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Dobbelt konfirmation
Begge fotos er bragt med tilladelse fra Fotograferne Strandløv Krause

Læs konfirmandernes egne interviews inde i bladet

BORGERE

HATTING IF

LIV I HATTING?

Succesfulde
fester

125 års
jubilæum
invitationer

Skal Hatting
have en
hjertestarter?

6.30

VI KAN TILBYDE:

BRØDUDSALG
APOTEKERSALG
TIPS & LOTTO
BILLIG BENZIN
EGEN SLAGTER
ET VÆLD AF VARER
POST IND- OG UDLEVERING
.. OG ALTID ET GODT HUMØR

NYT! - Selvrensende vandlås

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

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

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

Skal der være ”LIV” i Hatting?
Af Kirsten Skov
Redaktør af HattingBladet

I skrivende stund gør jeg en del overvejelser i forhold til vores lille by, som
ligger så centralt for næsten alt. Vi har
et godt liv i byen med Hatting idrætsforening, som jo meget snart kan fejre
jubilæum, Y men´s klubben som farer
rundt og deltager i faktisk alt. Spejderne,
kirken, borgerforeningen, lokalhistorisk
forening, folkedanserne. Der ud over
skolen, brugsen, børnehaven, Hatting
Centret samt alle selvstændige store og
små – selvom I ikke er nævnt er I så absolut ikke glemt!
Vi bør støtte op om stort og småt. Til
september gentager vi succesen med
BYFEST og sikke et tilløbsstykke det
var sidste år, det kan vi som frivillige
hjælpere ikke glemme. Det var et utrolig smukt sted, hvor BYFESTEN blev
afholdt. Hvor mange anede mon, at vi
havde/har sådan en skøn plet her i midten af Hatting… Og ja selvfølgelig skal
livet forsat være en selvfølge for unge
som ældre.
LIVET = at være aktiv på mange
måder. Borgerforeningen har over en

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, i cafeteriet
i Hattinghallen og i Hatting Kirke.

længere periode arbejdet på en HJERTE
STARTER her til byen. Den vil være
centralt opstillet uden for Hatting Super
Brugs, og alle vil kunne have mulighed
for at betjene den. Hvor mange af os vil
ikke kunne nikke genkendende til en situation, hvor den har været på sin plads,
og klar til brug. Vi bor jo alle i en lille
perferi omkring Brugsen, og på trods af
at vi alle har et par minutter derhen, kan
en hjertestarter stadig redde liv.
Det er ikke et mode fænomen med
en hjerte starter, men en nødvendighed.
Borgerforeningen har bare ikke alle de
13000 kr som sådan en ca koster plus
årlig vedligeholdelse/forsikring. Men de
har allerede modtaget lidt økonomisk
støtte. Under alle omstændigheder kan
det være, der sidder en eller flere læsere,
som gerne vil donere et beløb eller har
spørgsmål til en hjertestarter i byen. Så
kontakt Anne Marie Madsen fra Borgerforeningen på mobil 2860 9114.
Med det vil jeg gerne slutte af med
ønsket: Træk vejret! Der er nok til os alle
og nyd den skønneste sommer, som
kommer lige om hjørnet.

Næste nummer
HattingBladet udkommer næste
gang i slutningen af August
2014. Deadline for indlevering
af stof til næste nummer
er søndag 27. juli 2014

HattingBladet

•4•

Maj 2014 • nr. 2

Skovrejsning ved Åbjergskoven fra Bygholm sø til Hatting
Af: Beboerne Peter Dans Vej 15+17
Så sker der igen ændringer i Hatting.
Skov- og naturstyrelsen er i øjeblikket i
fuld gang med etableringen af skov på
jorden i og omkring Rugballegård.
Her ligger én af Horsens Vands største
kildeforsygninger, og for at bibeholde
det meget fine vand laves der nu grundvandssikring.
45 % af drikkevandet til Horsens by leveres fra Rugballegårds kildeforsyning,
så derfor er der stor intresse i at sikre
grundvandet på netop dette areal.
På informationsmødet d. 14 februar, afholdt på Landbrugsskolen, blev der lagt

stor vægt på at den mest hensigtsmæssige måde at lave grundvandssikring på
er ved at plante skov.
På mødet blev der stillet en del spørgsmål, som også omhandlede den ny motorvejsafkørsel. Det fremgik nemlig af en
oversigt over den beplantning, der skal
være (se nedenfor, red.), at der var et
område uden træer. Dog kunne hverken
repræsentanten fra skov- og naturstyrelsen eller Horsens Vand komme med et
svar på, hvor den ny motorvejsafkørsel
skal være, da denne beslutning endnu
ikke er endeligt truffet. Det eneste de
kunne sige var, at man netop havde
valgt at undgå beplantning i det om-

råde, da det godt kunne komme på tale,
at afkørslen kom til at ligge her.
Man er begyndt plantningen og udarbejdelsen af stierne, og det forventes at
blive afsluttet i 2015.

Et kig hen over område rød 1009 mod Hatting

Kortets farvers betydning:
Rød
EG
Grøn BØG
Gul
KIR
Kirsebær
LIN
Lind
ALØ Andet løvtræ - skov
		bryn
L. grøn SLE
Slette – græs
L. brun DGR Douglas gran
M. brun ÆGR Ædelgran
AGR Grandis
Blå
LÆR Lærk
Bleg gul AAN Anden anvendelse, her
		
bygningsområdet og
		vejrstation
KRT
Krat
Kort gengivet efter aftale med Miljøministeriet/Naturstyrelsen

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

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
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Hatting Sogn Lokalhistore

”De gamles udflugt”
Af: Aase Thyssen
Hatting Sogns Lokalhistorie

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
Stationsvej 2
Tlf: 60 76 16 48

Aktiviteter år 2014
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 (60 kr) 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.
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I 1950 begyndte Hatting-Torsted Sogneråd at arrangere en årlig udflugt for
de ældre i Hatting, den blev kaldt ”De
gamles udflugt”. Privatbiler blev linet
op, startende fra Wilhelms barbersalon
og op ad Storegade i Hatting. Her blev
”de gamle”, som var tilmeldt turen,
samlet i bilerne. De, som kom op at køre,
skulle have kaffe og wienerbrød med
til sig selv og chaufføren. Det var altid
spændende, hvem man kom op at køre
med, der var prestige i, hvilken bil der
var størst og bedst. Turen sluttede med
en middag, som Hatting-Torsted kommune betalte.
Efter sigende var det en udflugt, der
blev set frem til, dengang var mulighederne for at komme på udflugt ikke så
store som i dag.
På Hatting Sogns Lokalhistorisk Forenings generalforsamling i 1996 fortalte
Chr. Bie om disse udflugter, som havde
været afviklet hvert år indtil kommunesammenlægningen i 1970.
Lokalhistorisk forening har siden 1996
genoptaget traditionen. De første mange
år med fællestransport i privatbiler, som
det foregik tidligere, de senere år har der
været lejet buskørsel.
Det første år gik turen til Hjortsvang
med 35 deltagere, hvor det mest interessante nok var at se Peder Poders
hus, som i 1995 var flyttet fra Hatting
Storegade til Hjortsvang museum. Huset er indrettet med køkken og et stort
rum, som skal bruges til mødelokale,
kaffestue og skolestue. Huset er døbt af
museet til at hedde; ’’Hattinghuset’’. I
1997 gik udflugten med 40 deltagere til
Landbohistorisk museum hos Juul Sørensen, Nebel.
Den 5. august 1998 gik udflugten til
Glud museum med 30 deltagere. Hvor
deltagerne på egen hånd så de gamle
huse og fik en fornemmelse af, hvordan

menneskene levede. Efter rundvisning
var foreningen vært ved en kop kaffe,
mens Elly Kirkel fortalte om museets
grundlægger Søren Knudsen, som hun
personligt havde kendt.
Med god tilslutning besøgte man i 1999
Give Egnsmuseum. I 2000 gik turen til
Bindeballe Købmandsgaard med 30 deltagere. Her kunne ses et museum med
varer, som de så ud i ”gamle” dage, og
de ting som blev brugt i en købmandsgård. Herefter blev Tørskind grusgrav
og Egtvedpigens grav besøgt.
I 2001 gik turen til Søby Brunkulsmuseum med 24 deltagere. Ved ankomsten
blev der serveret kaffe på Søbyhus.
Foreningen betalte for en guide til at vise
rundt og fortælle om livet og arbejdet i
brunkuldslejren fra 1940 til 1970. Der var
barakker til beboelse, købmandsbutik og
meget mere. Guiden havde selv arbejdet
i lejren fra 1941 til 1947, og var en meget
god fortæller. I 2002 gik turen med 31
deltager til Moesgård museum.
2. august 2003 gik turen med 37 deltagere til Munkebjerg og Børkop Vandmølle, hvor der blev set på glaskunst,
mølleriet og landbrugsmuseet. I 2004 gik
turen med 44 deltagere til Jernalderbyen
i Vingsted. Leder af jernalderbyen, Jan
Ibsen, guidede os rund i alle jernalderhusene, mens han fortalte om byen. I
2005 var der 34 deltagere der tog med på
turen til Ferguson museet, Stourup ved
Glud. Henrik fortalte om museet, hvor
han har ca. 100 traktorer. Herudover
fortalte han om sit landbrug med 100
køer, som går i stor løsdriftsstald.
Udflugten i 2006 gik med 32 deltagere
til Stjernholm museum i Nim. Der var
en rigtig fin rundvisning og fortælling
om Stjernholms historie. I 2007 var det
for første gang med bus. Turen gik til
Jelling, hvor der var en guidet tur ved
Jellinghøjene, Jelling kirke og museet.
Bestyrelsen i lokalhistorisk forening havde besluttet, at der med bus er en bedre
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social oplevelse end med private biler.
I 2008 var det igen i private biler på grund af misforståelser.
Turen gik til træskomuseet i Gammel Ry og Sdr. Ege.
I 2009 igen med bus var der 61 deltagere med på udflugten
til Gl. Estrup. Her oplevede vi fortiden og nutiden. Gammel
Estrup er en af Danmarks bedst bevarede renæssanceherregårde. Smukt beliggende på det bakkede Djursland. Herregårdens historie kan føres tilbage til 1300-tallet. I 600 år er stedet
gået i arv fra far til søn. Gennem de herskabelige sale og det
store køkken fra herremænd til tjenestefolk, gives et indblik i
livet på herregårdene gennem tiden.
På udflugten i 2010 blev ”heden ”oplevet af 63 deltagere. På
turen tværs op over Jylland kom vi igennem den smukkeste
natur omkring Vrads og St. Hjøllund Plantage. Efter stenalderen bredte heden sig, så den i 1700-tallet dækkede over en
tredjedel af Jylland. Alligevel kunne datidens hedebønder
finde ud af at leve på det sparsomme grundlag. De største hedearealer i Vestjylland tilhørte kongen. I starten af 1700-tallet
opfordrede kong Frederik den fjerde til at udnytte de enorme,
magre heder, men forgæves. I 1754 tog opdyrkningen af de
jyske heder sin spæde begyndelse. Det begyndte på Kongenshus.
På det tidspunkt var det en officer af den Mecklenburgske
slægt, der satte den første plov i jorden. Han opgav i 1766. I
mellemtiden var det lykkedes Kongen at skaffe 1000 bønder
fra Rhinen og Mainz herop. Mange drog hjem igen, men der
blev en kartoffeltysker koloni tæt ved Kongenshus. Bussen
kørte gennem Kongenshus Mindepark, hvor vi så Mindedalen, vi så, hvor kolonisterne boede i 1758 og et blik over
Kongens hede, som den er beskrevet af St. St. Blicher og Jeppe

Aakjær.
Under kaffen på Grønhøj Kro fortalte kroværten om egnen og
kartoflernes herkomst. Vi kørte videre til Dollerup Bakker ved
Hald Sø.
I 2011 gik turen for 40 deltagere til Vestermølle ved Skanderborg. Her fik den nysgerrige sjove og udbytterige timer. Den
100 år gamle mølle forener lokales engagement med genanvendelse af bygningsarven. På Vestermølle har en lang række
fonde finansieret flere faser med renovering af gårdanlægget,
der nu benyttes som hjemsted for en række sociale og kulturelle foreninger.
Møllen har ligget på østsiden af Skanderborg sø gennem
mindst 500 år. Oprindeligt hørte vandmøllen og dens landbrug til Fruering Sogn og lå i denne sammenhæng mod vest,
heraf navnet. Bag døren kan stadig opleves vandturbine og
kværn i drift og ses redskaber, der har været i brug i tidligere
tider. Der er Museum, hvor man kan komme på virtuel rejse
i både fortiden og fremtiden. Vi fik en 2 timers guidet rejse i
fortiden, af en fantastisk fortæller.
Turen i 2012 gik til Hvidsten Kro og Mariager med 68 deltagere. I Randers kom vi bl.a. forbi en kopi af Graceland, Elvis
Presleys museum, og Randers Regnskov. Vi kørte over Spentrup, hvor St. St. Blicher har været sognepræst.
Vi holdt pause ved Hvidsten Kro. Hvidsten Kro er en gammel kongelig privilegeret kro, der blev bygget i 1634. Den har
været i familiens eje siden 1884. Det er 4. generation, der nu
driver kroen. Oprindelig lå kroen i kirkebyen Hald. Da man i
1790 rettede vejføringen ud, så den nye vej kom til at passere
Hvidsten, flyttede kroen med.
Beretningen fortsættes på side 14

Hjemmeside til Hatting Sogns Lokalhistorie

Udflugt 2014

Vi har i foreningen fået noget så usædvanligt som en person,
der kommer og melder sig som frivillig arbejdskraft.
Det er Erik Holst Mortensen. Erik har blandt mange andre
opgaver været i gang med at lave en hjemmeside.
Hjemmesidens adresse er: http://hattinglokalarkiv.mono.net/
Hjemmesiden er p.t. en spæd begyndelse, det er vores håb,
at vi får bygget mere på indenfor en overskuelig fremtid.

Til efteråret kommer der en serie i DR. om slaget ved Dybbøl i 1864,
150 år efter slaget. Inden DR sætter spot på denne skelsættende
begivenhed i dansk historie, vil Lokalhistorisk forening arrangere
årets udflugt til Dybbøl. Turen er med bus den 22. august 2014.
Der vil blive omdelt en pjece til foreningens medlemmer
primo august 2014 med information om tilmelding og pris.

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

Hyldemarken 3
8700 Horsens

60 64 05 60
malerfirmaet.heidifeldt@gmail.com

HattingBladet
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Nyt fra kirken
Når denne udgave af Hattingbladet udkommer, har vi fejret årets konfirmander, men hvem var de, og hvad tænkte de
omkring det at blive konfirmeret?
Her på siden svarer nogle af dem på en række skarpe
spørgsmål, som de stillede hinanden en dag i april. De har
valgt at præsentere sig i sort/hvid.

Marcus Stenholt Broberg, Torstedskolen 8. klasse
Hvorfor vil du konfirmeres?
Fordi jeg vil bekræfte min dåb.
Hvor skal du holde fest?
Hjemme.
Var det dig selv der valgte at blive konfirmeret?
Ja

Jeppe Andersen, Sankt Ibs Skole, 8. klasse
Hvad glæder du dig til ved din konfirmation?
Jeg glæder mig mest til at præsten siger: Tillykke
du er konfirmeret!

Marlene Wells, Torstedskolen, 8.klasse

Men ellers glæder jeg mig også til festen.
Hvad synes du om, at man nu bliver konfirmeret på 8.

Hvorfor vil du konfirmeres?

klassetrin i stedet for 7.?

Fordi min familie er konfirmeret, og det skal

Jeg vil selvfølgelig helst konfirmeres i 7., men

man også indenfor den kristne tro.

man er nok mere moden i 8.

Tror du på Gud?

Hvad har du fået ud af at gå til konfirmationsforbe-

Ja det gør jeg.

redelse?

Hvad har været godt ved forberedelsen?

Jeg har lært en masse om den kristne tro, og

At man har lært, hvad man skal gøre oppe i

samtidig er jeg blevet mere sikker i mit valg om

kirken, og at man har lært mere om konfirma-

at blive konfirmeret. Og Ja, det vil jeg.

tionen.

Kasper Rask, Torstedskolen 8. klasse

Jack Sindberg Pedersen, Torstedskolen, 8.klasse

Hvorfor vil du konfirmeres?

Hvorfor vil du konfirmeres?

For at bekræfte mit forhold til Gud, fra min

Fordi min far er konfirmeret, og for at få en god

barnedåb.

plads i himlen.

Hvad har du fået ud af at gå til konfirmationsforbe-

Hvad ønsker du?

redelse?

En gamer-computer, et headset, nogle spil og

Man får mere at vide om Gud. Man kan sige, at

penge.

man kommer tættere på Gud.

Hvor holder du fest?
Jeg holder ikke fest, for at få flere penge. Måske
holder jeg en lille brunch?

Jonathan Ellehauge Haag, Sankt Ibs Skole 7. klasse

Christoffer Astrup Jensen, Sankt Ibs Skole, 7. klasse

Hvorfor vil du gerne konfirmeres?

Tror du på Gud?

Fordi jeg tror på gud og den kristne tro.

Ja, ellers ville jeg ikke blive konfirmeret.

Går du tit i kirke?

Glæder du dig til at komme ind i de voksnes rækker?

Ja, jeg har gået i kirke når end jeg havde mulig-

Ja, men man kommer vel ikke helt ind, f.eks. må

hed for det. Det vil sige, jeg har været i kirke 23

jeg ikke drikke alkohol, og jeg må heller ikke

gange i år.

køre bil. Jeg vil mene, at man først kommer ind i

Bryder du dig om kirken?

de voksnes rækker, når man er 18 år.

Jeg kan godt lide prædikenerne, men jeg finder

Hvor mange gæster kommer der til din konfirmation?

salmerne og bønnerne kedelige.

Vi har inviteret 36, så der kommer nok mellem
30 og 36.
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Nyt fra kirken
Emma Flohr Andersen, Torstedskolen, 8.klasse

Sebastian Lindegaard Grave, Torstedskolen, 8. klasse

Hvorfor vil du konfirmeres?

Hvad ønsker du dig?

Alle andre i min familie er blevet konfirmeret.

3 kvart seng, pænt ur, penge til tøj og scooter.

Det hører med til at være troende.

Hvordan er det at blive konfirmeret i 8 årgang?

Hvorfor har du valgt at blive konfirmeret i Hatting

Dejligt, fordi så er man lidt støre.

frem for Torsted?

Hvor skal du holde fest?

Jeg bor i Hatting, og jeg er døbt her, mine sø-

Derhjemme.

skende er konfirmeret her, min søster har også et
barn der er døbt her.
Tror du på Gud?
Ja det gør jeg.

Victor Sørensen Munch, Torstedskolen 8. klasse
Hvorfor vil du konfirmeres i Hatting og ikke i Tor-

Emil Liisborg Christiansen, Torstedskolen, 8. klasse

sted?
Fordi jeg har boet i Hatting det meste af mit liv

Hvad ønsker du dig i gave?

Hvad ønsker du dig i konfirmationsgave?

Jeg ønsker mig en barbermaskine, styrkeløfter

Penge til min tur til USA og til en ny computer

sko, penge, ting til skateboard og chilifrø.

Hvor skal du holde fest?

Hvor mange gange har du været i kirke i løbet af sidste

I madbooking i Bøgballe

år?
Indtil videre har jeg været i kirke 6 gange, men vi
skal 8 gange.
Skal du holde tale ved din fest?
Nej, jeg laver en sang.

Jorn Oerlemans, Torstedskolen, 8. klasse

Hvor skal du holde fest?

Hvorfor vil du konfirmeres?

Jeg skal holde fest på Korning kro.

Fordi jeg gerne vil være kristen, og når jeg dør,

Hvordan er det at blive konfirmeret på 8. Årgang?

vil jeg gerne op i himlen.

Det er godt, for så er man lige blevet lidt klogere

Hvad ønsker du dig?

i hovedet.

Til min konfirmation ønsker jeg mig kun penge,
fordi jeg lige har fået en racercykel.
Hvor skal du holde fest?

Matilde Gantzhorn Magni, Torstedskolen 8A
Hvordan er det, at blive konfirmeret i 8. klasse frem

jeg holder den på min gård, fordi at der er godt
med plads.

for 7. klasse?
Sidste år synes jeg, at det var ret træls, fordi at
mange af mine jævnaldrende blev konfirmeret.
Men nu synes jeg bare det er godt, især fordi jeg

Casper Porup Pedersen, Torstedskolen, 8. klasse

tror, man har lidt mere styr på de penge, man

Hvor skal du holde fest?

får, og ikke bare bruger dem op for hurtigt.

Jeg skal holde fest på Kystens Perle, fordi det er

Hvorfor vil du konfirmeres i Hatting og ikke i Tor-

hyggeligt sted, og det er vores naboer, der har

sted?

stedet.

Det vil jeg, fordi jeg bor i Hatting, og fordi jeg

Hvad ønsker du dig i konfirmationsgave?

altid har tænkt, at jeg skulle konfirmeres her – så

Jeg ønsker mig penge til den tur vi skal på med

derfor ligger det meget naturligt til mig, at det er

klassen.

i Hatting jeg skal konfirmeres.

Hvorfor vil du konfirmeres i Hatting i og ikke i Tor-

Hvad ønsker du dig i konfirmationsgave?

sted?

Jeg ønsker mig mest penge. Men udover det,

Fordi Hatting er min hjemby, og jeg har boet her

ønsker jeg mig også et kamera, smykker osv.

hele mit liv.
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Menighedsrådet

Andreas Creamer Sørensen, Horsens Byskole, 8. klasse

Formand

Hvorfor vil du konfirmeres?
Fordi jeg tror på Gud, og man kommer ind i de
voksnes rækker. Det er bare godt.
Valgte du selv, at du ville konfirmeres?

mit hjerte.
Er du troende?

Næstformand
Arne Jacobsen

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

Ja, det er jeg. Jeg bad da jeg var lille til, at min

Gunnar Fogh

Juni

På Landbrugskolen.
Skal du holde en tale?
Ja.
Hvad ønsker du dig i konfirmations gave?
Penge og ting til min computer.

Hatting Kirkes personale
Sognepræst

Ferier og fridage
Anna Sofie Andersen holder ferie fra
den 28. juni til og med den 21. juli
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 24. juni
Tirsdag den 12. augustTirsdag den
9. 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

Søndag 1. kl. 11.00
6. s. e. påske. DSI
Søndag 8. kl. 9.30
Pinsedag
Mandag 9. kl. 10.00
2. Pinsedag.
Friluftsgudstjeneste i
Lunden, se omtale
Søndag 15. kl. 9.30
Trinitatis søndag
Søndag 22. kl. 9.30
1. s. e. trin
Tirsdag 24. kl. 13.30
Gudstjeneste
Hatting Centret
Søndag 29. kl. 19.00
2. s. e. trin
v/ Dorte Isaksen

Juli

Gravermedhjælper
Birgit Boisen

Tlf: 76 26 95 57
bibo@profibermail.dk

Kirkesangere

Søndag 6.
Ingen gudstjeneste
i Hatting. Kl. 9.30 i
Tamdrup v/ Dorte Isaksen
Søndag 13. kl. 11.00
4. s. e. trin
v/ Dorte Isaksen
Søndag 20.
Ingen gudstjeneste
i Hatting. Kl. 9.30 i
Tamdrup v/ Dorte Isaksen
Søndag 27. kl. 19.00
6. s. e. trin

Ulla Andreasen
Tlf: 86 53 13 81

Ulla Møller

Tlf: 29 82 87 00

Organist
Ulla Gade

Tlf: 75 67 48 00
schack-nielsen@profibermail.dk

Grethe Laursen

Tlf: 75 65 32 10
wlaursen@stofanet.dk

Gudstjenesteliste

Hvor skal du holde din konfirmation?

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

Tove Schack-Nielsen

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

Jeppe Overby, Torstedskolen, 8. klasse

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

Kirkeværge

Aktivitetsudvalgs Formand

Kasserer

mormor ville få et godt liv i himlen, fordi hun
var gået bort.

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

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

Hvad er dit skriftord?
Gud er min styrke og mit skjold, på ham stoler

Bodil Juul

Erhardt Nielsen

Ja, min storebror blev det også, så det er lidt sejt.

Kontaktperson

Tlf: 75 62 81 24

Hvor intet er
anført, har Anna
Sofie Andersen
tjenesten.

August

Søndag 3. kl. 9.00
7. s. e. trin
Søndag 10. kl. 9.30
8. s. e. trin
Søndag 17. kl. 11.00
9. s. e. trin
v/ Dorte Isaksen
Søndag 24. kl. 9.30
10. s. e. trin
Søndag 31. kl. 19.00
11. s. e. trin

September

Lørdag 6. kl. 14.00
Friluftsgudstjeneste i
forbindelse med byfesten.
Gudstjenesten foregår på
toften neden for Kirken.
Søndag 7. kl. 9.30
Ingen gudstjeneste
i Hatting. Kl. 9.30 i
Tamdrup v/ Dorte Isaksen

Kirkebilen kører
til alle
gudstjenester.
Kontakt
Svend Erik, Taxa
tlf.: 40 94 94 23
Kirkebilen skal
bestilles senest
dagen inden,
man ønsker at
benytte den.
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Gå med i Lunden 2. Pinsedag til gudstjeneste
Mandag den 9. juni kl. 10.00 fejrer vi 2. pinsedag med en fælles friluftsgudstjeneste for alle de 30 sogne i Horsens Provsti. Gudstjenesten finder sted i
Lunden, Sundvej, Horsens.
Efter gudstjeneste byder menighedsrådet i Hatting på frokost i det grønne.
Alle er velkomne til at deltage, men vi vil selvfølgelig gerne vide, hvor mange
vi skal sørge for mad til, så tilmeld jer til Bodil Juul på e-mail: b-o12@stofanet.
dk eller på tlf: 60163179 senest den 5. juni. Her er det også muligt at melde sig
til fælleskørsel til og fra Lunden.

Vi sveder igen for en god sag…
Motionsløbet ”Sved for en sag” finder i år sted tirsdag den 26. august kl. 18.30
Vi mødes i præstegården, 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.
For børn er der en særlig ”præmierute” på 5 km. Her løber eller cykler man
på tid, og den som kommer først i mål får en præmie.
Startgebyr er 50 kr. for voksne og 20 kr. for børn.
Sved for en sag støtter i år BROEN Horsens.
BROEN har som formål at hjælper udsatte børn og unge ud i et aktivt fritidsliv.
Det kan ske via hjælp til kontingenter, udstyr og hjælp til transport til og fra
idræt- eller andre fritidsaktiviteter. Målet er at få udsatte børn og unge ud
blandt andre børn, hvor de kan spejle sig i nogle sunde, voksne rollemodeller
og få nogle succesoplevelser og troen på sig selv tilbage.

Mødrecafé og legestue i Hatting
Som noget NYT I HATTING, forsøger vi opstart af cafe og legestue, den sidste
onsdag i hver måned, i konfirmandstuen (præstegården).
Mød op og vær med, til et par timers hyggeligt samvær med andre mødre og
deres børn.
Vi håber, I har lyst til, at bakke op om dette.
Vi mødes fremover onsdag d. 30. april, onsdag d. 28. maj, onsdag d. 25. juni,
onsdag d. 30. juli, onsdag d. 27. august kl. 11.00
Mvh Anne-Mette Holst Würtz og Mette Bøje Henriksen

HATTINGGAARD@GMAIL.COM

Entreprenør og kloakmester
siden 1933
Vi løser enhver opgave
indenfor jord-, kloak-,
beton- og belægningsarbejde
www.tfskov.dk
entreprenørforretning • 7565 3188 • fynbo-as.dk

HattingBladet

• 12 •

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

Medlem
Heidi Jensen
Udlejer af forsamlingshus
40 17 64 27
gastong1@profibermail.dk
Medlem
Kirsten Skov
Nøgleudlevering til + fremvisning af forsamlingshus
26 18 45 67
kirsten@kj-skov.dk
Medlem
Kim Morthorst
Teknisk ansvarlig for forsamlingshuset
28 99 16 55
kv.morthorst@get2net.dk

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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Referat af Generalforsamlingen 12.03.2014
Kort referat fra Hatting Borgerforenings
general forsamling d 12-3-2014 i Hatting
Forsamlingshus.

her, kære borger, at du har en god ide
til hvordan vi får samlet penge ind så vi
kan få en. Kom endelig ud af busken!

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Kort snak vedr. Hatting Bladet - flot
blad og super fin indsats fra de frivillige.
Beretningen blev godkendt!
Regnskab ved Anne Marie Madsen.
Borgerforeningens regnskab blev godkendt.
Hatting Forsamlingshus regnskab blev
godkendt
Jørgen Madsen fremlagde Hatting Bladets regnskab og gennemgik diverse
poster. Regnskabet blev godkendt.

Valg af dirigent. Inga Bie blev valgt
Formandens beretning ved Peter Thyssen: Kort præsentation af bestyrelsen
samt deres nuværende poster i bestyrelsen. Lidt over 220 er betalende medlemmer . Det er flot, men vi vil rigtig gerne
have endnu flere, hvilket så giver en god
og sund økonomi i forsamlingshuset.
Peter fortalte om vores arrangementer:
Senior hygge med fællessang og skøn
hjemmelavet mad, forårsfesten med
dans og musik og mad udefra, samt en
endnu succes: En fyldt sal til fællesspisning, hvor ca 90 betalende gæster fandt
vejen til Forsamlingshuset. Nytårs taffel
hvor ca 100-120 glade Hatting borgere
kommer på selveste dagen, hvor vi fejrer
Nytårs aften. Valg runde med stort besøg af både lokale politikere og Hatting
borgere, og en sund og fornuftig dialog
mellem os besøgende og de folkevalgte.
Politikkerne syntes, der var god spørgelyst, og vil måske komme tilbage midt
i valgperioden, og følge op på diverse
aftaler.
Peter kom ind på, at vi søgte penge til
hjertestarter, men Y-mens club var de
eneste, som gerne vil give 3000 kr til
vores projekt ud over os selv i borgerforeningen… Måske når du læser dette

Ingen indkomne forslag!
Valg:

Heidi ønsker ikke genvalg.
Gitte ønsker ikke genvalg .
Tak til jer begge for super flot indsats.
Carsten Bonde blev genvalgt.
Der blev ikke valgt nogle nye bestyelses
medlemmer, men vi fik afgjort, at vi selv
måtte lede efter de rette personer!
Rasmus og Lars blev genvalgt som revisorer.
John genvalgt som revisor suppleant.
Tak til Inga Bie for fin dirigering af general forsamlingen atter i år. Efter endt
generalforsamling dejligt ostebord med
lidt rødvin.
Referant, på bestyrelsens vegne, Kirsten
Skov

PMV

Vi henter og bringer !

Peter’s Mobile Værksted
Reparation af :
cykler
scootere
Harley Davidson
plæneklippere
El-scootere
kørestole m.m.
-Også salg af nyt

Peter Tykjær
Stampemøllevej 19
8700 Horsens
ptmb2428@hotmail.com

Tlf. +45 21 654 235
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Forårsfest 2014
Af: Peter Thyssen
Forårsfesten blev holdt lørdag d. 1.marts. En god aften med
en fantastisk stemning blandt de fremmødte. Vi startede med
en velkomstdrinks, og bagefter var der lækker ta’selv bufet
leveret af Korning Kro. Borgerforeningens traditionssang blev
sunget med stor succes med Mette ved klaveret samt kor. Efter
maden var der amerikansk lotteri, hvor Brugsen sponsorerede
vin, og derefter startede dansen, og der var fuld tryk på dansegulvet indtil kl. 02.00. Herefter gik gæsterne hjem og mange
med kommentaren: Vi kommer igen næste år.

Ovenfor: Billede fra forårsfesten 01.03.2014

Moderne
kursusfaciliteter
i naturskønne
omgivelser

Byfest 2014
Vi skal holde byfest til september, og vi mangler 5 frivillige som kan
bage en bradepande kage, som man vil donere GRATIS til vores salg
i boden. Håber du er frisk på det og har lyst til at hjælpe. Vi kan
bruge alt, bare det er en god skærekage og ikke indeholder frisk
fløde. Hvis du er interesseret så mail venligst til wlaursen@stofanet.dk
(Grethe og Jørgen Laursen på Eriknauer vej) og du vil få hurtig svar.
Debedstehilsnerfraforplejningsudvalget,ogHUSKduvil/kanblivenævnt
på en tavle over sponsorere, når festen afholdes, hvis du ønsker det!

Bygholm
Landbrugsskole & Kursuscenter
Tlf. 75621799

bygholm.dk

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

Tilbyder alt inden for Belægning og
Støttemure Nyanlæg Renovering.
Plantning Beskæring.
Vedligeholdelse: Hækklipning
Græsklipning Lugning
Private og Industriområder

Alle former for reparation
Klargøring til syn

Vedligeholdelse speciel pris for pensionister

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

30 27 04 48

www.cesanlaeg.dk

www.amalielund.dk

HattingBladet

• 14 •

Seniorhygge 2014
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Mums hvor de svær forsvandt hurtigt! Brune/hvide kartofler
samt en rigtig god brun sovs med surt. Til dessert fromage og
til slut kaffe med småkager.

Af: Kirsten Skov
Rigtig mange feststemte Hattingborgere fandt vejen til Hatting Forsamlingshus fredag 28-2-2014 til seniorhygge…
Hvor er det skønt at se glade mennesker, som er klar til at give
den gas med fællesspisning og fællessang. Man må sande, at
billetsalget kører til dette arrangement samt super god opbakning.
Maden blev leveret fra Korning Kro, som vanen tro leverede
en super menu: god gammeldavs flæskesteg med svær.

Der var fin sang og musik fra Johns Orkester. De havde sangbøger med, og så startede giro 413 ellers med sangønsker som
spændte vidt. Der blev danset og snakket, og gæsterne havde
faktisk slet ikke lyst til at gå hjem, da det sluttede kl 22.
Bestyrelsen vil gerne sige tak til alle, og vi siger på gensyn
næste år.

’’De gamles udflugt’’- fortsat fra side 7
En medvirkende årsag var også en utålelig trætte mellem kromanden og præsten på stedet.
Om slægten Fiil, som i dag er 4. generation på kroen, kan
fortælles, at de kan takke St. St. Blicher for en indgriben, som
blev afgørende for familiens skæbne på stedet. Vi spadserede
en tur i krohaven. I haven er der i 1930 opført en salsbygning.
I salsbygningen er der kalkmalerier der følger den første Fiils
skæbne. Han var en ung tømmersvend, som forelskede sig i
en rig gårdmandsdatter. Men undersvenden Peder Fiil passede ikke ind som en svigersøn til den rige gårdmandsfamilie.
Tilfældigt hørte Blicher det, og tilbød de to unge, at de kunne
møde i præstegården, så ville han i hemmelighed vie dem
til mand og kone. Ungmøens far fik nys om det og styrtede i
raseri til præstegården, og nåede døren ligesom Blicher skulle
til at tage afsked med de nygifte.
I haven er der rejst en mindesten over Marius Fiil, som ud
over at være kendt som modstandsmand også er den Fiil, der
har sat det største præg på kroen. Han samlede vinduer, døre,
paneler osv. fra alle mulige steder, hver ting på kroen har derfor sin historie. Kroen ligner i dag et helt museum. Marius Fiil
havde aldrig lagt skjul på sit nationale sindelag. Han har rejst
sin egen genforeningssten ud mod landevejen. På stenen står
der: ”Halvvejen til Dannevirke – 1920”
Få skridt fra haven er der en Mindelund over Hvidstensgruppen. Hvidstensgruppen, der blev en kendt dansk modstandsgruppe, var under besættelsen beskæftiget med nedkastninger fra engelske fly. Gruppen blev røbet af danskeren Jacob
Jensen, som blev fanget og kom under tortur. 8 medlemmer af

gruppen blev henrettet 29. juni 1944 ved skydning i Ryvangen.
Efter befrielsen fandt man ligene af de otte i Ryvangen. Den
16. juli 1945 blev de gravsat i Hvidsten by, hvor der nu er rejst
en mindesten. Efter krobesøget fulgte vi landevejen i nordlig
retning mod Mariager. Vi passerede Gassum, som ligger i linje
med ”Blicher Plantage”, hvor nedkastningerne til Hvidstensgruppen fandt sted. Vi kørte forbi Birgittinerklosteret og fulgte
middelalderens fodspor gennem Mariager by. Mariager er en
af Danmarks mindste købstæder, med brostensbelagte smalle
gader og gamle bindingsværkshuse prydet med roser. Vi kørte ad Maren Finds Dal til Hohøj. Her er et lille Museum. Hohøj
er en gammel Høvdingehøj. Der er knyttet sagn og mystik til
højen. Det menes, at en af Danmarks små konger under Gorm
den Gamle, Kong Ho, er begravet der. St. St. Blicher forsøgte
i 1846 at arrangere et folkemøde på højen, det lykkedes dog
ikke, men den sang vi kender i dag som jydernes nationalsang
”Jyden han er stærk og sej”, havde han skrevet til det planlagte møde.
Vi kørte nu igen ned ad bakken langs Mariager fjord mod
Hadsund. Her så vi bl.a. Kongenshøj, Skandinaviens største
saltfabrik, Den tidligere Cementfabrik og Assens Nyboder
I 2013 gik turen mod Mols Bjerge til Karlsladen ved Kalø
Gods. Karlsladen stammer fra 1727. I Karlsladen mødtes vi
med en guide fra Skov- og Naturstyrelsen. Her fik vi fortalt
historien om Karlsladen og Djurslands Nationalpark, Mols
Bjerge og Kalø Slotsruin. Vi oplevede Gårdbageriet, Holmegård. Der var 54 deltagere på turen, som der er fortalt om i et
fyldigt referat i et tidligere Hatting blad.
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Klip ud og hæng på køleskabet

Søndag, 25. maj

19:00
Gudstjeneste
Tirsdag, 27. maj
09:00
Hatting Centrets
sommerudflugt
Onsdag, 28. maj
11:00
Mødrecafé
Torsdag, 29. maj
11:00
Gudstjeneste
Søndag, 1. juni
11:00
Gudstjeneste
Tirsdag, 3. juni
HIF - 125 års jubilæum
- reception
Søndag, 8. juni
09:30
Gudstjeneste
Mandag, 9. juni
10:00
Friluftsgudstjeneste i
Lunden
Fredag, 13. juni
HIF 125 års jubilæums
børne- og
ungdomsdisko
Lørdag, 14. juni
HIF 125 års
jubilæumsfest
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Kalender for aktiviteter i Hatting
Søndag, 15. juni
09:30
Gudstjeneste
Tirsdag, 17. juni
19:00
Støtteforeningen,
ekstraordinær
generalforsamling
Søndag, 22. juni
09:30
Gudstjeneste
Onsdag, 25. juni
11:00
Mødrecafé
Søndag, 29. juni
19:00
Gudstjeneste
Søndag, 6. juli
09:30
Gudstjeneste i
Tamdrup
Søndag, 13. juli
11:00
Gudstjeneste
Søndag, 20. juli
09:30
Gudstjeneste i
Tamdrup
Søndag, 27. juli
19:00
Gudstjeneste
Onsdag, 30. juli
11:00
Mødrecafé

HattingBladet
Rød = Borgerforeningen

Grøn = Kirken
Blå = Idrætsforeningen
Lilla = Hatting Centret

Søndag, 3. august
09:30
Gudstjeneste

Søndag, 10. august
09:30
Gudstjeneste
Søndag, 17. august
11:00
Gudstjeneste
Søndag, 24. august
09:30
Gudstjeneste
Onsdag, 27. august
11:00
Mødrecafé
Søndag, 31. august
19:00
Gudstjeneste
Lørdag, 6. september
2014
BYFEST 2014
14:00
Friluftsgudstjeneste på
Toften

HattingBladet
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Hatting Centrets faste aktiviteter

Hver mandag

Kl. 10.30
Gymnastik og sang i caféen
v/Anna Mikkelsen, Ellen Bertelsen, Agnes Bechmann og
Edith Eriksen.
Kl. 12.45 - 13.30
En tur på løbebåndet i motionslokalet med Erik
Bjerring

Hver tirsdag

Kl. 10.30-11.30
Fællessang v/Edith Eriksen eller Marie Bie ved klaveret
Kl. 12.45-14.30
Billard v/Vagn Madsen
Kl. 13.30-14.15
”Frisk motion” v/fysioterapeut Mariann

Hver onsdag

Kl. 10.00-14.00
Håndarbejde v/Dorthe Christensen
Kl. 10.00-12.00
Træværkstedet er åbent v/ Børge Hansen
13.00-15.00
Kortspil v/Ulla Bækgaard i cafeen (OBS kun i ulige uger)
13.30-15.00
20 kr´s pakkebanko v/Ellen Bertelsen og Elin Engstrøm
(OBS kun i lige uger)
13.30-15.00
Petanque v/Jens Christensen og Kristian Korsholm
Opstart den 23/4
Sidste dag inden sommer den 25/6.
Starter op igen den 13/8.
15.00-17.00
Petanque v/Jens Christensen og Kristian
Korsholm Opstart den 23/4
Sidste dag inden sommer den 25/6.
Starter op igen den 13/8.

Digital Post?
Af: Hans Johansen
Datastuen på Hatting Centret

Digital Post?
- eller breve på papir fra det
offentlige?
Fra den 1. november i år vil al
post fra det offentlige til alle borgere i Danmark blive sendt
digitalt!
Du kan blive fritaget fra at modtage digital post fra det offentlige, hvis du:
•
Har en funktionsnedsættelse, som hindrer dig i at 		
modtage post digitalt
•
Ikke har adgang til en computer med tilstrækkelig 		
internetforbindelse i dit hjem
•
Er registreret som udrejst af Danmark
•
Er hjemløs
•
Har sproglige vanskeligheder
•
Har praktiske vanskeligheder ved at skaffe NemID
For at blive fritaget fra digital post fra det offentlige, skal du
møde op i Borgerservice, eller bede andre fritage dig på dine
vegne ved brug af en fuldmagt.
Hvorfor ikke bare springe ud i det?
Der kræves kun:
•
En computer og internetadgang
•
NemID og tilmelding til Digital Post

Hver torsdag

Kl. 9.30-11.30
Den sidste torsdag i hver måned er der strikning
til Aktion Børnehjælp v/Ellen Bertelsen
Kl 10.00-11.00
En tur på løbebåndet i motionslokalet v/Erik Bjerring
Kl. 10.15-11.30
Litteraturgruppe v/Bent
Kl. 13.30-15.30
Krolf, en blanding mellem golf og kroket v/Helmer
Jakobsen og Erik Jørgensen.
Opstart den 24/4.
Sidste dag inden sommer den 26/6.
Starter op igen den 14/8.
Kl. 19.00-21.00
Skak aften, hver torsdag i ulige uger v/Hans Kvorning

OBS: Der er ingen arrangementer og aktiviteter i juli
måned, men caféen har åbent alle hverdage i juli
måned.
Motionslokalet er også åbent for dem, der
selvtræner.

Hvis du i forvejen har NemID og f.eks. bruger netbank og
andre net baserede tjenester, vil Digital Post blot være en forlængelse, der giver dig mulighed for at gemme al din post fra
det offentlige på et sikkert sted.
Hvis du har svært ved det digitale, kan du få hjælp.
•
Du kan få hjælp til at kommunikere med det offent		
lige i Borgerservice eller på Biblioteket.
•
I Datastuen på Hattingcentret hjælper vi bl.a. også 		
med brug af NemID, Borger.dk og dermed også Digi
tal Post. Efterårskurset starter omkring 1. september.
•
Datastuen fortsætter også med IT-café, tirsdage kl.
9-10 fra begyndelsen af september, hvor du kan møde
op med spørgsmål om bl.a. brug af computer,
NemID, Borger.dk, netbank og Digital post
Hvis du har lyst til høre mere om Datastuen på Hattingcentret, eller tilmelde dig på et kursus, kan du henvende dig til
Hans Johansen 20 29 02 31

V I

B Y G G E R

B R O

KB Bogføring og Kontorassistance

v/ Kirsten Bank
Overholm 57 · Hatting · 8700 Horsens · Tlf. 22 64 61 67
e-mail: kbbog@hotmail.dk
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Hatting Centrets kommende arrangementer
Maj
Tirsdag d. 6 kl. 13.30
Foredrag ved Ingeborg og Carl Lomholt, der er tidligere
Organist og fængselspræst i Horsens Statsfængsel.
Entrè 30 kr.
Tirsdag d. 13 kl. 19.00
Banko ved Centerrådet

forventer at være tilbage på Hatting centret ca. kl. 17.00
Pris for hele herligheden ekskl. drikkevarer er 225 kr.
Tilmelding senest mandag den 19. maj på
tilmeldingslisten der hænger på centrets
opslagstavle eller på tlf. 24959033

Juli:

Juni:

August

Onsdag d. 4 kl. 13.30- 15.30
Udsalg ved Smartex tøj

Tirsdag d. 19
Gudstjeneste ved sognepræst Anna Sofie
Andersen, med efterfølgende kirkekaffe

Torsdag d. 15 kl. 19.00
Blå tur til Hansted. Pris 30 kr. Inkl. Kaffe/kage og kørsel

Tirsdag d. 10 kl. 19.00
Banko ved Centerrådet

Søndag d. 18 kl. 09.00 - 14.00
Cafeen på Hatting Centret har åbent

Torsdag d. 12 juni kl. 13.00
Blå tur til Vejle fjord. Pris 30 kr.
inkl. Kaffe/kage og kørsel

Tirsdag d. 20 kl. 13.30
Gudstjeneste med efterfølgende kirkekaffe
Tirsdag d. 27 kl. 8.45- ca.17.00
Hatting Centrets sommerudflugt.
Vi mødes kl. 08.45 til morgenkaffe med rundstykker
Kl. 09.30 drager vi af sted ud i den grønne natur til
Djursland, hvor vi blandt andet stopper ved Knebel
Kirke, der har en meget flot og speciel udsmykning
Derefter går turen til Ebeltoft parkhotel.
Når vi er mætte og tilfredse, vender vi næsen hjemad og

Torsdag d. 19 kl. 19.00
Hatting Centrets midsommerfest. Båltale ved
sognepræst Dorthe Isaksen fra Tamdrup kirke
Tirsdag d. 24 kl. 13.30
Gudstjeneste ved sognepræst Anna Sofie
Andersen, med efterfølgende kirkekaffe

Der er ingen arrangementer og aktiviteter i juli måned.
Cafeen har ikke søndagsåbent i juli og august
måned, men har åbent i alle hverdage.

Torsdag d. 21 kl. 14.00
Åben hus på Hatting Centret. Fra kl. 1415 vil alle aktiviteter være i gang.
Kl. 14.30 vil aktiviteten være vært ved kaffen

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

Søndag d. 29 juni kl. 09.00-14.00
Cafeen har søndagsåbent

Strikning til Aktion Børnehjælp
Af: Ellen Berthelsen
Frivillig vejleder

Den sidste torsdag i hver måned mødes
vi en flok damer, der sidder sammen og
strikker små trøjer, huer, hjemmesko,
tæpper, bamser, osv. Disse ting bliver
sendt til Aktion Børnehjælp.
Vi starter med kaffe og rundstykker,
som kan købes i cafeen, derefter bliver
der strikket løs.
Kom og vær med. Vi vil rigtig gerne
have flere på holdet.
Der bliver brugt en del garn, så skulle
der være nogen, der sidder inde med

noget garn, som I ikke bruger, og som
bare ligger og fylder, er I velkommen til
at aflevere det på Hatting Centret.

Tid: Den sidste torsdag i måneden kl.
9.30.
Vejleder: Ellen Bertelsen. Tlf. 50953118
På Gensyn!

HattingBladet
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Hatting IF

Årets Leder: Lasse
Af: Mona Møgelvang
Formand i Hatting IF

Hatting Idrætsforening

Generel mailadresse

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

Hovedformand

Mona Møgelvang
Tlf: 20 77 07 02
moegelvang@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

Kai Hüttel
Tlf: 29 84 00 44
huttel@mail1.stofanet.dk

Badminton

Henning Rasmussen
Tlf: 20 44 53 79
gittehenning@mail.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

Gymnastik

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

Håndbold

Bjarne Skjøtt Sørensen
Tlf: 76 43 46 60
bjarne.skjott@hotmail.com

Tennis

Arne Ballegaard / Boris Tirsvad
Tlf: 60 15 26 57 / 21 75 58 75
arne@balles-bilvask.dk
klerkevanget22@gmail.com

Som vi gør hvert år, har vi kåret årets leder
2013, og valget faldt på Lasse Nytofte Petersen, som blev indstillet af gymnastikafdelingen.
HIF sætter stor pris på alle vore frivillige trænere, instruktører, hjælpetrænere osv., og det
er altid en fornøjelse at kunne kåre årets leder.
Nedenfor kan indstillingen fra gymnastikafdelingen læses.
Vi indstiller Lasse, da han er en gymnastisk
ildsjæl udover alle grænser. Lasse er der altid
med en god idé og en hjælpende hånd.
Historikken omkring Lasse er: tilflytter til
byen med gymnastisk baggrund, at han kom
ind i Hatting gymnastik afdeling i sæson
2010/11, startede ud med 2 af vores springhold og har i denne sæson haft 4 springhold:
Turbodrengene, blandet spring 3.-4. kl., Juniorspring og Herrespring – sammen med
resten af vores springteam.
Lasse sørger for at springerne er beskæftiget i
den tid, de er til træning, og det gør han med
megen struktur og forberedelse. Han stiller
krav til sine gymnaster og kan arbejder hårdt
for gymnasternes spring- og udviklingspotentiale. Lasse er en af dem, som arbejder hårdt
for at vores springgymnaster kommer ud af
den lille gymnastiksal, og han har været ivrig
medarrangør på vores ekstra springtræninger
på BGI, og kommer altid med gode og konstruktive tilbagemeldinger, både på de sociale
medier til gymnaster og forældre og direkte
til bestyrelsen.
Lasse tager også initiativ til at deltage i de
forskellig Events, som DGI tilbyder, f.eks.

springweekends med vores aktive gymnaster.
Lasse stiller sammen med resten af springteamet krav til os som bestyrelse, og ikke
mindst til vores springredskaber, så derfor
var Lasse selvskrevet i processen omkring
indkøb af vores nye springbane. Her viste han
et enormt engagement og uendelig tålmodighed, da han indhentede tilbud og hentede
prøvebaner, så alle fik opfyldt så mange så
mulige af ønskerne. Dette har siden vist sig at
være guld for gymnastikafdelingen.
Lasse er en ivrig debattør - på den gode måde.
Vores instruktørmøder er aldrig kedelige, der
er altid basis for gode og konstruktive debatter og evalueringer, hvilket kan være god
læring for vores yngre instruktører og hjælpeinstruktører.
Vi håber, at Lasse fortsætter i foreningen med
de gode initiativer og den kampgejst, som han
har gjort hidtil mange år endnu.
Stort tillykke til Lasse!

SÆT KRYDS I KALENDEREN
Byfesten 2014 afholdes d. 06.09.14, med aktiviteter for hele byen, og afsluttes
med grillfest ved Brugsen. Mere information følger naturligvis senere.
Vi glæder os allerede!!
Har DU lyst til at hjælpe med planlægningen eller bare give en hjælpende
hånd, så skriv til Hifhatting@gmail.com eller ring på 20770702.
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Til- og fratrådt
Af: Mona Møgelvang
Formand Hatting IF

På Hatting Idrætsforenings generalforsamling i marts 2014,
valgte vores formand gennem nogle år, Morten Hald, at trække sig som formand for HIF, dog er han stadig i bestyrelsen
som suppleant. Desværre var Morten ikke den eneste, som
dette år har valgt ikke at være bestyrelsesmedlem. Fra tennisafdelingen måtte vi sige farvel til Dan Jakobsen, som også har
været aktiv i bestyrelsen i nogle år, og fra badminton fratrådte
Ulla Lauridsen efter mere end 30 års arbejde på forskellig vis i
idrætsforeningen.
HIF siger tak for indsatsen, og vi har været glade for samarbejdet.
MEN når nogle træder ud, kommer der nye til, og der skal
lyde et stort velkommen til Henning Rasmussen (badminton),
Arne Ballegaard og Boris Tirsvad (som deler tennis posten i
hovedbestyrelsen) og Kaj Hüttel (HIF). Undertegnede overtog
formandsposten.

INDBYDELSE TIL ALLE I HATTING OG OMEGN.
Tirsdag d. 03.06.14 15.00-18.00 afholder vi reception i
Hatting Hallen i anledning af Hatting Idrætsforenings 125
års jubilæum.
Vi håber at se mange medlemmer, tidligere medlemmer,
sponsorer, med mere.
15.00 Velkomst tale
15.05 Tale v/ Søren Møller, Landsformand DGI
15.45 Tale v/ Kristian Dyhr, Formand for Kulturudvalget
og 1. viceborgmester
16.00 Kåring af æresmedlemmer.
18.00 Tak for i dag.
Med venlig hilsen
Hatting Idrætsforening

Håndbold

Håndboldtrænere søges for sæson 2014/15!
Af: Bjarne Skjøtt Sørensen
Formand for Håndbold

Håndboldtrænere søges for sæson 2014/15!
Vi arbejder i øjeblikket på at få trænere til næste håndboldsæson. Lige nu er vi på udkig efter hjælp til følgende hold:
U6 mix		
Assistenttræner
U8 mix		
Assistenttræner
Senior Damer Træner
Har du en lille træner gemt i dig, som du gerne vil prøve af,
og er du interesseret i at hjælpe håndboldafdelingen i Hatting
IF som træner eller assistenttræner så kontakt Bjarne Skjøtt
Sørensen på bjarne.skjott@hotmail.com
Hvis du ikke kender håndboldafdelingen i Hatting IF, så er

her lidt fakta om os:
• Afdelingen er en aktiv del af Hatting IF med spillere og
ledere fra Hatting og omegn. Vi har i øjeblikket over 100
håndboldspillere i vores forening
• Vi er en breddeklub med fokus på udvikling af den enkelte håndboldspiller til gavn for spilleren og det enkelte
hold
• Vi tror på, at hvis den enkelte spiller udvikler sig løbende,
opnåes en større glæde ved håndboldspillet
Hvis du er interesseret i trænergerningen kan vi tilbyde dig:
• Trænerkurser efter nærmere aftale, som kan medvirke til,
at du får et godt udgangspunkt for at være træner eller,
du får genopfrisket det at være håndboldtræner.
• At lære nye mennesker at kende i det lokale miljø
• At arbejde med børn og unge mennesker
• Personlig udvikling igennem trænergerningen

HattingBladet
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Børnedisko fredag 13.06.2014
18.00-20.30
Børnedisko
		
Pris 50 kr. inkl. pølse, 1 sodavand og
		1 slikpose
		
Afholdes i klubhuset
		
Kiosken er åben
		
Musik hele aftenen
18.30-19.00
Tryllekunst

Ungdomsdisko fredag 13.06.2014
21.00-23.00
		
		
		
		
21.15-21.45

Ungdomsdisko
Pris 25 kr.
Afholdes i klubhuset
Kiosken er åben
Musik hele aftenen
Tryllekunst

Brug det som en klassefest, kom med din bedste veninde/ven
– bare kom for at have en sjov aften!
Billetter kan købes på www.hattingif.dk.

Jubilæumsfest lørdag 14.06.2014
Festen foregår i Hatting Hallen
18.15-18.20
18.30-21.30
19.15-20.00
21.00-21.30
21.30-01.00

Velkomst
Bespisning. Maden leveres af Amalielund.
Salg amerikansk lotteri
Uddeling af gevinster
Dans

Hele aftenen er der musik med Jungle Boogie band.
Der kan købes billetter på www.hattingif.dk.
Saml din gade, dine bedste venner, dit gamle fodboldhold
eller bare kom!

Hatting Cykelklub
Hatting cykelklub kan kontaktes ved henvendelse til Lars:
Lars Juhl Hansen
Tlf: 20 27 33 75
ljh@nptrucks.dk

Kystens Perle
Lovbyvej 31 . 8700 Horsens

Tlf. 75 61 31 01

www.kystens-perle.dk
www.123hjemmeside.dk/kystensperle2
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Folkedans

Passivt medlemskab

Af: Willy Severin
Kasserer

Den 7. februar afholdte vi legestue/bal på Torsted Skole, hvor
11 spillemænd mødte op fra Varde Esbjerg egnen, som hedder
REVL og KRAT. De var meget dygtige til både at spille og underholde. Vi fik alle en god oplevelse og en kanon god aften.
Den 31. marts sluttede vi vores sæson med sild og smørebrød,
også en god aften.
Den 7. april startede vi med stavgang, nedenfor ses stemningsbilleder fra sidste år. Indtil nu har der været mange fremmødte, men vi kan jo sagtens være flere. Alle er meget velkomne,
og det er helt gratis at deltage. Se programmet i Hatting bladet
fra februar 2014.
Ny dansesæson starter i Hatting Forsamlingshus mandag den
8. september 2014 fra kl. 19.30 til 21.45 – Vi danser hver mandag undtaget i skoleferien uge 42 og 7. Dette er for enlige og
par – nybegyndere og øvede dansere. Mød op og prøv at være
med og få motion på en sjov måde med socialt og hyggeligt
samvær. Alle nye medlemmer må prøve 3 gange helt gratis.
Alle er meget velkomne.

Selvom du ikke er aktiv sportsudøver kan du støtte Hatting
IF ved at tegne et passivt medlemskab. Som passivt medlem
støtter du op om foreningens aktiviteter for et godt og aktivt
lokalområde. Som passivt medlem har du endvidere stemmeret ved foreningens generalforsamling.
Et passivt medlemskab koster kun 50 kr. om året. Det kan
købes på vores hjemmeside www.hattingif.dk eller ved henvendelse på hifhatting@gmail.com

VI tIlbyder
•
•
•
•

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

Ring på telefon 75 65 30 32
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

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

Nyt fra gymnastik
Af: Line Juul
Formand for Gymnastik

D. 16. marts sluttede gymnastiksæson 2013/14 af med den
flotteste forårsopvisning I Hatting hallen. Det var en lidt
blæsende forårsdag, så rigtig mange Hatting borgere havde
heldigvis valgt at bruge dagen til forårsopvisning i hallen. En
fantastisk opbakning igen i år. 10 hold ud af vores 12 hold ønskede at lave opvisning, og man kunne mærke at instruktører,
hjælpeinstruktører og gymnaster havde glædet sig til at skulle
vise, hvad de havde lavet i løbet at vintersæsonen. Efter den
traditionelle smukke faneindmarch, hvor alle hold fylder gulvet, lavede vi fælles opvarmning, som vores hjælpeinstruktører Maria og Jesper Gjødvad stod for i år. En rigtig god og sjov
start på opvisningen hvor gymnasterne lige får pulsen op, og
publikum med det samme klapper den gode stemning i gang.

Derefter guidede Hanne os igennem dagens gymnastikprogram, som var alt fra Forældre/Barn, Puslinge, Børnegymnastik, Turbodrenge, Pigespring, Pige-rytme, blande springhold
i forskellige aldre, Herrespring og Fitness. Holdene lavede de
flotteste opvisninger, som om de kunne mærke, at de var på
hjemmebane, og at der var store forventninger til dem. Dagen
blev afsluttet med et gæstehold, DGI´s Repræsentationshold.
De lavede et brag af en opvisning, virkeligt dygtige gymnaster. Publikum virkede begejstrede og gav stor applaus.
Vi har fået meget flot evaluering på opvisningsdagen, og vi
vil gerne have lov at takke alle vores engagerede instruktører
og hjælpeinstruktører for deres indsats igennem sæsonen.
Og ikke mindst vores gymnaster, som har kæmpet og svedt
sig gennem sæsonen, og sikke et flot resultat der er blevet ud
af det. Men også en stor tak til det store publikum som kom
til vores opvisning. Vi er i bestyrelsen meget taknemmelige
over den flotte opbakning, og som en af gymnasterne fra Rep.
holdet sagde; ”det er altid en fornøjelse at komme til Hatting´s
opvisninger, der er altid sådan en god stemning herude”. Det

synes jeg jo siger meget!!! Men for at en opvisning skal blive
en succes, er det vigtigt med hjælpere, og vi vil gerne rette en
tak til alle i Gymnastikafdelingen og ikke mindst de frivillige,
som har givet en hånd med før, under og efter opvisningen.
Se flere billeder og videoklip fra opvisningen inde på www.
Hattingif.dk under Gymnastik.
Inden vores egen forårsopvisning d.16. marts var 5 af vores
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Gymnastik
ening. Forældrene bakker op hele vejen og i sidste ende giver
det et flot resultat, og vi kan være med til at fastholde de gymnaster vi har og gerne rekruttere nye gymnaster.
D. 25. marts var der generalforsamling i Hatting IF, og hvert
år bliver der kåret ”Årets leder eller instruktør. Det sker på
den måde, at alle afdelinger under HIF indsender begrundet
indstilling på egnet kandidat, som så Hovedbestyrelsen i HIF
behandler. Årets leder/instruktør blev Lasse Nytofte Pedersen
fra Gymnastik. Vi har alle ønsket Lasse et stort tillykke og er
meget stolte og glade på hans vegne.
Se gerne billede af Lasse og pokalen og begrundelse for
valget på www.Hattingif.dk
Som noget nyt har vores springinstruktører Lasse Pedersen
og John Brogaard taget initiativ til et nyt hold, ’’MandeHørm’’,
som startede i marts og som kører til slut juni. Vi håber det
bliver en succes, og at det skal køre i vintersæsonen også. Holdet omtales således;
”De sidste 3 år har Hatting Gymnastik haft et herre springhold, men nu synes vi at tiden er kommet til at kunne tilbyde
noget NYT for alle mændene her i byen.
Derfor vil vi starte noget nyt og spændende op - nemlig

hold til Forårsstævne på Elbæk efterskole d.9. marts. Instruktører og gymnaster gav tilbagemeldinger om, at det var en
rigtig fin opvisningsdag, og at det gik godt på opvisningsgulvet. Det allerbedste var, at der var flere tilbagemeldinger
fra publikum derude og andre gymnastikfolk, som virkelig
roste vores hold fra Hatting. Forældre har også tilkendegivet
ros og anerkendelse på de sociale medier. Rigtigt dejligt med
feedback. Vi, i bestyrelsen, bliver da så stolte og glade over, at
vi har sådan nogle engagerede og innovative instruktører og
hjælpeinstruktører og nogle dygtige gymnaster, som vælger
gymnastikken, fællesskabet og en sund sport i deres lokalfor-

“MandeHørm”
Idéen og konceptet bag MandeHørm er ret simpelt. Vi skal
lave noget fysisk som giver sved på panden, som er sjovt og
som er afvekslende gennem hele sæsonen.
Vores idé er, at vi mænd mødes et par timer en aften om
ugen, hvor vi dyrker motion på en masse forskellige måder.
Den ene aften spiller vi måske floorball og styrketræning og
en anden aften volleyball og basketball. Er vejret godt løber vi
måske en tur som opvarmning. Aften sluttes af med en ’’omklædningsvand :-)”
Ellers arbejder gymnastikbestyrelsen på højtryk med program til den nye sæson. Vi gør os meget umage med at udbyde hold til alle og gøre plads til alle. Så hold øje med program
for sæson 2014/15 på www.hattingif.dk i løbet af foråret og
sommeren. Fra 1. 8. 2014 vil tilmeldingssystemet på hjemmesiden blive aktiveret for gymnastik, og dermed give mulighed
for at tilmelde sig holdene inden sæsonstart i uge 36.
Rigtig god sommer til alle.
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Badminton

Nyhedsbrev Badminton
Af: Henning Rasmussen
Bestyrelsesmedlem

Så er sæsonen ved at gå på hæld i HIF´s badmintonafdeling.
Det har været en travl, sjov og spændende sæson med masser af aktivitet både på træningsbanen og ved diverse stævner
og træf, hvor vores spillere er kommet hjem med en lang
række flotte resultater.
Vi ser frem til at bygge videre på træningen i den kommende sæson, hvor vi også lancerer MINIton som en helt ny
mulighed for at starte op med at ”lege” badminton helt nede
fra 4-5 års alderen.
I motionsafdelingen har der været afholdt klub mesterskaber
for senior og oldboys med følgende vindere:
Senior Herresingle
Kim Aagaard
Senior Herredouble
Thomas A / Thomas C
Old Boys Herresingle
Christian Andersen
Old Boys Herredouble Lars Dencker / Finn Jørgensen
Stort tillykke til alle klubmestre !!
Derudover har vores old boys hold kvalificeret sig til LM
(Landsmesterskaber) i DGI holdturneringen, hvor det i finalestævnet blev til en flot 6. plads.
Ungdomsafdelingen har ligeledes afholdt klubmesterskab
for de øvede spillere. Det er blevet afviklet som en double tur-

MINIton		

nering og podiepladserne blev fordelt som følger:
Klubmestre		
Simon Stobberup / Taus Hermansen
2. Plads		
Tobias Andersen / Victor Edvardsen
3. Plads		
Cecilie Lysgaard / Simon Algren
Stor tak til alle 14 deltagende spillere, der var mange spændende og tætte kampe med stor intensitet og godt spil.
Resultater fra ungdomsafdelingen siden seneste nyhedsbrev:
1/3 LM i Fredericia
Simon Stobberup og André Maj
Rasmussen U13B guld i HD
Simon og André kan dermed kalde sig landsmestre hvilket er
DGI´s svar på danmarksmestre !!
15/3 Stævne i Hørning Simon Stobberup U13B guld i HS
Simon Stobberup og André Maj Rasmussen U13B guld i HD
Simon rykker dermed op i U13A – stort tillykke !!
Vi ønsker tillykke til vores dygtige ungdomsspillere med deres flotte resultater, og håber der er endnu flere, der har lyst til
at prøve kræfter med nogle stævner næste sæson.
Badmintonafdelingen vil gerne sige tak for en fantastisk
sæson til alle spillere og forældre.
Vi ser frem til at se jer alle igen næste sæson, sammen med en
masse nye badminton kammerater !!

- Kom og prøv noget nyt !!!!

Af: Henning Rasmussen
Bestyrelsesmedlem

MINIton er badminton og leg for de 5 – ?? årige, som har
lyst til at ”lege” badminton.
MINIton er en mulighed for forældre at lave aktiviteter
med deres børn, både for at ”være sammen om noget”, men
samtidig for i en tidlig alder at have fokus på børnenes sundhed og trivsel.
Ideen med MINIton er at introducere børnene til glæden
ved spillet, gennem leg, tilvænningsøvelser og teknisk træning. Som udgangspunkt lægges der vægt på at ketsjer, balloner, fluesmækkere og fjerbolde indgår til hver træning, sam-

men med forskellige redskaber der styrker børnenes motorik.
Med MINIton bliver børnene hurtigt bedre og får dermed
også nogle gode succesoplevelser med spillet.
Og som en vigtig del af MINIton konceptet, har forældrene
mulighed for at deltage aktivt sammen med børnene hele
træningen.
Vores nye MINIton instruktør står klar til, sammen med
vores øvrige dygtige instruktør team, at tage imod jer ved sæsonstart i september måned 2014. Nærmere information omkring tilmelding følger, når vi nærmer os sæsonstart. Ved evt.
spørgsmål er I er meget velkomne til allerede nu at kontakte
undertegnede. Kontakt data findes på hjemmesiden www.
hattingif.dk/badminton/badmintonudvalget.

Maj 2014 • nr. 2

HattingBladet

• 25 •

Spejderne i Hatting
KFUM-Spejderne
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

Y Men’s klub
Ledelsen i
Hatting Y Men’s
klub har følgende
sammensætning:
Peter Rabjerg
(præsident)

Af: Anja Ipsen
Kontaktperson for spejderne

I Hatting har vi fået rigtig mange bævere,
som vores yngste spejdere kaldes, så der er virkelig kommet liv i hytten – eller Spejderbyen,
som vi ynder at kalde området, eftersom vi har
ikke mindre end tre bygninger på grunden – eller 4, hvis vi tæller brændeskuret med! Det er da
næsten en slags by.
Børnene er ivrige for at lege, lære og blive
udfordret. Udfordret blev de, både bævere og
ulve, da vi i weekenden den 26. april tog til
spejderhytten i Løsning, hvor årets distriktsturnering fandt sted. Årets tema var troldmænd og
magi, og alle vores nyudnævnte troldmandslærlinge gik til opgaven med krum hals, opsatte
på at have det sjovt, og vise de andre, hvor gode
de var. Ved en turnering går spejderne rundt
til forskellige poster, hvor de løser opgaver. De
bliver bedømt på opgavens løsning, og på det,
som spejdere kalder ”turn out”. Det betyder
samarbejde og hold-ånd: lader de hinanden
komme til, taler de pænt til hinanden, kan de
arbejde sammen på en god måde. Vi havde vidunderligt vejr med højt til himlen og strålende
sol. Og det blev endnu bedre, for da præmierne
skulle uddeles, havde nogle
af vores bævere faktisk været
de næstbedste i hele distriktet.
Oven i købet havde to af vores
ulvepatruljer klaret en førsteplads og en andenplads, og en
af patruljerne vandt sågar den
fornemme Turn out-pris. Det
var stolte, stolte ledere og glade

Ulvene hygger efter alle sejrene!
unger, der drog fra Løsning.
Nu håber vi, at vi kan tage konkurrencen op
igen næste weekend, hvor egnens forskellige
spejderkorps konkurrerer om Musen i det store
Mus-løb, som Sct. Georgs Gilderne står for. Det
er sket ikke så få gange før, at vi har klaret at
fragte netop musen til Hatting, så vi håber da,
at vi kan gøre det igen. Men som vores spejdere
altid får at vide: Det allervigtigste er, at I har det
sjovt og godt sammen. (Og med fokus på det, så
vinder de faktisk tit, for alting går jo nemmere
her i verden, når man har det gode humør med
sig.)
Nedenfor: glade bævere og ledere,
der nyder et godt overstået løb

Grethe Laursen
(vicepræsident)
Connie Jensen
(sekretær)
Helge Simmelsgaard
(skatmester)
Ingeborg Pedersen
(pastpræsident)
Peter Rabjerg
(webmaster)

Til venstre: alle ulvene er oppe og
få overrakt »Ulveplanken« som er
spejderversionen af en vandrepokal.
Resten af spejderne er ved at give dem
et såkaldt råb - ofte råber spejdere
af hinanden, i stedet for at klappe.
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Nyt fra ’’Det lille hus’’
Af: Søren og Anja Ipsen
Ejere af Det lille hus

I løbet af den forgangne sommer lykkedes det os endeligt at få isoleret soklen
på baghuset udvendigt. Isoleringen klarer kulde og er også vandtæt; der kom
rigtig meget fugt ind igennem soklen,
som jo udvendigt fra ligger under jordhøjde, på grund af niveauforskellen på
det stykke af grunden.
Da vi gravede dræn i græsplænen
fandt vi en gammel krukke, der var
gravet ned; den var fyldt med gamle
medicinflasker, blækflasker og glasskår,
ikke noget for en arkæolog, men stadig
spændende.

Baghuset har fået en vandskuring i
samme farve som resten af huset, så passer det lidt bedre sammen. Det har dog
vist sig at fugerne er dårlige inde bag
ved, så der skal fuges om, det koster jo
nok et par weekender med en fugefræser – men så ved I, hvad der foregår; det
er ikke, fordi vi har fortrudt noget, og er
ved at bryde ned.
Inde i huset er vi begyndt at male lofter, det tager lang tid, da det bliver gjort
med linoliemaling.
Der skal gå to til tre uger mellem man
kan male igen, det skal have 4 til 5 gange, og der skal slibes mellem hvert lag.
Det skal så nok holde de næste 40 år.
Gulvet i baghuset blev støbt i efteråret, efter der var lagt isolering og en
masse rør til varme.
Loftet er blevet forskallet, så der kan

laves pudslofter, som der var tidligere.
Det har Søren ikke prøvet at lave før, så
det skal nok blive spændende. Mørtelen
skal kastes op på et loft, der er beklædt
med sivmåtter, det må nok forventes at
svine en hel del – så mon ikke, der skal
anskaffes langt mere end det dobbelte
af, hvad vi forventer bliver hængende?
Det var først vores mening, at der
skulle installeres en luft-til-vand-varmepumpe i huset. Det kræver dog så meget
plads udenfor, at vi har opgivet den
varmeform.

Vi har derfor både søgt og fået bevilget, at vi må installere jordvarme. Haven
er lige stor nok til ca. 260 meter rør, så
det kan lige lade sig gøre – men som de
fleste nok har bemærket, så giver det
noget værre rod i græsplænen, når man
giver sig til at grave rør ned.
Faktisk blev der rodet af hele to omgange – for to dage før vi selv skulle
grave, blev Søren ringet op af Horsens
Museum, som gerne ville have lov at
være de første til at grave. Allerede dagen efter stod de klar – med en ordentlig
gravemaskine. De gravede og undersøgte, men fandt kun skår og stumperne
fra en gammel gryde med emalje, og da
intet af det var over 100-150 år, så var
det ikke interessant. Dagen efter dækkede de det hele til igen, og så var der
klar til, at vi selv kunne komme i gang.
Nu mangler vi at få genetableret græsplænen. Æbletræerne står der endnu;
det gjorde godt nok ikke ligefrem gravearbejdet nemmere, at man skulle uden

om dem, men vi syntes, at det ville være
synd at skulle plante nye allerede nu; de
har deres egne krogede charme og hører
jo til.
Viktualiekælderen som er i baghuset
skal have et loft, og Anjas far har gerne
ville lave en kirkehvælving, det var
mange år siden han havde lavet sådan
noget. Efter nogen søgen på internettet
fandt vi noget materiale om opførelsen
af sådan en, og så det var jo bare om at
gå i gang.
Det bliver et ribbehvælv med sidebuer, mon ikke det er den første, der er
lavet i Hatting, siden kirken fik sin hvælving i tårnet?

Vores tidsplan er skredet lidt, kirkehvælv tager tid, så planen om at få huset
indflytningsklar inden sommer holder
ikke rigtig, men sådan er det jo når restaurering bliver til hobby.
Man er selvfølgelig stadig meget
velkommen til at kikke ind, og få en
sludder, der skal jo også være tid til en
pause.

HATTINGBLADETS ANNONCØRER
Super Brugsen Hatting

Peter’s Mobile Værksted

Niels Bie’s Maskinstation

Murerfirmaet Tinghuus ApS

Malerfirmaet Heidi Feldt

Lyngsø VVS

Kystens Perle

KB Bogføring og Kontorassistance

Jørn Skibsted

Hatting VVS ApS

Hatting Thermoglas

Hatting Murerforretning

Hatting Bilcenter

Hatting Autoservice

Grafisk Forum

Evolutionparts

Eigil Fynbo A/S

CES Anlægsgartner

Bygholm Landbrugsskole & Kursuscenter

Butterfly Women

Amalielund Mad

FIRMA

Smedebakken 10

Storegade 10

Stampemøllevej 19

Østerhåbsvej 80

Søndrevej 38 C

Over vrøndingvej 40

Hyldemarken 3

Smedebakken 8

Lovbyvej 31

Overholm 57

Mejerivej 4

Storegade 25

Kirkebakken 37

Overholm 24B

Storegade 2

Smedebakken 2

Præstemarksvej 1

Fuglevangsvej 41

Oensvej 7

Smedebakken 20

Mejerivej 18

Hattingvej 49

Lokes Allé 30,1

Silkeborgvej 44

ADRESSE

Hatting

Hatting

Hatting

Kørup

Hatting

Hatting

Vrønding

Hatting

Hatting

Horsens

Hatting

Hatting

Hatting

Hatting

Hatting

Hatting

Hatting

Hatting

Horsens

Hatting

Hatting

Hatting

Horsens

Horsens

Horsens

BY

75 65 30 85

75 65 35 88

75 65 34 00

21 65 42 35

75 65 30 32

40 17 26 68

75 65 34 38

60 64 05 60

75 61 37 66

75 61 31 01

22 64 61 67

21 75 52 25

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

75 62 17 99

76 74 60 60

75 61 51 26

TELEFON

horsensudestuer@gmail.com

post@tfskov.dk

ptmb2428@hotmail.com

niels-bie@stofanet.dk

murerfirmaet@tinghuus.info

michael@kjaerlaurberg.dk

malerfirmaet.heidifeldt@gmail.com

lyngsoevvs@lyngsoevvs.dk

kbbog@hotmail.dk

hattinggaard@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

info@bygholm.dk

amalielund@amalielund.dk

E-MAIL

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.bygholm.dk

www.amalielund.dk

HJEMMESIDE

Michael Laurberg

www.varbergtoemrer.dk

www.lyngsoevvs.dk

www.kystens-perle.dk

www.hattingthermoglas.dk

www.butterflywomen.dk

Tømrerfirmaet Skov A/S

Kirkebakken 47

www.vpm-hatting.dk

Hatting EL

Tømrerstuen

post@vpm-hatting.dk
info@varbergtoemrer.dk

75 65 33 99
24 24 09 67

Hatting
Merring

Smedebakken 12
Merringsvej 88

Vagn Pedersen Maskinfabrik A/S
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

