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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
25.01.15
26.04.15
26.07.15
25.10.15
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 jpegfiler og 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 (stadig) Hatting
For et års tid siden skrev vi en leder
med overskriften Hatting vil Hatting, og
det synes vi stadig Hatting vil på trods
af usikkerhed om skolereform vedr.
Hatting og Torsted, for få busafgange
fra Hatting og andre lidt negative ting.
Negative ting som er pålagt os, men
som vi forsøger at kæmpe imod og finde
alternativer til. Som f.eks. den taxaordning som er beskrevet inde i bladet.
Netop derfor er det også vigtigt, at vi
borgere bliver ved med at kæmpe og
prøve at påvirke udviklingen i positiv
retning ved at stå sammen og sige vores
mening.
Der har lige været Byfest, og vi kunne
igen se et stort fremmøde, og det er ved
at være en tradition, ligesom så mange
andre aktiviteter i Hatting: gymnastikafdelingens juletræsfest, Hatting Centerets julemarked og mange flere ting.
Også nye ting er opstået, f.eks. det at
forsamlingshuset igen bliver brugt som
danseskole, at der bliver tændt juletræ
her i slutningen af november og at vi har
fået byens fælles hjertestarter. Den hænger på bagsiden af SuperBrugsen, ved
vareindleveringen. Den er der netop for
vores alles skyld, så lad os stå sammen

om at den skal forblive der. Historien
omkring skolesammenlægningen har vi
desværre ikke fået med i dette blad, men
vi vil gøre vores bedste ved at skrive om
det i næste blad. Hvis i ligger inde med
information og/eller læserbreve eller
lignende, så må i meget gerne sende det
til os.
Send os gerne informationerne i god tid,
inden deadlines, da vi lægger mange
kræfter i hvert blad og det er besværligt,
at skulle rykke for tingene hver evig
eneste gang. I kan altid se deadlines for
de kommende blade under indholdsfortegnelsen på denne side, så det kunne
måske være en idé at lægge en opgave i
kalenderen på jeres smartphone en uges
tid før. Hvis du/I er i tvivl om dit stof
kan bruges, kontakt os og vi finder en
løsning. Vi vil også meget gerne fortælle
om din historie, eller om netop din/
Jeres virksomhed, det kræver bare at I
kontakter os og skriver en smule selv.
Vi sender en fotograf ud og sørger for al
opsætning. Vi vil stadig Hatting, og vi
håber, at I også fortsat vil Hatting, og at
Hatting bliver ved med at udvikle sig på
trods af ydre omstændigheder.

Får du HattingBladet?

Næste nummer

HattingBladet udkommer i Hatting
Sogn. Hatting Y’s 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.

HattingBladet udkommer næste
gang i slutningen af Februar
2015. Deadline for indlevering
af stof til næste nummer er
søndag 25. januar 2015

HattingBladet
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Derfor er busforbindelsen til Hatting dårlig
Ole Helbo fra Horsens kommune fortæller
Den 27. oktober havde vi møde med Ole Helbo, som på 24. år
arbejder i afdelingen ”Affald og Trafik”. Han fortæller, at Hatting er den by i kommunen, der er dårligst betjent af busser.
Med rute nr. 220, teletaxaordningen, og efterskolebussen nr.
504, som kører søndag aften, rammer vi kun lige akkurat det
service niveau, regionen er forpligtet på. Se køreplanerne til
og fra Horsens på siden overfor
Forklaringen skal findes i følgende forhold:
1. Af helt overordnet betydning er Hattings geografisk
placering. Her spiller det navnlig ind, at der ikke ligger
en større by, med større kundegrundlag bag Hatting. Til
sammenligning har vores naboby Oens en virkelig fin busbetjening, ikke fordi der bor mange i Oens, men fordi Oens
ligger på ruten Horsens-Vejle.
2. Adspurgt om hvorfor rute 8 ikke kan slå en sløjfe omkring
Hatting, forklarer Ole Helbo, at 8´eren kører i halvtimes
drift. Skal den omkring Hatting svarer det omkostningsmæssigt til at sætte en ny bus ind. Udvalget for Teknik
og Miljø har haft kollektiv trafik som tema på sidste udvalgsmøde, og udvalget har anmodet Midttrafik om at
gennemføre en analyse af den kollektive trafikbetjening i
kommunen til næste år.

Ole Helbo gjorde desuden opmærksom på at
Midttrafik, som lægger
køreplanen, har en høringsperiode hvert år i
januar. Alle er naturligvis
velkomne til at indsende
bemærkninger/ ønsker/
forslag i høringsperioden.
Fra Hattingbladets side
opfordrer vi hermed alle
Hattingborgere til at sende
en e-mail til Midttrafik med CC til Ole Helbo (teohn@horsens.
dk), og beskrive hvad den enkelte bruger savner, også gerne
inden høringperioden!
Det mest sandsynlige scenarie til en forbedring af busbetjeningen til Hatting på kort sigt, ser Ole Helbo i en udvidelse af
de intervaller hvori teletaxaen kører. Fx kunne man forestille
sig, at tiderne udvides fra de glædende tider kl. 20.00 – 22.00
på hverdage til fx kl. 20.00 – 22.30. Det er heller ikke umuligt,
at kommunen ville være lydhør i forhold til at sætte et ekstra
interval ind lørdag fx kl. 12-15.
Ole Helbo kunne i øvrigt oplyse, at kommunen ikke betaler
mange teletaxaregninger for Hattingborgere. Det kunne godt
se ud som om, Hatting ikke rigtig har taget ordningen til sig.
Måske på grund af manglende kendskab? Vi beskriver herunder hvad ordningen består i.

Fakta om Teletaxa:
Teletaxa er en ordning man tilbyder som en
ekstra foranstaltning til borgerne.
Prisen for en kørsel med Teletaxa skal ifølge
informationen være ”busprisen”.

www.amalielund.dk

220

Teletaxa

Den angivne tid kan forskydes fra – 15 til + 45 minutter!
Horsens -Uldum -Tørring

Hvornår kører Teletaxaen

Dagplejerne siger tak
Hverdage undt. lørdage og 5/6
20.00 – 22.00
Lørdage samt 5/6
20.00 – 22.00

Søn- og helligdage, ikke 5/6
10.00 - 11.00
17.00 - 18.00
21.30 - 22.30

Af: Sisse Christiansen

Teletaxa kan benyttes i hverdagene mellem kl 2022. Lørdage samme tid. Søndag/helligdage er der 3
muligheder: kl. 10-11, 17-18 samt kl. 21.30-22.30.
Teletaxa
bestilles på 87 40 83 00, telefonen er åben kl. 8-17.
Hvor
kører Teletaxaen
Sefør
forrest
i køreplanen
for yderligere information
DuKørslen
kan bestillebestilles
kørsel til / fra
alle hustande
senest
ønsket
afhentning.
kørsel
med Teletaxa:
pris, fast bestilling mv.
indenfor den røde
område på
kortet. 2 timerom
du kan ikke
benytte
Du kankanbestille
kørsel tiltil/fra alleBemærk:
husstande
inden
forklippekort i
Teletaxaen
dog ikke benyttes
Teletaxa.
transport internt i byer. I Horsens, Uldum
røde
felt,de som
er skitseret på
kortet nedenfor.
ogdet
Tørring
betjenes
viste stoppesteder.
Der tilbydes ikke Teletaxa den 24/12 og 31/12.
(Ikke husstande)

LUND

Se også rute 504
RASK MØLLE

Teletaxa kører kun hvis du har bestilt. Kørslen
bestilles senest 2 timer før ønsket afhentning.

Vi vil gerne sige stor tak til de forældre/kommende
forældre,
Den angivne tid kan forskydes
fra – 15 til + 45
minutter.
som mødte frem til vores åbent husTeletaxa
i vores
heldagslegestue
bestilles på telefon 87 40 83 00
Mini Thor. Vi synes, det var dejligt,Bestillingscentralen
at I kiggedeerforbi,
og– 17.00
vi
åben 8.00
håber I fik et godt indblik i hvordan dagplejen fungerer.

TØRRING

VITUS BERINGS PLADS

ULDUM KRO

ULDUM
TØRRING ST.

ØLHOLM

HORSENS TRAFIKTERMINAL

HESSELBALLE

KALHAVE

KORNING

HATTING
HORSENS

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

•6•

Hatting Sogn Lokalhistore

Slaget ved Dybbøl
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

Åbningstid
Arkivet har åbent den første tirsdag i måneden
fra kl. 19.00 til kl. 21.00 i lokalerne i kælderen
på Hattingcentret.

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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Danmarks radio sender her i efteråret en
serie om slaget ved Dybbøl i 1864. For at
sætte spot på denne skelsættende begivenhed i danmarkshistorien arrangerede lokalhistoriskforening årets udflugt
til Dybbøl. Der var 43 deltagere, det var
et mindre antal, end det antal der har
været de sidste par år.
Turen startede som sædvanligt fra Hatting vandværk og kørte mod syd. Undervejs fortalte Børge om krigen i 1864.
Børge Nielsen fortalte blandt andet, at
krigen reelt startede den 7. februar, idet
der denne dato ankom 20.000 mand,
500 ryttere, 80 feltkanoner og 1.100
fæstningsartillerister til Dybbøl fra Dannevirke. Preussiske forposter ankom 8.
februar og omkring 20. februar havde
preusserne 20.000 mand, 1.200 ryttere og
88. kanoner foran stillingen. Indtil den 7.
april, hvor det for alvor begyndte at ”gå
løs”, bølgede bombardementerne frem
og tilbage. Dog var preussernes krigsvåben noget bedre end danskernes, idet
danskernes geværer skulle forlades.
Inden vi nåede første stop til eftermiddagskaffe på ”Den gamle Slotskro” i
Gråsten, blev der sunget: ”Fuglene letter
mod vinden”. Om ”Den gamle Slots-

kro” fortalte Børge, at kroen oprindeligt
var bygget som urmagerværksted i
1747, efter 105 år blev familien træt af at
se på tandhjul og indrettede kroen.
Vi kørte forbi Gråsten slot, som oprindeligt stammer fra omkring 1500, men
brændte ned i 1603. Dengang var det
adelsslægten Ahlefeldt, som var ejer.
I 1657 bortførte Frederik Ahlefeldt,
Margrethe Rantzau. Efter denne kærlighedshandling kom Ahlefeldt slægten
til magt og ære, og blandt meget andet
byggede Frederik Gråsten om til herregård. Indtil ca. 1920erne, hvor den
danske stat overtog herregården, havde
Gråsten slot, som det hedder i dag, skiftende ejere, og indimellem var slottet
også i forfald. Midt i 1840erne var H.C.
Andersen gæst på stedet, det er her, han
har skrevet ”Den lille pige med Svovlstikkerne”.
Næste stop var Dybbøl Mølle, som blev
opført i 1744-45. Første gang møllen
brændte var i 1800 på grund af et lynnedslag. I 1802 stod en ny mølle klar,
som desværre blev skudt i brand i 1848.
Allerede i 1853 stod en ny mølle klar
igen, som igen blev skudt i grus i 1864.
Møllen, som står der i dag, er fra 1935 og
drives af frivillige.
Fodturen var rundt på skanserne, som
blev anlagt af danske ingeniørtropper
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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

Hyldemarken 3
8700 Horsens

60 64 05 60
malerfirmaet.heidifeldt@gmail.com

i årene 1861-63. Dybbølstillingens 10
skanser går i en halvbue af to kilometers
længde fra Vemmingbund til Als Sund.
Skanserne blev på grund af besparelser
opført med træblokhuse som beskyttelsesrum for mandskabet i stedet for
beton. Dette kostede senere mange livet.
I tiden fra den 7. februar 1864 og til kampene kulminerede i april, gravede hæren
en række løbegrave mellem skanserne,
ligesom terrænet foran skanserne blev
forsynet med fælder, bl.a. bælter med
jernspidser.
På hjemturen kørte vi igennem Broagerland forbi Broagerkirke med de to spir,
og kirkegården som er præget af krigsgrave, langs Gendarmstien og Flensborg
fjord. Vi fik et kig til Okseøerne, hvor
Dronning Margrethe den 1. døde. Vi
kørte ad den gamle hovedvej hjem, og
kom blandt igennem det gamle Haderslev. Inden vi nåede Hatting, blev der
sunget: ”Jeg ser de bøgelyse øer” og ”Du
skønne land med dal og bakker fagre”.

www.tfskov.dk

HattingBladet
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Nyt fra kirken
Billedgudstjeneste i Hatting kirke Julesøndag

Første søndag i advent
Søndag den 30. november 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.

Julesøndag, søndag den 28. december, har menighedsrådet inviteret kunsthistoriker Bente Hammershøy til, at sætte billeder på julens evangelium
og via dem tolke budskabet. Teksten til julesøndag
findes i Lukasevangeliet kap. 2,25-40.

Julekoncert
Søndag den 7. december kl. 19.00 afholdes julekoncert i Hatting Kirke.
Aftenens medvirkende er: Børnekoret under ledelse af Karin Vestergaard,
Kirkens band under ledelse af Lasse Rhode, voksenkoret under ledelse af Karen
Frederiksen, kirkesanger Ulla Andreasen og organist Ulla Gade.
Koncerten varer omkring en time og alle er velkomne!

Billedet th. er: El Greco – Josef med
Jesusbarnet. Katedralen i Toledo 1599
Foto: Bente Hammershøy

Gudstjenesteliste

November

Søndag 23. kl. 9.30
Sidste søndag i kirkeåret
Søndag 30. kl. 19.00
1. søndag i advent
Kirkekor

Foto: Jørgen Laursen

Konfirmation 2016
I 2016 er der konfirmation i Hatting Kirke søndag den 1. maj

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

Menighedsrådmøder

Tirsdag den 6. Januar kl 19.00
Tirsdag den 17. Februar kl 19.00
Møderne er offentlige og afholdes i
konfirmandstuen i præstegården

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

December

Søndag 7. kl. 19.00
Julekocert
Søndag 14. kl 11.00
3. søndag i advent v/
Dorte Isaksen
Torsdag 18. kl 10.00
Julegudstjeneste
for før-skolebørn
Søndag 21. kl 9.30
4. søndag i advent
Mandag 22. kl 10.15
Juleafslutningfor
Hattingskolen
Mandag 22. kl 13.30
Julegudstjeneste på
Hatting Centret
Onsdag 24. kl 14.30
Juleaften
Onsdag 24. kl 16.00
Juleaften
Torsdag 25. kl 11.00
Juledag
Fredag 26.
Anden juledag, ingen
gudstjeneste
Søndag 28. kl 19.00
Julesøndag.
Billedgudstjeneste
Onsdag 31. kl 16.00
Nytårsgudstjeneste.
Derefter champagne
i våbenhuset

Januar

Nytårsdag
Ingen gudstjeneste,
gudstjeneste i
Tamdrup kl 14.00
Søndag 4. kl 11.00
Helligtrekongers søndag
v/ Dorte Isaksen
Søndag 11. kl 9.30
1 s. e. h. 3 k.
Søndag 18. kl 9.30
2 s. e. h. 3 k.
Tirsdag 20. kl 13.30
Hatting Centret
Søndag 25. kl 19.00
Sidste s. e. h. 3 k.
Kirkekaffe efterfølgende

Februar

Søndag 1. kl 16.00
Kyndelmissegudstjeneste
Søndag 8. kl 9.30
Sekagesima
Søndag 15. kl 11.00
Fastelavn v/ Dorte Isaksen
Kirkekaffe efterfølgende
Søndag 22. kl 19.00
1. s. i fasten 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.

Hvor intet er
anført, har Anna
Sofie Andersen
tjenesten.
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Nyt fra kirken
Filmaftener i konfirmandstuen

Gospelworkshop

Kom og oplev en særligt udvalgt film!
Torsdag den 22. januar viser vi De andres liv af Florian Henckel von Donnersmarcks
Torsdag den 19. februar viser vi Departures af Yojiro Takita.
Programmet for aftenerne:
• Kort indledning til
aftenens film
• Film
• Pause med et stykke
brød, øl, vand og kaffe
(pris kr. 20,-)
• Samtale
Vi starter kl. 19.00 og
slutter ca. kl. 22.00.

Har du lyst til at synge gospel? Så er chancen her. Søndag den 1. marts kl. 10-18
afholder vi gospelworkshop under ledelse af Rune Herholdt, en af landets mest
erfarne gospel instruktører. Og så har han i øvrigt været i Hatting 2 gang før og
synge gospel sammen med os.
Workshoppen finder sted i Hatting Kirke og præstegård. Dagen afsluttes med
en gospelgudstjeneste i Hatting Kirke kl. 17.00.
Det koster 125 kr. at deltage. Frokost inkluderet i prisen.
Tilmelding til Grete Laursen, senest den onsdag. 25. februar på e-mail: wlaursen@stofanet.dk med navn og adresse.
Indtjekning og betaling kl. 9.30-10.00

Kyndelmisse
Mandag den 2. februar er det kyndelmisse. Den dag er vi halvvejs gennem
den mørke vinter, og lyset begynder at vende tilbage. Det fejrer vi med en
lysgudstjeneste i Hatting Kirke, søndag den 1. februar kl. 16.00. Gudstjenesten
afvikles i fællesskab med Hattingspejderne.

Babysalmesang i Kirken under ledelse af Tine Mynster
Næste hold har opstart i uge 8, tirsdag den 17. februar 2015 kl. 11.00.
Efterfølgende mødes vi kl. 11.00 den 24. februar, 3. marts, 10. marts, 17. marts
og 24. marts.
Forløbet strækker sig over 6 gange i alt.
Babysalmesangen foregår i kirkerummet og varer en god halv time. Derefter er
der kaffe i konfirmandstuen.
Babysalmesang er for børn i alderen 0-12 mdr.. Deltagelse er gratis.
Tilmelding til sognepræst Anna Sofie Andersen på e-mail: asa@km.dk

Menighedsrådet
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

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

Natkirken i Horsens
Der er åbent i Natkirken i Klosterkirken, den første fredag i hver måned fra kl.
20.00-23.00.
Natkirken er et tilbud til alle. Hvis du har lyst til at sidde i stilhed og nyde
stemningen i rummet. Hvis du gerne vil tale med en præst. Hvis du vil ha´ en
kop kaffe og en uforpligtende snak i ”kaffehjørnet”. Hvis du vil give dig selv
en stund – i bøn eller meditation. Hvis du vil tage et emne eller spørgsmål op i
natkirkens reflektorium. Du er hjertelig velkommen til at komme forbi!

Kontaktperson

Entreprenør og kloakmester
siden 1933

Bodil Juul

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

Kirkeværge
Tove Schack-Nielsen

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

Aktivitetsudvalgs Formand
Grethe Laursen

Vi løser enhver opgave
indenfor jord-, kloak-,
beton- og belægningsarbejde

Tlf: 75 65 32 10
wlaursen@stofanet.dk
entreprenørforretning • 7565 3188 • fynbo-as.dk
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Hatting Borgerforening

Fællesspisning med popcornssalat
Af: Tanja Andersen
Bestyrelsesmedlem borgerforeningen

Bestyrelsen
Formand
Peter Uldall Thyssen
40 17 31 65
puthyssen@gmail.com
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
Medlem
Kirsten Bank
22 64 61 67
kbbog@hotmail.dk
Medlem
Tanja Andersen
20 71 43 38
1tanjaandersen@gmail.com
Medlem
Heidi Jensen
Udlejer af forsamlingshus
40 17 64 27
gastong1@profibermail.dk
Medlem
Kim Morthorst
Teknisk ansvarlig for forsamlingshuset
28 99 16 55
kv.morthorst@get2net.dk
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Igen i år havde Hatting Borgerforening
inviteret til fællesspisning i forsamlingshuset, for alle der havde lyst til at
tilbringe en hyggelig aften sammen med
andre Hattingborgere.
Datoen var d. 10-9 og allerede kl. 17.30
begyndte de første at ankomme, og med
det samme gik snakken på tværs af de
3 langborde, der var stillet op til de 65
personer, der havde meldt sig til.
Da de sidste var ankommet, bød Peter
Thyssen velkommen og Helle Brandtlund, som stod for den lækre mad, for-

talte om menuen og sagde: ”Værsgo”.
Mad var der rigeligt af, og der var stor
ros til Helle for den dejlige mad, selv om
nogen lige kiggede en ekstra gang på
salaten med popcorn, indtil de havde
smagt den.
Da folk efter maden slog mave og hyggede, og børnene, der var med, legede
tag-fat, blev der brygget kaffe, som aftenen blev afsluttet med, sammen med
småkager.
Bestyrelsen er glade for den store opbakning. Vi glæder os til at se endnu flere til
næste år, unge som ældre, til en uformel
gang fællesspisning.

Festweekend i Hatting Forsamlingshus
Af: Anne Marie Madsen
Borgerforeningen

Fredag den 27. februar inviterer Hatting
Borgerforening til seniorhyggefest fra kl.
18.00 til kl. 23.00
Vi starter med at spise – og undervejs
vil der være ”syng med musik”, og der
bliver også mulighed for en dans.
Prisen er kr. 200 pr. stk. Drikkevarer
kan købes til rimelige priser.
Lørdag den 28. februar inviterer Hatting
Borgerforening til forårsfest fra kl. 18.0001.30.

Vi starter med at spise og senere kommer der et liveband, der spiller op til
dans.
Prisen er kr. 350 kr. pr. stk. Drikkevarer
kan købes til rimelige priser.
Vi håber på stor opbakning til begge
aftener.
BILLETSALG:
• Ved Nytårskomsammen den
31.12. i Hatting
Forsamlingshus.
• Søndag, den 18.
januar kl. 15-17 i
Superbrugsen.
Evt. restbilletter kan købes hos Anne
Marie Madsen mail: am@elmelund.info
eller på telefon nr. 28609114

I år får vi juletræ i Hatting

HATTINGGAARD@GMAIL.COM

Kom og vær med til at tænde juletræet (store som små), lørdag d. 29.11.2014 kl. 16.00 ved Superbrugsen i Hatting.
Efter juletræet er blevet tændt, synger vi et par sange, og derefter vil der være æbleskiver m.v.
Y-mens, Superbrugsen og Hatting Borgerforeningen står for
arrangementet.
HUSK! Kom og vær med til at give Hatting en god start på
julemåneden.
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Hjertestarter
Af: Anne Marie Madsen
Borgerforeningen

Så har vi fået en hjertestarter, der hænger på nordsiden af
SuperBrugsen.
Borgerforeningen havde, sammen med Palle fra SuperBrugsen, inviteret alle til en demonstration i Hatting Forsamlingshus, den 23. september.
Mik Elstrøm, fra Horsens service og beredskab, lavede en
grundig og god demonstration af brugen af en hjertestarter og
svarede på de stillede spørgsmål.
Der var en rigtig god dialog, og os der mødte op i forsamlingshuset den 23. september, gik helt sikkert derfra med en større
tryghed i anvendelsen af en hjertestarter - hvis det skulle blive
nødvendigt.
Tak for det Mik
Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke de forskellige sponsorere, der har gjort det muligt for os at anskaffe en hjertestarter.
En stor tak til:
Superbrugsen
Hatting Y Men`s Club
Hatting Vandværk
Hatting Murerforretning
Niels Bie Maskinstation
Amalielund Mad
K&B Borgføring
Tømerfirmaet Skov
Jørgen Skibsted
Maybritt Thyrring
Hatting El
Entr. Eigil Fynbo
Jens Jørgen Andersen
Erna og Poul Erik Christensen
Anne Marie og Johannes Skibsted
Gunhild og Erik Rørvang
Lis og Jens Jørn Ejlersen

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

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

Alle former for reparation
Klargøring til syn

Hatting ungdomsklub
Af: Peter Kristensen
Klubleder

Så er sæsonen startet
igen, og vi er godt i
gang…
Vi har piftet lokalerne under skolen op og er klar til en ny og spændene sæson
med masser af aktiviteter.
Vi har stor tilmelding i klubben, men der er stadig plads til
mange flere (fra 6. klasse til og med 17 år).
Klubben er åben fra 19-21.30 mandag-tirsdag og torsdag.
Der er mange muligheder i klubben: pool, bordfodbold,
bordtennis, iPad, pc til internettet osv. Der er også noget for de
kreative. Vi kan lave nøgleringe og smykker osv.
Kom gerne med nye input.
Vi har skolekøkkenet, hvor vi laver burgere og bager kager,
og til december laver vi konfekt.
Vi afholder også Dvd-maraton (det er fra fredag aften kl. 19
til lørdag kl. 8 hvor vi slutter af med morgenmad.
Vi prøver med et Lan party (pc spil).
Det koster 100 kr. for en sæson (oktober/april).
Der kan købes sodavand, slik, chips og varm kakao til små
priser i kiosken.
Kom ned i klubben og besøg os og se om det er noget for
dig/jer eller bare for at hygge snakke.
Tilmelding til div. arrangementer sker i klubben.

HattingBladet
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Hatting Centrets faste aktiviteter

Hver mandag

Kl. 9.30-11.30
EDB v/Hans Johansen og Bent Schack-Nielsen
Sidste gang inden jul 1/12, opstart 5/1 2015
Kl. 10.30
Gymnastik og sang i caféen
v/Anna Mikkelsen, Ellen Bertelsen og Edith Eriksen
Sidste gang inden jul 15/12, opstart 5/1 2015
Kl. 12.00-14.00
EDB v/Aase Thyssen og Kristian Korsholm
Sidste gang inden jul 1/12, opstart 5/1 2015
Kl. 12.45 - 13.30
En tur på løbebåndet i motionslokalet med Erik Bjerring
Sidste gang inden jul 15/12, opstart 5/1 2015
Kl. 12.45 - 14.30
Billard v/Vagn Madsen
Sidste gang inden jul 15/12, opstart 5/1 2015
Kl. 13.00
Keramik v/Oda Pedersen
Sidste gang inden jul 15/12, opstart 5/1 2015
Kl. 14.30-16.30
EDB v/Aase Thyssen og Kristian Korsholm
Sidste gang inden jul 1/12, opstart 1/5 2015
Kl. 18.30
Syning og hygge v/Edith P. og Inge Enevoldsen
Sidste gang inden jul 24/11, opstart 1/5 2015

Hver tirsdag

Kl 9.00-10.00
IT Café, hjælp til problemer på egen computer
Sidste gang inden jul 2/12, opstart 6/1 2015
Kl. 10.00-11.30
Fællessang v/Edith Eriksen eller Marie Bie ved klaveret
Sidste gang inden jul 16/12, opstart 6/1 2015
Kl. 13.30-14.15
”Frisk motion” v/fysioterapeut Mariann
Sidste gang inden jul 16/12, opstart 6/1 2015

Hver onsdag

Kl. 9.30-11.30
Billedbehandling v/Hans Johansen og Kristian Korsholm
Sidste gang inden jul 3/12, opstart 7/1 2015
Kl. 10.00-12.00
Træværkstedet er åbent v/ Børge Hansen
Sidste gang inden jul 17/12, opstart 7/1 2015
Kl. 10.00-14.00
Håndarbejde, der er mulighed for at købe diverse
materialer til bl.a. kort, knytning, filtning m.m.
Sidste gang inden jul 17/12, opstart 7/1 2015
Kl. 12.00-14.00
EDB v/Hans Johansen og Helge SImmelsgaard
Sidste gang inden jul 3/12, opstart 7/1 2015
13.00-15.00
Kortspil v/Ulla Bækgaard i cafeen
Sidste gang inden jul 17/12, opstart 7/1 2015

14.30-16.30
EDB v/Grethe Laursen, Edith Eriksen
og Helge Simmelsgaard
Sidste gang inden jul 3/12, opstart 7/1 2015

Hver torsdag

Kl 9.00-11.00
EDB v/Peter Rabjerg, Ole Jensen og Grethe Laursen
Sidste gang inden jul 4/12, opstart 8/1 2015
Kl. 9.30-11.30
Den sidste torsdag i hver måned er der strikning til
Aktion Børnehjælp v/Ellen Bertelsen
Sidste gang inden jul 27/11, opstart 29/1 2015
Kl 10.00-11.00
En tur på løbebåndet i motionslokalet v/Erik Bjerring
Sidste gang inden jul 18/12, opstart 8/1 2015
Kl. 10.15-11.30
Litteraturgruppe v/Bent
Sidste gang inden jul 27/11, opstart 8/1 2015
Kl. 13.00-15.00
Kortspillet Whist v/Sonja Horn
Sidste gang inden jul 18/12, opstart 8/1 2015
Kl. 13.00-15.00
EDB v/Mogens Bechmann og Jens Jørgen Andersen
Sidste gang inden jul 4/12, opstart 8/1 2015
Kl. 19.00
Skak aften, hver torsdag i ulige uger v/Hans Kvorning
Sidste gang inden jul 4/12, opstart 15/1 2015

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

Kystens Perle
Lovbyvej 31 . 8700 Horsens

Tlf. 75 61 31 01

www.kystens-perle.dk
www.123hjemmeside.dk/kystensperle2
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Hatting Centrets kommende arrangementer
November

December

Januar

Tirsdag d. 18 kl 13.30
Gudstjeneste ved sognepræst Anna Sofie
Andersen, med efterfølgende kirkekaffe

Tirsdag d. 9 kl. 19.00
Banko ved centerrådet

Tirsdag d. 13 kl. 13.00
Banko ved centerrådet

Søndag d. 23 kl. 09.00-13.30
Cafeen har søndagsåbent

Torsdag d. 11 kl. 12.00
Hatting Centrets julefrokost. Tilmelding
nødvendig. Pris: 125 kr.

Onsdag d. 14 kl. 13.30-15.30
Tøjsalg ved Damernes butik

Lørdag d. 29 kl. 10.00-14.00
Hatting Centrets julemarked. Der sælges bl.a.
juledekorationer, kranse, juletræer og diverse julepynt
m.m. Der er mulighed for at købe mad i cafeen.

Søndag d. 21 kl. 09.00-13.30
Cafeen har søndagsåbent

Tirsdag d. 20 kl. 13.30
Gudstjeneste ved sognepræst Anna Sofie
Andersen, med efterfølgende kirkekaffe

Mandag d. 22 kl. 13.00
Julegudstjeneste ved sognepræst Anna Sofie
Andersen, med efterfølgende kirkekaffe

Onsdag d. 21 kl. 14.00
Nytårskur. Jeppe Mikkelsen, medlem af folketinget
for de Radikale Venstre, holder nytårstalen

Februar

Værd at vide

OBS: Eftermiddagsarrangementer har tidligere
startet kl 13.30, men vil fremover starte
kl 14.00 hvis ikke andet er nævnt

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

Resultatgivende ”trygsager“
både online og offline !

Ved redaktionens slutning var der ikke planlagt
nogle arrangementer, men tjek opslagstavlen
på Hatting Centret for arrangementer senere

Mangler du hjælp
til det hårde arbejde...

Vi tilbyder:

Vores kompetencer ligger indenfor
produktion af tryksager, webløsninger,
kommunikation og logistik.
Vi gør din opgave til en tryg sag !

Fuglevangsvej 41

8700 Horsens

grafiskforum@grafiskforum.dk

Tlf. 75 61 33 44

www.grafiskforum.dk

•
•
•
•
•
•

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

Aut. Kloakmester

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

Bil. 22 61 68 04
Tlf. 75 65 34 38
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Dans, Motion og Livsglæde
Af: Gry Thorstensen
Der er kommet godt gang i danseskoene i Hatting Forsamlinghus. Torsdag d. 4./9.-14 åbnede LN Dancestudio dørene
op for en ny danseafdeling i Hatting. Lena Neben, der er ejer
af dansestudiet og har drevet danseskole i Århus og omegn i
mange år, er glad for, at der er blevet taget godt imod det nye
tilbud i byen. Det er hendes assistent Gry Thorstensen, som
står for afdelingen i Hatting og underviser børn og unge her
hver torsdag eftermiddag og aften. Gry har selv danset hos
Lena Neben og opnået mange mesterskaber både nationalt og
internationalt, indenfor genren Disco Dance og Showdance.
De seneste år har Gry dygtiggjort sig i at undervise børn og
unge i dans og videregive hendes store passion.

Alle børn elsker at bevæge sig, og vi prøver at lære børnene
at lytte til musikken, bevæge sig i takt og lave forskellige koreografier, som styrker dem både fysisk og motorisk. Det kan de
bruge i mange forskellige sammenhænge. Men først og fremmest lærer de glæden ved at bevæge sig til musik og bruge
deres krop, siger Gry Thorstensen. Vi spiller musik, som børnene kender, bl.a. MGP, Ramasjang, Violetta eller for de unge
det nyeste pop musik. I øjeblikket har vi dansehold for børn
og unge i alle aldre, men allerede til foråret er der planer om at
udvide programmet med bl.a. et jazz hold for modne kvinder
i alderen 30 år og op.

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

4017 2668

Danseskolens disco hold har allerede været til sæsonens
første turnering i Ry hallen d. 25. & 26. oktober. De fleste
dansere var med for allerførste gang, og der blev konkurreret
både i solo og duo dans, hvor man danser synkront ved siden
af hinanden. Alle børnene leverede en fantastisk indsats, og vi
havde nogle rigtig gode og hyggelige dage. Og så fik vi hele
14 medaljer med hjem, hvilket var en fantastisk start, siger
Gry Thorstensen. Næste turnering er Jyllandsmesterskabet i
januar, som også mange af holdets piger deltager i.
Har man lyst til en prøvetime, eller er man blot er nysgerrig
på dans, er man meget velkommen til at kigge forbi forsamlingshuset om torsdagen eller kontakte danseskolen på 28 11
62 62, slutter Gry Thorstensen, med et glimt i øjet. Alle kan
lære at danse.
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Kalender for aktiviteter i Hatting
Klip ud og hæng på køleskabet

Søndag, 23. november
09:30
Gudstjeneste

Søndag, 28. december
19:00
Billedgudstjeneste

Lørdag, 29. november
10:00
Julemarked
16:00
Juletræ tændes ved
Superbrugsen

Onsdag, 31. december
11:00
Nytårstaffel i
forsamlingshuset
16:00
Nytårsgudstjeneste

Søndag, 30. november
19:00
Gudstjeneste

Søndag, 4. januar 2015
11:00
Gudstjeneste

Søndag, 7. december
14:00
Juletræsfest i Hatting
Hallen
19:00
Julekoncert

Søndag, 11. januar
2015
09:30
Gudstjeneste

Søndag, 14. december
11:00
Gudstjeneste

Søndag, 18. januar
2015
09:30
Gudstjeneste

Søndag, 21. december
09:30
Gudstjeneste

Søndag, 25. januar
2015
19:00
Gudstjeneste

Onsdag, 24. december
14:30
Juleaftensgudstjeneste
16:00
Juleaftensgudstjeneste

Søndag, 1. februar
2015
16:00
Kyndelmissegudstjenes
te

Torsdag, 25. december
11:00
Juledagsgudstjeneste

Søndag, 8. februar
2015
09:30
Gudstjeneste

Rød = Borgerforening/Diverse
HattingBladet
Grøn = Kirken
Blå = Idrætsforeningen
Lilla = Hatting Centret

Søndag, 15. februar
2015
11:00
Gudstjeneste
Søndag, 22. februar
2015
19:00
Gudstjeneste
Fredag, 27. februar
2015
18:00
Seniorhyggefest i
forsamlingshuset
Lørdag, 28. februar
2015
18:00
Forårsfest i
forsamlingshuset
Søndag, 1. marts 2015
17:00
Gospelgudstjeneste
Lørdag, 7. marts 2015
Gymnastik: Ekstra
træning
Søndag, 8. marts 2015
Gymnastik: Ekstra
træning
Gymnastik:
Børnestævne
Søndag, 15. marts 2015
14:00
Gymnastik opvisning i
hallen

HattingBladet

• 16 •

November 2014 • nr. 4

Hatting IF

HIF Støtteforening nedlagt..
...men noget nyt er opstået!

Af: Line Læsøe, Jens-Otto Tinghuus og Peter Kai

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

Den 30. september afholdt HIF’s Støtteforening ekstraordinær generelforsamling. Formålet var, i følge indkaldelsen, at stemme om
nedlæggelse af støtteforeningen. Syv stemmeberettigede personer stemte enstemmigt
for forslaget. HIF’s Støtteforening nedlægges
derfor pr. 31. oktober 2014.
Støtteforeningen har hidtil stået for driften af
klubhuset og kiosken samt sørget for trådløst

internet, TV og telefon i klubhuset. HIF har
stadig brug at disse opgaver løses, hvorfor
der oprettes en ny »støtte-afdeling« under
HIF.
Der vil kun holdes åbent i kiosken efter behov, dvs. ved større arrangementer såsom
stævner, højt profilerede kampe og lignende.
Har du brug for hjælp til et arrangement,
stævne eller lignende, så kom frit frem og
spørg. Vi vil også meget gerne høre fra folk,
som vil give en hånd med en gang i mellem.

Gymnastik

Nyt fra gymnastik
Af: Line Juul
Formand for Gymnastik

Vi må sige, at sæson 2014/15 er kommet
godt i gang. Allerede inden tilmeldingen på
Conventus (Tilmeldings og koordinationssystemet på Hatting IF’s hjemmeside, red.)
blev åbnet, blev der vist rigtig stor interesse
for gymnastikken i Hatting, og der kom rigtig
mange spørgsmål til bestyrelsen via Facebook, mail og pr. telefon. Online tilmelding
via Conventus blev åbnet i starten af august,
og meget hurtigt viste der sig at være venteliste til vores mindste børnehold: forældre/
barn, puslinge 3-4 år og vores nyoprettede
Springlopper, som er mix spring 0.-1. klasse.

Passivt medlemskab
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

Det var virkelig en udfordring… af de meget
gode!! Her må vi igen være tilfredse med
Conventus og dens mange funktioner - især
den online tilmelding, da det har givet gymnastikbestyrelsen mulighed for at løse problemet med venteliste til holdene, næsten inden
sæsonstart, i stedet for efter sæsonstart.
En ting er at få puslespillet til at gå op med en
ny sæson, med instruktører og hjælpeinstruktører og tidspunkter for hvornår de kan lede
et hold, tage hensyn til job, interesser og andre
aktiviteter i Hatting, FØR SOMMER.
En anden ting er, at det var nødvendigt at
oprette
Nedenfor: billede fra forældre/barn holdet
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Gymnastik
nye hold pga. ventelisterne og dette meget hurtigt, EFTER
SOMMER!! Og vi synes faktisk i bestyrelsen, at det er lykkes
meget godt, og vi håber på en god sæson 2014/15.
Men dette kunne ikke have ladet sig gøre, hvis vi ikke var så
heldige at have de bedste, de mest fleksible og engagerede
instruktører i Hatting Gymnastikforening. I en situation, som
virkelig var svær at løse, har vi instruktører, som ikke kan
bære at se børn og unge mennesker, der ikke kan komme til
gymnastik, pga. en venteliste til holdet. Så nogle af instruktørerne tilbød at tage et hold til for at nedbryde ventelisterne.
Dem kalder vi ildsjæle. Og af hjertet tak for jeres hjælp!
Vi håber, at gymnaster og forældre har nydt godt af denne
ekstra indsats, og vi har tydeligt kunne mærke, at mange har
haft forståelse for denne situation.
De fleste andre hold er også af rigtig pæne størrelser. Det er
dejligt, at både børn, unge og voksne fortsat prioriterer gymnastikken i Hatting, så vi har mulighed for at etablere hold af
forskellige stilarter. Vi glæder os bl.a. meget til at se vores nye
pigedansehold ”Zumbatomic”, som vi var jo heldige at se et
lille udsnit af til Byfesten.
Vi er også meget glade og tilfredse med, at vores Juniorspringere igen er et stort hold, i år på over 20 dygtige springere. Det
betyder, at det er lykkedes at fastholde vores dygtige springere og endda rekruttere nye. Derfor har vi igen i år planlagt
en springaften på en efterskole. Denne gang går turen til
Flemming efterskoles springcenter. Det er målrettet vores pige
-og drengespringere samt juniorspringerne. Et tilbud om at
komme lidt ud af den trange gymnastiksal, at have mulighed
for fordybelse, blive modigere og dygtigere til sine spring ved
hjælp af springcentrets gode redskaber.
Vores hjælpeinstruktører har allerede været på deres weekend
lange hjælpeinstruktør kursus, og instruktører og bestyrelsesmedlemmer har i år været på DGI´s inspiration 2014 i Herning, en begivenhed som DGI arrangerer hvert 2. år. I år var vi
12 instruktører og bestyrelsesmedlemmer af sted.

Fakta om DGI Inspiration 2014:
Kom på forkant med de nye trends og få massevis af inspiration med hjem. Dygtiggør dig som instruktør, hjælpeinstruktør
eller foreningsleder og sæt samtidig foreningens sociale sammenhold i højsæde. Nogle af landets bedste undervisere står
klar med deres bud på tidens trends indenfor foreningsliv,
gymnastik og fitness. Få fingeren på pulsen sammen med op
mod 2000 instruktører, hjælpeinstruktører og foreningsledere,

samlet i 2 dage til årets største Inspirations Event. Med over
60 moduler at vælge imellem bl.a. indoor cycling, teendance,
kettleball, yin power, dansefit, crossgym, spring, børnegymnastik, femininfitness, foreningsudvikling, flikflak og fastholdelse og foredrag med Nicolai Moltke-Leth. Lørdag aften var
der aftenfest for de unge og for de voksne.
Vi havde en fantastisk weekend sammen, og alle fik afprøvet
nye input på egen krop og dermed øvelser, trin eller ideer,
som kan bruges direkte i eget arbejde i foreningen. Og ikke
mindst et dejligt samvær og sammenhold hele weekenden og
sjov aftenfest.
Billede fra DGI inspiration 2014 i Herning

Husk at se gymnastikkens aktivitetskalender på Hattingbla
dets hjemmeside: www.hattingbladet.dk samt på Hatting IF’s
hjemmeside: www.hattingif.dk
Husk også vores juletræsfest søndag d. 7. december 2014, se
opslag i bladet.
Gymnastikbestyrelsen ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår

Moderne
kursusfaciliteter
i naturskønne
omgivelser

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

Bygholm
Landbrugsskole & Kursuscenter
Tlf. 75621799

bygholm.dk
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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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Kom og nyd årets sidste frokost i selskab med familie,
venner og naboer i Hatting Forsamlingshus

Menu:
Sild m/karrysalat
Lun leverpostej

Pris pr. person

30 kr.

Øl
Vand
Snaps

20 kr.
10 kr.
10 kr.

Vi glæder os til at se jer

Vagn Pedersen
Værktøjs og Maskinfabrik A/S

Arrangementets overskud går til
Hatting Borgerforening (forsamlingshuset)

Byfestens tipskupon med korrekte svar angivet
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Folkedans
Af: Willy Severin
Kasserer

Til byfesten den 6. september 2014 havde vi en opvisning på
Hatting Centret. Derefter var vi med i optoget fra Hatting
Centret til toften, hvor vores 4 spillemænd blev kørt med traktor og gummivogn.
Mandag den 8. september 2014 startede vi en ny sæson med
folkedans i Hatting Forsamlingshus. Desværre er der ikke
mødt så mange op som i den sidste sæson. Så kom og prøv 3
gange gratis! Vi danser hver mandag fra kl. 19.30 til 21.45.
Vi tager 6 dage på en spændende tur til SPREEWALD /
COTTBUS i Tyskland fra søndag den 5. juli til fredag den 10.
juli 2015. Der bliver måske ledige pladser i bussen, så hvis
du/I ønsker at være med, så giv meget gerne besked til Willy
Sewerin tlf. 75 65 36 92 – 29 89 36 92

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

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

Vedligeholdelse speciel pris for pensionister

•
•
•
•

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

Ring på telefon 75 65 30 32
NIELS BIE's
MASKINSTATION
Østerhåbsvej 80 · Hatting · 8700 Horsens

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

30 27 04 48

www.cesanlaeg.dk
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Hatting Byfest 2014
Af: Mona Møgelvang
Formand byfest-udvalget

Igen i år har vi haft Byfest i Hatting, og den blev arrangeret af
mange af de klubber og udvalg, der er i Hatting, og vi er glade
for den store tilslutning. Som formand for udvalget Byfest
2014 er det en stor fornøjelse, at vi igen i år har kunnet samarbejde alle sammen om arrangementet, og at der endda kom
endnu en forening med.
Det startede med morgenmad på Hatting gård for alle førerne
af de veteranbiler, der skulle deltage i optoget gennem byen.
Der var mange forskellige køretøjer i optoget gennem Hatting,
og det endte ved Hatting centeret, hvor der var underholdning med Zumbapigerne og folkedanserne i deres flotte dragter. Endvidere var den tidligere borgmester Henning Jensen
på talerstolen.
Efter underholdning på Centeret fortsatte vi i optog op på
Toften. Forrest kørte en traktor med vogn, hvorpå spillemænd
spillede hele vejen, og så kom tilskuere og til sidst bilerne, og
de blev stillet til udstilling på Toften.
På Toften var der igen i år flere aktiviteter på pladsen, og der
var mulighed for at købe mad og drikke. Derudover have vi
en tipskupon, og de rigtige svar er bragt på side 19.
Der var mange præmier og hjemmebagt kage – en kæmpe tak
til alle bidragsydere. I er med til at gøre det til en fornøjelse at
arrangere byfesten.
Udover boder med mere var der udendørs gudstjeneste med
2 gange barnedåb, og i udvalget er vi glade for at få lov til at
være en del af sådanne glade begivenheder. Voksenkoret sang
under gudstjenesten, og efter gudstjenesten var der opsendelse af balloner, hvor alle havde mulighed for at skrive en tak
eller andet og sende det med ballonen. Det var et smukt syn
med mange farvestrålende balloner.

Der var også opvisning med John Brogaard og hans politihund. Imponerende hvad den hund kan, og der var også
nogle børn, der fik at mærke, hvor stærk den er.
Der var holdkonkurrencer, børnedyrskue med mange forskellige dyr, og alle børn var godt forberedte. Endvidere viste Lokalhistorisk film om Hatting.

Mange interesserede kiggede forbi køretøjerne nden optoget

Optoget på vej mod Hatting Centret
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Der var stor tilslutning til grillfesten ved SuperBrugsen

Tidl. borgmester
Henning Jensen
på talerstolen

Ballonopsendelse
efter gudstjensten

Efter uddeling af præmier - og endnu en gang tillykke til alle
vinderne - fortsatte festen med grillfest ved Brugsen. Også her
mødte rigtig mange op.
Vi i Byfestudvalget vil gerne sige tak til Hatting Borgerne for
opbakning til arrangementet, og overskuddet går til børne- og
ældrearbejdet i Hatting.
2 gange barnedåb under friluftsgudstjenesten

John Brogaard og Gizmo
holdt opvisning om
hvad en politihund kan
og bliver brugt til

De glade vindere af holdkonkurrencen
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Hatting motorvejs til- og frakørsel
Ny motorvejstilslutning nord for Hatting og ny vejforbindelse herfra til Hattingvej
Af: Horsens Kommune

Trafikberegninger

men ikke markant.

Indledning
Horsens Kommune har vurderet et
nyt tilslutningsanlæg, mellem de to
eksisterende tilslutningsanlæg nr. 56 og
57 umiddelbart nord for Hatting ved
Horsens, som hensigtsmæssigt i relation
til trafikafviklingen i Horsens, og har på
denne baggrund i 2013 ansøgt transportministeriet om finansiel støtte til den nye
motorvejstilslutning.
Vejdirektoratet fremsendte den 1.
juli 2014 Transportministeriets officielle
afgørelse, hvor det blev oplyst, at Horsens Kommune i trafikaftalen af 24. juni
2014, får tildelt støtte fra puljen til kommunal medfinansiering af projekter på
statsvejnettet (medfinansieringspuljen),
dvs. medfinansiering til planlægning og
udførelse af en ny motorvejstilslutning
nord for Hatting.
Fra den nye motorvejstilslutning skal
der etableres en ny, ca. 2 km lang vejforbindelse, frem til Hattingvej. Hattingvej
er mod øst tilsluttet den nord–sydgående omfartsvej i det signalregulerede
kryds Ringvejen/Schüttesvej/Hattingvej/
Bygholm Parkvej.
Med denne nye forbindelse til motorvejen skabes en direkte forbindelse
til den vestligt beliggende ringvej og
Horsens midtby samt Horsens Havn fra
motorvejen.

De forslag til trafikale forbedringer, der
er indarbejdet i Vejplan 2012, er baseret på nye opdaterede trafiktal og nye
trafikberegninger. Trafikberegningerne
viser, at en ny motorvejstilslutning nord
for Hatting i 2020-situationen medfører
at:
• Den nye vejforbindelse mellem den
nye motorvejstilslutning og Ringvejen vil blive belastet med mellem
med mellem 8.450 og 9.200 køretøjer
i døgnet.
• Sverigesvej og Torstedallé vil blive
belastet med yderligere ca. 1.250
køretøjer i døgnet
• Hattingvej og Bygholm Parkvej vil
blive belastet med yderligere med op
til 5.000 køretøjer i døgnet
• Vejlevej nord for Vestvejens tilslutning vil blive aflastet med mellem
1.300 og 1.600 køretøjer i døgnet.
• Ringvejen vil blive aflastet med ca.
600 køretøjer i døgnet.
• Silkeborgvej mellem motorvejstilslutning nr. 56 og Skanderborgvej vil
blive aflastet med ca. 3.500 køretøjer i
døgnet. Der vil således ske en mærkbar aflastning af motorvejslutning
nr. 56.
• Vestvejen mellem motorvejstilslutning nr. 57 og Vejlevej vil blive aflastet med ca. 5.400 køretøjer i døgnet.
• Schüttesvej syd for Silkeborgvej vil
blive aflastet med ca. 800 køretøjer i
døgnet.

Næste skridt

Horsens Vejplan 2012
I Vejplan 2012, som blev godkendt i
Horsens Byråd i november 2012, indgår
et scenarie (scenarie 8) der beskriver en
ny motorvejstilslutning til motorvej E45
nord for Hatting samt en ny forbindelsesvej fra den nye motorvejstilslutning
til Hattingvej. Vejplan 2012 kan ses på
kommunens hjemmeside:
www.horsens.dk (søg efter Vejplan
2012)

Sammenfattende flyttes trafik fra de
to eksisterende motorvejstilslutninger
nr. 56 og 57 til den nye motorvejstilslutning mellem motorvejstilslutning
nr. 56 og 57, og føres via Hattingvej og
Sverigesvej og Torstedallé til erhvervsområderne syd for Hattingvej, samt via
Bygholm Parkvej til midtbyen. Midtbyens trafikbelastning ændres generelt,

Vejdirektoratet vil på baggrund af
Transportministeriets afgørelse om
statsstøtte i samarbejde med kommunen
i første omgang gennemføre en vejnetsanalyse indeholdende nedenstående hovedemner med henblik på en beslutning
om anlægsprojektets udformning.
• Udarbejdelse af forudsætninger og
afgrænsning af opgaven
• Udarbejdelse af skitseprojekt
• Anlægsoverslag
• Trafiksikkerhedsrevision af projekt
• Trafikmodelberegninger og evt. kapacitetsberegninger af vejsystemet
• Grundlag for VVM-screening
Det forventes på denne baggrund,
at der i september måned afholdelses
et første projektmøde mellem Vejdirektoratet og Horsens Kommune, således
at der inden årsskiftet kan foreligge en
tids- og handlingsplan for hvordan og
hvornår projektet skal realiseres.
Når der foreligger en tids- og handlingsplan forventes der afholdt et informationsmøde, ligesom direkte berørte
lodsejere/ejendomsejere vil blive kontaktet både for orientering om det videre
forløb, og hvordan de som lodsejere/
ejendomsejere konkret vil blive inddraget.

Vidste du at?
Kører du til dagligt en omvej til arbejde,
for at undgå at hænge fast i kø på
vejene, så kan du, helt lovligt, trække
de ekstra km fra på selvangivelsen. Det
er nemlig ikke længere korteste vej til/
fra arbejde, der er fradragsberettiget
overfor skat, men derimod hurtigste vej.
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Loppemarked
Hatting Y’s Men’s Club
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:
Grethe Laursen
(præsident)
Erhardt Nielsen
(vicepræsident)
Hanne Jørgensen
(sekretær)
Helge Simmelsgaard
(skatmester)
Peter Rabjerg
(pastpræsident)
Peter Rabjerg
(webmaster)

Af: Peter Rabjerg
Præsident 2013-2014

I september afholdt Hatting Y´s Mens Club sit
halvårlige loppemarked i den lånte hal over for
Bygholmhotellet.
Igen var der dejlig stor tilstrømning fra starten
kl. 10. Hallen var fyldt med kunder på 5 minutter, også mange fra Hatting havde fundet vej til
loppemarkedet.
Med mange kunder får vi solgt mange af vores
loppesager. Ved septembers loppemarked fik vi
et overskud på kr.15.500. Det har givet os mulighed for at støtte mange gode projekter.

Der er mange interesserede gæster i loppehallen

Forud for hvert loppemarked laver vi som bekendt en indsamling af varer i Hatting.
Men vi samler ind hele året, så hvis I af forskellige grunde har ting I gerne vil af med, på
andre tidspunkter, og som I mener kan være
egnet til genbrug, stort eller småt, så kontakt os
på et af nedenstående nr. eller via mail, og vi
laver en aftale for afhentning.

køkkengrej, værktøj, legetøj antikviteter m.m..
Vi modtager helst ikke tøj, hvidevarer, TV og
store reolsystemer.
Vi hører gerne fra jer, så vi kan få loppehallen
fyldt godt op til det store loppemarked i maj
2015.
I kan se mere om os på vores hjemmeside:
www.hatting.ysmen.dk
Helmer Jakobsen (20762303)
Peter Rabjerg (27203916) mail: peter@rabjerg.eu
Næste loppemarked:
9. maj 2015 kl. 10-15

Vi modtager et bredt sortiment inden for de materielle ting vi omgiver os med, møbler, glas,

De to garvede sælgere står klar, de
kan sågår sælge sand i SAHARA

HATTINGBLADETS ANNONCØRER
Tømrerfirmaet Skov A/S

Super Brugsen Hatting

Peter’s Mobile Værksted

Niels Bie’s Maskinstation

Murerfirmaet Tinghuus ApS

Murerfirmaet Christian Andersen ApS

Michael Laurberg

Malerfirmaet Heidi Feldt

Lyngsø VVS

Kystens Perle

Jørn Skibsted

Hatting VVS ApS

Hatting Bilcenter

Hatting Autoservice

Grafisk Forum

Evolutionparts

Eigil Fynbo A/S

CES Anlægsgartner

Bygholm Landbrugsskole & Kursuscenter

Amalielund Mad

FIRMA

Kirkebakken 47

Smedebakken 10

Storegade 10

Stampemøllevej 19

Østerhåbsvej 80

Søndrevej 38 C

Rasmus Hansens Vej 4

Over vrøndingvej 40

Hyldemarken 3

Smedebakken 8

Lovbyvej 31

Lundagervej 25 F

Mejerivej 4

Storegade 25

Kirkebakken 37

Storegade 2

Smedebakken 2

Præstemarksvej 1

Fuglevangsvej 41

Oensvej 7

Smedebakken 20

Mejerivej 18

Hattingvej 49

Silkeborgvej 44

ADRESSE

Hatting

Hatting

Hatting

Hatting

Kørup

Hatting

Horsens

Hatting

Vrønding

Hatting

Hatting

Horsens

Hedensted

Hatting

Hatting

Hatting

Hatting

Hatting

Hatting

Horsens

Hatting

Hatting

Hatting

Horsens

Horsens

BY

75 65 33 99

75 65 30 85

75 65 35 88

75 65 34 00

21 65 42 35

75 65 30 32

40 17 26 68

20 11 57 05

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 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

75 61 51 26

TELEFON

post@vpm-hatting.dk

horsensudestuer@gmail.com

post@tfskov.dk

ptmb2428@hotmail.com

niels-bie@stofanet.dk

murerfirmaet@tinghuus.info

1christianandersen@gmail.com

michael@kjaerlaurberg.dk

malerfirmaet.heidifeldt@gmail.com

lyngsoevvs@lyngsoevvs.dk

kbbog@hotmail.dk

hattinggaard@gmail.com

mail@hattingthermoglas.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.vpm-hatting.dk

www.toemrerstuen.dk

www.tfskov.dk

www.hattingmaskinstation.dk

www.tinghuus.info

www.hattingthermoglas.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

KB Bogføring og Kontorassistance

Hatting Thermoglas

Hatting EL

Tømrerstuen

Smedebakken 12

www.kjaerlaurberg.dk

www.lyngsoevvs.dk

www.kystens-perle.dk

www.kbbogforing.dk

Vagn Pedersen Maskinfabrik A/S

STØT DEM - DE STØTTER OS

7561 3766 • 2081 3766
GRØN ENERGI
GI’R SUND ØKONOMI

Hos Lyngsø VVS er vi certificeret Bosch
Climate partner og kan derfor tilbyde
Danmarks mest energi-effektive gaskedel
og varmepumper, med 5 års garanti.

Certified

Climate Partner

www.lyngsoevvs.dk

