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Hygge om
bålet

Sankt Hans samler forskellige generationer

KIRKEN

BYEN

BYFESTEN

Første
udendørs
vielse

Hatting
har
vokseværk

En rigtig
Hatting
pokal

lidt ud over det sædvanlige

HATTING

Vi holder åbent:
MANDAG TIL SØNDAG
9.00 - 19.00

VI KAN TILBYDE:

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

NYT! - Selvrensende vandlås
Nu behøver du ikke rense dit gulvafløb for
hår og gammelt slam. VA godkendt. Nem
montering. Universal til 100-110 mm rustfri
og plastafløb. Se forhanderlisten på:
WWW.EVOLUTIONPARTS.DK

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

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

IndustriServic

e

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

Dit hold i ryggen

IndustriService
Hotline · Partner

75 65 33 99

· Agentur

VAGN PEDERSEN
Værktøjs- og Maskinfabrik a/s

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

ToucheReklame.dk

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

HattingBladet
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Næste nummer
HattingBladet udkommer næste
gang i slutningen af November
2013. Deadline for indlevering
af stof til næste nummer
er søndag 3. november

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!

Hatting vil Hatting
Af Mona Møgelvang
Redaktør af HattingBladet

Alt er som altid i Hatting – eller er det?
Når man læser indlæggene i dette blad,
viser det, at meget er som altid og så alligevel udvikler byen og foreningerne sig,
og tidligere års traditioner bliver taget
op igen, men med små forandringer, og
det positive ved at bo i et samfund som
Hatting er netop, det, at der er plads til
forandringer, samtidig med at det gamle
består.
Det er ikke kun byen og foreningerne,
der forandrer sig, også Kirken ændrer
sig. Det første udendørs bryllup i Hatting har været afholdt, og til Byfesten er
vi alle inviteret med til den første udendørs dåb.
Byfesten er d. 07.09.13, se programmet
på en af siderne i bladet, og det bliver
en sjov dag for hele familien. De fleste
af byens foreninger har gjort et kæmpe
arbejde for at arrangere denne dag, og
det er en fornøjelse at se samarbejdet
mellem os alle på trods af aldersforskel

Find annoncøren
Hvis du hurtigt skal bruge
et telefon-nummer på
en af byens erhvervs
drivende, kan du finde
det på side 27.

og andre forskelligheder, og det meste
af erhvervslivet og nogle af de lokale
kunstnere har sponsoreret flotte præmier. Det viser, at Hatting vil Hatting.
Selve Hatting By forandrer sig også. Den
vokser – og det er glædeligt for os alle.
Flere til at gå i skole og til at benytte sig
af de arrangementer, der bliver tilbudt,
og der sker en masse i løbet af sensommeren og efteråret Sved for en sag, byfest, Die Herren, julefest og meget mere,
så glæd jer allerede nu og hold øje med
kalenderen på www.hattingbladet.dk.
Som nævnt i sidste leder, så modtager vi
gerne indlæg eller forslag til indlæg på
redaktion@hattingbladet.dk, endvidere
vil vi gerne opdatere kalenderen på
hjemmesiden og vi vil gerne, at kalendersiden her i bladet kan hives ud og
hænges op, så et lille hjertesuk til alle er,
husk at sende datoer til os i en særskilt
mail eller dokument, så sørger vi for
resten.
Godt efterår!

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

HattingBladet
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Nicolais dag
I sidste blad fortalte Nicolai fra Brugsen om uddannelsen som
ledertrainee i Coop og hvad han gerne ville i fremtiden. Sidst i
juni var det dagen, hvor han blev fejret af Hatting By. Han fik
et flot 12’tal og det kom os alle til gode, da alt i butikken dermed var sat ned med 12%.

Derudover var der mange forskellige smagsprøver og livlig
aktivitet rundt omkring i butikken.
Rigtig mange var dukket op for at ønske Nicolai tillykke og på
et tidspunkt var Brugsen fyldt til bristepunktet med kunder.
Redaktionen ønsker Nicolai tillykke og held og lykke fremover.

Ovenfor: Nicolai ved bordet med de fine gaver
fra byens borgere og butikker.
Til venstre: Der var friskbagte pandekager til de fremmødte.

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

Tømrermester Arne Jørgensen
Mobil: 41 42 97 50

Tø m r e r • S n e d ke r • Vi n d u e r • Kø k ke n e r
M u r e r • B a d e væ r e l s e r • Fl i s e r • Te r m o g r a ﬁ

Alle former for reparation
Klargøring til syn

Mangler du hjælp
til det hårde arbejde...

Resultatgivende ”trygsager“
både online og offline !

Vi tilbyder:
•
•
•
•
•
•

• Belægning
Aut kloakmester
• Nedbrydning
Kloak
• Gravmaskiner
Jord og vej
• Mini graver mv.
Kloak i det åbne land
Op rensning af søer
Snerydning med gummiged

Vi gør din opgave til en tryg sag !

Aut. Kloakmester

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

Vores kompetencer ligger indenfor
produktion af tryksager, webløsninger,
kommunikation og logistik.

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

Fuglevangsvej 41

8700 Horsens

grafiskforum@grafiskforum.dk

Tlf. 75 61 33 44

www.grafiskforum.dk

Hatting EL
v/Jens Kvorning

en
k
k
i
t
Bu en
er åb
efter
aftale
Hatting EL, Storegade 2, Hatting, 8700 Horsens, tlf. 75 65 31 07

Kirkebakken 47, Hatting

HattingBladet
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Sankt Hans
ved Peter Dans Skov og Hatting Å

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

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.

Igen i år samledes vi en flok Hatting
borgere til en hyggelig Sankt hans aften

Deadlines for de næste udgivelser
03.11.13
26.01.14
27.04.14
27.07.14
26.10.14
Redaktionen opfordrer på det
kraftigste til at disse deadlines
bliver overholdt, således at vi
kan få produceret bladet i tide
til de relevante tilmeldinger,
der skal medtages i bladet.

på græsarealet bag Hattinggaard.
Det er efterhånden blevet en tradition,
at beboerne på Peter Dans Vej mødes
sammen med beboere fra Stationsvej og
Hattinggaard.
Det gode ved vores hyggelige samvær
er, at den er ganske uhøjtidelig. Ingen
båltale eller storslåede arreagementer,
nej bare en hyggelig aften hvor man
kommer som man er. Gammel som ung
og på bedste vis får sunget midsommervisen og kan fordybe sig i det smukke
bål. Samtidig kan man høre åens rislen
og fuglenes fløjten. Dét er nu en skøn
måde, at mødes med folk på.

Hatting Cykelklub
Hatting cykelklub kan kontaktes ved henvendelse til Lars. Hans kontaktoplysninger står
nedenfor
Kontaktperson
Lars Juhl Hansen
Tlf: 20 27 33 75
ljh@nptrucks.dk
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Vangs bageri Hatting er også
startet med at svede...
I flere år har vi bakket op omkring Hatting Meninghedsråds
ide om , at samle penge ind til et rigtig godt projekt . I år, når
Sved for en sag afvikles, går pengene denne gang til en kvindelig hospitals klovn. Louise rejser langt ud i verdenen, som
ofte er Sydafrika og Uganda, og gør den måske ellers så triste
hverdag lidt sjovere.
Vangs Bageri laver LØBEBRØD hver eneste dag indtal da. Vi
håber selvfølgelig i vil støtte op omkring det, da det er vigtig
at en som Louise rejser ud i den store verden og giver børn et
godt smil med på vejen.

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

For hver brød vi sælger, giver vi 5 kr videre. Pengene vil vi
overrække til Louise, som også kommer til Sved for en sag
27-8-2013

Hyldemarken 3
8700 Horsens

Det er da værd at svede for!

60 64 05 60

Vi ses til løbet ved præstegården Oensvej.
De bedste løbe hilsner Kirsten og Jørn Vangs bageri

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

Søndrevej 38C
8700 Horsens
murerfirmaet@tinghuus.info
www.tinghuus.info

4017 2668

malerfirmaet.heidifeldt@gmail.com

HattingBladet
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Udendørs vielse i Hatting
Det er så yndigt at følges ad for to, som gerne vil sammen være, og det vil Lene og Wolfgang, og derfor blev de d.
12.07.13 kl. 14.00, som det første brudepar i Hatting, viet af
præst Anna Sofie Andersen i en have her i Hatting.
Dette kunne lade sig gøre, da der efter et bispemøde
23.04.13 blev bestemt, at folkekirkens præster, i en forsøgsperiode på 2 år, kan foretage vielser udenfor Kirken. Visse betingelser skal dog være opfyldt: Der skal være noget, der kan
bruges som alter, parret skal kunne knæle og evangeliet skal
forkyndes. I modsætning til et traditionelt kirkebryllup, er der
ingen korsanger og intet orgel. Brudeparret skal selv sørge for
mikrofon, bænke med mere. Alt dette var til stede under den
uhøjtidelige, men alligevel traditionelle og smukke vielse i
haven, med fuglekvidder i baggrunden.
Det var en god ”dåb” for Anna Sofie, som også selv var
godt tilfreds med vielsen.
Hatting Bladet ønsker Wolfgang og Lene tillykke med brylluppet og alt godt fremover, og tillykke med den første udendørs vielse til Anne Sofie. Tak fordi vi måtte være med på den
store dag.

VI tIlbyder
•
•
•
•

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

Ring på telefon 75 65 30 32
STRIKKEGLADE!!!
Jeg har nu snart boet i Hatting i 2 år og kunne godt tænke
mig at vi var 4-5 damer, som mødtes en gang i mellem med
vores strikketøj. Vi kunne inspirere hinanden, få en god
snak, en kop kaffe og ellers hygge os.
Hvis nogen har lyst, så kontakt mig på:
Tlf.: 3022 9750
Kirsten Frovin Jørgensen
Peter Dans Vej 17

NIELS BIE's
MASKINSTATION
Østerhåbsvej 80 · Hatting · 8700 Horsens
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Nyt fra kirken
Babysalmesang

Sangkor – under ledelse af Karen Frederiksen

Nu starter et nyt hold af babysalmesangere, og igen under ledelse af Tine
Mynster.
Babysalmesangen foregår i kirkerummet og varer en god halv time. Derefter er
der kaffe i konfirmandstuen.
Babysalmesang er for børn i alderen 0-9 mdr. og koster 100 kr. for hele forløbet.
Første gang er: tirsdag den 10. september kl. 11.00.
Derefter mødes vi kl. 11.00 på følgende datoer: 17. sept.; 24. sept.; 1. okt.; 8.
okt. & 22. okt.
Tilmelding til sognepræst Anna Sofie Andersen på e-mail: asa@km.dk

Glem dagens stress og jag for et par timer. Kom med i vores sangkor. Vi synger,
hygger med en kop kaffe og synger igen. Man har lov til at prøve en aften,
uden at det er bindende. Der kræves ingen optagelsesprøve eller stor stemme,
blot kom med gåpåmod. Vi mødes hver onsdag fra kl. 19.00 til 21.00 i konfirmandstuen i præstegården. Vores repertoire er meget bredt. Vi skal ikke ud og
give koncerter, men medvirker i et par gudstjenester og ved julekoncerten.
Sæsonens første gang er den 2. oktober
Pris for deltagelse er 300,- kr.

Afsked med organist Peter Emil Ryom
Peter Emil Ryom er stoppet som organist ved Hatting kirke pr. 1. august. Han
har søgt større udfordringer, og er tiltrådt et fuldtidsvikariat ved Frederikskirken i Aarhus.
Peter Emil har været ansat siden 2006, og der er ingen tvivl om, at det har
været stort for Hatting kirke at have så dygtig en organist. Men vi har altid
vidst, at han var her på ”lånt tid”, nemlig præcis så længe det kunne gå op
med studier.
Det vil blive et savn at skulle undvære ham nu. Mange kirkegængere har fået
store oplevelser, for Peter spænder over et bredt repertoire. Ingen kan som
Peter under nadveren finde på at spille ”Nærmere Gud til dig” fra ”Titanic”,
og under postludiet venter der altid en overraskelse til stor fryd for os alle.
Peter Emil har gennem årene afholdt flere koncerter i kirken. Tusind tak, Peter
Emil!
Endelig afsked med Peter Emil tager vi den 25. august. Her spiller han ved
aftengudstjenesten kl. 19.00. Efter gudstjenesten holder menighedsrådet
afskedsreception i konfirmandstuen og alle er velkomne.

Kirkeband
Drømmer du om at spille i band? Så er muligheden til stede nu – grib den!
Onsdag den 4. september starter et helt nyt band under ledelse af Lasse
Rohde Baadsgaard.
Lasse er midt i 30´erne, musiklærer i Odder, har lige afsluttet diplom uddannelse i rytmisk musik på musikkonservatoriet. Desuden er han gift med
Charlotte og har to børn.
Optagelseskrav: Man skal have kendskab til et instrument.
Øvedag: Onsdag kl. 16.00 – 17.00
Sted: Hatting Kirke.
1. gang er onsdag den 4. september.
Bandet deltager ved en gudstjeneste for børn og unge den 27. oktober kl. 19.00
og ved julekoncerten den 8. december.
Tilmelding til Lasse på e-mail: lasse.rohde@gmail.com eller tlf. 20415988

Kor for børn
Hattting Kirke har et børnekor, som er for børn fra 2. kl. og op. Vi synger forskellige sange og salmer, vi leger med stemmerne og bruger også kroppen til at
få sangene til at lyde endnu bedre.
Ud over at synge hygger vi os sammen, spiser lidt mad hvor vi snakker om stort
og småt, og nogle gange leger vi ude eller inde.
Når man synger i kor er det sjovest, at får lov til at synge for andre, og vise
hvad man kan. Derfor deltager vi i gudstjenesten 1 gang om måneden, hvor vi
synger med på salmerne, og hvor vi også altid synger et par sange for menigheden. Ofte kommer vores forældre også til gudstjeneste, og det er også dejligt.
Til jul medvirkede vi ved den årlige julekoncert, hvor vi bl.a. sang sammen
med voksenkoret og gik med lys igennem kirken.
I Februar deltog vi i gospelworkshop, hvor vi lærte, hvordan man synger
gospel, og vi medvirkede ved gospelgudstjeneste sammen med mange andre
sangere.
Traditionen tro afsluttede vi året med en udflugt. Den gik til Tivoli Friheden.
Her prøvede vi mange forlystelser og spiste is. Vi oplevede også X- factor
koncert og mødte nogle af de kendte derfra. Sidst på dagen tog vi tilbage til
Hatting og spiste pizza, inden vi skulle deltage i aftengudstjenesten. Det var en
dejlig dag, og det var en rigtig god afslutning på et godt år med Hatting Kirkes
Børnekor.
Vi har i år været 14 piger. Men drenge er også velkomne.
Vi starter den nye sæson d. 20. aug., og vi øver hver tirsdag fra kl. 15.15 til kl.
16.45 i konfirmandlokalet i Præstegården.
Det vigtigste for os er, at det skal være sjovt at synge.
Så har du lyst så kom om i Præstegården d. 20. aug. kl. 15.15 - 16.45.
Koret ledes af Karin Rabjerg Vestergaard. Hun kan træffes på tlf: 29927263,
hvis du har nogle spørgsmål.

Juniorkonfirmander
Igen i år tilbydes der juniorkonfirmand-undervisning for 4. Klasser.
Undervisningen foregår, i tidsrummet 13.45-15.15, hver tirsdag i konfirmandstuen i præstegården og i kirken.
Første gang er: tirsdag den 3. september og sidste gang er: tirsdag den 12.
november.
Juniorkonfirmanderne medvirker ved høstgudstjenesten den 22. september
kl. 9.30 og ved gudstjenesten den 17. november kl. 11.00. Undervisere: Iben
Stenholt & Anna Sofie Andersen

BUSK
Børn
Unge
Sogn
Kirke...
Søndag den 27. oktober holder vi BUSK gudstjeneste i Hatting kirke kl. 19.00.
Gudstjenesten bliver til i samarbejde mellem spejderne og kirken. Kirkeband
og kirkekor medvirker.

HattingBladet
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Menighedsrådet

Ny organist

Formand
Erhardt Nielsen

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

Næstformand
Arne Jacobsen

Eriknauervej 57, Hatting, 8700 Horsens
Tlf: 75 62 25 02
amkjb@stofanet.dk

Kasserer
Gunnar Fogh

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

Grethe Laursen

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.

Høstgudstjeneste for før-skolebørn (dagplejebørn, børn som går hjemme, børn
i børnehave, børn i legestue) torsdag den 19. september kl. 10.00. Gudstjenesten varer ca. 1/2 time.

Høstgudstjeneste
Søndag den 22. september kl. 9.30. Tilrettelagt som familiegudstjeneste, hvor
årets juniorkonfirmander medvirker. Efter gudstjenesten er menighedsrådet
vært ved et traktement og en del af årets høstoffer bortloddes ved auktion.

Tlf: 75 65 32 10
wlaursen@stofanet.dk

Alle Helgens Dag
Søndag den 3. november, Alle Helgens Dag, holder vi mindegudstjeneste i Hatting kirke kl. 9.30. Efter gammel skik, læses navnene op på dem, der er døde i
sognet og/eller er bisat eller begravet fra Hatting kirke siden Alle Helgens Dag
sidste år. Der vil ved gudstjenesten være mulighed for at tænde lys.

Gudstjenesteliste

September

Minigudstjeneste

Aktivitetsudvalgs Formand

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

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

Pr 1. august har menighedsrådet ansat Ulla Gade som organist. Det bliver et
glædeligt gensyn, for Ulla har før været ansat, og hun har også afløst under
Peters Emils orlov.
Vi ser frem til at arbejde sammen med Ulla igen!

Oktober

Søndag 6 kl 11.00
19.s.e.trin
v/ Dorte Isaksen
Søndag 13. kl 9.30
20.s.e.trin
Kirkekaffe
Søndag 20. kl 11.00
21.s.e.trin
v/ Dorte Isaksen
Tirsdag 22. kl 13.30
Hattingcentret
Søndag 27 kl 19.00
BUSK

Anna Sofie
Andersen har
tjenesten hvor
intet andet
er anført.

November

Søndag 3. kl 9.30
Alle Helgens dag
Søndag 10. kl 11.00
24.s.e.trin
V/ Dorte Isaksen
Søndag 17. kl 11.00
25.s.e.trin
Familiegudstjeneste
Tirsdag 19. kl 13.30
Hattingcentret
Søndag 24. kl 9.30
Sidste søndag i
kirkeåret. Kirkekaffe

Familiegudstjeneste
I forbindelse med afslutning for juniorkonfirmander holder vi familiegudstjeneste søndag den 17. november kl. 11.00

Første søndag i advent
Søndag den 1. december er der adventsgudstjeneste kl. 19.00.
Voksenkoret medvirker, og årets 2. klasser vil være særligt indbudt til at bære
lys ind i kirken og tænde adventskransen.
Efter gudstjenesten er alle velkomne til gløgg og æbleskiver i konfirmandstuen.

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 i
uge 42.
Ved sognepræstens ferie og frihed
passes embedet af sognepræsten i
Tamdrup, Dorte Stenberg Isaksen,
Tlf: 75 65 45 22 / dsi@km.dk

Menighedsrådmøder

Alle møder afholdes i konfirmandlokalet i præstegården, begynder kl
19 og er åben for alle.
Tirsdag den 10. september
Tirsdag den 8. oktober
Tirsdag den 26. november

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
Ulla Gade

Tlf: 75 62 81 24 / ulla.gade@sol.dk

Die Herren U2 koncert i Hatting Kirke
24. oktober kl. 19.00 giver Die Herren koncert i Hatting Kirke. Sæt dit præg på
koncerten ved at ønske dit favoritnummer på www.dieherren.com senest 14
dage før koncerten.
Billetpris kr. 150,-

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

Alt i tømrer- og
snedkerarbejde
Rådgivning/projektering
HATTINGGAARD@GMAIL.COM

Entreprenør og kloakmester
siden 1933
Vi løser enhver opgave
indenfor jord-, kloak-,
beton- og belægningsarbejde

entreprenørforretning • 7565 3188 • fynbo-as.dk

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
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En pokal bliver til
Et lille værksted med stor succes har lavet byfest-pokalen
Mona Møgelvang & Anna Sofie Andersen
Fotograf: Jørgen Laursen
Som det kan læses andet steds i bladet,
har vi snart byfest i Hatting, og i den
anledning har Aage Würtz indvilliget i
at lave en vandrepokal, som kan vindes
i 10-kampen – men hvem er den lokale
kunstner egentlig?
Vi finder hans værksted i den ene sidelænge på Hattinggaard. K H Würtz,
værkstedet – står der på døren. Bag døren
spilles musik, Lou Reed og Kings er
blandt favoritterne og allerede her, med
udgangspunkt i musikken, starter samtalen.
Samtalen, som under de 2 ½ time vi er
der, kommer til at spænde vidt: Lige fra
musik, kunst og pokaler over fodbold
og Tour de France, til glæden ved at
plukke æbler og dyrke jorden.
Aage laver kaffe, og vi sætter os ved et
bord, omgivet af ler, mudder, ovne, drejebænk og utallige hylder med keramik.
Det er her Aage og Kasper Würtz, far og
søn, dagligt arbejder på at genopfinde
både den dybe og den flade tallerken og
udvikle helt nye former for keramik.
Kasper er chef, Aage er blevet ansat og
har for nylig fået udbetalt feriepenge for
første gang – dette faktum står i skarp
kontrast til den ellers så anarkistiske
facon, der hersker i værkstedet.
Kasper kunne desværre ikke være til
stede, da redaktionen kom forbi. Han
er i København, hvor der på den gamle
B&W grund, starter en ny restaurant.
Indehaveren og Kasper er ved at tale sig
ind på hinanden og af den vej udvikle et
nyt design. 6-700 ting er allerede bestilt
fra værkstedet i Hatting.

Produkterne fra Würtz forhandles i dag
hos H Skjalm P i København, og ellers
bruges de af en del Gourmet restauranter, heriblandt Noma, som har et design
udviklet til hver eneste ret. Også udlandet har fået øje på Würtz. Værkstedet
har en englænder og en japaner til at
sælge produkterne, og som nyeste skud
på stammen, skal der nu sendes en prøveserie til USA.
På trods af at det går godt, og de har
travlt, er der ingen nykker at spore.
Aage er en kunstner med benene plantet
på jorden, og han ser gerne, at folk fra
gaden lige kigger forbi – det kan nogle
gange bringe ro i en til tider urolig dag,
siger han.
Det er ikke kun leret, der tager Aages
tid. Der bliver også tid til at tage på udstillinger, plukke æbler og seneste har
han fået adgang til en halv tdr. land jord,
hvor han har planer om, at dyrke sit eget
korn. Her, og i arbejdet med ler, er det
spændende og vigtigt for ham, at være
med i hele processen. For selvfølgelig er
det lettere at gå i Brugsen og købe melet,
men hvordan laves det?

Hos Aage er der ingen fabrikshemmeligheder. Han viser og fortæller gerne
om det specielle ved deres keramik.
Udover formgivningen er det dette, at
der helt bevidst, i forbindelse med glaseringen, arbejdes med et forstyrrende
element - noget ukontrollerbart i en ellers kontrollerbar proces.
Da vi ikke helt forstår, hvad der tales
om, får vi det demonstreret: I en stor
balje, slæmmes vand og glasur op.
Vægtfylden måles. En brændt skål dyppes. Mens den endnu er våd, kastes en
håndfuld glassplinter på. Skålen dyppes
på ny, nu i en anden blanding. Derefter
tørrer den og er klar til anden brænding.
Under brændingen vil glasset smelte og
lave ravage i et uforudsigeligt mønster.
Vi er kommet både for at få mere at vide
om værkstedet, men også for at se vandrepokalen til byfesten blive drejet. På
bordet foran os står foden. Den er drejet
i bøgetræ og vejer 3 kg. og 510 gram. Det
er Poul Gørlitz og Børge Hansen, der i
har lavet den. Åge må forholde sig til
foden, når han skal formgive pokalen.
Foden sætter en vis begrænsning og
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angiver nogle dimensioner. Det er godt
sådan, forklarer Aage, det er vigtigt med
grænser.
Derfor prøver vi også efterfølgende at
indsnævre, hvad vandrepokalen skal
bruges til, hvem modtageren er, og ja,
hvad en pokal i det hele taget er. Over
dette spørgsmål fabulerer vi en hel del,
og vi må da også lave et par opslag på
nettet, som vi kan støtte os til. Langsomt
får vi talt os frem til den rette form, farve
og finish. Sådan er det altid, inden der
skal laves noget, siger Aage.
Hvis det er rigtigt, så bliver der diskuteret og filosoferet en hel del i sidelængen
på Hattinggaard. Vi sidder i det hele
taget med en fornemmelse af, at der er
højere til loftet her, end rummet umiddelbart giver indtryk af.
Enden på vores snak bliver, at Aage
rejser sig og siger: ”Så vil jeg da lige
skynde mig at lave sådan en…”.
Til slut vil vi gerne rette en stor tak til
værkstedet Würtz for sponsorering af
vandrepokal! Og tak til Aage, fordi du
tog dig tid til at vise frem og snakke
med os.
Det var nogle hyggelige timer.

Aage viser frem

Der er hylde på hylde med keramik,
med og uden glasur.
Krukker, kopper, kander og tallerkener
ikke mindst i 100 forskellige faconer.
Der er tallerkener, som skal til Frederiksminde. Der er tallerkener, som skal til
USA og Japan.

HattingBladet

• 13 •

Der er også 6-7 små kander til sake (japansk risvin). De er de første i en serie
på 2000.
De ligner hinanden, men de er bestemt
ikke ens.

Den færdige pokal

Fakta om pokalen

Et element af tilfældighed.

Pokalen bliver til
Aage rejser sig, tager 10 kg. ler, deler
den i tre klumper, som bliver æltet til en
homogen masse.
Aage sætter sig til rette ved drejebænken, placerer leret på skiven, tager vand
i hænderne, lægger kræfter i, giver form.
For os som kigger, ser det ud til at den
ene hånd ved, hvad den anden gør.
Det er nu ikke altid tilfældet, siger Aage.
Efter 15 min. står der en krukke.
Aage rejser sig, betragter, overvejer:
kunne den være anderledes, kunne den
være bedre?
Han går lidt væk og ser den på afstand,
ændrer så formen en smule, åbner den
lidt mere.
Krukken er langt fra færdig, senere skal
den beskæres, brændes første gang,
glaseres og så brændes anden gang. Den
del står Kasper for.
Udvendigt vil pokalen fremstå glat i en
brungylden nuance. Indvendigt vil overfladen være okkergylden. Som et lille
kuriosum kan den fremtidige heldige
vinder tænke på, at kronprinsen i det
saudiske kongehus har 800 tallerkener i
nøjagtig samme nuance.

Vejer i alt ca. 10 kg.
Knap 7 kg. keramik og 3,5 kg. fod.
To komponent lim holder sammen på træ og
keramik.
Pokalen går ved byfesten til det hold, der vinder
tikampen.
Holdbarhed: 200.000 år, anslår Aage, så må vi
se, om vi kan holde traditionen med byfest i Hatting i live så længe.

Hvad er en Pokal?
Oprindelig var det en brugsgenstand, et bæger
til at drikke af som indgik i husholdningen. Ved
siden af denne praktiske side, havde den også
en mystik og symbolske betydning, som gennem
tiden har været kompleks. Dens form leder tanken hen på himmelhvælvingen og modtagende
hænder. Gennem tiden er den blevet fremstillet
både med- og uden låg.
Fra omkr. 1650 blev pokalen fortrængt fra husholdningen af drikke glasset.
Pokalens fik en ny anvendelse. Den blev benyttet som pyntegenstand og som præmie, fx i forbindelse med sport. I rituelsymbolsk henseende
er det store øjeblik, når en sportsmand eller
-kvinde eller et hold løfter pokalen i triumf efter
sejren.

Tip:
Vil man se mere af Würtz keramik kan man enten lægge vejen forbi værkstedet, slå op på nettet, eller åbne en af tidens hotteste kogebøger.
F.eks. ”Grønt Grundkøkken”. Af Nikoai Kirk og
Mikkel Maabjerg. Her kan man se Würtz tallerkener danne smuk bagrund for Ærter francaise,
Broccoliflan med ristede hasselnødder, ravioli og
meget mere.

Se billeder fra produktionen af foden på side
26 i bladet
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Hatting Byfest
Årets byfest finder sted den 7. september 2013
Så nærmer Hatting byfest sig med hastige skridt.
Den 7. september vil der være liv og glade dage i Hatting. Så mød op med godt humør og kampgejst. Det bliver en festlig dag i
hele byen. Husk dagen slutter med grillfest ved pladsen foran Brugsen.
Hold øje med info i byen og lidt i postkassen i tiden op til byfesten
Husk tilmelding til dyrskue og tikamp via mail til: hifhatting@gmail.com

Program
1015-1030
1030-1100
1100-1145
1100-1105
1110-1125
1130-1145
1155-1215
1215-1645

1230-1330
1300-1400
1410-1450
1500-1600
1630
1700

Veteranbiler samles ved Hattinggaard
Veteranbilerne kører i optog gennem byen og op til Hatting
Centret
Hatting Centret:
Velkomsttale
Underholdning med Zumba pigerne
Underholdning ved Hatting Folkedansere
Optog til Toften ved kirken
(medbring pyntet trillebør til optoget)
Toften:
Hele eftermiddagen vil der være boder og diverse aktiviteter på pladsen, mulighed for at købe mad og drikke
samt udstilling af veteranbiler
Børnedyrskue
10-kamp 1. del
Friluftsgudstjeneste med festligt indslag
10-kamp 2. del
Præmieoverrækkelse og billeder
Grillfest ved Brugsen
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Rød = Borgerforeningen

Klip ud og hæng på køleskabet

Grøn = Kirken

Kalender for aktiviteter i Hatting
tirsdag, 27. august
18:30
Sved for en sag
søndag, 1. september
09:00
Badminton - tilmelding
11:00
Gudstjeneste
mandag, 2. september
Hele dagen
Badminton-sæsonstart
Hele dagen
Gymnastik - sæsonstart
Hele dagen
Håndbold - sæsonstart
lørdag, 7. september
11:00
Byfest
14:00
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

Blå = Idrætsforeningen
søndag, 22. september
09:30
Høstgudstjeneste
søndag, 29. september
19:00
Gudstjeneste
søndag, 6. oktober
11:00
Gudstjeneste
søndag, 13. oktober
09:30
Gudstjeneste
søndag, 20. oktober
11:00
Gudstjeneste
søndag, 27. oktober
19:00
Busk-gudstjeneste
tirsdag, 29. oktober
19:00
Valgaften med de politiske partier
søndag, 3. november
09:30
Alle helgens gudstjeneste
søndag, 10. november
11:00
Gudstjeneste
søndag, 17. november
11:00
Gudstjeneste
søndag, 24. november
09:30
Gudstjeneste

HattingBladet
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Hatting Borgerforening

Bestyrelsen
Formand
Peter Uldall Thyssen
40 17 31 65
thyssen@email.dk
Næstformand
Carsten Bonde
Teknisk ansvarlig for forsamlingshuset
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@profibermail.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
John C. Ullerup, Storegade 33
Han kan træffes på
mobil 20 11 35 15 eller
mail jcu@stofanet.dk
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 / 40 44 40 89
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Kommunalvalg november 2013
Hatting Borgerforening arrangerer valgaften med de politiske partier i Hatting
Forsamlingshus tirsdag d. 29.oktober
2013 kl. 19.00.
Kom og vær med til at stille spørgsmål
til de politikere, som stiller op til det
kommende valg til Horsens Byråd, om
Hatting-og Horsens kommunes fremtid.
Der er adgang for alle.

Der kan købes øl og vand.

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. 10.
og 11.september 2013

Byfestlige aktiviteter
10-kamp

Børnedyrskue

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

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.

- Samarbejdsski
- Trillebør med ringridning (man møder
med udsmykket trillebør til optoget fra
hatting Centret.)
- Skyskraber konkurrence
- Håndbold skud konkurrence
- Fodbold skud konkurrence
- Vandballon kast
- Kondicykel
- Kims leg
- Måle og veje konkurrence
Tilmeldingsfrist snarest efter bladets
modtagelse via hifhatting@gmail.com dog senest 31/8.
Holdene skal bestå af minimum 4 personer, der er ikke noget loft for hold størrelse, og ingen krav om alder eller køn
på holdene. Holdet skal have et navn og
en anfører
Ved tilmelding opfæres alle navne
på deltagere på holdet. Der opfordres
til udskykning af trillebøren samt evt.
holdudsmykning. Den bedst udsmykkede tillebør vil få en præmie.
Det vindende hold vil modtage vandrepokal med indgravering af holdnavn.

Der vil være diplomer til alle.
Tilmelding nødvendig – tilmeld på
hifhatting£gmail.com
Vi glæder os til at se jer!
Mange hilsner, Dyrskueudvalget
NB: Klovbærende dyr kan desværre ikke
deltage i udstillingen
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Flere byfestlige aktiviteter
Generelt

Markedsplads

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

Til Byfesten i år er der marked, og det koster 100,- kr. for en
stand, der måler 2,5 x 2,5 meter fra kl. 12.00-16.30 den 7. september på pladsen, hvor vi håber på at hele Hatting kigger
forbi. Du skal selv medbringe bord og stol.
Standen kan købes på www.hattingif.dk.

Billede fra sidste års 10-kamp

Klippekort - spar penge
Køb et klippekort til 50 kr. Dette kan benyttes ved byfesten
til aktiviteter, mad og drikkevarer. Klippekortet består af 3
stk. forskelligfarvede strimler med påtrykt værdi. Værdien er:
5 stk. à 2,00 kr; 5 stk. à 5,00 kr. og 2 stk. à 10,00 kr. i alt værdi
55,00 kr. Strimlerne er hæftet sammen og udleveres i en kuvert.
Klippekortet kan ikke ombyttes til kontanter - helt eller delvis.
Ved forudbestilling udleveres kuverten på festpladsen i informationsboden mod aflevering af gyldig kvittering. Se nærmere information vedr. klippekort på www.hattingif.dk under
Hattingidrætsforening, events.

www.amalielund.dk

HattingBladet
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Hatting vokser
Byrådsmedlem Allan Kristensen om udstykninger og andre aktiviteter i Hatting-området
Af: Allan Kristensen
Byrådsmedlem Horsens kommune

Der er vækst i Hatting. Fra 2012 til 2022
ventes befolkningstallet at stige med 9,3
%. Stigningen i Hatting er i procent højere end i kommunen som helhed, fortæller byrådsmedlem Allan Kristensen,
der er vokset op i Hatting og stadig har
sin gang i området.
På et borgermøde for fire år siden var
der stor bekymring for Hattings fremtid.
Hatting er omgivet af områder med
store interesser grundet muligheden
for at hente drikkevand op! Er der overhovedet mulighed for vækst? blev der
spurgt.
Men vi har set, at Boligforeningen
Beringsgaard har bygget lejeboliger ved
Peter Dans Vej. Man startede forsigtigt
med 12 boliger! Mon de kunne udlejes?
Det blev de, og projektet blev udvidet,
så der nu er 24 almene boliger på vejen.
Og vi har i byrådet givet en anlægsbevilling på 6,7 mio. kroner, så der i
forlængelse af udstykningen ved Peter
Dans Vej bliver etableret 13 nye grunde,
siger Allan Kristensen. Arbejdet med
byggemodning er i gang! En privat
udstykning på Filips Allé, en sidevej til

Præstemarksvej, har haft udmærket salg
af grunde. Og så er der hele området
Østerhåb, hvor stort set halvdelen hører
til Hatting skoledistrikt!
Hattingskolens fremtid som en tosporet enhed med elever op til 6. klasse
er sikret gennem en til- og ombygning,
der har givet blandt andet seks nye
klasselokaler og et flot pædagogisk servicecenter. Og byrådet har imødekommet et ønske fra forældre i Hatting om,
at børnene i 7. – 9. klasse kan komme til
Torstedskolen i stedet for til Lund.
Der er også gjort noget for cyklisterne.
Vi har en oplyst cykelsti langs et stykke
af Præstemarksvej og ind igennem
Østerhåb-udstykningen til Torsted, og
en ny sti går fra Østerhåbs Allé langs
Østerhåbsvej ind mod Horsens. Nu står
Kirkebakken for tur. Planerne går på
en ny cykelsti. Og der suppleres med
et ekstra initiativ specielt for Hatting:
Udlån af elcykler. Håbet er, at mange vil
opdage, at elcyklen er et velegnet transportmiddel mellem hjem og arbejde
eller uddannelsessted.
Kommer man til den kollektive trafik,
er der brug for et hjertesuk! Hatting har
ikke været super betjent med busser. For

år tilbage gjorde man et forsøg med bybus til Hatting, men det måtte opgives
på grund af et svigtende passagertal.
Det gør det ikke bedre, at rute 109, som
var en regional rute, er blevet nedlagt.
Men der er grund til at pege på en
forholdsvis ny mulighed, som byrådet
har skabt mulighed for, nemlig teletaxa.
Det er en ordning, som kan bruges af
borgere i Hatting og mange andre steder
i kommunen.
På Midttrafiks hjemmeside kan man
læse om teletaxa. I områder med få passagerer kan der køre en teletaxa i stedet
for en bus. Teletaxa kører dog kun, hvis
man har ringet og bestilt den.
Ordningen med teletaxa er forskellig
fra kommune til kommune. Det er nemlig kommunerne, der betaler udgiften.
Passagererne betaler det, en busbillet
normalt koster. Man kan dog ikke bruge
klippekort i teletaxa.
Ja, jeg følger stadig nøje med i, hvad der
rører sig i Hatting, slutter
Allan Kristensen.
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Hatting Centrets arrangementer september – december 2013
Hatting Centrets faste aktiviteter

September
Tirsdag d. 10 kl. 19.00
Bankospil ved Centerrådet
Tirsdag d. 17 september kl. 13.30
Gudstjeneste ved Sognepræst Anna Sofie Andersen.
Efter Gudstjenesten er der kirkekaffe.
Torsdag d. 19 september kl 13.00
Blå tur med centerrådet. Pris 30 kr
inkl. kørsel, kaffe og kage
Tirsdag d. 24 kl. 13.30
Modeopvisning ved Smartex. Entré 25 kr
Onsdag den 25 kl. 13.30
Salg af lingeri ved Femina butik fra Horsens
Lørdag d. 28 kl. 10.00-14.00
Hatting Centrets loppemarked

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.
Tilmelding nødvendig

November
Tirsdag d. 5 kl. 13.30
Damekoret Unoderne fra præsthøjgården
kommer og synger for og med os
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

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/ Anna Mikkelsen, Ellen Bertelsen og Edith Eriksen.
Start 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
Start 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

Hansen
Start 7/8
12.00-14.00
EDB for øvede v/Hans Johansen og
Helge Simmelsgaard
Start 28/8
13.30-15.00
20 kr´s pakkebanko v/Ellen Bertelsen og Elin Engstrøm
(OBS kun i lige uger)
Start 21/8
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
Start14/8 og slutter 9/10
15.00-17.00
Petanque v/Helge Simmelsgård og Kristian Korsholm
Start 14/8 og slutter 9/10
14.30-16.30
EDB for begyndere v/Grethe Lauersen og Helge
Simmelsgaard
Start 28/8

Hver tirsdag

Kl. 10.30-11.30
Fællessang v/Edith Eriksen eller Marie Bie ved klaveret
Start 6/8
Kl. 13.00-15.00
Billard v/Vagn Madsen
Start 6/8
Kl. 13.00-13.45
”Frisk motion” v/fysioterapeut Mariann
Start samtidig med opstart gymnastik

Hver onsdag

Kl. 9.30-11.30
Billedbehandling v/Hans Johansen og Kristian Korsholm
Start 28/8
Kl. 10.00-15.00
Håndarbejde v/Dorthe Christensen
og Anne Marie Mortensen
Start 7/8
Kl. 10.00-12.00
Træværkstedet er åbent v/Åge Præcius og Børge

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
Start 8/8
Kl. 10.15-11.30
Litteraturgruppe v/Bent
Start 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

Værd at vide
Med forbehold for
ændringer. Evt.
spørgsmål kan ske
til aktiviteten på
Hatting Centret på
Tlf. 24 95 90 33

Tirsdag d. 17 kl. 13.30
Julekoncert ved Hatting kirkes voksenkor

Kystens Perle

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

Tlf. 75 61 31 01

Lovbyvej 31 . 8700 Horsens
www.kystens-perle.dk
www.123hjemmeside.dk/kystensperle2
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Folkedans

Sæson 2013/2014
Af: Willy Sewerin
Kasserer i Hatting Folkedans

Hatting Idrætsforening

Generel mailadresse

Hvis man er i tvivl om hvem
man skal kontakte, kan man
sende til følgende mail:
hifhatting@gmail.com

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

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

Folkedans

Vi starter en ny sæson med folkedans i
Hatting Forsamlingshus mandag den 9. september kl. 19.30 til 21.45
De efterfølgende 2 mandage starter vi med
trinøvelser fra kl. 19.00 til 19.30 derefter er der
almindelig danseaften til kl. 21.45 afbrudt af
en ½ times kaffepause.
Vi danser hver mandag med undtagelse i
skoleferien uge 42 og 7. Medbring selv kaffekurven, - kolde øl og vand kan købes
Danseleder er igen i år Anchen Sørensen
og spillemænd er Otto Just, Arne Mikkelsen,
Stephan Hansen, Henning Pleshardt og Palle
Mikkelsen
Mød op og få en aften på en sjov måde,
med motion, hygge og social samvær. Alle
nye dansere må prøve 3 gange gratis – og
alle er meget velkomne

Af: Willy Sewerin
Kasserer i Hatting Folkedans

Vi havde en sommerudflugt søndag den
26. maj 2013:
Til REE PARK – EBELTOFT SAFARI
Vi kørte i bus fra Brugsen i Hatting kl. 08,30
med 28 deltagere. På en rasteplads spiste vi
vores medbragte rundstykker.

Sæt allerede krys i jeres kalender:
Vi afholder folkedanserbal / legestue på
Torstedsskolen Fredag den 8. november 2013
kl. 19.30 til 23.30. Dansen ledes af Anchen
Sørensen og musikken spilles af vores egne
spillemænd
Juleafslutning: mandag den 9. december 2013
Start igen mandag den 6. januar 2014
Vi afholder folkedanserbal / legestue på
Torstedsskolen Fredag den 7. februar 2014 kl.
19.30 til 23.30. Dansen ledes af Anchen Sørensen og musikken spilles af Revl og Krat, som
møder op med ca. 11 glade spillemænd
Sidste danseaften er mandag den 31. marts
2014. Samme aften afholder vi sæsonafslutningsfest.
Da vi kom til Ree Park havde vi først en
Landroversafari ind på Afrika savannen mellem dyrene, som varede ca. en ½ time. Derefter spiste vi vores frokost, som vi havde med
hjemme fra. Da vi havde spist gik vi rundt
og så på alle dyrene. Vi så også når flere af
dyrene blev fodret. Ca. kl. 17,00 var vi tilbage
ved Brugsen i Hatting. Vi havde en god og fin
udflugt med godt vejr.

Nedenfor: Stadionopvisning i Gotha til Europæaden

Gymnastik

Line Læsøe
Tlf: 20 73 17 48
line.laesoee@gmail.com
Gitte Nielsen
Tlf: 75 65 32 24
n.h.n@mail.tele.dk

Håndbold

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

Tennis
Ovenfor: Optog i Gotha’s gader
Til højre: Gruppebillede fra Europæadeturen 2013
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Folkedans

Europeadetur til Tyskland
Af: Willy Sewerin
Kasserer i Hatting Folkedans

38 deltagere fra Hatting IF deltog i
den 50. Europeade i byen Gotha, som
ligger i delstaten Thüringen i Tyskland.
Vi startede turen fra Hatting mandag den 15. juli kl. 08,00. Vores første
pause var ved grænsen, hvor vi spiste
vores medbragte rundstykker. Derefter
forsatte vi til Wernigerode, som er en
af Harzens smukkeste byer – en meget
flot by med masser af seværdigheder,
velholdte bindingsværksbygninger, et
charmerende torv med rådhus som i en
eventyrfortælling. Vi havde 2 overnatninger på det 4 stjernede luksus hotel
Wernigerode, som ligger i hjertet af den
smukke by.
Tirsdag den 16. juli kørte vi til den
gamle kejserstad Goslar. Vi spadserede
igennem byens gader og så bl.a. rådhuset, laugshuset Kaiserworth, torvet med
bybrønden, klokke- og figurspillet. Der
var også tid til at gå tur på egen hånd
inden vi skulle køre tilbage til hotellet til
en dejlig aftenbuffet.
Onsdag den 17. juli kørte vi via Blan-

kenburg til den sagnomspundne Thale
og Heksens danseplads, hvor heksene
danser før de flyver til Bloksbjerg. Der
var også en lille dyrepark. Vi kunne
også nyde den flotte udsigt fra bjerget.
Sidst på dagen kørte vi til Gotha, hvor vi
tilmeldte os den 50. Europeade. Desværre blev vi ikke indkvarteret i Gotha, men
i en sportshal ca. 17 km derfra i byen
Waltershausen. Ud over os var der 28 fra
Holland og 62 fra Portugal. Det var en
næsten ny hal med mange toiletter og
baderum. Vi fik hver dag morgenmaden
bragt ud til skolen. Det var også en flot
by med mange velholdte bindingsværksbygninger.
Torsdag den 18. juli havde vi 1 opvisning i byen og 1 stadionopvisning til
den officielle Europeade åbningsaften.
Igen i år var vi den eneste dansegruppe
fra Danmark. Aftenen sluttede med et
stort og meget flot fyrværkeri.
Fredag den 19. juli tog vi på udflugt
til Wartburg slot, hvor vi havde ca. 1
times rundvisning på dansk. Vi så også
hvor Martin Luther har haft arbejdsværelse. Slottet er meget velholdt og der er
en meget flot udsigt derfra. Efter besøget

kørte vi til aftensmad i Gotha og derefter
til koraften.
Lørdag den 20. juli havde vi 1 opvisning i byen + optog gennem byen og om
aftenen Europeadebal, hvor også byens
borgere og gæster kunne være med.
Søndag den 21. juli var der gudstjeneste for Europeadens deltagere og om
eftermiddagen var der afslutning på
deres stadion af den 50. Europeade.
Mandag den 22. juli. Efter morgenmaden startede vi hjemturen med
passende pauser. Vi gjorde holdt ved
Duborg, hvor vi handlede og spiste aftensmad. Vi var i Hatting ca. kl. 19,30. Vi
har på hele turen været utroligt heldige
med tørvejr og sol, Ca. 22 til 30 grader.
Vores dygtige danseleder var igen i år
Anchen Sørensen og igen vores dygtige
spillemænd Olav og Bjarne Pedersen. –
Henning Wulff sørgede igen for kørsel
og var også vores guide. Henning havde
i år jubilæum, - han har kørt for os til 25
Europeader
Igen i år har vi haft en hyggelig og
god tur, og vi har fået mange dejlige
oplevelser med hjem. Tusinde tak til alle
der har deltaget i Europeadeturen.

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
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Gymnastik

Landstævnet i Esbjerg d. 4-7. Juli 2013
Line Juul
Formand for Gymnastik

DGI´s Landsstævne i Esbjerg er det største idrætsstævne der afvikles i Danmark
i 2013, og over 23.200 idrætsudøvere
havde tilmeldt sig til nogle aktive dage
med masser idræt , fællesskab og fest.
Et Landdstævne afholdes hvert 4. år og
der er mulighed for at tilmelde sig på
over 22 forskellige idrætsgrene, lige fra
fodbold , håndbold, gymnastik , beachvolley til kajak og petanque.
”Den oplevelse må vi bare have med”,
og derfor besluttede vi 4 bestyrelsesmedlemmer fra Gymnastikforeningen
os til at følges, og opleve Landstævnet i
Esbjerg. Vi har været aktive på et gymnastik hold fra Gedved, ” Seje kvinder
og friske gutter”, et hold på ca 70 mænd
og kvinder. Vi må klart evaluere, at det
blev en helt fantastisk oplevelse .
Selve Landdstævnet startede torsdag
d.4. om aftenen med en 3 km gåtur gennem Esbjergs gader op til selve Landstævneåbningen, som foregik på Blue
Water Arene , Esbjergs store stadion. En
gåtur med festlige indslag og med en
aftensol som stille tittede frem.

– ”Tag del i energien”, og var en rejse
gennem spændende universer i selskab
med bl.a DGI´s Verdenshold , en masse
spændende kunstnere og aktører med
både lokalt og nationalt islæt. Og så blev
dette års Landstævnesang, ”Livsuret”,
selvfølgelig spillet , en rigtig smuk sang,
spillet og sunget af Jacob Sveistrup og
Mette Uhrnfeldt. Der var desværre ikke
plads til alle landstævnedeltagere på
selve stadion , så indmarchen fortsatte
over i et fantastisk skovområde med en
stor plænebelagt lavning først i skoven,
hvor der var opstillet storskærme , så
de mange tusinde kunne følge Åbningensceremonien.

En fest af de helt store. Nabiha satte
i den grad gang i Landstævnet

Ca 15.000 af Landstævnets deltagere
gik med i indmarchen gennem byen
op til Åbningsceremonien , som
foregik på Blue Water Arena.
Åbningsceremonien var et festfyrværkeri som altid, og temaet var denne gang

Området var nærmes et stort festivalområde, bestående af en stor friluftsscene,
med flere store musikalske navne som
Nabiha, Poul Krebs og Johnny Madsen
og 6 store musiktelte , hvor der blev
spillet 70ér , 80ér og 90ér musik, leveret
af lokale bands.
I Esbjerg bymidte var der lavet 5 opvisningsgulve med tilbyggede tribunepladser. Alt i alt har der været 353 op-

visningshold på alle gymnastikgulvene
til landstævnet, og publikum bakkede
totalt op, der var fyldt på tribunepladserne. Vores hold skulle lave opvisning
på Ny Kredit pladsen, fredag d.5/7
kl.10.15 . Vi troede ikke der ville være
særlig meget publikum så tidligt, men
det gode vejr og programmet må have
trukket folk ud, for der var helt fuldt på
tribunepladserne . Det blev en fantastisk
opvisning og en oplevelse af de helt
store, for der var en stemning så høj og
en super energi fra publikum, det var
helt vildt. Høje af begejstring og varme
, smurte vi solcremen godt på og gik vi
videre rundt i byen og så rigtig meget
spændende og god gymnastik rundt på
byens opvisningsgulve.
Fredag og lørdag aften var der festaftner
på Blue Water Arena, og her var det det
de 4600 efterskoleelever der stod for et
forrygende show ”Fremtidens stjerner –
en bevægende aften”. Det var en meget
flot og smkt, og især en imponerende
logistik med så mange efterskoleelever
på stadion på en gang. Ingen tvivl om ,
at det også må være en uforglemmelig
oplevelse for efterskoleeleverne, at lave
sådan et show for så mange mennesker .
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Aftenen sluttede af med en skøn sang af danske livemusiker
Kris Herman, som vi senere hørte live i ”Kultur-teltet”.
Kris Herman som synger ”Vejen hjem” for alle efterskoleeleverne. En livsbekræftende sang omkring afsked , tårer og
glæder og nye udfordringer. Meget bevægende og aktuel
for efterskoleeleverne , som skulle tage afsked med hinanden
efter Landstævnet.
Efter festaftnerne på stadion, gik festen videre i festivalområdet og musikteltene blev besøgt og der blev danset og
sunget til den glade morgen, hvor vi kunne nyde at tage bussen hjem til AMU-centret , som i disse dage var blevet vores 2.
Hjem
Søndag middag sluttede denne folkefest med en Afslutningsceremoni på Blue Water Arena.
DGI´s formand Søren Møller sagde i sin tale ved afslutningen, ” gode vibrationer fra hver af jer er blevet til en stor bølge
af energi. Tilsammen udgør det et kæmpe kraftværk. Tak fordi
I tog del i energien”.
Vi 4 piger/gymnaster/bestyrelsesmedlemmer tog del i energien og var ved hjemrejsen fyldt af god energi og gode vibrationer af en fantastisk fest, samvær, fællesskab, men også lidt
trætte. Ingen tvivl om , at vi har fået mange gode ideer med
hjem til vores forening, men den største issue for os var DGI´s
mening med fællesskabet. Vi glæder os allerede til Landstævnet i Ålborg i 2017 og kan kun opfordre andre til at deltage i
denne unikke oplevelse.
Line L, Line J, Gitte
og Berit skåler
for et fantastisk
Landstævne i
Esbjerg og ser
frem til endnu en
fællesskabsoplevelse
i Ålborg, 2017.

Din annonce her?
Kontakt venligst
annoncer@hattingbladet.dk

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
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Gymnastik

Nyt fra gymnastik
Af: Line Juul
Formand for Gymnastik

Gymnastikafdelingen byder endnu
engang velkommen til en ny sæson,
som starter i uge 36, mandag d.2. september 2013
Efter sommeren er vi klar med et
nyt program med hold, som vi håber
vil passe til alle i familien. Se Program
2013/14 overfor på næste side.
Vi fortsætter med næsten de samme
hold som sidste sæson, vær opmærksom på, at blandet springhold er delt fra
3.-4. kl. og Juniorspring er fra 5-9. kl.
Det tidligere Bodytoning-hold er nu
blevet omdøbt til Step/Styrke og med ny
instruktør !
Som noget nyt skal tilmeldingen til
holdene foregå elektronisk på Hatting.
IF´s hjemmeside www.hattingif.dk

Aktivitetskalender for 2013/14
September

Sæsonstart 3. September

Der vil også være en holdoversigt og
en fin guide til den elektroniske tilmelding. Vi glæder os til denne nye funktionalitet, og vi ønsker alle rigtig god
tilmeldingslyst.
Vi glæder os til at se rigtig mange
gymnastik interesserede til sæsonstart
og alle skal være så velkomne.
Vel mødt !
Mange sommer hilsner fra gymnastikbestyrelsen.

Oktober

Efterårsferie i uge 42

November/December

Juletræsfest (dato følger).
Juleferie uge 51,52,01
(nærmere datoer ifølge instruktører).

Januar

Opstillingsmøde (nærmere dato følger)

Februar

Instruktørmøde (nærmere dato følger).
Vinterferie i uge 7

Marts

Ekstratræning i Hallen lørdag d.8/314 og søndag d.9/3-14.
Børnestævne på Elbæk efterrskole søndag d.9/3-14.
Forårsopvisning i Hallen søndag d.16/3-14

Til venstre ses et billede fra tidligere
gymnastikopvisning i Hatting Hallen

Badminton

Nyt fra badminton - og undskyld
Af Ulla Lauridsen
Formand for badminton

I sidste nr. opgav jeg fejlagtigt, at vi
kunne disponere over hallen torsdag kl.
15 – 23; men de rigtige tider er:
Mandag kl. 15 – 18
Onsdag kl. 15 – 19 og kl. 19 – 22
(når der ikke spilles DGI-fodbold. Det
drejer sig om ca. 10 gange fra nov. til
febr.)
Torsdag kl. 19 – 23

Kontingentet er uændret, som følger
Instruktion: 250, - kr.
Kl. 15 – 17 og kl. 22 – 23: 500,- kr. pr.
bane.
Kl. 17 – 22: 1.500, - kr. pr. bane.
Sæsonen starter mandag den 2. september 2013 og slutter torsdag den 24. april
2014.
Endnu holder vi fast i den ”gamle tilmeldingsmetode” – så hvis du er morgenfrisk søndag den 01.09.13, har du
chance for at få din drømmetid.
Tiderne bliver fordelt kl. 9 i HIF´s mø-

delokale – men det er vigtigt at være i
god tid, hvis du kun har få muligheder,
da det foregår efter ”først-til-mølle”
princippet. Husk kontanter – og for nye
medlemmer udfyldt tilmeldingsseddel.
Bestyrelsen har seriøse forhandlinger i
gang med en ny ungdomsinstruktør, så
vi regner bestemt med, at vi har en træner fra sæsonstart. Tilmelding for børn/
unge sker 1. træningsdag den 02.09.13.
Vi ses forhåbentligt den 1. september i
klubhuset.

Tilmelding til badminton - klip ud og tag med:
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Hatting IF Håndbold Træningstider for sæson 2013/14
Se også www.hattingif.dk for mere om holdene og tilmelding

Hold

Dag

Trænere

U6-U7 piger/drenge

Tirsdag
Kl. 15.00 - 16.00

(Årgang 03-04)

Helene Nygaard
29291460
h.s.nygaard@stofanet.dk
Line Nicolaisen
28301784
linepigen1006@hotmail.com
Sanne Munch Jensen
60196930
smj-kost@hotmail.com

U12 piger

Anita Jensen
27204527
anitajensen@yahoo.dk
Maria Wells

(Årgang 06-07)
U8 piger/drenge
(Årgang 05)
U10 piger/drenge

Torsdag
Kl. 15.00 – 16.15
Tirsdag
Kl. 16.00 – 17.30

Tirsdag
Kl. 17.30 – 18.30

(Årgang 01-02)

U14/U16/U18 piger

Torsdag
Kl. 16.15 – 17.30
Tirsdag
Kl. 18.30 – 20.00

(Årgang 95-00)

Senior Damer

Torsdag
Kl. 17.30 – 19.00
Tirsdag
Kl. 20.00 – 22.00
Torsdag
Kl. 17.30 – 19.00

Opstart
Uge 36

Uge 36

Uge 33

Uge 33
Bjarne Skjøtt Sørensen
76434660
bjarne.skjott@hotmail.com
Karen Marie Brøste
24671930
kmmmm@hotmail.com
Michael Nielsen
Bo Nielsen
20925759
bonielsen1966@gmail.com

Uge 33

Uge 33
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En trækævles forvandling
fra stub til kunst
KFUM-Spejderne
Spejderne har fået egen
hjemmeside. Den hedder
www.hattingspejderne.dk

Mødeaftener

Det var i kælderen på Hattingcenteret en formiddag først på sommeren kl. 4 min. i elleve, at
Poul Gørlitz og Børge Hansen drejede foden til
den fine vandrepokal til vinderen af 10-kampen
ved Hatting byfest

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

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)

Ovenfor: Værktøjet slibes og klargøres
Nedenfor: Foden drejes

Den færdige fod i Aages værksted

HATTINGBLADETS ANNONCØRER
Vagn Pedersen Maskinfabrik A/S

Tømrerstuen

Tømrerfirmaet Skov A/S

Super Brugsen Hatting

Niels Bie’s Maskinstation

Murerfirmaet Tinghuus ApS

Malerfirmaet Heidi Feldt

Lyngsø VVS

Kystens Perle

Jørn Skibsted

Hatting Thermoglas

Hatting Murerforretning

Hatting Bilcenter

Hatting Autoservice

Grafisk Forum

Evolutionparts

Eigil Fynbo A/S

CES Anlægsgartner

Butterfly Women

Amalielund Mad

FIRMA

Storegade 11

Smedebakken 12

Kirkebakken 47

Smedebakken 10

Storegade 10

Østerhåbsvej 80

Søndrevej 38 C

Over vrøndingvej 40

Hyldemarken 3

Smedebakken 8

Lovbyvej 31

Mejerivej 4

Peter Dans Vej 17

Storegade 25

Kirkebakken 37

Overholm 24B

Storegade 2

Smedebakken 2

Præstemarksvej 1

Fuglevangsvej 41

Oensvej 7

Smedebakken 20

Mejerivej 18

Lokes Allé 30,1

Silkeborgvej 44

ADRESSE

Merring

Hatting

Hatting

Hatting

Hatting

Hatting

Hatting

Horsens

Vrønding

Hatting

Hatting

Horsens

Hatting

Hatting

Hatting

Hatting

Hatting

Hatting

Hatting

Hatting

Horsens

Hatting

Hatting

Hatting

Horsens

Horsens

BY

24 24 09 67

75 65 31 32

75 65 33 99

75 65 30 85

75 65 35 88

75 65 34 00

75 65 30 32

40 17 26 68

75 65 34 38

60 64 05 60

75 61 37 66

75 61 31 01

21 75 52 25

41 42 97 50

75 65 36 22

75 65 32 66

75 65 33 95

75 65 31 07

75 65 30 36

75 65 38 30

75 61 33 44

27 83 07 83

75 65 31 88

30 27 04 48

76 74 60 60

75 61 51 26

TELEFON

info@varbergtoemrer.dk

info@vangsbageri.dk

post@vpm-hatting.dk

horsensudestuer@gmail.com

post@tfskov.dk

niels-bie@stofanet.dk

murerfirmaet@tinghuus.info

michael@kjaerlaurberg.dk

malerfirmaet.heidifeldt@gmail.com

lyngsoevvs@lyngsoevvs.dk

hattinggaard@gmail.com

mr.barfod@gmail.com

mail@hattingthermoglas.dk

hattingmur@mail.dk

hatting-el@hatting-el.dk

grafiskforum@grafiskforum.dk

skipper@evolutionparts.dk

hh@fynbo-as.dk

ces@cesanlaeg.dk

amalielund@amalielund.dk

E-MAIL

www.varbergtoemrer.dk

www.vangsbageri.dk

www.vpm-hatting.dk

www.toemrerstuen.dk

www.tfskov.dk

www.hattingmaskinstation.dk

www.tinghuus.info

www.kjaerlaurberg.dk

www.hatting-el.dk

www.grafiskforum.dk

www.evolutionparts.dk

www.fynbo-as.dk

www.cesanlaeg.dk

www.amalielund.dk

HJEMMESIDE

Michael Laurberg

Håndværkeren fra Hjerk

Hatting VVS ApS

Hatting EL

Vangs Bageri ApS

Merringsvej 88

www.lyngsoevvs.dk

www.kystens-perle.dk

www.hattingthermoglas.dk

VARBERG Tømrer og Ejendomsservice ApS

STØT DEM - DE STØTTER OS

GRØN ENERGI
GI’R SUND ØKONOMI

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

