstigninger 
til følge.

Den største og mest mærkbare for-
andring er erhvervelse af et gravsted 
for ikke-medlemmer af  folkekirken. 
Her koster erhvervelsen af et gravsted 
med to kistepladser ca. 36.000 kroner. 
Provstiet har vedtaget, at erhvervelsen 
af gravsted stadigvæk er gratis for med-
lemmer af folkekirken.

Renholdelse stiger fra 534 kroner til 
869 kroner for et gravsted med to ki-
stepladser. Grandækning stiger fra 300 
kroner til  769 kroner.

Stigningerne gælder for alle typer 
gravsteder og alle typer vedlige-
holdelses aftaler. Ændringerne er alle-
rede trådt i kraft pr. 1. oktober. Ydelser 
i 2011 vil dog blive afregnet til gamle 
priser på Hatting kirkegård.

Prisstigningerne gennemføres på alle 
kirkegårde i Horsens Provsti.

Mange andre steder i landet er der 
allerede sket store stigninger. På sigt 
vil alle kirkegårde i landet blive ramt af 
stigningerne. 

Store prisstigninger 
på kirkegården

af erhardt Nielsen
formand for menighedsrådet

 Da Hatting Kirkes præst, Anna Sofie 
Andersen, før sommerferien meddelte, 
at hun planlagde at gå på barsel per 1. 
november, stod det menighedsrådet 
klart, at vi stod overfor en spændende 
opgave, nemlig at finde den rigtige vikar 
for Anna Sofie. Vi var spændte på, hvor 
mange ansøgere, der var til stillingen, 
og der viste sig ved domprovstens gen-
nemgang at være 13 interesserede. Ud 
af disse valgte menighedsrådet fire til 
prøveprædiken i Hatting Kirke, og efter 
en del research valgte menighedsrådet 
enstemmigt cand. theol. Birthe V. Hen-
riksen, Fredericia, til vikar i Anna Sofies 
barselsperiode.

Birthe V. Henriksen er 46 år, gift og 
mor til to børn på 14 og 17 år. Hun er 

nydimitteret fra Pastoralseminariet i År-
hus, efter at være færdig som teologisk 
kandidat i foråret 2011. Forinden gen-
nemførte Birthe butiksuddannelse og 
uddannelse som ergoterapeut og ti års 
ansættelse ved Sønderborg og Fredericia 
Sygehuse.

Birthe V. Henriksen skal nu gøre sine 
første erfaringer som præst ved Hatting 
Kirke, og menighedsrådet beder sognets 
beboere tage godt imod Birthe og støtte 
hende i arbejdet!

Velkommen til Hatting.
Birthe Henriksen tiltræder embedet i 

Hatting fra den 15. november og indsæt-
tes ved gudstjenesten søndag 13. no-
vember kl. 9.30 af provst Litten Hjorth. 
Efter gudstjenesten er alle velkomne i 
konfirmandstuen til et let traktement. 

Barselsvikaren er fundet

Birthe Henriksen glæder sig til at fungere 
som præst ved Hatting Kirke, mens Anne 
Sofie Orheim Andersen er på barselsorlov.
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af suzette Frovin
Freelancejournalist

Arne Jørgensen var egentlig på vej på 
efterløn. Men når man godt kan lide sit 
arbejde og selv bestemmer sine arbejds-
tider, så er det svært at lægge hammeren 
på hylden. Derfor fortsætter han sin lille 
håndværkerforretning nogle år endnu

Håndværkeren fra Hjerk. Sådan hed-
der Arne Jørgensens enmandsfirma, og 
han medgiver, at det egentlig ikke giver 
så meget mening nu, hvor han sam-
men med sin kone Kirsten Jørgensen er 
flyttet til Hatting fra den lille nordjyske 
landsby Hjerk. Og så alligevel.

”Først tænkte jeg, at jeg skulle have et 
nyt navn, men nu er jeg blevet enig med 
mig selv om, at jeg jo er Håndværkeren 
fra Hjerk, også selvom vi nu bor i Hat-
ting,” siger Arne Jørgensen.

Da parret sidste år besluttede at flytte 
fra den lille by ved Limfjorden, var tids-
punktet på ingen måder tilfældigt. Det 
passede nemlig med, at når huset på Pe-
ter Dans Vej stod færdigt, så kunne Arne 
lukke sin håndværkerforretning og gå 
på efterløn. Henover vinteren sidste år 
gjorde Arne derfor de sidste opgaver 
færdig blandt sine kunder i det nord-
jyske, så han med god samvittighed 
kunne hellige sig husbyggeriet i Hatting.

Men som byggeriet af drømmehuset 
skred frem kunne Arne mærke, at han 
måske alligevel ikke var så klar til efter-
lønnen, som han havde forestillet sig. 

”Jeg elsker mit arbejde, fordi jeg mø-
der masser af nye mennesker, og der 
er stor afveksling i det, jeg laver. Nogle 
dage skifter jeg vinduer ud for en ældre 
dame, andre dage er det et ægtepar, 
der har brug for at få sat et nyt køkken 
op, og andre dage igen er der nogen, 
der skal have pudset en væg op. Den 
afveksling i hverdagen ville jeg komme 
til at savne, hvis jeg skulle trække mig 

tilbage nu, og jeg er jo i den heldige situ-
ation, at jeg selv bestemmer, hvor meget 
jeg vil arbejde,” fortæller Arne.

Han er oprindelig uddannet tømrer, 
og i 1980’erne havde han sit eget tøm-
rerfirma. I samarbejde med en arkitekt 
byggede de rustikke murstenshuse, hvis 
kendetegn var vandskurede vægge og 
rå murstensgulve. Det er en af Arnes 
egne tegninger fra dengang, der har 
dannet udgangspunkt for huset på Peter 
Dans Vej.

”Det er jo lidt af et drømmehus, vi 
bygger i Hatting. Jeg har haft tegningen 
liggende i mange år, og det er lidt som 
en cirkel, der nu bliver sluttet, når vi kan 
flytte ind i huset i slutningen af året,” 
siger Arne.

Når huset står færdigt, åbner Arne 
igen for ordrebogen. For håndværker-
faget er ikke sådan at give slip på. 

”Jeg håber at få mange gode år som 
selvstændig i Hatting og omegn, for jeg 
kan virkelig godt lide at gå på arbejde. 
Mit motto er, at tingene skal være i or-
den. Jeg lever jo af at levere et godt styk-
ke arbejde, som folk er tilfredse med, for 
jeg ved, at hvis jeg gør mit arbejde godt, 
så ringer folk en anden gang – og de an-
befaler mig måske også til deres familie 
og venner,” siger Arne.

At dømme efter huset på Peter Dans 
Vej, hvor der er kælet for alle detaljer, er 
Arne en omhyggelig mand med smag 
for de sjove detaljer. Derfor har han 
blandt andet muret en rund bruseniche. 
Når lyset er tændt i badet, skinner lyset 
ud i stuen og køkkenet gennem glas-
stenene øverst i brusenichen.

”Det er sjovt og udfordrende at lave 
nogle lidt utraditionelle løsninger, som 
man ikke ser andre steder. Det gælder 

En gang håndværker - altid håndværker

derhjemme, men også hvis en kunde er 
ude efter en lidt anderledes vinkel på 
tingene,” fortæller han.

Arne og hustruen Kirsten kendte 
ikke Hatting, før de flyttede hertil. Deres 
mellemste søn bor i Torsted med sine tre 
børn, men derudover skal de til at lære 
området at kende. De har for længst 
haft grillaften med naboen og hilst på 
de øvrige beboere i de andre nybyggede 

huse. Fællesspisning i forsamlingshuset 
er det også blevet til.

”Man er jo nødt til at gøre noget selv, 
hvis man skal falde til et nyt sted. Vi har 
allerede mødt en masse søde menne-
sker, og der er en god stemning i byen, 
så jeg er sikker på, vi bliver glade for at 
bo i Hatting,” siger Arne.   

Efteråret har efterhånden gjort det 
temmeligt køligt i den blå skurvogn, der 

står foran rødstenshuset på Peter Dans 
Vej. Her har Arne og hustruen Kirsten 
boet det sidste halve år, mens huset blev 
bygget. Det har været helt hyggeligt at 
klemme sig sammen på ganske få kva-
dratmeter i skurvognen, fortæller Arne, 
men det skal også blive rart at flytte 
rigtig ind i drømmehuset – og få gang i 
Håndværkeren fra Hjerk igen.  

Håndværkeren fra Hjerk er håndværkeren fra Hjerk, og så selv om han nu er fra Hatting. 
Arne Jørgensen og hustruen Kirsten er flyttet hertil fra den lille by Hjerk ved Limfjorden.

Kirsten og Arne Jørgensen er ved at bygge færdiggøre drømmehuset på Peter Dans Vej. Ingen af dem kendte på 
forhånd noget til Hatting, men de har allerede haft grillaften med naboerne i det nye villakvarter og været til 
fællesspisning. »Man må jo selv gøre noget for at falde til et nyt sted«, som Arne Jørgensen siger.
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Nyt fra kirken
Festlig flygelindvielse

Hattings nye flygel blev indviet med 
maner. Pianist Thomas Tronhjem spille-
de værker af Kuhlau, Prokofjev, Chopin 
og Debussy

Mens Horsens musikskoles big-band 
stillede op med et blandet repertoire, der 
levnede plads til både jazz og danske 
folkeviser. 

gospelworkshop
Workshop i Hatting afvikles i år 25. 
marts 2012 i tidsrummet 10.00 – 17.00. 
Kaffe/check in fra kl. 9.30. Gospelguds-
tjeneste kl. 17.00. 

salmemaraton
Salmemaratonen løber i 2012 ind på 
sidste omgang. I to år har den syn-
gende stafet gået fra kirke til kirke. I al 
slags vejr er den kommet rundt i såvel 
provstiets som salmebogens kroge. 
Inspirerende ordstyrere, velspillende 
organister, velklingende kirkesangere og 
uundværlige kaffebryggere har forhin-
dret, at vi mødte muren. TAK for det!  

Igennem vinteren og ind i det nye år 
fortsætter vi i fin og syngende stil efter 
følgende plan:

10. november, Hatting Kirke, salme 553–569
24. november, Underup Kirke, salme 598-613 og 732-733
8. december, Ørridselv Kirke, salme 115–135
12.januar, Østerhåb Kirke, salme 757-770
26. januar, Vær Kirke, salme 771-791 
9. februar, Uth Kirke, salme 614-637
23. februar, Sønderbro Kirke, salme 638-650
8. marts, Tamdrup Kirke, salme 651-661
22. marts, Østbirk Kirke, salme 662-678
12. april, Kattrup Kirke, salme 679-698
26. april, Vor Frelser Kirke, salme 747-756 og 699-706
10. maj, Klosterkirken, salme 707-711

Vi er i mål – det skal fejres med cham-
pagne og en overraskelse!
 

Natkirken
Kommende natkirkeaftener i Vor 
 Frelsers Kirke, Horsens: 

25. november kl. 20.00 – 23.30
24. februar kl. 20.00 – 23.30

kyndelmisse 

2. februar er det kyndelmisse. Den dag 
er vi halvvejs gennem den mørke vinter, 
og lyset begynder at vende tilbage. Det 
fejer vi med en lysgudstjeneste i Hatting 
Kirke, søndag 29. januar kl. 16.00 i for-
længelse af spejdernes årsmøde.
 

sogneaften ”omkring flyglet”
Torsdag 9. februar kl. 19.00 er der sang-
aften omkring flyglet med organist Peter 
Emil Ryom og sanger Ulla Andreasen. 
Alle er velkomne. 

Præsteindsættelse
Søndag 13. november kl. 9.30 indsætter 
Provst Litten Hjort Birthe Henriksen 
i Hatting Kirke. Efter gudstjeneste er 
alle velkomne til let traktement i konfir-
mandstuen. 

sidste søndag i kirkeåret 
I forbindelse med afslutning for junior-
konfirmander holder vi familieguds
tjeneste søndag 20. november kl. 9.30. 

1. søndag i advent
Søndag 27. november er der gudstjene-
ste kl. 19.00. Det er 1. søndag i advent.

Traditionen tro deltager voksenkoret 
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. 

Julekoncert
Julekoncerten spilles i år søndag 11. 
december kl. 19.00 i Hatting Kirke. Med-
virkende: Børnekor, Band, Voksenkor.

af anja ipsen
Kirkebakken 2

Med en sommer, der ikke var os alt for 
venlig stemt, var vi lidt bekymrede for, 
om vi nåede at blive færdige med det 
udvendige på det lille stråtækte hus på 
Kirkebakken 2. Der må være sat noget 
nær rekord i, at tage presenninger af, og 
hastigt få dem på igen. 

Sommerferien blev, for min mand 
Sørens vedkommende, holdt i huset. 
Spærene blev forstærket, hvor det var 
nødvendigt, og alle lægterne blev skiftet 
ud. Moderne tækkefolk vil gerne have 
et solidt underlag at tække på, og ikke 
mindst kravle rundt på.

Inden da skulle vi have lavet skor-
sten. Skorstenen er anbragt, hvor den 
oprindelige skorsten har været, over 
det åbne ildsted, som vi fandt rester af 
under det gamle gulv. Vi havde håbet 
at genbruge de gamle loftsplanker, men 
stigen gik igennem, hvis ikke man satte 
den de rigtige steder – derfor måtte der 
nye planker til. Skorstenen er lavet i 
den gamle stil af Anjas far, Kaj. Han er 
murer, og da han er fyldt de 75, har han 
et godt kendskab til de gamle materialer 
og teknikker. Ren kalkmørtel er ikke 
helt så hårdt, men det er smidigt, og kan 
derfor arbejde sammen med huset – i 
modsætning til, hvis der kommer ce-
ment i. Skorstenen er næsten lige så flot 
inde på loftet, hvor den slår et fint sving, 
så heller ikke her er der kommet for 
mange uvante lige linjer ind.

Da lægter og skorsten var på plads, 
kunne tækkemanden komme til. Rø-
rene er af og til lidt mørke i farven. Det 
skyldes, at det er håndhøstede, tyrkiske 
rør. De er høstet under vandlinjen, og på 
den måde får man den mest vandtætte 
del af røret med. Det giver et lidt mere 
uens tag, men til gengæld skulle det 
kunne holde op til ti år længere. Rørene 
blev sorteret, alt efter hvor de skulle an-

vendes. Nogle steder er de kraftige som 
tynde bambusrør, andre steder har der 
været brug for mere bøjelige rør. 

Under taget er der en brandhæm-
mende dug af glasfiber, som skal 
bremse ilden i at få fat i tagkonstruktio-
nen ved brand. Den håber vi naturligvis 
aldrig at få brug for!

Nu manglede huset at blive gult igen, 
men før vi kunne kalke, måtte der gøres 
noget ved alt det regnvand, der sprøj-
tede op på huset, og løb ind, hvor det 
ikke havde noget at gøre. Terrænet har 
hævet sig, siden huset blev bygget, og 
det står på rent ler, så vandet ikke kan 
komme væk. Der blev derfor gravet en 
del jord af ind til soklen, og lavet fald ud 
til et dræn, så nu løber det heldigvis den 
rigtige vej.

Huset er blevet lidt lysere gult, for det 
har Svend Sørensens datter Ditte fortalt 

os, at det var. (Og det kunne vi også se, 
da vi havde alle stenene ude, og rensede 
dem, inden de blev muret i igen.) Hun 
fortalte også, at hendes far plejede at 
strege bindingsværket op med hvidt, så 
det er også på vej.

Farverne på huset er alle valgt efter, 
hvad vi har fundet som inderste lag på 
træ og sten. De gamle vinduer har været 
skilt helt ad, og har fået linolie, maling 
og nyt kit. Malingen har vi selv blandet, 
af linolie og farvepigment. Kittet er lin-
olie med kridt. På denne måde arbejder 
det hele sammen. Linoliemalingen er 
rigtig god at arbejde med, men det kræ-
ver sin tid mellem de meget tynde lag, 
og malingen hærder næsten udelukken-
de ved solens ultraviolette stråler. Det er 
nok ikke så sært, at nutidens travle ma-
lermestre bruger noget mere moderne, 
så de kan komme videre med næste job. 

På grund af vejr, vind og manglende sol-
skin må de øvrige vinduer og døre vente 
på at få ny kulør, til foråret har bidt sig 
fast i det kommende år.

Bindingsværket har fået trætjære, tilsat 
farvepigment, og linolie. Den brun-lilla 
farve hedder ”dodenkop”, eller ”caput 
mortuum” – oversat noget i retning af 
”dødningehovede”. Næppe et salgsnavn, 
som moderne reklamefolk ville vælge!

Indvendigt er der stadig ikke sket så 
meget. Der er jord på gulvene, og godt 
nok kan vi lide det gammeldags, men 
vi satser nu alligevel på snart at få lagt et 
betongulv, denne gang oven i købet med 
isolering. Med tag over hovedet, og denne 
vinter oven i købet et tæt tag, så bliver det 
snart indvendigt arbejde, der tager over. 

Det lille hus i Hatting fik nyt tag

Smukt ser det ud efter den udvendige 
renovering, det lille hus på Kirkebakken 2.
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November
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  
 

December
søndag 4. kl. 9.30 
2. s. i advent 
søndag 11. kl. 19.00 
Julekoncert i Hatting 
Kirke, ingen gudstjeneste.
torsdag 15. kl. 10.00 
Julegudstjeneste 
for før-skolebørn
søndag 18. kl. 9.30 
4. s. i advent.  
Fredag 23. kl. 13.30 
Julegudstjeneste på 
Hatting Centret
Lørdag 24. kl. 14.30 
Juleaften
Lørdag 24. kl. 16.00 
Juleaften
søndag 25. kl. 9.30 
Juledag
mandag 26. kl. 19.00 
Anden Juledag

Januar 
søndag 1. kl.16.00 
Nytårsdag
søndag 8. kl. 9.30 
1.s.e.h.3 k.
søndag 15. kl. 9.30 
2.s.e.h.3 k. Kirkekaffe.
tirsdag 17. kl. 13.30 
Hatting Centret
søndag 22. kl. 9.30 
3. s.e.h.3 k. 
søndag 29. kl. 16.00 
Kyndelmissegudstjeneste

Februar
søndag 5. kl. 9.30 
Septuagesima. Kirkekaffe. 
søndag 12. kl. 9.30 
Seksagesima
søndag 19. kl. 11.00 
Fastelavn v. DSI
tirsdag 21. kl. 13.30 
Hatting Centret
søndag 26. kl. 19.00 
1. s. i fasten  

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
birthe Henriksen (konstitueret)  
Stengårdsvej 25, 7000 Fredericia
Tlf. 75 65 31 05

kontortid i Hatting Præstegård:
Tirsdage fra 10-11, torsdage fra 17-18

    Ferier og fridage
birthe Henriksen holder ferie i 
uge 7.
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 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

Sved for en sag gik godt
Det årligt tilbagevendende motionsløb ”Sved for en sag”, blev 
i år afviklet i fineste stil. Vejret var med os og 121 gennemførte 
en af de seks ruter. Ved løbets afslutning kunne vi overrække 
5030 kr. til den fremmødte repræsentant for unge med ADHD 
i Horsens.

Søndrevej 38C
8700 Horsens

murerfirmaet@tinghuus.info
www.tinghuus.info

4017 2668

Tjek på vinduer
www.thema.dk

Jørn Skibsted
Hatting  -  telefon 21 75 52 25

Jørn Skibsted
Hatting  -  telefon 21 75 52 25
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• Rullegræs

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



• 12 •HattingBladet November  2011 • nr. 4 November 2011 • nr. 4  • 13 • HattingBladet

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

Så byder vi igen velkommen til nytårstaf-
fel i forsamlingshuset. Datoen er som altid 
31. december kl. 11–14. Traditionen tro 
bliver der serveret sild og snaps for 30 kr. 
og borgerforeningen sælger øl og vand. 
Kom og ønsk hinanden godt nytår og nyd 
årets sidste dag i forsamlingshuset.

Den oprindelige tanke med nytårs-

taflet var, at de forskellige foreninger i 
byen skiftes til at afvikle arrangementet. 
Den tanke skulle gerne blive til virkelig-
hed. Så kom nu på banen og meld dig 
og din forening som arrangør næste år. 
Nytårstaflet hviler økonomisk i sig selv, 
så der er som sådan ingen udgifter for-
bundet med arrangementet.

 28. september 2011 afviklede borger-
foreningen fællesspisning i forsamlings-
huset for både store og små. Cirka 50 
 lokale borgere havde meldt sig til og fik 
en hyggelig aften i hinandens selskab. 
Efter lasagne og grønt var der is til 

børnene og kaffe og kage til de voksne. 
Det var rigtig dejligt at se nye ansigter  i 
forsamlingshuset og borgerforeningen 
har med god opbakning født en ny tra-
dition. Vel mødt næste efterår. 

Så inviterer Borgerforeningen igen til 
forårsfest i forsamlingshuset i weeken-
den 2.-4. marts 2012.

Fredag og lørdag fra kl. 18 er der både 
spisning, revy og dans. Søndag fra kl. 14 er 
der revy.

Vil du sikre dig en af de populære bil-
letter, så mød op i SuperBrugsen lørdag 
14. januar fra kl. 10-12. Prisen for spisning, 
revy og dans er 300 kr. pr. person. Evt. 
ikkesolgte billetter kan købes hos Anne 
Marie Madsen på 75 65 35 05

Det er Amalielund Mad, der sørger for 

at stimulere smagsløgene og Coffeyville, 
der sørger for lydkulissen. 

Borgerforeningen fik ved festen i 2011 
nogle tilbagemeldinger på, at musikken 
var for høj. Coffeyville er klar til at tilgode-
se alles behov i 2012, så der også vil være 
mulighed for at snakke sammen.

Husk 
Forårsfest og revy i forsamlingshuset 
den 2., 3. og 4. marts 2012. 
vi sælger biletter i superbrugsen 14. januar 
fra kl. 10-12  sæt kryds allerede nu.

Fællesspisning var en stor succes

Nytårstaflet skal gå på omgang

Billetterne er klar til 
revy og forårsfest 2012

Mette fik kontakt til fortiden
Husker du Mette Najbjerg Pedersen? I for-
året efterlyste hun i HattingBladet oplys-
ninger om sine oldeforældre, som engang 
boede på Overholm og drev henholdsvis 
malerforretning og blomsterbutik.

Mette fik både mail og telefonopkald 

med oplysninger, og har nu fået kontakt 
til Rosa Kochs datter, Lene.

 Jeg vil gerne sige 1000 tak til alle dem, 
der har hjulpet mig. Det har været dejligt 
at høre de forskellige beretninger, siger 
Mette Najbjerg Pedersen fra Ølgod.

              Juletræsfest   
 i Hatting Forsamlingshus 
 Torsdag den 1 December 2011 
          
         Kl. 18.00 – 20.00  
 
 
 
 
   Kom og vær med til at pynte og danse om juletræet. Julemanden    

kommer og danser med og vi skal synge en masse julesange. 
      Hele familien er velkommen til juleklip og hygge. 

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

 
Pris pr. barn inkl. 2 pølser med brød, 1 sodavand og slikpose: 50 kr. 

Der kan også købes kaffe/te m.brunekager, øl, sodavand og pølser med 
brød. 

 
 

Tilmelding nødvendig! 
Med venlig julehilsen Gymnastikafdelingen i Hatting IF 
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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

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

Når solen begynder at gå tidligt ned, tændes 
der heldigvis lys i de danske sportshaller. 
Mange hattingfolk strømmer til de forskellige 
hold. Det gælder både unge som gamle. Det 
er glædeligt at se, at der er så stor tilslutning 
til vores idrætsforening. 

En god sæson består af to ting: Gode ak-
tive medlemmer, og gode frivillige hænder. 

Heldigvis glæder de frivillige trænere sig til at 
give sig i kast med endnu en sæson. Dejligt at 
de findes. 

Uden medlemmer og frivillige trænere 
ingen Hatting Idrætsforening.

Den ny sæsons bestyrelsesmøder er knapt 
nok gået i gang, så derfor er der ikke meget 
at berette fra min side. Jeg vil hellere slå et 
slag for, at I læser formændenes indlæg. Det 
er dem, der kan fortælle spændende nyt fra 
sæsonstarten.  

af merry ”Dudde” asmussen 
cand. skur på efterløn

Så opnåede jeg mit første »sølvbryllup«. Mod-
parten har godt nok været rimeligt passiv i 
alle årene, men der har da været tider, hvor 
jeg havde lyst til at pakke mine ting og gå min 
vej. Heldigvis kom jeg så i tanke om alle de 
gode tider, der også var, og så blev jeg på min 
plads.

Det drejer sig selvfølgelig om mit 25 års ju-
bilæum som » cand. skur.« (rengøringskone, 
red.) i Hattinghallen. 

I 25 år har Hatting haft sin egen hal. Til-
lykke med det. I de fleste år har Henrik været 
halinspektør. Der er sket meget i de 25 år, og 
jeg har haft forskellige arbejdsgiver, som jeg 
alle har haft et rigtig godt arbejdsforhold til. 
Men da Henrik har været der i flest år, vil jeg 
gerne sige tak til Henrik for et godt samarbej-
de. Ærgerligt ,at det ikke kunne fortsætte pga. 

al den omlægning. Det er med beklagelse, at 
jeg ser mig nødsaget til at gå på efterløn fra 
hallen her til december pga. nedskæring i 
timetallet.

Men kære brugere af Hattinghallen: TAK 
for 25 - trods alt - dejlige år som oprydder og 
rengøringskone for jer. Pas stadig godt på 
»min« hal i fremtiden. Jeg håber ikke, I kom-
mer til at mærke den store forskel.

Lys og liv i mørket

Dudde siger farvel 
til Hattinghallen
Det er 25 år siden, Hattinghallen blev bygget – og lige så 
længe siden, at Merry ”Dudde” Asmussen blev hyret til  
at holde skidtet væk. Nu siger hun farvel og tak

Dudde ville 
gerne være 
blevet ved 
med at gøre 
rent i hallen, 
men sådan 
skulle det 
ikke være.
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badminton

Velkommen til »Natminton«
af Ulla Lauridsen
fmd. for badmintonafdelingen

De fire voksenhold i badminton spiller jævnligt turnerings-
kampe. U15-holdet har endnu ikke været på banen i turne-
ringsregi. 

Til gengæld har en del 
unge deltaget i Fredericias 
Landsbadmintonstævne i 
efterårsferien og i Vejle Cup 
i begyndelsen af november.

Sidst i november kan flere 
begynderspillere deltage i et 
stævne i Egtved.

Udover dette er der selv-
følgelig alle de almindelige træningstider, der stadig fylder 
hallen med begejstring, sved, frustrationer og…ja, fortsæt selv!

Hvis du er interesseret i at deltage i badmintonafdelingens 
tilbud – eller bare vil vide mere, så kontakt mig meget gerne. 
Mit nummer er 75 65 36 85

af gudrun mikkelsen
Sekretær

Så er folkedanserne i gang igen – og der er stadig massiv op-
bakning til folkedans i Hatting. Fem kvadriller samt en gruppe 
musikere sørger for liv og glade dage i forsamlingshuset hver 
mandag aften fra kl. 19.30.

En af de tilbagevendende aktiviteter hos folkedanserne 
er legestuen på Torsted Skole. Det foregår næste gang 12. 
november og igen 11. februar, hvor Jelling Spillemandslaug 
deltager. 5. december er der juleafslutning med dans, gløgg og 
æbleskiver.

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 

Fem flittige kvadriller

Husk
4. december kl. 10.00 er der 
julestævne for seniorafdelingen.
16. december kl. 19.00 – 
24.00 holder vi ”Natminton” 
for ungdomsafdelingen.
19. december kl. 16.00 er der 
juleafslutning for ”Nissebanden” 
(ungdomsafdelingen).

tennis

Opstillingsmøde  
i tennisafdelingen

Håndbold

af gitte Nielsen
Formand for håndboldafdelingen

Så er en ny håndboldsæson fløjtet i gang 
og lyden af ivrige børn, unge og voksne 
samt velforberedte trænere fylder igen 
hallen. De fleste hold har spillet deres 
første turneringskamp og fået de første 
point på tavlen.

Vi er i bestyrelsen i gang med at finde 

sponsorer til vores klubdragt, hvilket er en 
svær proces. Vi håber det lykkes, så vi kan 
tilbyde vores medlemmer en klubdragt, 
som alle har mulighed for at købe, og som 
præsenterer Hatting IF på bedste vis.

To bestyrelsesmedlemmer har valgt at 
stoppe, så meld dig til et stykke frivilligt 
arbejde, hvis du selv eller dit barn stadig 
skal have mulighed for at spille håndbold 
i Hatting IF. Valget er gældende, når der 

har været generalforsamling i hovedbesty-
relsen i begyndelsen af det nye år. Yderlige 
oplysninger kan hentes ved   Gitte Nielsen 
tlf. 75 65 32 24.

Gi’ en hånd til håndbolden
Husk

Der er opstillingsmøde tirsdag  
6. december kl.20.00 i Hattinghallen

af boris tirsvad
drengetræner

Hatting og Torsted har længe samarbej-
det på fodboldfronten. Nu er der også 
lavet et fælles håndholdhold. U12 dren-
geholdet træner om tirsdagen i Hatting 

og om torsdagen i Torsted. Kampene 
ligger også skiftevis i Hatting og i Tor-
sted.

Indledningen på sæsonen har været 
vanskelig, da håndbold- og fodboldtræ-
ningen var blevet lagt samme dag, men 
nu er de 11 spillere godt i gang.

Holdet spillede sin første kamp 30. 
oktober – men på grund af bladets dead-
line, kan vi desværre ikke bringe resulta-
tet her. Målsætningen kan vi til gengæld 
bringe – og den er helt klar. De unge 
mænd satser på at vinde gruppe C !!

En spændende sæson venter drengene

Holdet består af - øverst fra Venstre Andreas Kjærhus, Jonas Fogh, Kasper Normann, Nicklas Jensen, Markus 
Bjerrum, Nicolai Hamborg, Heine Oerlemans, Rasmus Egebæk og på mål Rasmus Bøje. Der er efter, at billedet 
blev taget kommet yderlig to spillere til - Mathias Juul og Oliver Lykke, så der nu er i alt 11 spillere.

Der holdes opstillingsmøde til ten-
nisafdelingens bestyrelse torsdag 
24. november kl. 18:30 i Hatting 
klubhus.
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Heidi Feldt
Storegade 41
8700 Horsens
60640560

Malerfirmaet

malerfirmaet.heidifeldt@gmail.com

Tø m r e r  •  S n e d k e r  •  V i n d u e r  •  K ø k k e n e r
M u r e r  •  B a d e v æ r e l s e r   •  F l i s e r   •  Te r m o g r a fi

Tømrermester Arne Jørgensen
Mobil: 41 42 97 50

af bent gantzhorn og John Pedersen
Arrangører

Søndag 7. august blev der spillet Hatting Cup i golf for sjette 
gang. 32 Hatting golfere dystede og det er langt flere, end vore 
nabobyer kan byde på. I år deltog der blandt andet fem nye 
spillere. En rigtig dejlig udvikling.

Der var solskin det meste af tiden, og overhovedet ingen 
regn. Der var lidt vind, som nogle få mente drillede lidt, men 
det skal man jo som golfer tage højde for.

Efter matchen samledes vi, traditionen tro, til fællesspisning 
i cafeen. De forretningsdrivende i Hatting havde igen i år bak-
ket op med mange fine præmer. Tusind tak for det.

Vinder af Hatting Cup 2011 blev Thomas Nørregaard 
med 34 pkt. på 18 huls banen. Han blev efterfulgt af Michael 
Kessler, ligeledes med 34 pkt. og den unge Stephanie Astrup 
med 32 pkt. På par 3 banen vandt Anne Gitte Loft med 34 pkt.

golf

Hatting Cup 2011 gik fint

Horsens Golfkulbs store talent Stephanie Astrup dystede 
med de voksne spillere og blev nr. 3 på 18 huls banen.

af Line Juul 
Formand for gymnastikafdelingen

Endelig, endelig og atter endelig blev 
det en realitet, at gymnastiksalen også 
fik en ”makeover” i forbindelse med 
skolens tilbygning. Bestyrelse, instruktø-
rer, hjælpeinstruktører og gymnaster er 
bare så glade for resultatet. Salen er ble-
vet lysere, og man har en fornemmelse 
af, at rummet er blevet større, og der er 
faktisk en god lyd i salen. 

Det nye gulv gør, at de små gym-
naster kan løbe rundt på bare fødder 
uden risiko for at  få splinter i fødderne, 
væggene er blevet pudset op og giver 
dermed et bedre indeklima. Vores be-
styrelse og nogle af instruktørerne har 
haft travlt med at rydde op i fitnessred-
skaber, stepbænk, skabe og organisere 
nedspringmadrasser og redskaber i red-
skabsrummet. 

Der har været en dejlig travlhed lige 
op til starten på gymnastiksæsonen. 
Med denne allerede positive evaluering 
fra instruktører, gymnaster og forældre 
håber vi på mange, mange fantastiske 
timer i gymnastiksalen.

Igen i år er der flot deltagelse på alle 
hold. Børneholdene er fyldt til briste-
punktet, og ikke mindst er vores nye 
hold, rytmepiger 2.-4. kl. rigtig godt i 
gang.  

Springholdene er i fuld gang og 
kan se frem til to gange træning på 
BGI  efterskole i løbet af sæsonen, med 
alt hvad der findes af springbaner og 
springgrave, et sandt Mekka. 

Der er stor tilslutning på voksenhol-
dene, hvilket også viser et stort behov 
for udfordringer her. Til alle springglade 
juniordrenge og herrer, så kom frem! Vi 
kan tilbyde en time med god opvarm-
ning, styrketræning, spring til ethvert 
passende niveau samt -  det er aldrig for 
sent at ”hoppe” på et hold, men kontakt 

gymnastik 

aktivitetskalender 2011/2012

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 

lige instruktøren først mht. pladser. 
Programmet for sæson 2011/12 ligger 

fortsat på www.hattingbladet.dk.

Husk
Juletræsfest 1. december kl. 18-20
opstillingsmøde 18. januar kl. 19.30 i 
klubhuset. og husk: Uden gymnastikudvalg 
- ingen gymnastik. så hvis du mener, det er 
vigtigt, at gymnastikken fortsætter i Hatting 
og i gode rammer, så mød op og hør, om 
bestyrelsesarbejdet måske er noget for dig.
Juleferie aftales med den enkelte 
instruktør. vi begynder igen 
onsdag 4. januar 2012. 
 

Gymnastiksalens forvandling

Det nye gulv i gymastiksalen er populært hos gymnasterne. 
Nu slipper de nemlig for at få splinter i fødderne.
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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):
Onsdag kl. 16.30-18.00
Ulve (2. og 3. kl.):
Onsdag kl. 16.30-18.00
Junior (4.-5. kl.):
Onsdag kl. 18.15-19.45 
trop (6.-7. kl)
Onsdag kl. 18.15-19.45
Den »store« trop
Mandag kl. 16.00-17.30
seniortrop
Torsdag kl. 19.00-21.00

kontaktpersoner
Formand for grupperådet:
Jette Nørgaard - 21 96 54 64
bævere:
Anja Ipsen - 28 57 94 42
Lene Jørgensen - 24 28 38 25
Ulve:
Randi Henriksen - 75 65 37 77

kontaktperson junior+trop 
Anja Ipsen - 28 57 94 42

Hattinggruppens mail
hattinggruppe@yahoo.dk

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)

Har du plads til hundetræning?
Maja Lundvig søger en hal, lade eller stald, hvor 
hun må træne sine franske bulldog hunde et par 
timer hver søndag – og evt. arrangere ringtræ-
ning for et lille hold, hvis der er interesse for det. 
Franske bulldog hunde er små selskabshunde.

 Jeg rydder selvfølgelig op efter hver 

 træning, forsikrer Maja Lundvis. Jeg håber vir-
kelig, at høre fra nogen der har god plads. 

Du kan læse mere om Maja Lundvigs hunde 
på www.greenhills-bulldogs.dk og kontakte 
Maja på tlf. 76 17 93 07.

af Lars Juhl Hansen,
Hatting Cykelklub

Når jeg kigger tilbage på denne første sæson 
med en cykelklub i Hatting, er det med stor 
glæde og tilfredshed, jeg kan konstatere, at ca. 
30 personer har været med ude og cykle. 

Vi indledte sæsonen midt i marts, da sneen 
forsvandt. Det var korte ture på 20-25 km. pr 
aften, da mørket ikke tillod mere. Da det blev 
”sommertid”, begyndte vi at forlænge turene 
til ca. 40 km pr. aften, og da formen var ved at 
være på plads, kørte vi 45-60 km. pr aften. Vores 
lange søndagstur er på 70-80 km. 

I gennemsnit er vi 810 ryttere på træningstur 
(højeste antal 15 ryttere). 

Lørdag 11. juni var vi så heldige, til trods for 
vores uofficielle status som klub, at blive invi-
teret til SuperBrugens ”Sport & Sundhedsdag”, 
hvor vi havde mulighed for at vise os frem og 
hverve nye deltagere. En stor tak til Palle for 
invitationen, og vi fik nye medlemmer.

Søndag 10. juli  blev vi inviteret af ”Team 
Lund”, til at deltage i deres årlige sommertur 
til brunkulslejerne ved Fasterholt. En tur på 110 
km med indlagt spisning halvvejs. Vi deltog 
med en gruppe, havde dejligt vejr og en super 
tur. Dog gik det lidt galt med længden, for da vi 
kom retur til Hatting, havde vi kørt 135 km.

I Hatting Cykelklub findes alle typer ryttere. 
Vi har nogle super gode ryttere, gode motioni-
ster, almindelig motionister og ”nybegyndere”. 
Alle er velkommen. Vi prøver meget på at til-
passe længde og hastighed efter alle. Det er na-
turligvis svært, men ofte deler vi os i to grupper 
undervejs, så ”de gode” køre længere og hur-
tigere til sidst, og motionisterne og nybegynder-
ne køre hjemad. Vi prøver meget hårdt på ikke 

at ”miste” en rytter, så denne mister lysten til at 
cykle. Vi har stort fokus på problemstillingen.

Hvad byder fremtiden for vores cykelklub? 
Skal vi næste sæson have to hold? Skal vi have 
fælles klubtøj? Skal vi blive en rigtig klub med 
kontingent osv.? Mange spørgsmål og ideer har 
meldt sig igennem sæsonen, og de vil sikkert 
blive vendt gennem vinteren.

Det cykler der ud af

træningstider 2012 
tirsdag   kl. ca. 17-19:00
torsdag  kl. ca. 17-19:00
søndag   kl. ca. 10-13/14:00
start og mål på P-pladsen ved superbrugsen

vil du vide mere?
Lars Juhl Hansen, bækkevænget 13, Hatting
mobil: 20 27 33 75, mail: ljh@nptrucks.dk

Der var en, der var to, der var tre, der var fire, der var 
fem på cykeltur. Og nu er de rigtigt mange i Hatting 
Cykelklub. Det er faktisk en vaskeægte succes.

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

November
tirsdag 22 kl. 13.30
20 kr̀ s pakkebanko
Lørdag 26. kl. 10.00-14.00
Hatting Centrets julemarked

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”

Datastuen på Hattingcentret har nu 
været i fuld gang siden sidst i august 
måned. 

Der er to hold med hver 10 deltagere, 
der benhårdt arbejder på at sætte sig ind 
i computerens mysterier. Kurset forløber 
over 14 uger frem til jul med to timers 
undervisning om ugen. 

Der er kommet flere frivillige hjælpere 
til, så vi har mulighed for at være to-tre 
hjælpere hver gang, hvilket giver en god 
mulighed for at hjælpe deltagerne videre, 
når ”udfordringen” bliver for stor. 

Vi valgte at starte med to hold, hen-
holdsvis mandage 13-15, og torsdage 
10-12. Der er en del på venteliste, så efter 
jul vil der blive oprettet yderligere hold, 
i den udstrækning der er behov og mu-
lighed for det.  

Hvis der er ønske om anden kur-
susvirksomhed indenfor it, er vi åbne 
overfor det i den udstrækning, der er 
deltagertilslutning og vejledere, der kan 
matche opgaven.

Datoer og tidspunkter for kurser i før-
ste halvår 2012, vil blive opslået på Hat-
tingcentret, når programmet ligger fast. 
Tilmelding kan ske til undertegnede på 
email: inhajohansen@gmail.com , eller 
på tlf. 20 29 02 31.

Super populær datastue

Petanque får alle drillepinde op i gear
April 2011 startede en ny sportsgren i Hatting,  
petanque. Spillestedet er ved Hatting Centret, og 
petanquespillet er da også en del af det aktive centers 
program.

Vi spiller oftest med to tre-mands-hold, så der er 
seks i gang på banen. Interessen blev hurtigt så stor 
(14 deltagere), så vi måtte dele os på to hold, der spil-
ler henholdsvis onsdag kl. 13-15 og onsdag kl. 15-17. 
Det giver så mulighed for fælles kaffe og kage midt-
vejs på eftermiddagen.

Petanquespillet får alle drillepindene op i gear. Der 
er ikke noget sjovere, end at skyde de andres kugler 
væk! Så kom gerne med til starten i 2012 engang i 
slutningen af april. Tilmelding til centeret – eller mød 
op og prøv et spil! Petanque er gratis, når man har et 
aktivitetskort til centeret.

Der er kommet godt gang i kuglekastningen på petanquebanen 
ved Hatting Centret. Foto Emma Jørgensen
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af Willy sewerin
turleder 

30 deltagere fra Hatting IF deltog i Euro-
peaden i Estland i byen Tartu

Vi startede mandag 18. juli kl. 8.00 
fra Horsens og havde opsamling i Hat-
ting. Efter opsamlingen kørte vi over 
Fyn og Sjælland til Helsingør og sejlede 
til Helsingborg. Derfra kørte vi til vores 
overnatnings Motell i Vikingstad ca. 225 
km fra Stockholm.

Tirsdag morgen kørte vi videre til 
Stockholm, hvor vi kørte en byrundtur, 
afsluttende med frokostpause. Vi gik 
derefter rundt i byen og så blandt andet 
Kongeslottet og meget andet. Kl. 17.45 
sejlede vi med Tallink til Tallinn. Vi 
havde reserveret plads i restauranten til 
det store ta’ selv bord, overnatning var i 
udvendige 4køjs kahytter. Vi havde en 
kanon flot sejltur ud igennem skærgår-
den med solskin.

Onsdag morgen fik vi stor morgen 
ta’ selv bord. Kl. 10 kørte vi fra færgen til 
Tartu ca. 200 km mod sydøst, hvor vi sidst 
på eftermiddagen tilmeldte os til den 48. 
Europeade. Tartu er den anden største 
by i Estland med ca. 100.000 indbyggere, 
hvoraf de 23.000 er studerende. Vi blev 
indkvarteret på et gymnasium sammen 
med 400 andre ca. to km fra midtbyen. Det 
var en dejlig skole med tilhørende køkken 
og kantine til. Efter aftensmaden var vi til 
den lokale åbningsaften.

Torsdag havde vi en opvisning i 
byen, og om aftenen var vi til åbning af 
Europeaden på deres flotte stadion.

Fredag tog vi på udflugt, hvor vi fik 
rigtig mange oplevelser. Vi så flere gam-
le slotte, og vi var også ude at bade i den 
femte største sø i Europa, hvor Rusland 
var på den anden side af søen. Om afte-
nen var vi til koraften, som blev holdt i 
deres aula på universitetet.

Lørdag havde vi tre opvisninger i 
byen, hvor vi havde mange tilskuere til 
at se på. Om aftenen var der Europeade-
bal, som var for alle, både deltagere og 
fra den lokale by og gæster.

Søndag eftermiddag var vi med i 
optoget gennem byen, og om aftenen kl. 
19-21 var der afslutning af Europeaden 
på deres stadion, hvor vi gav opvisning 
sammen med Horsens og omegns Fol-
kedansere.

Mandag 25. juli kørte vi igen til Tal-
linn, hvor vi brugte hele dagen til at se 
på den smukke by. Vi så blandt andet 
den gamle bydel, og vi var også hvor 
Dannebrog faldt ned. Kl. 18 sejlede vi 
igen med færgen til Stockholm.

Tirsdag morgen kunne vi nyde vores 
store morgen ta’ selv bord, medens vi 
sejlede imellem alle de små øer i skær-
gården. Vi kørte fra færgen kl. 10 og 

derfra direkte hjem. Vi var i Horsens ca. 
kl. 23.

Det var en af de bedste Europeader 
nogensinde. Der var slet ingen klager 
over, at noget kunne være bedre. De 
havde mange dygtige unge mennesker 
til at hjælpe med bespisningen og hele 
arrangementet. Og så var vi meget hel-
dige med vejret. Vi havde sol med op 
til 34 grader, men det var til at holde 
ud, for det luftede lidt. Det var igen 
vores dygtige chauffør Henning Wulff, 
som kørte turen og samtidig var vores 
guide. Og igen vores dygtige danseleder 
 Anchen Sørensen, som stod for de flotte 
opvisninger. Vores dygtige spillemænd 
var igen i år Olav og Bjarne Pedersen. 
Turleder var Willy Sewerin.

Næste års Europeade holdes i Italien 
i byen Padova, som ligger tæt ved Vene-
dig.

Europeade 2011:

Fortræffelig tur til Tartu

Europeaden i Estland var en af de bedste nogensinde. Mange dygtige unge estere hjalp til 
med den fortræffelige bespisning, og sørgede for at alting bare klappede. Nu ser Hattings 
mange folkedansere frem til Europeaden 2012, der holdes i Padova i Norditalien. 
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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. 
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Ejendomsmæglerfirmaet Riishøj er en 
dynamisk mæglerforretning, som har 
indgående erfaring med salg af både 
landbrugsejendomme, produktions-
ejendomme, liebhaverejendomme og 
traditionelle boliger, her under villaer og 
andelsboliger. Forretningens geografiske 
udgangspunkt er det østjyske, og det 
daglige arbejde foregår på kontoret i Hat-
ting lidt uden for Horsens.

Hos os er du altid sikret en seriøs og 
professionel behandling – hvad enten du 
sælger eller køber. Vi følger markedet 
tæt og holder os opdaterede omkring de 
nyeste tendenser. Vi er ligeledes oriente-

rede om de nye love og regler, som har 
betydning for de typer ejendomme, som 
vi arbejder med. Bag Ejendomsmægler-
firmaet Riishøj, der er en del af Agriteam, 
står ejendomsmægler og indehaver 
Peder Riishøj, som har mere end 25 års 
erfaring fra ejendomsmarkedet.

Er du i markedet for at købe 
eller sælge ejendom, er 
du altid velkommen til at 
kontakte os for en uformel 
snak om dine muligheder”.


