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Nu behøver du ikke rense dit gulvafløb for 
hår og gammelt slam. VA godkendt. Nem

montering. Universal til 100-110 mm rustfri 
og plastafløb. Se forhanderlisten på:

WWW.EVOLUTIONPARTS.DK

NYT! - Selvrensende vandlås

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

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

Dit hold i ryggen
75 65 33 99

IndustriService

Hotline · Partner · Agentur

Øget efterspørgsel på vores IndustriService

VP IndustriService
- dit hold i ryggen!

Værktøjs- og Maskinfabrik a/s

VAGN PEDERSEN

IndustriService
75 65 33 99

VP IndustriService spænder vidt og tilbyder alt fra service, 
vedligehold og reparation på maskiner og anlæg, til smede-
opgaver af enhver art. Situationen eller opgaven bestem-
mer, hvordan vi sammensætter det konkrete team, så du 
er sikret, at VP IndustriService løser opgaven optimalt.

Vil du vide mere om, hvad du kan forvente - og forlange - af 
VP IndustriService, så kontakt os på telefon 75 65 33 99. 
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VI KAN TILBYDE:
BRØDUDSALG
APOTEKERSALG
TIPS & LOTTO
BILLIG BENZIN
EGEN SLAGTER
EET VÆLD AF VARER
POST IND- OG UDLEVERING
.. OG ALTID ET GODT HUMØR
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Af: Mona Møgelvang

Der foregår mange ting i Hatting – både 
positive og negative. I Hatting Bladet 
er det som oftest de positive ting, der 
bliver skrevet om, som kommende eller 
allerede afholdte arrangementer, nyt 
fra byen med mere, men om aftenen 
sker der desværre nogle ting, som ikke 
bør ske. Der sker ofte hærværk på både 
skole og hal. For ikke så længe siden 
var der et opråb fra skolen, om at vi alle 
skulle hjælpes ad med at holde øje med 
skolen, hvis vi alligevel kom forbi. Det 
samme kunne man ønske fra hallens 
side. For så har der været nogle oppe på 
hallens tag, så er der smadret alarmer, så 
er der nogle, som har været på ”besøg” 
i rummet med redskaber – altsammen 
noget der koster penge og er til irritation 
for alle. Så hold gerne et ekstra øje med 
tingene, hvis I er ude at gå eller andet.
Men det er ikke kun angående hær-
værk, vi skal passe på Hatting. Der er 
forskellige udvalg og foreninger, og jeg 
tror, jeg taler på alles vegne, når jeg si-
ger, at mange af os godt kunne bruge en 
hjælpende hånd. HIF havde i 2014 125 
års jubilæum, og vi vil meget gerne fort-

sætte i en del år endnu, men som man 
kan læse mere om i bladet, så mangler vi 
bestyrelsesmedlemmer. Så henvend dig, 
hvis du har et par timer til overs. Har du 
et forslag til en ny sportsgren, aktiviteter 
eller andet, så er du også meget velkom-
men til at henvende dig. 
Udvalg og foreninger gør, hvad de kan 
for at skabe gode oplevelser, og derfor er 
vi meget glade for i år at have arrangeret 
en koncert med Die Herren. Koncerten 
er et produkt af et samarbejde på tværs 
af alder, interesser og foreninger/udvalg.  
Du kan også blive en del at et sådant 
samarbejde – enten ved at melde dig 
som frivillig til en bestyrelse eller som 
privatperson. Alle tiltag og timer tæller!!! 
Måske tiden skal omprioriteres, men vi 
er alle stolte over at kunne sige ”Jeg går 
til frivillig”
Kort sagt: Vi er sikre på, at Hatting vil 
Hatting – men vi skal passe på vores by 
– på alle måder!

Hatting, positivt eller negativt?

Næste nummer 

HattingBladet udkommer 
næste gang i slutningen af Maj 
2015. Deadline for indlevering 
af stof til næste nummer er 

søndag 26. april 2015

Får du HattingBladet?
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 Super Brugsen, i cafeteriet 
i Hattinghallen og i Hatting Kirke.

Indhold
Ny frisørsalon er åbnet i Hatting 4
Nyt fra Kirken 6
Gudstjenestelisten 6
’’Rundt’’ Loppemarked 10
Jyllandsmeste i disco dance 11
Hattingcentrets faste aktiviteter 12
Hattingcentrets arrangementer 13
Die Herren til Hatting 14
Kalender for aktiviteter i Hatting (til at klippe ud) 15
Hatting Idrætsforening mangler dig!!! 16
Generalforsamling, Hatting Idrætsforening 16
Folkedans 16
Nyt fra gymnastik 18
Nyhedsbrev Badminton 21
Bronze til U10  21
Inge skriver 22
5 artikler fra 4.a på Hatting Skole 22
Fastelavn er mit navn... 25
Juletræet blev tændt i Hatting 26
Nytårstaffel 2015 26
Annoncøroversigt  27

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 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!

Deadlines for indlæg 
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.
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D. 1. dec. 2014 åbnede Stine Laursen dørene til sin nye fri-
sørsalon i hendes private hjem på Bispevænget.

Stine har været frisør siden 1996 og har igennem de sidste 
13 år drevet en stor frisørsalon inde i Horsens med op til 5 
ansatte.

Igennem de senere år, er der kommet en del Hattingbe-
boere ind til hende i salonen, og da den sidste frisørsalon i 
Hatting lukkede, blev hun flere gange opfordret til at åbne en 
salon herude.

Stine har de sidste 8 år selv boet i Hatting med sin mand. 
Da de fik børn, begyndte det at være vanskeligt at forene 
hverdagen som selvstændig med ansatte m.m. og familielivet. 
I en periode undersøgte hun mulighederne for at leje et lokale 
i Hatting, hvor hun kunne åbne en frisørsalon, men der var 
ikke noget ledigt på det tidspunkt, og derfor droppede hun 
denne idé.

Efter yderligere et par år i frisørsalonen, tog Stine en svær 
beslutning og valgte at sætte sin forretning til salg. Planen var 
at hun så ville stoppe som frisør og finde et nyt arbejde som 
ansat med mere familievenlige arbejdstider. Men efterhånden 
som flere faste kunder, venner og familie fik denne besked, 
var der nogle, som spurgte, om jeg havde overvejet mulighe-
den for at starte frisørsalon op hjemme i privaten, fortæller 
Stine. Først tænkte jeg, at dette ikke var nogen mulighed. Vi 
havde ikke plads, og det var heller ikke noget for mig osv., 
siger Stine, men efter at flere og flere nævnte idéen, begyndte 
jeg at overveje det, og i september måned 2014 søgte jeg om 
tilladelse hos kommunen og fik håndværkere ud at kigge på 
projektet. Pludselig gik det hele stærkt. Der kom købere til 
hendes tidligere forretning og tilladelserne fra kommunen 
kom i hus, og 1. dec. åbnede hun døren for ”FRISØR S LAUR-
SEN” for første gang. 

”Jeg har valgt at åbne en miljøvenlig frisørsalon, så mine 
produkter er milde og farverne uden ammoniak og parabe-
ner”, sige Stine. Åbningstiderne bestemmer man selv, og de 
behøver ikke at være helt faste, når man har forretning der-
hjemme. Derfor kan de passes lidt bedre ind sammen med 
familielivet - især denne del er Stine glad for.

Stine har haft en god start, og der er fulgt en del kunder 
med fra hendes tidligere forretning, men hun håber også på, 
at der vil komme nogle lokale kunder fra Hatting. Hun klip-
per og farver både herrer og damer, og børn er selvfølgelig 
også velkomne.

Du kan se mere om salonen på www.frisorslaursen.dk, og 
der kan man også bestille tider over online booking.

Ny frisørsalon er åbnet i Hatting
Stine Laursen har åbnet en salon i hjemmet og sørger derved for at der fortsat er frisør i byen



Kirkebakken 47, Hatting

STINE

HATTINGGAARD@GMAIL.COM

entreprenørforretning • 7565 3188 • fynbo-as.dk

Entreprenør og kloakmester 
siden 1933

Vi løser enhver opgave 
indenfor jord-, kloak-, 
beton- og belægnings-
arbejde

 STOREGADE 2 - HATTING - 8700 HORSENS
TLF. 7674 4015 - INFO@TE-EL.DK - WWW.TE-EL.DK

El-installation og teknik  
til både private og erhverv

Service

Grøn energi

Installation

PrivatAutomatik
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Marts
Søndag 1. kl. 17.00
Gospelgudstjeneste
Tirsdag 3. kl. 13.30
Hatting Centret
Søndag 8. kl. 9.30
3. s. i fasten
Torsdag 12. kl. 17.00
Spaghettigudstjeneste. 
Kor
Søndag 15. kl. 9.30
Midfaste. Voksenkor
Søndag 22. kl. 11.00
Mariæ bebudelses dag 
v/ Dorte Isaksen
Torsdag 26. kl. 10.00
Påskegudstjeneste 
for før-skolebørn
Søndag 29. kl. 19.00
Palmesøndag

April
Torsdag 2. kl. 17.00
Skærtorsdag
Fredag 3. kl. 9.30
Liturgisk Langfredag
Søndag 5. kl. 9.30
Påskedag
Mandag 6. kl. 9.30
2. Påskedag
Søndag 12. kl. 11.00
1. s. e. påske 
v/ Dorte Isaksen
Søndag 19. kl. 9.30
2. s. e. påske 
Kirkekaffe efterfølgende
Tirsdag 21. kl. 13.30
Hatting Centret
Torsdag 23. kl. 17.00
Spaghettigudstjeneste. 
Kor
Søndag 26. kl. 19.00
3. s. e. påske 
v/ Dorte Isaksen

Maj
Fredag 1. kl. 9.30
Bededag
Søndag 3. kl. 10.00
Konfirmation
Søndag 10. kl. 9.30
5. s. e. påske
Torsdag 14. kl. 11.00
Kristi himmelfarts dag 
v/ Dorte Isaksen 
Kirkekaffe efterfølgende
Søndag 17. kl. 11.00
6. s. e. påske 
v/ Dorte Isaksen
Tirsdag 19. kl. 13.30
Hatting Centret
Torsdag 21. kl. 17.00
Spaghettigudstjeneste. 
Kor
Søndag 24. kl. 9.30
Pinsedag
Mandag 25. kl. 10.00
Provstigudstjeneste 
i Lunden
Søndag 31. kl. 19.00
Trinitatis søndag

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 sogne-
præsten i Tamdrup, Dorte Stenberg 
Isaksen,  
Tlf: 75 65 45 22 / dsi@km.dk

Menighedsrådmøder
Tirsdag den 17. Marts kl. 19.00
Tirsdag den 21. April kl 19.00
Tirsdag den 19. Maj 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

Gudstjenesteliste 

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.  

Indsamling – Folkekirkens Nødhjælp - søndag d. 8. marts
Søndag den 8. marts er ’Kvindernes internationale kampdag’, og derfor sæt-
ter Folkekirkens Nødhjælp, ved dette års sogneindsamling, fokus på kvinder i 
verdens fattigste lande.
I mange lande er kvinders rettigheder sikret i grundloven. Alligevel lider kvinder 
under fysisk og psykisk vold og diskrimination - og de er ofte uvidende om, at 
de har rettigheder. 
Folkekirkens Nødhjælp arbejder bl.a. med at
• motivere forældre til at undgå barneægteskaber
• oplyse kvinder om deres rettigheder
• uddanne kvinder, så de finder styrke og stemme i både familien og samfun-

det
• involvere kvinder i aktiviteter, der forbedrer deres økonomi
• fremme kvinders ret til at eje jord
• modarbejde misbrug af og vold mod kvinder.

Når vi styrker kvinderne, kommer det både dem selv, deres børn, familie og 
lokalsamfund til gode.
Bliv indsamler d. 8. marts og vær med til at hjælpe kvinder i verdens fattigste 
lande. 
Tilmelding til Grethe Lausen: e-mail: wlaursen@stofanet.dk  
Vi samler ind fra kl. 10.30 – 12.30. Vi begynder i konfirmandstuen med en kop 
te/kaffe. 

Spaghettigudstjenester
Torsdag 12. marts kl. 17.00
Torsdag 23. april kl. 17.00
Torsdag 21.maj kl. 17.00

Alle er velkomne. Men tilbuddet henvender sig navnlig til børn og deres foræl-
dre, bedsteforældre, tanter, onkler og store søskende.
Vi begynder med en kort gudstjeneste i Hatting Kirke kl. 17.00 tilrettelagt så 
selv de mindste kan være med.
Derefter går vi i præstegåden, hvor der er dækket op til en gang spaghetti med 
kødsovs, lavet med kærlig hånd af kirkens frivillige personale.
Arrangementet slutter omkring kl. 18.30.
Tilmelding: Af hensyn til køkkenet bedes I melde jer til senest dagen før til: 
Tove Schack-Nielsen e-mail: schack-nielsen@profibermail.dk

Nyt fra kirken
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Børnekor
Koret øver hver tirsdag kl. 15.15-16.45 i konfirmandstuen. 
I foråret deltager de i tre spaghettigudstjenester:
Torsdag den 12. marts kl. 17.00
Torsdag den 23. april kl. 17.00
Torsdag den 21. maj kl. 17.00

Koret ledes af Karin Vestergaard, tlf: 2992 7263
Har du lyst til at synge kor, så er du meget velkommen!

Salmesang og Klokkeklang 2015 
Hvad siger salmer af Grundtvig, Aastrup, Laub og Lissner børn i 4.klasse? Er det 
ikke gamle, støvede tekster og sløve melodier, som ingen appel har til 9-årige 
i 2015? 
Går man ind i Klosterkirken d.  25. marts, så vil man opdage, at salmedigternes 
kringlede ord sagtens kan tages i barnemund. Og man vil høre, at melodier 
med helt op til 500 år på bagen sagtens kan gribe børn af i dag. Hér afvikles 
nemlig årets salmesangsprojekt for skolerne i kommunen. Man kan overvære 
salmesangen i Klosterkirken d. 25. marts kl. 9.30 og kl. 11.00.

Og går man ind på Horsens Kunstmuseum i perioden 20. marts til 5. april vil 
man opdage, at Påskens budskab også taler til børnene. Hér præsenteres den 
kunstneriske del af projekt Salmesang og Klokkeklang.
Efter mange år med stramme regler for det kunstneriske udtryk, har Kunstmu-
seets leder, Claus Hagedorn-Olsen, valgt at slippe børn og lærere fri. Derfor 
hedder årets benspænd ”fri leg”. 
Udstillingen har fernisering på Horsens Kunstmuseum d. 20. marts kl. 15.00
Salmesang og Klokkeklang er et projekt under Horsens Skole-Kirke Samarbejde 
for kommunens 4. klasser. Projektet støttes af Horsens Kommune og sogne i 
Horsens Provsti. 

Foto fra ferniseringen 2014. Fotograf Maria Halkjær Nordbæk

Mødrecafé og legestue
Mød op og vær med, til et par timers hyggeligt samvær med andre mødre og 
deres børn.
Det foregår i konfirmandstuen den sidste onsdag i hver måned kl. 10 – 13.00 
Onsdag d. 25 marts. Onsdag d. 29 april. Onsdag d. 27 maj. Onsdag d. 24 juni.

Nyt fra kirken
 Minigudstjeneste         

Påske for før-skolebørn (dagplejebørn, børn som går hjemme, børn i børne-
have, børn i legestue) torsdag den 26. marts kl. 10.00. Gudstjenesten varer ca. 
1/2 time.

Skærtorsdagsgudstjeneste
Torsdag d. 2. april kl. 17.00 Skærtorsdagsgudstjeneste med efterfølgende 
spisning i konfirmandstuen. 
 
Pris for deltagelse i spisning: 50 kr. for voksne og 25 kr. for børn. 
Tilmelding til Grete Laursen, senest den 25. marts på tlf: 7565 3210 el. e-mail: 
wlaursen@stofanet.dk 

Den forbudte frelse. Foredrag m. Massoud Fouroozandeh

Mandag den 13. april 2015 kl. 19.00 i konfirmandstuen kan man høre Massoud 
Fouroozandeh fortæller sin enestående dramatiske historie, hvori en koran-
sanger i Iran bliver til kirkefader i Danmark. Han fortæller om barndommen 
i Shahens Teheran, de tidlige teenageår under ayatollah Khomeinis styre, om 
den dramatiske flugt over de kurdiske bjerge med den ene fod i gips, og ikke 
mindst om livet i Danmark. Her beskrives især hans omvendelse til kristendom-
men og arbejdet med den iranske menighed.
Massoud Fouroozandeh forener i foredraget sin personlige fortælling med en 
teologisk forklaring af forskelle og ligheder mellem Islam og Kristendom. 
 
Arrangør:  Hatting menighedsråd og Y-mens klubben i Hatting. 
Pris for kaffe: 20 kr. 
Alle er velkomne!

2. pinsedag i Lunden
Mandag den 25. maj kl. 10.00 fejrer vi 2. pinsedag med en fælles friluftsguds-
tjeneste for alle de 30 sogne i Horsens Provsti. Gudstjenesten finder sted i 
Lunden, Sundvej, Horsens

Efter gudstjenesten 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 Grethe Laursen på tlf: 7565 3210 el. 
e-mail: wlaursen@stofanet.dk senest den 20. maj. 
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Nyt fra kirken

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

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

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

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

Årets konfirmander i Hatting Kirke
Søndag den 3. maj 2015 kl. 10.00 konfirmeres: 
Anna Mathilde Orheim Andersen
Kamilla Andersen
Mads Degn
Victoria Nygaard Espersen
Tobias Kramme Feldt
Simon Egstrøm Grønning
Jonas Fogh Henneberg
Nicklas Karup Jensen
Mark Junker
Jonas Arnfeldt Olesen
Lasse Arnfeldt Olesen
Mads Bech Pedersen
Simone Rishøj
Elizabeth Haugaard Roos
Line Hummelshøj Sørensen

Hyldemarken 3
8700 Horsens

60 64 05 60

malerfirmaet.heidifeldt@gmail.com

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

Peter Tykjær
Stampemøllevej 19
8700 Horsens

Tlf. +45 21 654 235
ptmb2428@hotmail.com

Vi henter og bringer !

www.tfskov.dk

Moderne 
kursusfaciliteter
i naturskønne
omgivelser

Bygholm
Landbrugsskole & Kursuscenter

Tlf. 75621799     bygholm.dk
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Spejderne har fået egen 
hjemmeside. Den hedder  
www.hattingspejderne.dk

Mødeaftener 
Alle møder holdes  
i Spejderbyen  
Overholm 13, Hatting
Bævere (0. og 1. kl):
Onsdag kl. 16.30-18.00
Ulve (2. og 3. kl.):
Onsdag kl. 16.30-18.00
Junior (4.-5. kl.):
Onsdag kl. 18.15-19.45 
Trop (6.-7. kl)
Onsdag kl. 18.15-19.45
Gammeltrop
Mandag kl. 16.00-17.30
Seniortrop
Tirsdag kl. 19.00-21.00

Kontaktpersoner
Gruppeleder:
Michael Jacobsen- 20 25 55 98
Bævere:
Anja Ipsen - 28 57 94 42
Lene Jørgensen - 24 28 38 25
Ulve:
Randi Henriksen - 75 65 37 77

Kontaktperson junior+trop 
Anja Ipsen - 28 57 94 42
Hattinggruppens mail
hattinggruppe@yahoo.dk

KFUM-Spejderne

Y Men’s klub
Ledelsen i  
Hatting Y Men’s 
klub har følgende 
sammensætning:
Grethe Laursen 
(præsident)
Erhardt Nielsen 
(vicepræsident)
Hanne Jørgensen 
(sekretær)
Helge Simmelsgaard 
(skatmester)
Peter Rabjerg 
(pastpræsident)
Peter Rabjerg
(webmaster)

Af: Helge Simmelsgaard

I 2015 når vi det 10. loppemarked i vores ”nye” 
loppehal over for Bygholm Parkhotel.
Det vil vi gerne markere ved en konkurrence 
med præmier som tak for de mange gode ting, 
vi har samlet ind i Hatting. Ud over den halvår-
lige tur rundt i Hattings gader er der heldigvis 
flere og flere, der ringer for at komme af med 
sagerne, netop når det passer dem.

I 2015 kan der ringes til:
Peter Rabjerg 2720 3916
Helmer Jakobsen 2076 2303

Og nu kommer så konkurrencen:

1. Hvad er ældst – Kristian Korsholm eller cha-
tollet?

2. Er vores loppehal over 49 m i længden?

3. Vejer hammeren over 6 kg?

Svarene på de 3 spørgsmål afleveres på: 
Svanevænget 16, Gedhøjen 7 eller  
på mail: peter@rabjerg.eu senest d. 8. maj – eller 
allersenest ved loppemarkedet 9. maj kl. 9.50. 
Husk navn og tlf.nr.

Præmierne er:
1. Vælg en ting på loppemarkedet efter eget valg 
d. 9. maj kl. 11
2. Vind et gavekort på 100 kr. til indkøb på lop-
pemarkedet d. 9. maj
3. Vælg en ting på loppemarkedet efter eget valg 
d. 9. maj kl. 14

På gensyn i Hallerne

’’Rundt’’ Loppemarked
Hatting Y’s Men’s Club holder det 10. loppemarked overfor Bygholm Parkhotel
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     Tilbyder alt inden for Belægning og 
     Støttemure Nyanlæg Renovering. 

     Plantning Beskæring. 
    Vedligeholdelse: Hækklipning 

     Græsklipning Lugning 
       Private og Industriområder 

      Vedligeholdelse speciel pris for pensionister

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

8700 Horsens 

     30 27 04 48 
       www.cesanlaeg.dk

NIELS BIE's
MASKINSTATION

Østerhåbsvej 80 · Hatting · 8700 Horsens

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

Ring på telefon 75 65 30 32Hatting Autoservice
v/Niels Nielsen
Præstemarksvej 1 
Hatting, 8700 Horsens
Tlf. 75 65 38 30

Alle former for reparation 
Klargøring til syn

Jyllandsmestre i disco dance
Af: Gry Thorstensen
LN dans

I weekenden d. 17.-18. januar deltog Lena Neben´s danseskole 
fra Hatting i jyllandsmesterskaberne i disco dance.
Danseskolen, som holder til i Hatting´s forsamlinghus, er en 
underafdeling af danseskolen i Kolt, som Lena Neben driver 
og ejer.
Hun er netop kendt for sine dygtige disco dansere, som klarer 
sig godt både nationalt og internationalt. Afdelingen i Hatting, 
hvor Gry Thorstensen underviser, havde opstart i september 
2014 og har fået stor succes. Med bare et halvt år på bagen 
blev det til flere flotte resultater i weekenden. Det blev til 2 
fantastiske jyllandsmesterskaber i både solo og duo, 1 sølv-
medalje samt 12 flotte finaleplaceringer. Derudover dansede 
2 dansere sig til oprykning, avancement indenfor hver deres 
kategori. 
Jyllandsmester blev Liv Thomasen i solo foran 40 andre bør-
nedansere. Ligeledes blev Victoria Ulsøe & Mille Christiansen 
Jyllandsmestre i duo foran 20 andre par. Sølvmedaljer blev 
vundet i duo junior kategorien af Emma Iversen & Freja Sø-
vang. Til dagligt underviser Gry Thorstensen på danseskolen. 
Hun har tidligere selv har vundet flere jyske, danske, skandi-
naviske mesterskaber samt sølv til verdensmesterskaberne i 
netop disco dance. 
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Hver mandag 
Kl. 9.30-11.30
EDB v/Hans Johansen og Bent Schack-Nielsen
Kl. 10.30
Gymnastik og sang i caféen  
v/Anna Mikkelsen, Ellen Bertelsen og Edith Eriksen
Kl. 12.00-14.00
EDB v/Aase Thyssen og Kristian Korsholm
Kl. 12.45 - 13.30
En tur på løbebåndet i motionslokalet med Erik Bjerring
Kl. 12.45 - 14.30
Billard v/Vagn Madsen
Kl. 13.00
Keramik v/Oda Pedersen
Kl. 14.30-16.30
EDB v/Aase Thyssen og Kristian Korsholm
Kl. 18.30
Syning og hygge v/Edith P. og Inge Enevoldsen

Hver tirsdag 
Kl. 10.00-11.30
Fællessang v/Edith Eriksen eller Marie Bie ved klaveret
Kl. 13.30-14.15
”Frisk motion” v/fysioterapeut Nina

Hver onsdag  
Kl. 9.30-11.30
Billedbehandling v/Hans Johansen og Kristian Korsholm
Kl. 10.00-12.00
Træværkstedet er åbent v/ Børge Hansen
Kl. 10.00-14.00
Håndarbejde
Kl. 12.00-14.00
EDB v/Hans Johansen og Helge SImmelsgaard
13.00-15.00
Kortspillet skibbo v/Ulla Bækgaard i cafeen
13.30-15.30
Petanque v/Christian Korsholm
Sommeraktivitet fra april til oktober, opstart 15/4
14.30-16.30
EDB v/Grethe Laursen, Edith Eriksen 
og Helge Simmelsgaard
15.00-17.00
Petanque v/Jens Christensen og Helge Simmelsgaard
Sommeraktivitet fra april til oktober, opstart 15/4

Hver torsdag
Kl 9.00-11.00
EDB v/Peter Rabjerg, Ole Jensen og Grethe Laursen
Kl. 9.30-11.30 Den sidste torsdag i hver måned
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 v/Helmer Jakobsen og Erik Jørgensen 
Sommeraktivitet fra april til oktober, opstart 16/4
Kl. 14.00-16.00
Kortspillet Whist v/Sonja Horn
Sidste gang inden jul 18/12, opstart 8/1 2015
Kl. 19.00 hver torsdag i ulige uger
Skak aften v/Hans Kvorning

Hatting Centrets faste aktiviteter

Kystens Perle
Lovbyvej 31 . 8700 Horsens

Tlf. 75 61 31 01
www.kystens-perle.dk
www.123hjemmeside.dk/kystensperle2

De 5 åbne aktivitetscentre, Hatting, Birkebo, Søndergården, 
Egebakken og Tamdrup, har i fællesskab taget initiativ til at 
stable endnu en kulturfestival på banen!
Der blev med succes afholdt en i 2013.  
Horsensegnens kulturfestival 2015 vil blive afholdt fra man-
dag d. 15. juni til og med fredag d. 19. juni 2015.
 Program udkommer til april og kan hentes på Hatting Cen-
tret, men sæt allerede nu kryds i kalenderen. 
På gensyn
 Styregruppen i horsensegnens kulturfestival.

Horsensegnens Kulturfestival
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Marts

Tirsdag d. 3. kl.13.30
Gudstjeneste ved sognepræst Anna Sofie Andersen.
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i cafeen.

Tirsdag d. 10. kl. 14.00
Årsmøde i Centerrådet.

Tirsdag d. 10. kl. 19.00
Banko ved centerrådet.

Onsdag d. 11. kl. 13.30
Salg af lingeri, ved ”Femina” fra Horsens.

Tirsdag d. 24. kl. 12.00
Hatting Centrets påskefrokost. 

April

Tirsdag d. 7. kl. 13.00
Blå tur med centerrådet.

Tirsdag d. 14. kl. 19.00
Banko ved centerrådet.

Tirsdag d. 21. kl. 13.30
Gudstjeneste ved sognepræst Anna Sofie Andersen.
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i cafeen.

Maj

Tirsdag d. 12. kl. 19.00
Banko ved centerrådet.

Tirsdag d. 12. kl. 13.00
Blå tur med centerrådet

Tirsdag d. 19. kl. 13.30
Gudstjeneste ved sognepræst Anna Sofie Andersen.
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i cafeen.

Tirsdag d. 26. kl. 09.00
Hatting Centrets sommerudflugt
Program og tilmelding fra den 15. 
april på Hatting centret.

Juni

Torsdag d. 4. kl. 13.00
Blå tur ved centerråddet. 

Tirsdag d. 9. kl. 19.00
Banko ved Centerrådet

Mandag d. 15. – fredag d. 19.
Horsens egnens kulturfestival 2015  
Mandag den 15. juni starter Horsensegnens 
kultur festival på Hatting Centret 
kl. 10.00. Tirsdag onsdag, torsdag og fredag 
vil festivalen foregå på fire andre centre.
Program kommer i april og kan hentes på centret. 

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

Hatting Centrets kommende arrangementer 

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

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

Mangler du hjælp 
til det hårde arbejde...

Vi tilbyder:

• Belægning
• Nedbrydning
• Gravmaskiner
• Mini graver mv.

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

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

Aut. Kloakmester

Resultatgivende ”trygsager“
både online og o�  ine !

Fuglevangsvej 41     8700 Horsens     Tlf. 75 61 33 44 

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

Vores kompetencer ligger indenfor 
produktion af tryksager, webløsninger, 

kommunikation og logistik.

Vi gør din opgave til en tryg sag !
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Så sker det igen!!!

Die Herren kommer til Hatting d. 04.09.15 kl. 19.00.
Det foregår på Toften, og det er en udendørskoncert.

Billetterne sælges fra d. 16.02.15 på www.hattingif.dk, og end-
videre i Brugsen d. 20.03.15 kl. 16.00-18.30.

Billetpriser:
Voksenbillet     150,00 kr.
Voksenbillet incl. Sandwich og 1 sodavand / øl 200,00 kr.
Børnebillet (under 15 år)     75,00 kr.
Børnebillet incl. 1 sandwich og 1 sodavand  125,00 kr.

Arrangementet træder i stedet for Byfesten, men det er stadig 
stort set alle foreninger i Hatting, der er gået sammen om at få 
det op at stå.
For et par år siden spillede Die Herren i kirken, og det var en 
stor succes - så glæd dig!
Der kan ikke reserveres billetter, men vil du være sikker på at 
få en billet, så gå ind på www.hattingif.dk

Die Herren til Hatting
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Fredag, 27. februar 
18:00 
Seniorhyggefest i 
Forsamlingshuset 
 
Lørdag, 28. februar 
18:00 
Forårsfest i 
Forsamlingshuset 
 
Søndag, 1. marts 
17:00 
Gospelgudstjeneste 
 
Lørdag, 7. marts 
Gymnastik: Ekstra 
træning 
 
Søndag, 8. marts 
Gymnastik: Ekstra 
træning 
Gymnastik: Børnestævne 
09:30 
Gudstjeneste 
 
Onsdag, 11. marts 
13:30 
Salg af Lingeri v/ Femina 
 
Torsdag, 12. marts 
17:00 
Spaghettigudstjeneste 
 
Søndag, 15. marts 
09:30 
Gudstjeneste 
14:00 
Gymnastik opvisning i 
hallen 
 
Søndag, 22. marts 
11:00 
Gudstjeneste 
 
 
 

 
Tirsdag, 24. marts 
12:00 
Hatting Centrets 
påskefrokost 
 
Søndag, 29. marts 
19:00 
Gudstjeneste 
 
Torsdag, 2. april 
17:00 
Gudstjeneste 
 
Fredag, 3. april 
09:30 
Gudstjeneste 
 
Søndag, 5. april 
09:30 
Gudstjeneste 
 
Mandag, 6. april 
09:30 
Gudstjeneste 
 
Søndag, 12. april 
11:00 
Gudstjeneste 
 
Søndag, 19. april 
09:30 
Gudstjeneste 
 
Tirsdag, 21. april 
13:30 
Gudstjeneste med 
kirkekaffe i Caféen 
 
Torsdag, 23. april 
17:00 
Spaghettigudstjeneste 
 
Søndag, 26. april 
19:00 
Gudstjeneste 
 

 
 
 
 
Fredag, 1. maj 
09:30 
Gudstjeneste 
 
Søndag, 3. maj 
10:00 
Gudstjeneste 
 
Lørdag, 9. maj 
10:00 
Loppemarked Y-mens 
 
Søndag, 10. maj 
09:30 
Gudstjeneste 
 
Torsdag, 14. maj 
11:00 
Gudstjeneste 
 
Søndag, 17. maj 
11:00 
Gudstjeneste 
 
Torsdag, 21. maj 
17:00 
Spaghettigudstjeneste 
 
Søndag, 24. maj 
09:30 
Gudstjeneste 
 
Mandag, 25. maj 
10:00 
Provstigudstjeneste  
 
Søndag, 31. maj 
19:00 
 Gudstjeneste 
 

K
lip ud og hæ

ng på køleskabet 

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

 
 

Kalender for aktiviteter i Hatting 
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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

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

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

Hatting IF

Da et af bestyrelsesmedlemmerne af forret-
ningsudvalget ikke ønsker genvalg, kommer 
vi til at mangle et bestyrelsesmedlem. 

Har du gode ideer?
Er du villig til at yde en ekstra indsats?

Vil du være med til at udvikle idrætten i Hat-
ting?

Det frivillige arbejde er vigtigt for Hatting og 
for idrætsforeningen. 
Vil du give en hjælpende hånd, så henvend 
dig til Mona på tlf: 20 77 07 02.

Hatting Idrætsforening mangler dig!!!

Tirsdag d. 17.03.15 kl. 19.00 er der general-
forsamling i Hatting Idrætsforening, og den 
afholdes i klubhuset. Alle medlemmer af HIF 
er velkomne.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne år fra ho- 
 vedbestyrelse samt alle afdelinger.
3. Gennemgang og godkendelse af   
 regnskabet for det forløbne år og   
 status pr. 31. december.
4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg af: a) 2 medlemmer
  b) 2 suppleanter
6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
7. Valg af årets leder.
8. Godkendelse af de af afdelingerne  
 valgte formænd.
9. Evt.     
På valg er Jens-Otto Tinghuus (ønsker ikke 
genvalg) og Peter Kai (genopstiller).
Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i 
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, 
og skal fremlægges i klubhuet senest 7 dage 
før generalforsamling.

Generalforsamling, Hatting Idrætsforening

Af: Willy Severin
Kasserer

Vi havde opstillingsmøde mandag den 19. januar 2015. Käthe 
Christensen modtog genvalg. Inga Kristensen genopstillede 
ikke, men i stedet blev Henning Pleshardt valgt ind. Vi har ikke 
konstitueret os endnu. Bestyrelsen består nu af:                                    
Alice Mikkelsen, 7569 1069 aamikkelsen@hotmail.com
Christian Hartvigsen, 7564 2897 A.C.hartvigsen@stofanet.dk
Henning Pleshardt, 2987 1940 h.pleshardt@stofanet.dk
Käthe Kristensen, 7565 0269 marsvej60@hotmail.com
Willy Sewerin, 7565 3692 willysewerin@profibermail.dk

Mandag den 9. marts 2015 inviterer vi de nærmeste foreninger 
til åben danseaften.
Sidste danseaften, den 30. marts, slutter vi af med sild, smørre-
brød og kaffe m.m..
Lørdag den 30. maj 2015 inviterer vi på udflugt til Hjarnø, hvor 
alle meget gerne må melde sig til. Vi har lejet Hjarnøs forsam-
lingshus, hvor vi starter ca. kl. 13 med et ”stort ta´ selv bord” – 
alle medbringer en ret til bordet. Se vores program!
Færgen sejler fra Snaptun kl. 12.30 og er over på øen ca. kl. 12.35 

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

Folkedans
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Af: Line Juul & Hanne Frederiksen
Formand for Gymnastik

Godt nytår skal det lyde her fra gymnastikafdelingen! 
Gymnastikken er kommet godt i gang efter jul og nytår og ser 
nu frem mod forårets aktiviteter.

Men inden da må vi lige fortælle om de gode events, der 
har været i efteråret.

Springaften på Flemming efterskole fredag d. 28. november 
2014

Vi har gennem de sidste par år valgt, at invitere vores store 
springhold ud i haller, hvor der er mere plads og større mulig-
hed for at udfordre sig selv. I denne sæson valgte vi at leje os 
ind på Flemming Efterskole en fredag aften - og sikke en aften 
det blev! 

Ikke mindre end 65 springgymnaster fra vores springhold 
valgte at komme med og deltage i en sjov og udfordrende af-
ten. Kl. 17 stod alle vores springinstruktører og hjælpeinstruk-
tører klar til at modtage alle børnene. Lasse lavede en god og 
grundig opvarmning, og bagefter blev alle børnene delt op i 
grupper, som skulle rundt på alle de forskellige springbaser 
i hallen. Flemming efterskole byder bl.a. på springgrav, stor-
trampoliner, airtrack og teamtrack, hvor der er rig mulighed 
for at få skubbet til sine egne grænser og få afprøvet nye 
spring, som vi af gode grunde ikke har den samme mulighed 

for i gymnastiksalen på skolen. Der var flere børn, som fik 
lavet dobbelt salto, baglæns salto og andre vilde spring som 
springgraven og stortrampoliner lægger op til. Efter den første 
11/2 time afholdte vi en lille spise- og drikkepause, hvor der 
blev serveret frugt og vand. Men det var faktisk en udfordring 
af få børnene til at sidde stille i de 10 min, da alle bare gerne 
ville ud at springe igen. Kl 19.30 var der dog flere, som var ved 
at være matte og trætte, så da vi kunne servere pizzasnegle, 
pølsehorn, saftevand og kage fra alle de søde forældre, som 
havde leveret maden, blev der taget godt imod det. 

Vi, i gymnastikafdelingen, takker for den store opbakning 
til denne aften. Tak for alt den skønne mad, som blev leveret 
og tak for lån af jeres søde og engagerede børn! Det havde 
ikke været muligt at afholde sådan en aften uden den store 
opbakning.

Nyt fra gymnastik
Gymnastik

Hatting Cykelklub
Hatting cykelklub kan kontaktes ved henvendelse til: 
Lars Juhl Hansen
Tlf: 20 27 33 75
ljh@nptrucks.dk
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Juletræsfest søndag d. 7. december 2014
Atter en gang blev der afholdt juletræsfest i Hattinghallen. 

Ca. 130-140 børn kom til gymnastikafdelingens juletræsfest i 
Hattinghallen. Der var traditionen tro julehygge i hallen bestå-
ende af jule-zumba, julemusik, hoppeborge, dans om juletræ 
og ikke mindst besøg af selveste julemanden. 

En stor tak skal lyde til vores hjælpeinstruktører og instruk-
tører samt juletræsfestudvalget for deres energi og planlæg-
ning i forbindelse med dette fine arrangement.

Opstillingsmøde
D. 21. januar 2015 havde vi opstillingsmøde. Bestyrelsen 

kan heldigvis byde velkommen til et nyt bestyrelsesmedlem: 
Anne Kathrine Christiansen. Et stort velkommen til hende.

Jeg har valgt, efter 14 år i Gymnastikbestyrelsen, ikke at 
genopstille. Jeg vil sige tak for nogle uforglemmelige år med 
bestyrelsesarbejdet. Jeg har virkelig værdsat at arbejde sam-

men med nogle fantastiske ildsjæle, både i bestyrelsen, men 
også instruktører og hjælpeinstruktører.

Konstitueringen i gymnastikbestyrelsen ser således ud:
Formand: Hanne Frederiksen
Næstformand: Line Læsøe
Kasser: Pernille Astrup
Sekretær: Gitte Maj
Menig: Berit Berdin
Menig: Anne Kathrine Christiansen

Traditionen tro tager nogle af vores springhold på DGI´s ar-
rangement ”Spring Weekendlejr i Ørum Daugård Multicenter 
d. 23. og 24. januar 2015. ” Fyr den for vildt af i 18 timer, der 
skal springes hoppes og løbes natløb til den store guldmedal-
je”. Det plejer at være en stor succes, og gymnasterne kommer 
hjem, rige på gode oplevelser og socialt samvær. 

 D. 19. februar 2015 afholder vi instruktørmøde, hvor vi 
som altid samler alle vores instruktører og hjælpeinstruktører 
til en aften med planlægning af vores kommende forårsop-
visning samt evaluering af igangværende sæson. Vi forventer, 
det bliver en aften med gode dialoger og kreative løsninger.

Lige nu træner alle gymnaster, instruktører og hjælpein-
struktører på livet løs med deres programmer og spring til vo-
res forårsopvisning d.15. marts 2015 kl.14. Men inden da skal 
alle hold til ekstra træning. I år foregår det i Hattinghallen, 
lørdag og søndag d. 7. og 8. marts 2015 - det er en slags gene-
ralprøve for instruktører, hjælpeinstruktører og gymnaster, så 
vi kan blive fortrolige med Hallens ekstra plads.

Søndag d.8. marts 2015 skal 5 af vores hold til børnestævne/ 
forårsopvisning. Også i år er det på Elbæk efterskole. Vi glæ-
der endnu en gang til at vise hvad Hatting kan.

Se opslag om opvisning d. 15. marts!  
Vi ønsker alle en fortsat aktiv vinter og glæder os over at 

foråret og forårsopvisningerne nærmer sig. Hold øje med vo-
res aktivitetskalender på Hatting IF´s hjemmeside.

Gymnastik
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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

Af: Henning Rasmussen
Formand for Badminton

Så er vi efterhånden godt midtvejs med 
sæsonen 2014/15 i HIF ś badmintonafdeling.
I ungdomsafdelingen har vi med glæde 
konstateret stor tilslutning til DGÍ s 
begynderstævner, hvor Hatting IF hver 
gang er flot repræsenteret af flere af 
vores ungdomsspillere og med mange 
flotte sejre og godt spil til følge. 
Når man tager badmintonafdelingens 
beskedne størrelse i betragtning, er det 
imponerende, at vi har så mange spillere 
af sted, som det er tilfældet, og at vores 
spillere tager så mange sejre hjem, som 
det også er tilfældet. En stor cadeau til 
vores dygtige spillere, samt ikke mindst en 
bekræftelse til vores trænerstab på at de har 

fat i noget rigtigt. Stor ros hele vejen rundt!

Også i DGÍ s pointgivende stævner er en del 
af Hatting IF spillerne aktive, og vi stiller med 
5 spillere til kommunemesterskaberne for 
Hedensted/Horsens kommuner lørdag den 
31. januar. Resultater herfra følger i næste 
nyhedsbrev. Ligeledes er vi repræsenteret 
ved Landsmesterskaberne i Juelsminde i 
marts måned, hvor vores 3 U15 spillere alle 
har kvalificeret sig. Flot gået! Vi ønsker held 
og lykke til mesterskaberne. Og også herfra 
kommer der resultater i næste nyhedsbrev.
Badmintonafdelingen afholdt opstillingsmøde 
den 12. januar. Der var behov for nyt 
blod til bestyrelsen, da vi havde to 
bestyrelsesmedlemmer, der ikke modtog 
genvalg. Det var derfor med stor glæde, 
at vi kunne registrere to nye medlemmer 
til bestyrelsen på opstillingsmødet. 

Badmintonbestyrelsen konstituerer 
sig efter generalforsamlingen i 
hovedidrætsforeningen til marts som følger:
• Henning Rasmussen (formand)
• Peder Andreasen (kasserer)
• Flemming Thyssen (turneringsleder)
• Finn Jørgensen (bestyrelsesmedlem)
• Brian Jørgensen (bestyrelsesmedlem)

Velkommen i bestyrelsen til Peder og 
Brian, og en stor tak til vores afgående 
bestyrelses medlemmer Simon Algren 
og Ole Tinghuus for jeres arbejde i 
badmintonafdelingen. Vi glæder os til 
at tage fat på mange nye opgaver i den 
resterende del af sæsonen, samt ikke 
mindst frem mod den nye sæson 2015/16.

Vi ses på badminton banen!!

Nyhedsbrev Badminton
Badminton

Håndbold

Af: Trænerne

Onsdag d. 31/12 2014 var U10 pigerne til stævne i Fredericia.
Vi havde 2 hold U10 piger med, og begge hold klarede sig 
rigtig godt. Der blev spillet noget rigtigt flot håndbold.
Begge hold spillede 3 kampe og vandt. U10 pigerne spillede 
sig i semifinalen.Alle pigerne spillede noget rigtigt godt hånd-
bold, og alle kæmpede for sejr. 
Begge hold tabte desværre i semifinalen med 1 mål, men vi 
fik en flot bronzemedalje med hjem. Til stævnet fik vi også 
vist vores nye flotte spillertøj frem. TAK til LP Kolding for 
det flotte tøj. Tudsind tak for opbakningen ved stævnet til alle 
dem der var mødt op med mad osv.
U10 pigerne er tilmeldt Flensborg og Fængsel Cup i maj. 

Bronze til U10
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Bestyrelsen
Formand
Hans Kvorning
Storegade 2
Tlf: 29 88 65 31
hatting-el@hatting-el.dk
Næstformand
Jens Chr. Vang
Rugballevej 5
Tlf: 27 38 32 34
ingenv@hotmail.com
Kasserer
Børge Nielsen
Klærkevænget 7
Tlf: 75 65 32 19
Sekretær
Aase Thyssen
Østerhåbsvej 22
Tlf: 75 65 35 58
aathyssen@stofanet.dk
Bestyrelsesmedlem
Helle Brandtlund
Rugballevej 11
Tlf: 22 32 56 68
johnbrandtlund@mail.tele.dk
Bestyrelsesmedlem
Jørgen Thyssen
Østerhåbsvej 22
Tlf: 75 65 35 58
aathyssen@stofanet.dk
Bestyrelsesmedlem
Margit Munch
Stationsvej 2
Tlf: 60 76 16 48

Hatting Sogn Lokalhistore

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 medlems-
blad i februar måned
Du kan indmelde dig ved henvendelse til Børge 
Nielsen. Medlemskabet gælder for det enkelte 
medlem, det er ikke et husstandsmedlemskab.

Af: Inge Kristensen
Underviser på Hatting Skole

I efteråret flyttede kristendomsundervis-
ningen i 4.a ind i præstegården, kirken 
og på kirkegården. Mødet med vores 
dygtige præst skabte ekstra motivation 
og nysgerrighed hos børnene, der lærte 
rigtig meget under forløbet.
Fredag d. 21. november tog klassen på 
besøg på lokalhistorisk arkiv som et 
led i historieundervisningen. Her blev 
klassen mødt af fire engagerede frivil-
lige, der kunne svare på alle de mange 
spørgsmål, som eleverne kunne stille 
om deres by i gamle dage.

Efterfølgende har eleverne arbejdet med 
besøgene på skolen og fremstillet artik-
ler, tegneserier og QR-koder. Her kan I 
læse om og lytte til hvad eleverne lærte.
Skolereformen lægger op til et større 
samarbejde mellem skole og lokalsam-
fund, og det giver en anden og afveks-
lende tilgang til læringen for eleverne.
At elevernes produkter bliver publiceret 
i Hattingbladet, og at de derved får en 
stemme i lokalsamfundet, er en del af 
denne læring.

4. klasse er med i et udviklingsprojekt 
Teach-Out, som undersøger effekten af 
undervisning udenfor. klasselokalet. 

Inge skriver

Af Victoria og Emilie S 4.a

Vi har været på Hatting Sogns Lokalhi-
storiske Arkiv, og der lærte vi, at Hat-
ting er fra jernalderen. Det ved man, 
fordi byer der slutter på -ing ofte er fra 
jernalderen. 
Byen Hatting er fra ca. år 500. Hattings 
ældste hus er 276 år gammel.

I år 1860 blev der bygget en skole i Hat-
ting. Skolen lå der hvor aftægtsboligen 
ligger nu. På skolen var der kun 22 
elever, og eleverne gik kun i skole i 7 
år. Eleverne var 7 år når de begyndte i 
skole, og de var 14 år, når de var færdig. 
Det var altid en lærerinde der undervi-
ste 1. og 2. klasse, og altid en lærer der 
underviste i 3., 4. og 5. klasse. Vores 
skole blev bygget i 1939.

Tidligere lå der mange butikker i Hat-
ting.
På et tidspunkt var der 33 foreninger 
i byen Hatting, 2 hoteller, foderstof, 2 
ishuse, sadelmager, snedker, taxa, jor-

demoder, fattiggård, alderdomshjem 
og bødker. Det må have været meget 
anderledes end i dag.

Under 2. verdenskrig kom det nogle 
tyskere til Hatting skole. Tyskerne gra-
vede forskelligt udstyr ned i jorden, 
så da Hattingskolen skulle have en ny 
bygning, fandt man tingene. Vi fik nogle 
mænd til at grave dem op af jorden, så 
vi kunne bygge den nye bygning i 2010. 

Vi lærte rigtig meget om Hatting af at 
besøge lokalhistorisk arkiv.

Hatting eller hvad???
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Hvis du har en smartphone, kan du downloade et gratis pro-
gram her: http://kortlink.dk/i-nigma/fpva, så kan du skanne 
vores QR-koder og høre os fortælle. Adressen er også skrevet 
ud for QR koderne, til de, der ikke har en smartphone

Af Magnus, Patrick, Philip 4.a 

Fredag d. 21. november tog vi på besøg 
på Lokalhistorisk arkiv her i Hatting. 
Det var rigtig spændende, og vi lært 
meget om byen, som vi ikke vidste i 
forvejen.
Vi startede med at gå over på Hatting 
centret, hvor vi gik ned i kælderen, hvor 
det lokalhistoriske arkiv ligger.
Da vi ankom, så vi billeder, og fik meget 
at vide om hvordan Hatting var i gamle 
dage. Bagefter skulle vi se alle de gamle 
ting. Vi måtte prøve mange ting, det var 
ikke ligesom at være på et almindeligt 
museum - det var meget sjovere! 
Der var gamle maskiner såsom regne-

maskiner og skrivemaskiner. Vi fik også 
lov til at skrive på maskinerne og det var 
sjovt at prøve. Vi prøvede gasmasker, 
hatte, stokke og en gammel brandsluk-
ker.

Det var rigtig spændende at besøge lo-
kalhistorisk arkiv, og vi fik en god ople-
velse og lærte meget.
Vi vil anbefale at alle i Hatting besøger 
arkivet - vi vil i hvert fald derhen igen.

Åbningstider: Mandag kl. 13.00-17.30

Hatting Centret (kælderen)
Smedebakken 1
8700 Horsens
Dækningsområde: Hatting sogn i Hor-
sens Kommune
Kontaktperson: Hans Kvorning, (for-
mand.)
Telefon 29 88 65 31
Fax: 75 65 39 71 

Gamle ting og god viden 

Anne Sofie og Amalie fortæller 
om Adam og Eva

https://clyp.it/u2jnpl5v

Kirstine B og Emilie K fortæller en 
bibelhistorie

https://clyp.it/bhp2uwe0

Lukas og Henrik fortæller om 
Lokalhistorisk arkiv

https://clyp.it/o0zpaoux 

Eleverne fortæller
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Af Mille og Eline 4.a

D. 13. november var vi på kirkegården sammen med præsten 
og graveren, og her lærte vi om kirkegården og begravelsesri-
tualer.
Desværre sker det nogen gange at folk dør. Når man er til 
begravelse på en kirkegård, skal man ind i kirken og synge 
salmer og høre præsten, familie (og venner) tale. Bagefter kan 
det være, man har nogle ting, de døde skal have med i graven. 
Så går man ud til kisten, før den bliver sat i jorden, og giver 
det man synes de skal ha´ med i 
graven. Så går man ud og ser ki-
sten blive sat ned i jorden. 
Når man skal begraves, er der 
nogle regler. For eksempel skal 
damen ligge i venstre og manden 
i højre side af gravstedet. Når man 
bliver begravet i en kiste, skal 
man ligge mindst en meter nede i 
jorden. 

Når man mister nogen, er det vigtigt at gemme minderne. 
Både ting og oplevelser, og ikke kun tænke negativt, men også 
positiv. Det er ikke nemt at miste nogen man holder af. Men 
man skal heller ikke give helt slip, for man vil altid havde per-
sonen i hjertet.    
Nogle dør meget tidligt, og de bliver nogle gange næsten ikke 
en måned, det er meget sørgeligt. Men man kan ikke gøre 
noget - desværre. På en kirkegård er der også begravet børn.
Når der er nogle, der skal brændes, skal de først ligge i en ki-
ste. Og så kommer der en bil og kører kisten med mennesket 

ind til krematoriet. Og efter ca. en 
uge skal der være urnenedsættel-
se, og så skal man lægge urnen i 
jorden, mindst en halv meter ned.
Nogle vil ikke have, at familien 
skal vide, hvor de er begravede. 
Og så bliver de begravet sammen 
med nogle andre på de ukendtes 
gravsted. 

Begravelse

Søndrevej 38C
8700 Horsens

murerfirmaet@tinghuus.info
www.tinghuus.info

4017 2668
www.amalielund.dk

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
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Af Cecilie og Kirsthine H

I kristendomsundervisningen skulle vi 
6 gange undervises i konfirmandstuen 
og i kirken sammen med præsten Anna 
Sofie og vores lærer Inge. 
Vi hørte en masse historier fra biblen. 
Hver gang vi skulle høre en ny historie 
skulle vi åbne en bog, så vi lærte at bi-
belen er bygget op af mange bøger. Den 
første gang vi skulle åbne en bog, var 
der en slange i den, ligesom der er i hi-
storien om Adam og Eva. Historien om 
Adam og Eva vil vi fortælle her.

Adam og Eva 
For længe siden var der tomt og øde 
i verden. Så kom Gud, og han skabte 
lyset, han skabte også en have, som hed 
Paradisets Have. Efter syv dage skabte 
Gud to mennesker, den ene hed Adam, 
den anden hed Eva. Gud satte Adam og 
Eva til at passe Paradisets Have. 

Adam og Eva hyggede sig, men der var 
et problem: De havde ikke noget tøj på, 
så de gik nøgne rundt i haven. Gud hav-
de sagt, at de ikke måtte spise af kund-
skabens træ, men af alle andre træer. En 
dag hvor Eva var ude at plukke æbler, 
kom slangen som sad i det træ, hvor 
hun ikke måtte plukke fra. Slangen nar-
rede hende til at spise et af æblerne, og 
Eva tog en lille bid. Bagefter gik hun hen 
til Adam og sagde “prøv lige at smage 
det her æble, det smager fantastisk“, og 
så tog Adam også en lille bid.  
Efter noget tid sagde Adam til Eva: 
“Hvorfor har du ikke noget tøj på?”.  
Eva svarede “Hvad med dig selv? - du 
har da heller ikke noget tøj på”.
Mens de stod der og snakkede, spurgte 
Gud surt: “Ved i, hvem der har spist af 
æblerne?” Adam svarede: “det gjorde 
vi”. Gud blev så sur, at han straks smed 
dem ud af Paradisets Have. 
Da de kom ud fra Paradisets Have byg-
gede de selv et hus, og de fik mange 

børn.
Alle deres børn flyttede rundt i hele 
verden, som Gud havde skabt. 
I billedkunst arbejdede vi videre, med 
de historier vi hørte hos Anna Sofie. På 
rørene er der ting fra de forskellige hi-
storier fra bibelen.

Kristendomsundervisning i konfirmandstuen

Fastelavn er mit navn...
Traditionen tro havde brugsforeningen arrangeret fastelavn, med alt 
hvad dertil hører. Det var en meget kold dag, men alligevel dukkede 
der rigtig mange børn op. Der blev slået katten af tønden, inddelt i fire 
forskellige aldersklasser, så alle havde en chance. Efter at alle tønderne 
var blevet slået i stykker, fik børnene en pose slik, kattekongerne og 
-dronningerne blev kåret, og bedste udklædning fik også en præmie. 
Efterfølgende var der fastelavnsboller til alle og derudover sodavand til 
børnene og en kop kaffe med en lille skarp til de voksne. Mange tak til 
Brugsforeningen og Super Brugsen for dette skønne arrangement for 
børn og barnlige sjæles skyld.
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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

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 Borgerforening

Af: Peter Thyssen
Borgerforeningen

Lørdag d. 29. november kl.16.00 skete 
nedtællingen 5-4-3-2-1, og så var træet 
tændt. Rigtig mange (ca. 150) var mødt 
op for at være med til at tænde træet.
Dejligt med så stort et fremmøde. Der 
blev sunget – derefter var der æbleski-
ver, gløgg og sodavand, og drillenissen 
var også kommet på besøg og nåede at 
drille mange af børnene. 

Juletræet blev tændt i Hatting

Nytårstaffel 2014
Af: Peter Thyssen
Borgerforeningen

Traditionen tro har der igen været nyt-
årstaffel i Hatting Forsamlingshus med 
mulighed for at møde op og hilsen på 
hinanden og ønske Godt Nytår!
Det er 14 år siden, Hatting Borgerfor-
ening startede med at inviterede til Nyt-
årstaffel med en let frokost bestående 
af sild og karrysalat og leverpostej med 
bacon.

I alle årene har der været rigtig god op-
bakning.
Flere af årene har andre af byens for-
eninger og erhvervsdrivende stået for 
arrangementet. I år var det vort lokale 
firma VP Maskinfabrik, der med stor 
succes stod for arrangementet.
Borgerforening vil gerne takke VP Ma-
skinfabrik v. Claus Pedersen og kom-
pagni for en stor indsats i forbindelse 
med nytårstaflet og samtidig sige en stor 
tak for checken på kr. 10.000, som de 
overdrog til borgerforeningen.
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7561 3766 • 2081 3766

Climate Partner
Certified

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

GRØN ENERGI
GI’R SUND ØKONOMI

www.lyngsoevvs.dk


