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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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Af Mona Møgelvang Jensen                  
og Anna Sofie Orheim Andersen
Redaktører af HattingBladet

I år handler ”sved for en sag” om at 
give en hånd til en frivillig, som arbejder 
langt hjemmefra, hvor vold, drab og 
sultne og ulykkelige børn er hverdag. 
Hér optræder Marie Louise for foræl-
dreløse afrikanske børn og vel mærke 
helt frivilligt, betalt af egen lomme. Hen-
des enmandsprojekt er et fint eksempel 
på at frivilligt arbejde gør en forskel og 
en god anledning til at sende en tanke til 
de mange frivillige, som bruger hverda-
ge og weekender på at skabe aktiviteter 
for unge og ældre.  Ingen nævnt ingen 
glemt – de er heldigvis mange og træffes 
her i byen bl.a. ved hal, skole, spejderby, 
kirke, forsamlingshus, Hatting centret 
og mange andre steder. 

I HattingBladet kan man fortsat læse 
om de mange ting der sker, denne gang 
byudflugt til Mols Bjerge, Koncert med 
”Die Herren” (rock), babyer der synger, 
kåring af årets leder og spillere, data-
stuen som nu suppleres af datacafé og 

selvfølgelig ikke mindst byfesten den 7. 
september, hvor alle de foreninger som 
binder byen sammen på kryds og tværs, 
lige nu arbejder på at arrangere en ufor-
glemmelig dag for hele byen. Alt dette 
er skabt af frivillige, ikke af pligt men af 
lyst og helt uden bagtanke.

HattingBladets fremtid har i nogen tid 
stået hen i det uvisse, nu har nye kræfter 
imidlertid samlet bolden op efter det 
gamle hold: Kirsten Skov har således 
tegnet annoncer, Jørgen Madsen er for-
sat kasserer, Alexander Wattez Brander 
står for opsætning og layout og Mona 
Møgelvang og Anna Sofie Orheim 
Andersen udgør tilsammen redaktions-
gruppen. 

Vi modtager forsat indlæg på adressen: 
redaktion@hattingbladet.dk  - og det er 
ikke noget krav, at man har en forening 
eller organisation i ryggen for at komme 
med på tryk, bare man har et godt initia-
tiv eller en god historie. 

Uden bagtanke!

Næste nummer 

HattingBladet udkommer næste 
gang i slutningen af August 2013. 
Deadline for indlevering af stof til 
næste nummer er onsdag 31. juli

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 afleveres i et helt 
almindeligt word-dokument. 

Undgå at bruge rammer, word-art 
illustrationer, indsætning af billeder 
osv. Aflever blot teksten så simpel 

som muligt. Brug krudtet på at give os 
så mange informationer som muligt, 
så skal vi nok sørge for opsætningen.

Billeder skal afleveres som 
jpeg-filer og bedes fremsendt 

i højest mulig opløsning.
Hvis du ønsker gode billeder 

fra et arrangement, kontakt da 
Alexander W. Brander. Book 

gerne i god tid - for alles skyld!
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Tømrermester Arne Jørgensen
Mobil: 41 42 97 50

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

Alle former for reparation 
Klargøring til syn

Af: Gitte Gravesen
BYline-titel

Hatting Byfest 2013 bliver igen i år 
tilrettelagt i et tæt samarbejde mellem 
Hatting Idrætsforening, Hatting Borger-
forening, Y´s men club, Hatting Centret, 
spejderne og menighedsrådet. Som no-
get nyt vil det meste af dagen foregå på 
det skønne grønne område bagved kir-
ken. Det bliver uden tvivl en festlig dag 
med en masse forskellige aktiviteter.
Dagen starter kl. 1030 ved Hatting Gård, 
hvor en masse veteranbiler vil være 
samlet og køre i optog igennem Hatting 
inden alle mødes kl. 1100 foran Hatting 
Centret. 
Ved Hatting Centret vil folkedanserne, 
zumba pigerne og musik bringe smil og 
glæde frem, så alle kommer i go´ byfest 
stemning,  inden alle fremmødte i sam-
let optog går mod det grønne areal ved 
kirken. 

På pladsen ved kirken vil der være 
aktiviteter frem til kl. ca. 1630.  Pladsen 
vil være præget af div. markeds boder, 
hvor der vil være mulighed for at gøre 
en go’ handel eller sælge sine ting. For 
yderlig info se andensteds i Hatting 
Bladet.

 Der vil være børnedyrskue, hvor alle 
er velkomne til at medbringe sunde og 
raske dyr til skue for interesserede. Mon 
ikke der også er små fine diplomer til 
de tilmeldte. På pladsen vil der være 
tombola, flødebolle og popcorn maskine 
mv., ligesom der vil være muligt at købe 
lidt let mad, kager, slik og drikkevarer. 
Der vil ligeledes være aktiviteter som 
”det muntre køkken”, dåsekast mv. 
Ingen byfest ved kirken uden en dejlig 
friluftsgudstjeneste, hvor der på bedste 
byfest vis, vil være et festlig indslag. Alle 
– også de firbenede Hatting borgere er 
velkomne til en gudstjeneste i det fri.
På pladsen vil der i lig med byfesten 
i 2012 blive afholdt 10-kamp.   Der vil 
være gamle og nye discipliner, hvorun-
der der kan nævnes; ”samarbejdsski, 
fodbold + håndbold, ringridning fra 
trillebør, fiskekonkurrence mv. 
Hatting borgerne sætter selv holdet 
som eksempelvis gaden, naboer, venner 
el.lign. Der skal min. være 4 personer 
på hvert hold og det opfordres til at hol-
dene er kreative ift. udklædning og/eller 
ens beklædning i form af t-shirt, cap el-
ler andet. Kun fantasien sætter grænsen.
Der vil igen i år også være en præmie til 
den bedste dekorerede trillebør, ligesom 
trillebør mv. indgår i optoget fra Hatting 

centret og frem til byfest pladsen. 
Byfest dagen slutter på vanlig vis på 
pladsen foran Brugsen, hvor Palle og 
Brugsen igen i år har lagt op til grill og 
hygge.
I løbet af sommeren vil der blive hus-
standsomdelt yderlig info omkring 
tilmelding af hold mv., så hold øje med 
postkassen, plakater ol.lign i byen,.
Vel mødt til en hyggelig og festlig Hat-
ting Byfest.

Hatting Byfest
Årets byfest finder sted den 7. september 2013



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

• Aut kloakmester
• Kloak
• Jord og vej
• Kloak i det åbne land
• Op rensning af søer
• Snerydning med gummiged

Mangler du hjælp 
til det hårde arbejde...

Vi tilbyder:

• Belægning
• Nedbrydning
• Gravmaskiner
• Mini graver mv.

Over vrøndingvej 40 • 8700 Horsens
Mail : michael@kjaerlaurberg.dk
Web: kjaerlaurberg.dk

Bil.  22 61 68 04
Tlf.   75 65 34 38

Aut. Kloakmester

Resultatgivende ”trygsager“
både online og o�  ine !

Fuglevangsvej 41     8700 Horsens     Tlf. 75 61 33 44 

grafi skforum@grafi skforum.dk      www.grafi skforum.dk

Vores kompetencer ligger indenfor 
produktion af tryksager, webløsninger, 

kommunikation og logistik.

Vi gør din opgave til en tryg sag !



• 6 •HattingBladet Juni 2013 • nr. 2

Af Nicolai K. Larsen
Ledertrainee i Super Brugsen

Mit navn er Nicolai Kristoffer Larsen og 
jeg har nu været ledertraniee i Brugsen 
de sidste 2 år og inden det 4 år, som 
servicemedarbejder. 

Min baggrund 
for at starte som 
ledertraniee 
Jeg har altid drømt om at blive køb-
mand. Jeg begyndte som 12 årig at 
sælge is ved Daugaard Strand og senere 
begyndte jeg at sælge varer på Ho og 

Vorbasse marked. For ca. 6 år siden kom 
jeg til brugsen i Hatting og arbejdede 
der, sideløbende med handelsskolen i 
Horsens.  Jeg sætter stor pris på kunde-
kontakten og det sammenhold, jeg mær-
ker i mit daglige arbejde i brugsen, også 
at Coop er en virksomhed hvor man har 
frihed under ansvar. Det sidste er noget 
jeg vægter højt, så jeg også udvikler mig 
som person.

Finansøkonom eller 
Ledertraniee i Coop. 
For godt 2 år siden startede jeg som Fin-
ansøkonom i Kolding og flyttede dertil.  
Efter kort tid, var jeg bevidst om jeg var 
havnede på den forkerte hylde, og tog 
kontakt til Brugsens uddeler Palle og 
Coop Danmark om at komme tilbage 
og efter 4 uger var jeg igen ansat i Coop 
Danmark og Super Brugsen Hatting. Nu 
som ledertraniee. 

Hvad er en ledertraniee i Coop? 
Coop optager hvert år ca. 30 -40 leder-
traniees, efter nøje udvælgelse af HR i 
Coop.  HR går ind og laver nogle tests 
og samtaler, som endte ud i en vurde-
ring om man er egnet eller uegnet. På 
mit hold startede vi 45. Vi er alle fra 
henholdsvis Kvickly, Super Brugsen og 
Daglig Brugsen. Geografisk kom vi fra 
hele landet. En ledertraniee er en person 
med høje ambitioner for ens karriere 
og fremtid. Det er nødvendigt, da skole 
og arbejde kræver mindst 60 timer om 
ugen og ofte mere. Så selvom det er 
hårdt til tider og man ikke kommer til 
at se sine venner så ofte, så kalder jeg 
det min investering i fremtiden.  Siden 
starten af forløbet er 8 holdt, hvoraf 6 på 
grund af manglende disciplin.

Undervisningen
Vores uddannelse er en salgsassistent 

Nicolai snart udlært
Min 2 år som ledertraniee i Super Brugsen Hatting
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Nicolai snart udlært
Min 2 år som ledertraniee i Super Brugsen Hatting

med speciale i kapitalkæde-drift og 
mindst 2 merkonom fag: Det personlige 
lederskab, og Konceptstyring. Når vi er 
på skolen i Odense, starter dagen kl.7.00 
og slutter tidligst 01.00. En typisk sko-
leuge i Odense fra mandag – Lørdag, 
sover vi ca. 2-5 timer hver nat. Det var 
hårdt til tider, men giver et godt sam-
menhold blandt Traniees, og undervi-
sere. Det gør man ikke tænkte så meget 
over det, før vi kom hjem.  Det var fedt 
at kunne tage teorien med hjem i butik-
ken og se det gjorde en positiv forskel.
 
Min dagligdag i 
Super Brugsen Hatting 
Jeg har ansvaret for F&G, Nonfood og 
Personaleplanlægning. Det er 3 ”tunge” 
områder, men jeg går op i dem med liv 
og sjæl.  Det er nogle afdelinger som 
kræver enormt meget, da det hele skif-
ter konstant. Så en typisk dag går med 
vareopfyldning, varebestilling, perso-
naleledelse, planlægning af butikken og 
andre opgaver såsom kundepleje ved 
kundearrangementer. Min gennemsnit-
lige uge er arbejdstiden på 45 timer. Især 
planlægning er noget jeg vægter meget 
højt i min hverdag, for hvis ens planlæg-
ning ikke 100 % på plads, så vælter det 
hele. 

”Casebutik” 
I uge 11 skulle vi vise alt det vi har lært 
på skolen, og jeg fik tildelt Super Brug-
sen Kerteminde, hvor vi var 11 traniees 
som skulle styre butikken, og deres 
faste medarbejdere blev sendt hjem. I 
løbet af ugen fik vi besøg fra hele Coops 
Direktion, og vores respektive ledere 
hjemmefra. Brugsen i Kerteminde er ca. 
5 gange større end Brugsen i Hatting, 
og gjorde vi havde en kæmpe ansvar. 
Jeg var souschef og PR Chef i ugen. Min 
opgave var at være den valgte uddelers 
højrehånd og samtidige vække interes-
sen om os og vores arbejde i Kertemin-
de. Det gik heldigvis godt og fik alt fra 
dagblade, ugeblade, fagblade og radioer 
forbi. Interessen blev så stor at Venstres 
Troels Lund Poulsen og Erhvervs og 
Vækstministeren Annette Vilhelmsen 
kiggede forbi.  Jeg selv fik karakteren 12 
for min indsats i ugen og ugerne op til i 
Kerteminde. 

Erhvervs og vækstminister Annette 
Vilhelmsen udtalte efterfølgende: 
Det har været en stor fornøjelse at mødes 
med de unge Trainees i Kerteminde Brugs. 
Det lover godt for detailhandlen at der bli-
ver uddannet dygtige ledere. Samarbejdet 
mellem Coop og tietgenskolen er et godt 

eksempel på at uddannelserne i samarbejde 
med erhvervslivet tar’ et fælles ansvar til stor 
gavn for de unge. 
En styrket detailhandel skal bl.a. ske ved 
veluddannede medarbejdere med indsigt og 
engagement i service, produktkendskab og 
ledelse. 
Mange tak til de unge i Kerteminde - det 
lover godt for fremtidens detailhandel.

Karriere og fremtid 
Jeg skal til fagprøve d. 6.juni og eksamen 
i Konceptstyring d. 26.juni, hvorefter jeg 
kan kalde mig udlært. Jeg er ekstrem 
glad for at arbejde i Super Brugsen Hat-
ting, hvor vi har et kanon sammenhold 
og nogle dejlige kunder. 
Efter fagprøven bliver jeg i brugsen, 
men før eller siden skal jeg videre til et 
nyt sted, hvor jeg kan få nogle nye ud-
fordringer. Mit næste job skal være som 
afdelingsleder i en stor butik eller sous-
chef, og arbejde mig videre op, så jeg om 
3-4 år står som uddeler. Målet er at blive 
øverste chef i Coop Danmark.  Rent ud-
dannelsesmæssigt vil jeg gerne starte på 
at læse HD 1.del efter sommerferien og 
dermed stadig videreudvikle mig som 
person. Det er vigtigt for min videre 
karriere at jeg stadig dygtiggører mig og 
mine kompetencer stiger.  
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Bestyrelsen
Formand
Hans Kvorning
Storegade 2
Tlf: 29 88 65 31
hatting-el@hatting-el.dk
Næstformand
Jens Chr. Vang
Rugballevej 5
Tlf: 27 38 32 34
ingenv@hotmail.com
Kasserer
Børge Nielsen
Klærkevænget 7
Tlf: 75 65 32 19
Sekretær
Aase Thyssen
Østerhåbsvej 22
Tlf: 75 65 35 58
aathyssen@stofanet.dk
Bestyrelsesmedlem
Helle Brandtlund
Rugballevej 11
Tlf: 22 32 56 68
johnbrandtlund@mail.tele.dk
Bestyrelsesmedlem
Jørgen Thyssen
Østerhåbsvej 22
Tlf: 75 65 35 58
aathyssen@stofanet.dk
Bestyrelsesmedlem
Margit Munch
Munchsvænget 8
Tlf: 75 65 31 23
Tlf: 60 76 16 48
margitmunch4@gamil.com

Hatting Sogn Lokalhistore

Aktiviteter år 2013
Arkivet har åbent den første tirsdag i måneden 
fra kl. 19.00 til kl. 21.00 i lokalerne i kælderen 
på Hattingcentret.
Bemærk: Arkivet er lukket i juli og august 
måned.

Bliv medlem
For et beskedent beløb (50 kr for 2013, 60 kr 
for 2014) er du med til at bevare byens historie 
og modtager medlemsblad i februar måned
Du kan indmelde dig ved henvendelse til Børge 
Nielsen. Medlemskabet gælder for det enkelte 
medlem, det er ikke et husstandsmedlemskab.

Historie for alle
Af: Aase Thyssen
Hatting Sogns Lokalhistorie

Hatting Sogns Lokalhistorie husker hi-
storien for dig og for dine efterkommere. 
Derfor: smid ikke din historie i skralde-
spanden, kom hellere på besøg i lokalar-
kivet, se hvad vi har, og aflever det du 
gerne vil have bevaret til dine efterkom-
mere. Det er nu engang således, at det der 
kan findes i Kirkebøger, Folketællinger og 
på Tinglysning er datoer og facts. Disse 
facts vil blive levende, hvis der kommer 
ord og små notits på. Det vil dine efter-
kommere elske, ligesom vi i dag elsker 
at høre om, hvad vi kan finde om vore 
forfædre. 

Derfor indsamler vi og arkiverer gamle 
dokumenter og skrifter om byens og sog-
nets historie.

Vi har rigtig meget, der kan interes-
sere mange af byens borgere. Der kan 
bl.a. nævnes en stor samling gamle fotos, 
hvoraf en del af dem hænger på væggene 
i arkivet. Her er der  bl.a. billeder af de 
gamle Sogneråd tilbage til 1871. Der er 
billeder af Hatting gamle skole, Kirken og 
Præstegården som det så ud, da togskin-
nerne næsten gik igennem Præstegården. 
Der er billeder af gamle gårde i Hatting, 
huse og butikker, som de så ud, da de 
var i brug. Der er kortmateriale om, hvor 
de gamle gårde 
lå i Hatting før 
udflytning. Ja, 
mange flere 
fotos, som kan 

være spændende for den enkelte at se, 
dette var kun en lille appetitvækker, som 
måske kunne give dig lyst til at besøge 
arkivet.

Herudover er der registreret en del 
dokumenter indleveret af byens borgere, 
der er gamle Kirkebøger, Folketællinger, 
og litteratur om Hatting. Der er ca. 20 
bøger med gamle avisudklip, og de er 
bestemt ikke uinteressant. Sidst men ikke 
ringest er der et lille museum. Vil I bl.a. se 
et gammelt skomagerværksted, så er det 
her.

Vi har en del materiale indleveret, som 
vi ikke kan lokalisere, måske kan I også 
hjælpe med det.

Den 1. tirsdag i måneden fra kl. 19.00 
til kl. 21.00 undtaget juli og august måned 
har vi åben, vores arkiv findes i kælderen 
på Hattingcentret, der er skiltet med pile 
på centret ned til os. 

Vi har kaffe på kanden.
På gensyn i arkivet
Hatting Sogns Lokalhistorie. 

Udflugten i 2013
Lokalhistorisk forening har fra 
et gammelt levn overtaget en 
”byudflugt” for ældre i Hatting.
Denne udflugt går i år til Mols Bjerge 
på Djursland den 23. august 2013.
Kontakt bestyrelsen for nærmere 
information om denne udflugt

Billede fra 
general-
forsamlingen, 
kontakt 
bestyrelsen 
for referatet 
fra general-
forsamlingen



Hatting VVS aPS
udfører alt inden for

Vand - Varme - Blik
naturgaS

- få et godt tilbud

Hatting VVS APS
STOREGADE 25 - HATTING

8700 HORSENS
Telefon 75 65 36 22 
Biltlf. 40 44 40 89

Søndrevej 38C
8700 Horsens

murerfirmaet@tinghuus.info
www.tinghuus.info

4017 2668

v/Preben Andersen
Overholm 24 B • Hatting

8700 Horsens
Tlf. 75 65 33 95 • mobil 40 20 33 95
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Nu er der sat bænk op på Overholm, sponsoreret af Håndvær-
keren fra Hjerk(ny tømrermester i Hatting), så er der mulig-
hed for at tage sig et hvil på vej til og fra Brugsen

Tid til hvil

Hyldemarken 3
8700 Horsens

60 64 05 60

malerfirmaet.heidifeldt@gmail.com
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Af: Anja Ipsen
Ejer af det lille hus ved kirken

Vinteren har været barsk, og ikke sær-
lig imødekommende. Slet ikke overfor 
dem, der havde tænkt sig at støbe gulv i 
udhuset. Vi nærstuderede vejrudsigten, 
og havde blot brug for et par nætter 
uden frost – men det holdt hårdt, og 
først ved slutningen af april turde vi 
løbe risikoen, og påbegynde arbejdet.

Ved udgravning omkring udhusets 
sokkel, og ved udgravning af gulvet i 
udhuset er der kørt omtrent 30 kubik-
meter lerjord væk. Alt er gravet ud med 
håndkraft, da der ikke er plads til maski-
ner hverken ude eller inde. Lerjord – el-
ler rettere ler -  er i øvrigt, på godt jysk, 
meget træls at grave i, ikke mindst når 
man står i et efterhånden halvdyb rende, 
og skal have kastet det op derfra. Det 
er nemlig meget utilbøjeligt til at slippe 
skovlen igen, så hver skovlfuld gav 
kamp til stregen.

Vinteren er gået med en mindre 
version af noget, der nærmede sig  skyt-
tegravskrig. Hver gang der var en smule 
tø, så blev udgravningen fyldt op med 
lerjord igen.  Nu har foråret langt om 
længe meldt sig, og der kan komme 
dræn omkring udhuset, soklen (som er 
blevet forlænget ved undermuring, me-
ter for meter) kan blive tjæret og isoleret, 
og vi kan forhåbentlig snart få fyldt op 
med sand, og få det hele lukket til igen, 
inden den næste regnskylle sender mere 
jord og sten derned. Lerjorden blev som 
sagt kørt væk, den får ikke lov at holde 
fast i skovlen en gang til. 

Under udgravningen fandt vi re-
sterne af den mast, der havde ført strøm 
til huset.  Den sad rigtig godt fast, og var 
fortsat godt imprægneret; tjæren dryp-
pede af den, da den endelig overgav sig.  
Der var vist heller ikke så mange miljø-
hensyn, da den oprindeligt blev plantet.

Da vinteren saboterede udvendigt 
arbejde, er der blevet arbejdet indendørs 
i stedet. De indvendige vægge er blevet 
forsynet med endnu et lag, denne gang 
gipsplader. Der var meget tilpasnings-
arbejde, for der er langt imellem rette 
vinkler og lige linjer i huset.   De gamle 
døre, håndtag og gerigter bruges igen. 

Da vores lille hus blev bygget, var 
vinduer dyre, og sikkert også yderligere 
et bidrag til kulde i huset. Stuen (som 
dengang var køkken) var afsluttet af 
en alkove, så når man alligevel krøb i 
sengehalmen, var der selvsagt heller 
ikke brug for meget lys.  Stuen er derfor 
lidt mørk, selvom den fine karnap som 
Sven Sørensen byggede giver fint lys fra 
sig. For at komme lidt af mørket til livs, 
ønskede vi at sætte et gammelt staldvin-
due i bindingsværket ud til vindfanget. 
Vi ledte længe – og fandt til sidst det fi-
neste staldvindue. Eller rettere, det fandt 
os – for Vagn kunne se, at det vindue 
han havde stående var lige det vindue, 
der passede. Vagn har jo som tidligere 

graver haft sin gang i huset, så han har 
naturligvis visse rettigheder til at inspi-
cere huset og arbejdet, efterhånden som 
det skrider frem. 

Der skal bruges mange lister til at 
lave pæne afslutninger rundt omkring. 
Listerne skal naturligvis have et profil, 
der passer med de gamle profiler på det 
øvrige.  Her har vi været meget heldige: 
Sørens morfar og oldefar var snedkere 
på Sjælland – og Sørens morbror duk-
kede op hos os med en papkasse, fyldt 
med gamle profilhøvle.  Så nu er over-
fræseren sat i bero (sådan et moderne, 
støjende apparat!) og de gamle høvle er 
kommet i brug. Det krævede lige lidt 
træning at få styr på dem, og lidt plastre 
imod vabler, for det er nogle smalle 
nogle, der skal holdes ret bestemt. Til 
gengæld er træet fint og nærmest glittet, 
når høvlen har været der, og alminde-
lige brædder kan blive til flotte lister.

Hvis nogen har lyst til selv at kigge 
ind, så gør det endeligt!

Det lille hus ved kirken

Der graves ud til dræn ved baghuset

Det fine staldvindue monteret 
mellem stuen og vindfanget
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Nyt fra kirken
Babysalmesang

Babysalmesang er nyeste tiltag ved Hatting Kirke. Det er for børn i alderen 0 – 
9 mdr., og forløbet strækker sig over seks gange. Et hold kan maksimalt bestå 
af 10 babyer med familie. 
Der begynder et nyt hold til efteråret. 

Sogneindsamling
Folkekirkens Nødhjælp havde landsdækkende sogneindsamling søndag den 
10.03.13
I Hatting sogn havde vi indsamlere nok til at dække hele sognet, og vi havde et 
godt indsamlingsresultat med kr. 12.093, hvilket giver os en flot plads som nr. 
73 ud af 1300 sogne målt på kroner per husstand, så en stor TAK til indsamle-
rene og giverne ved dørene.

 
Kirkegårdsvandring

Kirkegårdens gravsteder fortæller historier, men hvis man går alene, hører man 
dem ikke. 
Onsdag den 26. juni er der mulighed for at gå en tur i den lokale fortid med 
Jens Gunnar Frederiksen som guide. Jens Gunnar er en af dem, som kender 
historien og personerne bag særlige gravsten på Hatting Kirkegård.
Vi mødes ved kirkens indgang kl. 19.00 – Alle er velkomne!

”Sved for en sag” støtter i år frivillig klovn i Afrika!
Stilhed. Alle holder vejret. På scenen står en 23-årig, lyshåret pige fra Lemvig 
iført en rød skumgumminæse, og en ternet hat. Foran hende sidder hundredvis 
af børn bænket side om side med store øjne rettet mod klovnen i midten. 
Hun puster en gul ballon op, former den som et fabeldyr og placerer den på 
hovedet af en lille, genert dreng, og pludselig bliver stilheden brudt af hundre-
devis af børn, der griner højlydt i deres livs første møde med en klovn. 

Denne rørende scene kunne man se i DR2 dokumentaren ”klovn i en krigszone” 
som blev sendt i februar i år. 

Gennem de sidste to år har Marie Louise brugt sin tid og sine penge på at rejse 
i Østafrika som frivillig klovn.

”Jeg har arbejdet forskellige steder i Østafrika, på børnehjem i slumområder, 
flygtningelejrer og børnefængsler. Jeg hævder ikke at jeg kan redde hele 
verdenen, men det er min overbevisning at noget at det vigtigste man kan give 
til andre er smil, latter og håb. Jeg forsøger igennem mine klovnerier at skabe 
et univers hvori børn har lov til at være børn og hvor de for en tid kan glemme 
en ofte hård hverdag. I dette univers hersker der ro og latter og børnene kan 
få lov til at gakke ud, grine og have det sjovt”, siger Marie Louise.   

I årets udgave af ”sved for en sag” støtter vi Marie Louises Villemoes, når hun 
igen i august rejser til Østafrika. Denne gang til Ugandas hovedstad Kampala, 
for at klovne på gader, stræder, slumområder og det berygtede børnefængsel 
Kampiringisa. 

Men inden da kommer Marie Louise til Hatting og løber sammen med os i årets 
udgave af ”Sved for en Sag” tirsdag den 27. august kl. 18.30. 

I lighed med tidligere år mødes vi i præstegården på Oensvej, hvor der inden 
start er fælles opvarmning. 

Derefter står det frit om man vil gå, løbe eller cykle én af 6 forskellige ruter 
som varierer i længde fra 3,5 km. til 17 km. Der er også en præmierute, den 
som kommer først i mål her får præmie. 

Startgebyr er 50 kr. for voksne og 20 kr. for børn.

Der blev sunget, spillet 
og pustet sæbebobler 
da det første hold af 
babysalmesangere 
mødtes første maj

Efter 40 intensive minutter i kirken i selskab med Tine 
Mynster og Tove Schack-Nielsen blev barnevognene 
pakket og vi gik i konfirmandstuen og drak kaffe.
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Juni
Søndag 2. kl 9.30
1.s.e.trin. Kirkekaffe
Søndag 9. kl 9.30
2.s.e.trin.
Søndag 16. kl. 11.00
3.s.e.trin.
v/ Dorte Isaksen
Søndag 23. kl. 9.30
4.s.e.trin.
Tirsdag 25. kl. 13.30
Gudstjeneste 
Hatting Centret
Søndag 30. kl 19.00
5.s.e.trin.

Juli
Søndag 7. kl 9.30
6.s.e.trin.
Søndag 14. kl 9.30
7.s.e.trin.
Søndag 21. kl 9.30
8.s.e.trin.
Søndag 28. kl 9.30
Ingen gudstjeneste i 
Hatting. Tamdrup kl. 
9.30 v/ Dorte Isaksen

August
Søndag 4. kl 11.00
10.s.e.trin 
v/ Dorte Isaksen
Søndag 11. kl 9.30
Ingen gudstjeneste i 
Hatting. Tamdrup kl. 
9.30 v/ Dorte Isaksen
Søndag 18. kl 9.30
12.s.e.trin
Tirsdag 20. kl 13.30
Gudstjeneste 
Hatting Centret
Søndag 25. kl. 19.00
13.s.e.trin. Kirkekaffe

September
Søndag 1. kl 11.00
14.s.e.trin 
v/ Dorte Isaksen
Lørdag 7. kl 14.00
Friluftsgudstjeneste i 
forbindelse med byfesten. 
Gudstjenesten foregår på 
toften nedenfor Kirken
Søndag 8. kl 9.30
Ingen gudstjeneste i 
Hatting. Tamdrup kl. 
9.30 v/ Dorte Isaksen
Søndag 15. kl 11.00
16.s.e.trin. Kirkekaffe
v/ Dorte Isaksen
Tirsdag 17. kl 13.30
Gudstjeneste 
Hatting Centret
Torsdag 19. kl 10.00
Høstgudstjeneste 
for før-skolebørn
Søndag 22. kl. 19.00
17.s.e.trin.
Høstgudstjeneste
Søndag 29. kl 19.00
18.s.e.trin

Menighedsrådet

Formand
Erhardt Nielsen
Gedhøjen 53, Hatting, 8700 Horsens
Tlf: 75 65 37 65
en@steelproducts.dk 

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

 

Kontaktperson
Bodil Juul
Tlf: 60 16 31 79
b-o12@stofanet.dk

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

Aktivitetsudvalgs Formand
Grethe Laursen
Tlf: 75 65 32 10
wlaursen@stofanet.dk

Hatting Kirkes personale

Sognepræst
Anna Sofie Orheim Andersen 
Præstegården, Oensvej 1, Hatting,  
8700 Horsens, T: 75 65 31 05 - asa@km.dk

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

    Ferier og fridage
Anna Sofie Andersen holder ferie fra 
den 22. juli til og med den 1. august.
Ved sognepræstens ferie og frihed 
passes embedet af sognepræsten i 
Tamdrup, Dorte Stenberg Isaksen,  
Tlf: 75 65 45 22

Menighedsrådmøder
Alle møder afholdes i konfirmand-
lokalet i præstegården, begynder kl 
19 og er åben for alle.

Tirsdag den 25. juni 
Tirsdag den 13. august 
Tirsdag den 10. september

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

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

Kirkesangere
Ulla Andreasen
Tlf: 86 53 13 81

Ulla Møller
Tlf: 29 82 87 00

Organist
Peter Emil Ryom
peterryom@gmail.com

Gudstjenesteliste 

Kirkebilen 
kører til alle 

gudstjenester.   
Kontakt  

Send Erik, 
Taxa på tlf.: 
40 94 94 23 
Kirkebilen 

skal bestilles 
senest dagen 
inden, man 
ønsker at 

benytte den.

Anna Sofie 
Andersen har 
tjenesten hvor 
intet andet 
er anført.

Die Herren U2 koncert i Hatting Kirke

Måske har du hørt dem allerede, ellers er chancen der nu…
Den 24. oktober kommer U2 kopibandet ”Die Herren” og gi-
ver koncert i Hatting Kirke kl. 19.00



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

info@vangsbageri.dk
se os på facebook.com/vangsbageriNY
T

HATTINGGAARD@GMAIL.COM
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Af: Gitte Gravesen
Hatting Byfest

Generelt
- Det muntre køkken (porcelæns 
smadring)
- Dåsekast
-  Krolf
- Tip en 13´er
- Køretøjs udsmyknings konkurrence
- Flødebollemaskine
- Tombola

Markedsdag
På pladsen vil der være markedsdag 
i tidsrummet fra kl. 11-16. Der er 
mulighed for at købe en stand til 300 kr. 
som er 2,5 x 2,5 meter Standen kan købes 
på hattingif.dk .

For mere info kontakt hifhatting@gmail.
com eller på telefon 2073 1748.

10-kamp
Til Hatting Byfest 2013 vil der igen være 
10-kamp, som i år vil være holdkamp 
med 9 discipliner bestående af 

- Samarbejdsski
- Trillebør med ringridning (man møder 
med udsmykket trillebør til optoget fra 
hatting Centret.)
- Fiske konkurrence
- Håndbold skud konkurrence
- Fodbold skud konkurrence
- Vandballon kast
- Kondicykel
- Kims leg
- Måle og veje konkurrence

Dette er den foreløbige plan med for-
behold for ændringer. Tilmeldingsfrist 

Hatting Byfest
Årets byfest finder sted den 7. september 2013

tilgår senere så hold øje med postkassen, 
plakater o.lign i Hatting.
Holdene skal bestå af minimum 4 perso-
ner, der er ikke noget loft for hold stør-
relse, og ingen krav om alder eller køn 
på holdene.
Det vindende hold vil modtage vandre 
pokal med indgravering af holdnavn.

Børnedyrskue
Kom og få bedømt dit kæledyr mellem 
kl 13.00 og 14.00! Om du har en 
myrefarm, marsvin, hest eller hund – 

alle dyr vil blive bedømt af de retfærdige 
dommere.

I bedømmelsen indgår, hvad du ved 
og kan fortælle om dit dyr, og hvor 
velpasset og velplejet dyret der. 
Der vil være diplomer til alle.
Tilmelding nødvendig – tilmeldingsskema 
kommer senere.
Vi glæder os til at se jer!
Mange hilsner, Dyrskueudvalget

NB: Klovbærende dyr kan desværre ikke 
deltage i udstillingen

Af: Sisse Liisborg Christiansen
Super Brugsens bestyrelse

Søndag d.19 februar inviterede vi igen 
til Brugsens årlige fastelavnsfest. Ca.100 
børn og forældre hyggede sig med 
tøndeslagning i et par timer, hvor der 
blev ”ofret” 4 tønder. Fastelavnsfesten 
sluttede som altid med fastelavnsboller, 

slik, flødeboller, kaffe og en lille en til 
de voksne, der havde lyst. Som altid var 
der mange sjove udklædninger og efter-
følgende er nogle af disse præsenteret 
på en flip-over i butikken. En sjov idé 
som både børn og foeældre/bedsteforæl-
dre har hygget sig med.
Med venlig hilsen Bestyrelsen i Super 
Brugsen.

Fastelavn i brugsen
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Kalender for aktiviteter i Hatting 
 
 
 
Søndag, 2. juni 
09:30 
Gudstjeneste 
 
Onsdag, 5. juni 
19:00 
Sommerfolkedans 
 
Søndag, 9. juni 
09:30 
Gudstjeneste 
 
Tirsdag, 11. juni 
19:00 
Banko 
 
Onsdag, 12. juni 
13:30 
Tøjsalg 
 
Søndag, 16. juni 
11:00 
Gudstjeneste 
 
Tirsdag, 18. juni 
10:00 
Kulturfestival 
 
Onsdag, 19. juni 
19:00 
Sommerfolkedans 
 
Søndag, 23. juni 
09:30 
Gudstjeneste 
 
Tirsdag, 25. juni 
19:00 
Sommerfest 
 
Søndag, 30. juni 
19:00 
Gudstjeneste 
 
Søndag, 7. juli 
09:30 
Gudstjeneste 
 
Søndag, 14. juli 
09:30 
Gudstjeneste 
 
Søndag, 21. juli 
09:30 
Gudstjeneste 
 

Søndag, 28. juli 
09:30 
Gudstjeneste i Tamdrup 
 
Søndag, 4. august 
11:00 
Gudstjeneste 
 
Søndag, 11. august 
09:30 
Gudstjeneste i Tamdrup 
 
Søndag, 18. august 
09:30 
Gudstjeneste 
 
Fredag, 23. august 
Hele dagen 
Udflugt - Lokalhistorisk forening 
 
Søndag, 25. august 
19:00 
Gudstjeneste 
 
Tirsdag, 27. august 
18:30 
Sved for en sag 
 
Søndag, 1. september  
09:00 
Badminton - tilmelding 
11:00 
Gudstjeneste 
 
Mandag, 2. september  
Hele dagen 
Gymnastik - sæsonstart 
Hele dagen 
Sæsonstart - Håndbold 
 
Lørdag, 7. september 
Hele dagen 
Byfest 
11:00 
Byfestgudstjeneste 
17:00 
Grill fest ved SuperBrugsen 
 
Søndag, 8. september 
09:30 
Gudstjeneste i Tamdrup 
 
Søndag, 15. september 
11:00 
Gudstjeneste 
 
Onsdag, 18. september 
18:00 
Fællesspisning i Forsamlingshuset 
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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

Fællesspisning 2013
Fællesspisning i Hatting Forsamlingshus onsdag d. 
18.9.2013. Kl. 18-20.30
Pris kr. 65 for voksne og kr. 35 for børn.
Der kan købes billetter hos Bageren d. 9. og 11.sep-
tember 2013

Af Hans Jørgen Jensen
Borgerforeningn

Det var den 1.marts. Næsten 100 senio-
rer var mødt op, og forsamlingshuset 
summede af glade og festlige seniorer 
hele aftenen. 
Borgerforeningen havde lovet god gam-
meldaws mad. Lige som hjemme ved 
mor. Madmor havde sving i det hele, 
krydret med humør og røde kinder. 
Først gode fyldige tarteletter, - flere af 
dem næste gang.
Så forloren hare med velsmagende so-
lide stykker så store som en fodsål og alt 
det, der hører sig til, også den gaffelven-
lige sovs. 
Derefter jordmoderkaffe - man ved jo 
aldrig hvor længe det varer - med kager 
nede fra Kirsten og Jørn. 
Imens spillede Stafetten fra Ølholm 
velkendte og iørefaldende musik, det 

var næsten ligesom giro 413. Et 9 mands 
harmonikaorkester, 
de 2 af dem var da fra Hatting nemlig 
lille Birte nede fra bageren og fodnusser 
Marianne Præcius.
Efter spisningen brød fællessangen løs. 
Det må være mange år siden de gamle 
vægge i forsamlingshuset har hørt så 
meget sang og musik.
Der blev sunget om de ”Atten svaner”, 
”Den lille pige i flade sko”, ”Gid du var 
i Skanderborg” og mange flere, så selve-
ste Johnny Reimar 
må have ønsket at være med. 
Så blev der danset og vrikket Boogie 
Woogie, selv om det knirkede her og 
der. Et par svingom blev det også til, 
inden en festlig og glad aften 
sluttede med ”Skull gammel ven-
skab.....”. 

Sådan en aften må gerne gentages.

Seniorhygge 
Seniorhygge i forsamlingshuset stor succes

Foto’s Hans Jørgen Jensen
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Af: Margit Winther
Skoleleder

Hattingskolen – den lokale skole er en 
skole for alle, men ikke for alt.

Hattingbladet lever videre, tillykke til 
alle i Hatting. Bladet er jo en enestående 
mulighed for at komme til orde et sted, 
hvor det bliver set af rigtig mange Hat-
tingborgere. Selv må jeg erkende, at jeg 
ikke er god til at huske det, pludselig 
er der deadline, og så…… må det blive 
næste gang. Heldigvis var der denne 
gang én, som skubbede på og mindede 
mig om det. Tak for det. For selvfølgelig 
skal skolen bidrage med indhold i bla-
det.

Ligesom bladet er for alle i Hatting, 
er skolen det også. Først og fremmest 
selvfølgelig for alle skolebørnene, som 
bor i området og naturligt hører til på 
skolen. Der tales i tiden meget om inklu-
sion. At inkludere betyder at lukke ind. 
Det modsatte, at ekskludere, betyder at 
lukke ude. På skolen anstrenger vi os for 
at være inkluderende, så alle børn i Hat-
ting kan opleve skolen som et godt sted 
at lære og at være.  Vi modtager også 
med åbent sind elever fra andre områ-
der. For at lykkes med det har vi brug 
for opbakning fra og samarbejde med 
forældrene. Og heldigvis har vi gode og 
engagerede forældre, der møder op, når 
vi kalder, og er villige til at give en hånd 
med, når vi har brug for det. For skolen 

er også for forældrene.
Den 16. januar havde forældrebesty-

relsen fra Solstrålen og skolebestyrelsen 
sammen engageret psykolog og fore-
dragsholder Jens Andersen, som talte 
om inklusion og forældrerollen. Selv om 
der var plads til endnu flere, var vi glade 
for, at så mange valgte at bruge en aften 
på skolen for at høre foredraget , og  jeg 
er sikker på, at de, der mødte op, syntes 
de fik noget med derfra. De to bestyrel-
ser arbejder for tiden på et debatmøde 
om emnet, som skal finde sted i starten 
af næste skoleår. Vi håber, at rigtig man-
ge har lyst til at deltage i det.

At skolens udearealer bruges om 
aftenen og i weekenden, ser vi som et 
aktiv. Når man en sen eftermiddag ser 
forældre, der bruger området til motion 
og træning, er det jo ren fornøjelse. Når 

bålhytten   bliver  brugt af børnehaven i 
løbet af dagen og af idrætsudøvere om 
aftenen, er det ren fornøjelse. Når bmx-
banen bliver brugt af friske drenge om 
eftermiddagen, er det ren fornøjelse. Og 
sådan kunne jeg blive ved.

For skolen er for alle, der kan finde 
glæde i at bruge den.

Men når der øves hærværk mod 
cykler, der står natten over på skolen, 
eller sågar i løbet af skoledagen, eller 
når der efterlades knuste flasker eller 
tomme dåser, som børnene kan komme 
til skade på, er det ikke ren fornøjelse. Så 
har vi nået grænsen for, hvad skolen kan 
og skal rumme!

Jeg håber, med dette opråb, at få Hat-
tingborgernes hjælp til at passe på vores 
skole og de effekter der er på skolen, til 
glæde og gavn for alle i Hatting!

Hattingskolen

Af: Palle Olesen
Uddeler i Super Brugsen Hatting

Nyt i SuperBrugsen Hatting 
Nu kan der afhentes pakker fra postdanmark i SuperBrugsen 
hatting i hele Brugsens Åbningstid  9,00 til 19.00 alle dage .
Der kan også afsendes pakker alle hverdage, som skal være 
afleveret senest kl. 17,30 . Pakke labels, frimærker samt pakke-
emballage  kan købes i kassen 
Vi ser frem til at også kunne tilbyde dennne service fremover 
for vores kunder

Postbutik i Brugsen

www.amalielund.dk
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Hver mandag 
Kl. 9.30-11.30
EDB for øvede v/Hans Johansen og Bent Schack-Nielsen 
Start 26/8
Kl. 10.30
Gymnastik og sang i caféen  
v/ Agnes og Edith.  
Slut 24/6 og starter igen 19/8
Kl. 12.00-14.00
EDB for let øvede v/Aase Thyssen og Kristian Korsholm 
Start 26/8 
Kl. 12.45 - 14.30
En tur på løbebåndet i motionslokalet med Erik 
Bjerring 
Slut 24/6 og starter igen 5/8
Kl. 14.00 
Keramik v/Oda Petersen   
Start 2/9
Kl. 14.30-16.30
EDB for øvede v/Aase Thyssen og Kristian Korsholm 
Start 26/8
Kl. 18.30
Syning og hygge med Edith P. og Inge E. 
Start 2/9 og slutter 25/11

Hver tirsdag 
Kl. 10.30-11.30
Fællessang v/Edith Eriksen eller Marie Bie 
Slut 11/6 og starter igen 6/8
Kl. 13.00-15.00
Billard v/Vagn Madsen 
Slut 25/6 og starter igen 6/8
Kl. 13.00-13.45
”Frisk motion” v/fysioterapeut Mariann 
Slut 25/6 og starter samtidig med opstart gymnastik

Hver onsdag  
Kl. 9.30-11.30
Billedbehandling v/Hans Johansen og Kristian Korsholm 
Start 28/8
Kl. 10.00
Håndarbejde v/Else Larsen 
Slut 26/6 og starter igen 7/8
Kl. 10.00-12.00
Træværkstedet er åbent v/Åge Præcius 
Slut 26/6 og starter igen 7/8

12.00-14.00
EDB for let øvede v/Hans Johansen og
Helge Simmelsgaard
Start 28/8
13.30-15.00
20 kŕ s pakkebanko v/Ellen Bertelsen og Elin Engstrøm 
(OBS kun i lige uger) 
Start 7/8
13.00-15.00
Kortspil v/Ulla Bækgaard i cafeen (OBS kun i ulige 
uger) 
Start 14/8
13.30-15.00
Petanque v/Helge Simmelsgård og Kristian Korsholm 
Slut 26/6, starter igen 14/8 og slutter 9/10
15.00-17.00
Petanque v/Helge Simmelsgård og Kristian Korsholm 
Slut 26/6, starter igen 14/8 og slutter 9/10
14.30-16.30
EDB for begyndere v/Grethe Lauersen og Helge 
Simmelsgaard 
Start 28/8

Hver torsdag
Kl 09.00-11.00
EDB for let øvede v/Peter Rabjerg, Ole Jensen og 
Grethe Laursen 
Start 29/8
 

Kl 10.00-11.00
En tur på løbebåndet i motionslokalet v/Erik Bjerring 
Slut 27/6  og starter igen 8/8
Kl. 10.15-11.30
Litteraturgruppe v/Bent  
Slut 27/6  og starter igen 8/8
Kl. 13.00-15.00
EDB for øvede v/Mogens Bechmann og Jens Jørgen 
Andersen 
Start 29/8
Kl. 9.30-11.30 
Den sidste torsdag i hver måned er der strikning til 
Aktion Børnehjælp v/ Ellen Bertelsen. 
Start 29/8

Hatting Centrets faste aktiviteter

Værd at vide
Med forbehold for 
ændringer. Evt. 

spørgsmål kan ske 
til aktiviteten på 

Hatting Centret på 
Tlf. 24 95 90 33

August

Tirsdag d. 20 august kl. 13.30
Gudstjeneste ved Sognepræst Anna Sofie Andersen.
Efter Gudstjenesten er der kirkekaffe.
  
Tirsdag d. 27 august kl. 13.30
Åben hus. Fra kl. 13.30-14.30 er der mulighed for at gå 
rundt og se de forskellige aktiviteter huset kan tilbyde. 
Kl. 14.30 er der kaffe hvor  aktiviteten er vært.

September

Tirsdag d. 10 kl. 19.00
Bankospil ved Centerrådet

Lørdag d. 14 kl. 10.00-14.00
Hatting Centrets loppemarked

Tirsdag d. 17 september kl. 13.30
Gudstjeneste ved Sognepræst Anna Sofie Andersen.
Efter Gudstjenesten er der kirkekaffe.

Tirsdag d. 24 kl. 13.30
Modeopvisning ved Smartex

Onsdag den 25 kl. 13.30 
Salg af lingeri ved Femina butik fra Horsens

Oktober

Tirsdag d. 8 kl. 19.00
Banko ved centerrådet

Torsdag d. 10 kl. 12.00
Hatting Centrets Løvfaldsfest

Tirsdag d. 22 kl. 13.30
Gudstjeneste ved Sognepræst Anna Sofie Andersen.
Efter Gudstjenesten er der kirkekaffe.

Tirsdag d. 29 kl. 10.00
Temadag ved Hans Christian Mejdahl 

November

Tirsdag d. 12 kl. 19.00
Banko ved centerrådet

Tirsdag d. 19 kl. 13.30
Gudstjeneste ved Sognepræst Anna Sofie Andersen.
Efter Gudstjenesten er der kirkekaffe.

Lørdag d. 30 kl.10.00-14.00 
Hatting Centrets julemarked

December

Tirsdag d. 3 kl. 12.00
Hatting Centrets julefrokost

Tirsdag d. 10 kl. 19.00
Jule banko ved centerrådet

Tirsdag d. 17 kl. 13.30
Julekoncert

Mandag d. 23 kl. 13.30
Julegudstjeneste ved Sognepræst Anna Sofie Andersen.
 Efter Gudstjenesten er der kirkekaffe.

Hatting Centrets arrangementer August – december 2013

Kystens Perle
Lovbyvej 31 . 8700 Horsens

Tlf. 75 61 31 01
www.kystens-perle.dk
www.123hjemmeside.dk/kystensperle2
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Af: Kirsten Høllsberg Wilkens
Aktivitetsmedarbejder

Er du pensionist eller efterlønner?
-og har du brug for at blive mere fortro-
lig med din computer?
Så er det måske en idé at melde dig til et 
kursus i Datastuen på Hattingcentret
Vi hjælper med:

1. Tekstbehandling (Word)
2. E-mail
3. Nem ID og e-boks 
4. borger.dk og netbank

Vi starter efter sommerferien i uge 35 
med 2 timer/uge i 14 uger frem til be-
gyndelsen af december.
Pris for at deltage: 150 kr. 
Hvis det har din interesse bedes du til-
melde dig snarest muligt
til Hans Johansen, tlf. 20 29 02 31, e-mail: 
inhajohansen@gmail.com
Vi har siden nytår haft ca. 75 kursister for-
delt på 8 hold, som er blevet ”betjent” af 10 
frivillige vejledere. Vi tilstræber at være 2-3 
vejledere på hvert hold. Hvert hold består af 
op til 11 deltagere.

NYT
Som noget nyt vil vi fra uge 35 tilbyde 
byens pensionister/efterlønnere ”IT-
café” hver tirsdag kl. 09.00-10.00, hvor 
man kan komme med spørgsmål vedrø-
rende brug af computer, internetadgang 
og e-mail. Tilbuddet gælder også inte-
resserede, der ikke er tilmeldt et hold i 
Datastuen 
(Datastuen findes i kælderen på Hat-
tingcentret, Smedebakken 1)

Hatting Centrets arrangementer August – december 2013

Datastuen 
på Hatting-
centret

Horsensegnens 
Kulturfestival 

 
Mandag den 17. juni til fredag den 21. juni 

  
Billetsalg på alle fem centre kl. 10.00-12.00: 

Mandag d. 6. maj, tirsdag d. 14. maj, onsdag d. 
22. maj, torsdag d. 30. maj og fredag d. 7. juni. 

 

Underholdningen på de forskellige centre: 
 
Mandag den 17. juni på Egebakken, Egebjergvej 148B, Egebjerg. 

Kl. 9.30: Åbningstale v. Ellen T. Schmidt. – Brædstrup Seniorkor og 
 Bakkekoret fra Egebakken synger.  
Kl. 10.00: Foredrag om Afghanistan v. Ruth Brik Christensen.  
Kl. 14.00: Musikalsk underholdning v. Lasse og Mathilde. 

 
Tirsdag den 18. juni på Hatting-Centret, Smedebakken 1, Hatting. 

Kl. 10.00: Foredrag om mennesker og livsglæde v. Jytte Drejer.  
Kl. 14.00: Trylleri v. Steen Pegani. – Sara og Niels Jørgen Tranberg 
 synger wiener- og operettesange. 

 
Onsdag den 19. juni på Søndergården, Søndergade 41, Brædstrup. 

Kl. 10.00: Musikalsk foredrag v. Flemming Både med viser og historier  
 om Sigfred Pedersen.  
Kl. 14.00: Musikalsk underholdning v. Neighbours: Helge Engelbrecht  
 og Tommy Rasmussen. 

 
Torsdag den 20. juni på Tamdrup-Centret, Silkeborgvej 245, Lund. 

Kl. 10.00: Aktiviteter v. DGI Horsens. Vælg mellem petanque, krolf  
 og skattejagt.  
Kl. 14.00: Musikalsk underholdning v. Benny Holst. 

 
Fredag den 21. juni på Birkebo, Vestbirkvej 3, Østbirk. 

Kl. 18.00: Tyrolerfestmiddag m. pianisten Thommy,  
 Skanderborg Amatørteater kommer med festlige indslag  
 og efter middagen spiller De lystige Tyrolere op til dans.  
Kl. 23.00: Aftenen og festivalugen slutter med fyrværkeri over Østbirk. 

 
Billetpris: Partout-billet mandag-torsdag 150,- kr. Dagsbillet 100,- kr.  

 Fredagsbillet inkl. middag 150,- kr.  
Mad og drikke kan købes i cafeerne på alle centrene. – Hvis du ikke selv har 
mulighed for transport, kan du kontakte dit lokale aktivitetscenter. 



• 20 •HattingBladet Juni 2013 • nr. 2

Hatting Idrætsforening

Hovedformand
Morten Hald
Tlf: 22 19 55 08
mrhald@stofanet.dk

Næstformand
Peter Kai
Tlf: 30 32 55 53
peter.kai67@gmail.com

Kasserer
Jens Otto Tinghuus
Tlf: 20 82 99 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: 22 12 19 97
bcpo@mail1.stofanet.dk

Fodbold (ungdom)
Jens Jensen 
Tlf: 40 21 69 00
jen@nybolig.dk

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

Gymnastik
Line Læsøe
Tlf: 20 73 17 48
line.laesoee@gmail.com

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

Nyt år
Af: Hovedbestyrelsen
Hatting IF

Så kom foråret… og dermed starten på det 
”nye år” i HIF. Et år starter som altid med en 
generalforsamling. Vel overstået, hvor ting 
blev diskuteret i en god tone. Vores kasser 
Jens Otto Tinghus og Næst formand Peter Kai 
blev genvalgt for en 2 årig periode. På trods af 
at dette valg foregik uden den store dramatik, 
kom det frem at der mangles frivillige i støt-
teforeningen. Der er ikke mange der er villige 
til at bruge deres fritid i klubhuset – Med det 
resultat, at klubhuset ikke har meget åbent.

Jeg foreslår at vi sammen i Hatting får 
vendt denne spiral, således der kan være 

mere åbent i klubhuset. Til glæder for både 
HIF og idrætsudøvere. Har i lyst til at give et 
”nap” med, så kontakt støtteforeningen – De 
vil være yderst glade for flere kræfter. 

Et fast punkt på generalforsamlingen er 
valget til årets leder i HIF. Jeg har skrevet 
det før, og kommer til det igen: ”årets leder 
er stjernen der lyser klarest blandt de øvrige 
stjerner”

Årets leder blev Kurt skov, indstillet af fod-
bold ungdom. Læs mere om dette i artiklen 
»Årets Leder« nedenfor.

Slutteligt vil jeg minde alle på at vi går mod 
lysere og varmere tider. Vil skal efter vinterhi-
et ud og bruge vores kroppe. Kom ned i vores 
fælles klub og brug den.

Af: Jens Jensen
Formand Hatting-Torsted Fodboldungdom

Årets Leder
Kurt er en mangeårig ildsjæl i Hatting-Tor-
sted Fodboldungdom og har gennem 11-12 
år bidraget væsentligt til at Fodboldungdom i 
dag har et rekordstort antal medlemmer.

Kurt har haft mange opgaver i klubben 
og særdeles pigerne har nydt godt af Kurts 
store lyst til at gøre det sjovt og attraktivt at 
spille fodbold i Hatting-Torsted, hvilket har 
været medvirkende til at klubben i 2010 blev 
kåret til Årets Klub ved Sportsaward i Forum 
Horsens og i 2012 til Årets Børnefodboldklub 
kåret af DBU Jylland region 3.

Kurt er ildsjælen, som har været aktiv både 
på grønsværen som træner, sportschef for 
pigeafdelingen og som aktiv i bestyrelsesar-
bejdet.

Som sportschef har Kurt været primus mo-
tor for bl.a klubbens populære fodboldskoler 
i 2 uger i skolernes sommerferie og som hvert 
år har deltagelse af knap 200 børn og for Pige-
raketten, som har været afholdt i en årrække 
til glæde for en masse pigefodboldspillere.

Et af Kurts store projekter har været i klu-
budviklingsudvalget, som gennem et par år 

har arbejdet med at skabe overblik over alle 
klubbens opgaver og for hver opgave fået styr 
på hvem den ansvarlige er. I dag er således en 
ansvarlig for hver – stor som lille – opgave i 
klubben.

Mange opgaver har haft Kurt interesse og 
bl.a puslespillet med at få haltimefordeling og 
banefordeling til at gå op i en højere enhed er 
dygtigt forhandlet på plads – mange gange.

Klubbens store indefodboldstævne, Han-
sen / Nissen Cup er Kurt også er en af tov-
holderne på. Et stævne som år efter har re-
kordtilmelding og som senest havde 239 hold 
som deltagere, som spillede i 4 haller, 4 dage 
mellem jul og nytår.

Kurt har fra årsskiftet bedt om en velfor-
tjent pause fra de mange opgaver, som han 
har været involveret i. 

En undtagelse fra pausen er dog trænerjob-
bet for U13 pigerne, hvor Kurts datter Pernille 
og hendes veninder spiller.

Der skal lyde en stor tak til Kurt for den 
store indsats gennem årene og vi håber på et 
snarligt på gensyn og at familien med fru Ma-
rianne og pigerne Pernille og Rikke vil nyde 
at have ham lidt med hjemme end vanligt. 

Tak for indsatsen Kurt – og på forhåbentlig 
gensyn.
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Holdfoto fra sidste års tur

Af: Willy Sewerin
Kasserer i Hatting Folkedans

Der skal fejres 50 års jubilæum i år. Vi 
er igen i år den eneste gruppe fra Dan-
mark. Der deltager ca. 200 grupper, som 
kommer fra ca. 30 lande fra Europa, i alt 
ca. 4.500 

Det er igen i år vores danseleder  
Anchen Sørensen, som står for opvis-
ningsdansene.

Europeaden afholdes i 
Tyskland i byen Gotha 
i Thüringen.

Musikken spilles igen af vores spille-
mænd Olav og Bjarne Pedersen.

Vi starter turen med 2 overnatninger 
Wernigerode, som er en af Harzens 
smukkeste byer – en meget flot by med 
masser af seværdigheder, velholdte 
bindingsværksbygninger, charmerende 
torv med rådhus som i en eventyrfortæl-
ling.

Hotellet ligger i hjertet af denne 
smukke by, dette 4 stjernet luksus hotel 
har store veludstyrede værelser med 
det hele. Forplejningen er også helt i 
top, med stor morgenbuffet og en dejlig 
aftenbuffet.

Vi skal opleve meget af Harzens 
seværdigheder inden vi om onsdagen 
kører til Gotha hvor vi tilmelder os til 
Europeaden sidst på eftermiddagen.

Europæade-jubilæum 
Vi deltager med 38 deltagere fra den 15. til 22. juli 2013

Sæsonafslutning 2012/2013
Vi afholdte vores sæsonafslutning 
mandag den 25. marts i 
Hatting Forsamlingshus
Vi startede med sild og 
smørrebrød og senere kaffe/te
Det var en hyggelig og god 
afslutning med sang og dans.
Vi går nu stavgang/gåture hver 
mandag indtil vi starter ny sæson. 

Sommerfolkedans
Onsdag den 5. juni i Torsted 
skolens festsal kl. 19.00 til 21.30
Onsdag den 19. juni i Torsted 
skolens festsal kl. 19.00 til 21.30

Bestyrelsen
 
Formand
Inga Kristensen
Tlf: 75 65 94 04
kik@pc.dk
Næstformand
Käthe Christensen
Tlf: 75 65 02 69
marsvej 60@hotmail.com
Kasserer
Willy Sewerin
Tlf: 75 65 36 92
willysewerin@profibermail.dk
Medlem
Christian Hartvigsen
Tlf: 75 64 28 97      
a.c.hartvigsen@stofanet.dk       
Medlem
Alice Mikkelsen
Tlf: 75 69 10 69
njkskov@stofanet.dk

Folkedans

Fodboldafslutning forår 2013
Der er fodboldafslutning i Hatting-Torsted 
Fodboldungdom på Torsted stadion, lørdag, 
den 22. juni.
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Gymnastik

Line Juul
Formand for Gymnastik

Gymnastiksæsonen 2012/13 sluttede i 
midten af marts med et brag af en af-
slutning i form af opvisninger både til 
Børnestævnet på Flemming efterskole 
og til vores egen gymnastik-opvisning 
søndag d.10. marts her oppe i hallen. Til 
Børnestævnet repræsenterede 5 hold 
Hatting gymnastik og de lavede alle en 
meget flot opvisning. 
Til vores egen lokalopvisning havde vi 
som altid en fantastisk dag og det var 
med stor stolthed, at vi kunne byde 
velkommen til 10 ud af 12 hold, som 
ønskede at deltage i opvisningen. Efter 
indmarchen lavede alle hold en fælles 
opvarmning, som en af vores springin-
struktører havde taget initiativ til. Det 
var en rigtig god start på opvisningen 
for gymnasterne og en sjov start for 
publikum. Vores ”toastmaster” guidede 
publikum gennem dagen og alle gym-
naster og instruktører og hjælpeinstruk-
tører gjorde en fantastisk indsats.
I stedet for et gæstehold til opvisningen, 
havde vi i bestyrelsen i år prioriteret 
at afholde en Salto-event, som skulle 
være en del af økonomisk indsamling 
og bidrag til vores investering af en 
ny springbane. Det foregik således, at 
gymnasterne inden opvisningen skulle 
finde private sponsorer, som ville bi-
drage med et beløb pr salto. Til selve 
Salto-eventen var gymnasterne delt op 
i hold og skulle lave så mange saltoer 
de kunne nå på 2 min. De mindste børn 
lavede dog koldbøtter. Det summede af 
begejstring og fest i hallen. Salto-eventen 
har vist sig at blive en stor succes, både 
hvad angår indsamling af sponsorater 
og selve Eventen var både meget stem-
ningsfuld og hektisk, for springholdene 
og modtagerne til saltoerne arbejdede 
på højtryk. Der blev uddelt præmier til 

det hold som lavede flest saltoer, der 
blev faktisk lavet 100 saltoer på 2 min ! 
Og der blev uddelt præmie til det hold 
som havde fået flest sponsorater, og 
det blev 5.488 kr. Alt i alt fik vi indtjent 

15.771 kr. Meget FLOT ! vi vil gerne sige 
mange tak til alle de lokale sponsorer 
som har gjort denne succes mulig. TAK 
!!!
For at en opvisning skal blive en suc-
ces, er det vigtigt med hjælpere, som vi 
gerne vil sige tak til. Ikke mindst vores 
”redskabs-mænd”, som sørgede for at 
redskaberne kom fra gymnastiksalen til 
hallen, samt frem og tilbage på gulvet 
under opvisningen. Tak til vores velta-
lende speaker, vores ivrige fotograf og 
alle de frivillige der lige giver en hånd 
med. 
Vi vil gerne endnu engang sige stor tak 
til alle vore instruktører, hjælpeinstruk-
tører og vores aktive gymnaster, for 
en fantastisk opvisningsdag og en god 
sæson
Vi er i Gymnastikbestyrelsen allerede i 
fuld gang med at tilrette næste sæson, 
hvilket allerede byder på mange udfor-

dringer og begivenheder, af den gode 
slags !! Vi gør os igen meget umage 
for, at udbyde hold til alle og gøre 
plads til alle!Som noget nyt har Hat-
ting IF oprettet en

Nyt Fra Gymnastik
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Gymnastik

     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

hjemmeside: www.hattingif.dk
Gå på hjemmesiden og check alle for-
eningerne og se billeder på det flotte 
billedgalleri.
En del af nyheden består også i at Hat-
ting IF har købt et online tilmeldings- og 
betalingssystem (Conventus). Vores nye 
program for 2013/14 vil blive lagt på 
Hatting IF´s hjemmeside inden sommer 
og fra 1.8.2013 vil tilmeldingssystemet 
for Gymnastik blive aktiveret, og der-
med give mulighed for at tilmelde sig 
holdene inden sæsonstart. Vi glæder os 
rigtig meget til at komme i gang med 
Conventus for alvor og de mange funk-
tionaliteten som det afstedkommer. Og 
ikke mindst Hatting IF´s hjemmeside !!

Rigtig god sommer til alle.                       

Din annonce her?

Kontakt venligst

annoncer@hattingbladet.dk
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Håndbold

Af: Anita Ludvigsen
Hatting IF Håndbold

Hurtige opløb, fløjindløb, op med hæn-
derne, var de 3 nøgleord der blev mest 
brugt på banen, da U-10 pigerne drog til 
pokalstævne i Flensborg d. 6. og 7. april 
2013. 

DHK pokalstævnet i Flensborg var 
i år den 31. udgave af stævnet. I alt 88 
hold fra 14 klubber i Danmark, ca 1000 
spillere, deltog i stævnet. U-10 og U-16 
pigerne fra Hatting håndboldklub var 
blandt deltagerne.

Som kommende træner for U- 10 
pigerne efter sommerferien, var jeg en 
af de heldige der fik lov til at deltage 
sammen med pigernes nuværende 
trænere Nanna Landrock og Maibritt 
Nielsen.

Turen startede med at vi mødes ved 
Hattinghallen fredag aften. U-10 pigerne 
havde fuld oppakning med sovepo-
ser og liggeunderlag under armen, og 
pigernes forældre stod ihærdigt og 
vinkede farvel til pigerne ved bussen. 
Håndboldgejsten blev derefter hurtigt 
indtaget med store forventninger til en 
uforglemmelig håndboldtur med kam-
meraterne.

Lørdag morgen i  Flensborg startede 
tidligt, håndboldtaskerne med sportstøj 

blev pakket og ca 5 kampe om dagen 
skulle spilles og vindes af 14 seje hånd-
boldtøser.

Under kampene blev der heppet, støt-
tet og klappet af medspillere på sidelin-
jen, og når kampene blev vundet var det 
om, at blive samlet i en stor rundkreds 
på banen og RÅBE ”hvem var det der 
vandt i dag, det var dem fra Hatting af”. 
Her var glæden i pigernes ansigter ikke 
til at tage fejl af.

Efter lørdagens kampe var spillet, 
skulle pigerne videre med bus til fælles-
spisning ved ”Sportland”, hvor pigerne 
kunne få stillet sulten ovenpå dagens 
kampe. Efter maden var der opsat for-
hindringsbaner, tombolaer, ansigtsma-
ling, airtrackmåtter osv, som pigerne 
og de andre håndbolddeltagere kunne 
muntre sig med inden soveposerne 
skulle indtages.

Søndag morgen startede med tidlig 
vækning kl 04.50, da pigerne skulle spil-
le dagens første kamp kl 8. Her skulle 

der så forinden pakkes luftmadrasser, 
sportstasker, smøres madpakker og 
spise morgenmad, inden bussen skulle 
nås ud til hallen.

Søndagen startede ud med sejr til 
pigerne, og selv om dagen bestod af 
vundne, såvel som tabte kampe, så var 
gejsten alligevel i top, og det var tydeligt 
at se, hvordan opbakningen til hinanden 
som medspillere skinnede igennem til 
vundne, såvel som tabte kampe.

Selv om Hattings U-10 piger ikke 
kvalificerede sig til A-finalerne søndag, 
så var der ingen tvivl om, at pigernes 
samvær, engagement og kampånd var 
det vigtigste under alle weekendens 
kampe.

Søndag eftermiddag var det slut, og 
en busfuld glade og trætte håndbold-

piger, såvel som trænere, kørte retur til 
Hatting hallen med en oplevelse rigere.

Som kommende træner for U-10 pi-
gerne med opstart efter sommerferien, 
glæder jeg mig til at få fornøjelsen af at 
dele nye og spændende oplevelser med 
pigerne i 2013 og 2014. Her skal vi selv-
følgelig spille en masse håndbold, og 
hvor det skal være sjovt at spille hånd-
bold med sine kammerater.

Vi ses efter sommerferien, hvor vi får 
travlt med at finde sponsorer så vi alle 
kan få spillertrøjer på.

Af: Karen Marie Brøste
Hatting IF Håndbold

Endnu en sæson er slut med en hyggelig håndbold 
afslutning sammen med U16 og U18, hvor vores fi-
duspokaler blev uddelt.

For U-16 blev det Marlene Wells og for U-18 Cecilie 
Nielsen som fik pokalerne.

Samtidig vil jeg gerne sige tak for en god sæson til 
alle pigerne og Michael, som er min med træner.

Samt som altid tak for en rigtig god tur til Flens-
borg. Håber vi ses til næste sæson.

U-10 pigerne til håndboldstævne i Flensborg

Cecilie Nielsen med pokalen
Marlene Wells med pokalen

Pokaler til pigerne
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Badminton 

Af Ulla Lauridsen
Formand for badminton

Dette års klubmestre blev:                                                                                    
Senior single: Søren Hansen
Senior double: Thomas Andersen og 
Thomas Christensen
Oldboys single: Lars Dencker
Oldboys double: Christian Andersen og 
Henning Rasmussen
Veteran single: Carsten Frederiksen

Vi har i år også afholdt klubmesterskab 

for ungdomsspillere – og efter mange 
hårde dyster fordelt over 3 mandage, 
blev resultatet:
Nr. 1: Jeppe Jenner Jensen
Nr. 2: Tobias Andersen
Nr. 3: Simon Stobberup 
Tillykke til alle vinderne – og tak til alle 
spillere for en god sæson!
Desværre er vores dygtige og inspire-
rende træner – Jan Stobberup – ikke i 
stand til at fortsætte p.g.a. arbejdspres. 
Der skal lyde en stor tak til Jan for ind-
satsen og et held og lykke med arbejdet!

Vi står altså pludselig og mangler en 
ungdomstræner, så hvis du kender en, 
der kunne være egnet og interesseret, 
hører jeg gerne fra dig.
Den nye sæson starter som sædvanlig til 
september. Der er tilmelding i klubhuset 
søndag den 01.09.13 kl. 09.00.
Vi har fået tildelt følgende tider:
Mandag: Kl. 15 – 18
Onsdag:  Kl. 15 – 19 og kl. 19 – 22 (når 
der ikke spilles DGI-fodbold!)
Torsdag: Kl. 15 – 23
På gensyn den 1. september!

Nyt fra badminton.

Af: Bjarne Skjøtt Sørensen
Formand for Håndbold

Nu er sæsonen slut, og det har været en 
aktiv sæson med masser af håndbold i 
Hatting hallen og der har været masser 
af engagerede børn, unge, seniorer og 
trænere. En stor tak til samtlige trænere 
og hjælpere som gør, at det er muligt at 
tilbyde håndbold i Hatting. Uden deres 
store indsats ville dette ikke være mu-
ligt. 

 På senior fronten har vi haft to dame 
hold. Efter oprykning til nytår fastholdt 
det ene hold deres plads i serie 2. Det er 
super godt gået, og derved kan vi også 
tilbyde serie 2 håndbold i Hatting på 
damesiden i næste sæson. Motions da-
merne i Serie 4 endte med at vinde deres 
pulje suverænt med 5 point. Et stort 
tillykke til spillerne og vores træner Bo 
Nielsen for de flotte præstationer.

 Efter påske havde vi fire hold med 
til DHK pokalen i Flensborg. Læs andet 
steds i bladet for en beskrivelse af U10 
pigernes tur som det blev oplevet af en 
forælder og kommende træner. Der er 
blevet udnævnt modtagere af fiduspo-
kalerne for U10/U12 piger.  
 

For U10 blev det Emma Skjøtt Sørensen 
(th.) og for U12 Maria Brogaard (tv.)

Nu er vi igang med planlægningen 
for næste sæson som starter i uge 33 
for alle hold undtagen U6-U7-U8 som 
starter i uge 36. Ja faktisk er der nogle af 
vores ungdoms- og damespillere som 
snører fodboldstøvlerne... og lige tager 
en omgang sommerhåndbold (uden-
dørs). Held og lykke med det ... men 
husk at smarte driblinger er vanskelig 
på en knoldet græsbane.

Følg med i hvornår træningstiderne 
er på idrætsforeningens hjemmeside 

hattingif.dk. Generelt vil jeg opfordre 
alle interesserede til at følge med i, hvad 
der sker på hattingif.dk.

 Hjemmesiden er under opbygning, 
men det vil være en vigtig informati-
onskanal i fremtiden og stedet hvor 
tilmeldningerne til håndbold skal foregå 
for næste sæson.

 Vi forventer at have følgende hold og 
trænere til næste sæon. Der kan komme 
enkelte flere trænere/hjælpetrænere til 
de enkelte hold inden sæson starten. 
U6-U7 - Helene Nygaard
U8 - Line Nicolaisen (ny træner, som 
selv spiller divisionshåndbold i Vejle)
U10 drenge/piger - Sanne Munch Jensen 
og Anita Jensen
U12 piger - Maria Wells og Bjarne Skjøtt 
Sørensen
U14/16 piger - Karen Marie Brøste og 
Michael Nielsen
U18 piger - Karen Marie Brøste og Mi-
chael Nielsen
Senior Damer - Bo Nielsen
 Til slut en stor tak til bestyrelsen, spon-
sorer og forældre for opbakningen i den 
forgangne sæson. Jeres indsats og op-
bakning er en forudsætning for, at der er 
håndbold i Hatting.

Håndbolden i Hatting 2012/13
Håndbold
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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
Gammeltrop
Mandag kl. 16.00-17.30
Seniortrop
Tirsdag kl. 19.00-21.00

Kontaktpersoner
Gruppeleder:
Michael Jacobsen- 20 25 55 98
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:
Peter Rabjerg 
(præsident)
Grethe Laursen 
(vicepræsident)
Connie Jensen 
(sekretær)
Helge Simmelsgaard 
(skatmester)
Ingeborg Pedersen 
(pastpræsident)
Peter Rabjerg
(webmaster)

Af: Anja Ipsen
KFUM Spejderne i Hatting

Spejdere er selvfølgelig altid vindere pr. defini-
tion – de kan arbejde sammen, have det sjovt, og 
finde ud af at løse alle mulige forskellige opga-
ver og udfordringer.

Men Hattingspejderne er nu ekstra meget 
vindere. Først til distrikts-
turneringen i april for 
ulve og bævere, hvor alle 
klarede sig flot – ulvene 
vendte endda hjem med 
den eftertragtede præmie 
for bedste ”Turn Out”.

Turn out betyder, at 
spejderne klarer opgaven 
med godt humør,  fin op-
førsel, og ikke mindst med 
et godt samarbejde. Det er 
faktisk den disciplin, som 
vi i Hatting gruppe sætter 
allerhøjest.

Den  4. maj var det så 
det store Mus-løb, arrange-
ret af Sct. Georgs Gilderne. 
Det var en slags jubilæumsløb i år, da det var 
35. gang, at løbet blev afholdt. Sidste år var vi 
forhindrede i at deltage med alle spejdere, og 
derfor måtte vi desværre aflevere musen, som er 
løbets trofæ.  I år kunne vi stille med ikke min-
dre end tre bæver-familier, tre ulve-bander, og 
to junior-troppe – og sejren var hjemme! Både 
for vores juniorer, hvor begge troppe hentede 

hhv. første og andenplads hjem til Hatting – og 
samlet, hvor vi genvandt musen.

Især vores bævere tillader vi os at være impo-
nerede af: Der er løbende kommet bævere siden 
vi startede op i august, og vi har nu omkring 20 
livlige af slagsen. Mange af dem har ikke været 
spejdere ret længe, og alligevel hørte vi kun 
godt om, hvordan de havde klaret de forskellige 

opgaver. Stor ros til dem!
Hvis du har lyst til at prøve at være spejder 

– eller hvis du har lyst til at prøve at være sam-
men med børn på en aktiv og sjov måde – så er 
du altid meget velkommen til at komme forbi. 
De mindste spejdere, bævere og ulve, er i Spej-
derbyen onsdag kl. 16.30 til 18, og de større spej-
dere kommer kl. 18.15 samme dag.

Hattingspejdere er vinder-spejdere

Af: Kirsten Jørgensen
Peter Dans Vej

Nu er færdiggørelsen af vores kvarter ved at 
være færdiggjort og det bliver virkelig flot.

Der er plantet træer, lavet fortov med græs, 
lagt ny asfalt og de grønne arealer er planeret og 
der er sået nyt græs.

Der er lavet en sti fra Stationsvænget bag om 
husene og ned til Stationsvej og der bliver sat lys 
op langs stien.

Vi håber rigtig mange Hattingborgere vil 
lægge vejen forbi og nyde synet. Men vi håber 
samtidig at I vil hjælpe os med at passe på 
området. Der bliver opsat ”HUNDE I SNOR”-
skilte, høm-hømposer og affaldsspande. Der må 
kun være løse hunde bagved jordvolden.

Vi har endnu 2 ledige byggegrunde og kom-
munen er i gang med arkæologiske udgrav-
ninger til næste etape af udstykningen. Stien er 
belagt med slotsgrus og lamperne er Chr. 4-tal 
- så lidt kongelig har vi da lov at være.

Peter Dans Vej afsluttes & flere grunde modnes
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