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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. 

To
uc

he
R

ek
la

m
e.

dk

6.30

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



• 3 •HattingBladet Maj 2015 • nr. 2

HattingBladet
- udgives af: Hatting IF, Meninghedsrådet 
for Hatting Sogn, Hatting Borgerforening  
og KFUM-Spejderne i Hatting
Tryk: Grafisk Forum, Horsens
Oplag: 1300 styk
Kontakt: redaktion@hattingbladet.dk

Redaktion • redaktion@hattingbladet.dk
Mona Møgelvang | Peter Dans Vej 16A | Hatting | 20 77 07 02 
Anna Sofie Andersen | Oensvej 1 | Hatting | 75 65 31 05
Ansvarshavende redaktør:
Alexander Wattez Brander | Peter Dans Vej 15 | Hatting | 40 98 91 02 

Annoncer • annoncer@hattingbladet.dk
Kirsten Skov | Storegade 11 | Hatting | 26 18 45 67

Web-master • webmaster@hattingbladet.dk
Hans Appel | Mejerivej 20 | Hatting | 75 65 30 28

www.hattingbladet.dk

Af: Anna Sofie Andersen

Hattingbørnene skal fremover lære 
deres ABC på en skole, der er fusione-
ret med Torstedskolen. Dette er nok 
det største nye tiltag, du kan læse om i 
denne udgave af Hattingbladet, men der 
er også meget andet på spil. 

Arrangementer over hele byen.
Badmintonafdelingen tager pokaler 
hjem.
Cykelstien er færdig.
Die Herren kommer og spiller.
Edb på centret udvider med slægts-
forskning.
Fiduspokaler til Maria og Simone.
Grillmad kan igen købes.
Hattingcentret er del af Horsensegnens 
Kulturfestival, der løber af stablen d. 
15.-19. juni.
Ildsjæl i byen ved navn Henrik.
JA vinduer er efterhånden godt etable-
ret.
Konfirmanderne havde en dejlig solrig 
søndag den 3. maj.
Lokalarkivet melder om mange besø-
gende.
Motionsløbet ”Sved for en sag”- datoen 
er sat.

Natminton har været afholdt af bad-
minton.
Opførslen fra Hattingborgernes side 
lader stadig noget tilbage at ønske - vi er 
ikke helt fri for hærværk.
Pizzeria har vi også - nu med ny ejer.
Quickstep kan de nok ikke lære dig, 
men folkedanserne starter ny sæson d. 
14/9.
Rollingerne, dvs. børn i alderen 3-8 år, 
kan nu igen træne fodbold i Hatting.
Spise kan man i forsamlingshuset d. 
17/9.
Tilslutningen til gymnastik er overvæl-
dende.
U10, U12 og U14 fra håndboldafdelin-
gen havde en fantastisk tur til Flensburg.
Vores skole er i udvikling, og hvad skal 
den hedde?
X-antal personer tager på turisttur til 
Spreewald.
Y´s men har igen afholdt loppemarked.
Zoome gør forsiden denne gang på 
forårsopvisningen .
Æbletræerne blomstrer rundt om i ha-
verne.
Øer skal besøges - udflugt med arkivet 
til Rømø.            
Årets leder 2015 er kåret. Læs inde i 
bladet hvem det blev…

ABC for Hatting sommeren 2015

Næste nummer 

HattingBladet udkommer næste 
gang i slutningen af August 

2015. Deadline for indlevering 
af stof til næste nummer 
er søndag 26. juli 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
Vinduesnørden fra Hatting 4
Nyt fra Kirken 6
Gudstjenestelisten 6
Skippers Grill 10
Britts Bogføring 11
Seniorhygge 2015 12
Forårsfest 2015 12
Vores skole i udvikling 13
Hatting Centrets faste aktiviteter 14
Nu også slægtsforskning i Datastuen 14
Hatting Centrets arrangementer 15
Horsensegnens Kulturfestival 2015 15
Bag kirken i Hatting fredag d. 04.09.15 kl 19.00 16
Kalender for aktiviteter i Hatting (til at klippe ud) 17
Årets Leder 2015: Line Juul 18
Henrik - en ildsjæl i Hatting i 25 år 19
Nyt fra gymnastik 20
Sæsonafslutninger fra Håndbold 22
Nyhedsbrev Fodbold 26
Nyhedsbrev Badminton 27
Folkedans  28
Forbedrede forhold for cyklisterne i Hatting 29
Hatting Lokalarkiv 30
Annoncøroversigt 31

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 
26.07.15 
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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I 2007 købte Johnny og Linette det gamle hus på Stationsvej 
27. Det var et håndværkertilbud og haven og de røde mursten 
var det, som fangede os. Jeg havde mit tømrerfirma JA BYG 
uden ansatte. Og da der samtidig var krise på vej i Danmark, 
så var det svært at få økonomien til at række, siger Johnny. 
Nogle måneder var der simpelthen ikke penge til løn, så det 
var Linette, som forsørgede familien på 5 med de 3 drenge 
Lasse, Jonas og Carl.

Når man prøver at arbejde i ”kraftig” modvind, så lærer 
man også at der skal slides for hver eneste opgave. Det var 
også i den tid, at vi fejrede det i familien, når en ordre kom i 
hus. Sjovt at tænke tilbage på. Og helt sikkert har det givet os 
en styrke til at kunne modstå det meste.

Skolen blev det sted, hvor vi ligesom lærte lidt af byens 
borgere at kende. En god skole for drengene og gode arrange-
menter gav hurtigt bekendtskaber. Jeg kendte i forvejen nogle 
i byen gennem min søster Charlotte, som har boet her i mange 
år. Det gjorde det lidt lettere at få fodfæste. Men det er svært at 
komme som nye i et lille lokalsamfund. Det tager tid at bryde 
nogle af de faste kæder.

Heldigvis var vore naboer Rikke og Benny også lige flyttet 
hertil. Vi fandt hurtigt ud af at arbejde lidt sammen. Benny og 
Rikke har Elite-tag og bor i Gert´s gamle hus. Rikke og Benny 
blev hurtigt vore nære venner, som vi nyder fritid og ferier 
sammen med.

Overfor har vi Knud og Elsemarie. Knud har boet her altid, 
så han kender jo de fleste.

I 2009 valgte jeg at slå over på salg og montering af vinduer 
og døre. Tømrerfaget er jo meget bredt, og specialiseres mere 
og mere i forskellige grene. Udfordringerne i forhold til ar-
bejdsmiljø og investeringer i grej var medvirkende til, at valget 
faldt på dette område, som også kunne sælges i krisetider.

Min daværende bankmand opfordrede mig til at prøve at 
sælge vinduer og døre på forbrugermessen i Forum Horsens. 
Jeg var heldig at få en lille stand 2 dage før, og ved hjælp af 
Linettes job i et skiltefirma, så fik vi lynhurtigt lavet lidt skilte, 
så vi kunne prøve det af. Vi solgte faktisk 110 vinduer og døre 
den weekend. Det blev startskuddet til der hvor vi er i dag.

Det har været en udfordring af de helt store, men jeg tror 
det ligger i blodet. I min familie har man altid været selvstæn-
dige.

Igennem 1 århundrede har mine forfædre været vogn-
mand, bagermester, købmand, frisør, syerske, handelsmand, 
kørelærer, isenkræmmere og en smed. Så det med en ugent-
ligt arbejdstid på 60-70 timer er jeg opvokset med. Samtidig 
har Linette været lederen i hjemmet og sørget for alt det 

praktiske med hus og børn, og så laver hun fantastisk mad. 
Drengene hjælper til med uddeling af brochurer og praktiske 
opgaver i huset. Uden Linette og drengenes indsats, så kunne 
jeg ikke have fokuseret så meget på at få skuden vendt.

Nu er vi efterhånden etableret ved hårdt slid og vilje. Nav-
net er ligeså stille ændret til JA Vinduer. Så ved folk hvad vi 
kan. Og eftersom vi kun laver det, som vi er bedst til, så bliver 
vi også anbefalet til nye kunder af både Velfac og gamle kun-
der.

Jeg har bygget min forretning op omkring enkelhed, tillid 
og ekspertise. Jeg tror på at kunderne vægter tillid og sikker-
hed frem for lavpris og uigennemskuelighed. Mit tilbud til 
kunderne fylder 1 side. Her står alt. Det betyder også at der 
ikke er overraskelser. Vi kalder det All Inclusive.

Som selvstændig i Hatting har vi efterhånden også haft 
flere lokale kunder. Det er dejligt at borgere i byen også tæn-
ker på os.

Senest har vi skiftet vinduer og døre for SuperBrugsen ved 
Rishøj samt ved Hatting Vandværk. Jeg er meget taknemmelig 
for, at i også tænker på os, når der skal uddeles opgaver. Det 
giver følelsen af at være en del af fællesskabet. Så tak for det.

Vi er glade for at bo i Hatting. Det er på landet og med 
nærhed og alligevel byen tæt på. Linette tager turen til He-
densted Maskinfabrik hver morgen, hvor hun er på kontoret. 
Tvillingerne Lasse og Jonas går i 8. klasse på Torsted Skolen. 
Jonas vil være murer og Lasse vil være tømrer. Carl på 17 går 
på HG i Horsens og ønsker en uddannelse indenfor butik. Så 
hvis ellers de ønsker det, så bliver de godt rustet til at overtage 
virksomheden, når den tid engang kommer.

Vinduesnørden fra Hatting
Tømreren tilpassede sig krisen ved at specialisere sig og samtidig tilbyde enkelthed



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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Maj
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 

Juni
Søndag 7. kl. 9.30
1. s. e. trin.
Søndag 14. kl. 11.00
2. s. e. trin. 
v/ Dorte Isaksen
Søndag 21. kl. 9.30
3. s. e. trin. 
Kirkekaffe efterfølgende
Tirsdag 23. kl. 13.30
Gudstjeneste 
Hatting Centret
Søndag 28. kl. 19.00
4. s. e. trin.

Juli
Søndag 5. kl. 9.30
5. s. e. trin.
Søndag 12. kl. 9.30
6. s. e. trin.
Søndag 19.
Ingen gudstjeneste 
i Hatting
Søndag 26. kl. 11.00
8. s. e. trin 
v/ Dorte Isaksen

August
Søndag 2. kl. 9.30
Ingen gudstjeneste i 
Hatting.  
Gudstjeneste i Tamdrup 
v/ Dorte Isaksen
Søndag 9. kl. 11.00
10. s. e. trin. 
v/ Dorte Isaksen 
Kirkekaffe med mulighed 
for at sige farvel og tak for 
gode år til Dorte Isaksen 
(pr. 1. september afløser 
Hatting præsten ferie 
med præsten i Torsted).
Søndag 16. kl. 9.30
11. s. e. trin. 
Søndag 23. kl. 9.30
12. s. e. trin.
Søndag 30. kl. 19.00
13. s. e. trin.

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.  

Søn- & helligdagsbetegnelser

Hatting Kirke har fået lavet skilte med søn- og helligdagsbe-
tegnelser, som er ophængt til venstre for prædikestolen. Når 
man kommer til gudstjeneste i Hatting Kirke, kan man se, 
hvilken søn- eller helligdag det er i kirkeåret. Skiltene har for-
skellige farver, som er bestemt efter kirkeårets farver.

Et kirkeår begynder 1. s. i advent.
Adventstiden og Helligtrekongerstidens helligdage beregnes 
i forhold til julen, mens fastetidens og påsketidens helligdage 
beregnes efter påske.
Julen ligger fast, mens påskedag kan ligge mellem d. 22. marts 
og d. 25. april. (Det blev fastslået på kirkemødet i Nikæa i 325, 
at påsken skulle holdes på den 1. søndag efter den 1. fuldmå-
ne efter forårsjævndøgn). Derfor kan antallet af søndage efter 
helligtrekonger og søndage efter trinitatis variere. 
Kirkeårets farver. 
Til kirkeåret og dets hoveddele er knyttet bestemte liturgiske 
farver, dvs. farver med en bestemt betydning i gudstjenesten. 
Guld betegner hellighed - kan evt. erstattes med rent gult.
Hvidt har flere betydninger. Det kan betegne det højeste lys, 
fornuften, Gud. Hvidt kan også betegne renhed og uskyld.
Grønt er den positive, »jordiske« farve med association til 
vækst, græs og forår og derfor til indvielse, håb og forjættelse.
Violet (rødt og blåt med overvægt af blåt) er en udpræget ån-
delig og alvorlig farve, som markerer askese, passion og sorg.
Rødt virker ophidsende og er forbundet med lidenskaberne, 
både de positive og de negative, både kærlighed, passion og 
aggressivitet
Sort udtrykker absolut lysmangel og dermed død, synd. Men 
sort kan i visse sammenhænge udtrykke fornemhed og adel.

Det er på denne almene baggrund, kirkeårets liturgiske farver 
er blevet til.
Man kan møde dem på præstens messehagel.
Farven bebuder helligdagens karakter og anvendes således:
Hvidt: på de store festdage: 1. søndag i advent, i julen og juleti-
den, på Maria Bebudelses Dag, i påsken og påsketiden, Kristi 
Himmelfarts Dag.
Grønt: I Hellig Tre Konger tiden og Trinitatistiden.
Violet: I adventstiden og fastetiden.
Rødt: I pinsen (ildens farve) og på Sankt Stefans Dag (blodets 
farve).
Sort: Bruges kun Langfredag, evt. også Bededag (ellers violet).

Nyt fra kirken
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KIRKEÅRETS LITURGISKE FARVER

SELSKABET FOR KIRKELIG KUNST

Frederiksholms Kanal 28G · 1220 København K · Telefon 33 15 58 66

 www.kirkeligkunst.dk
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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

    Ferie og frihed
Anna Sofie Andersen holder ferie fra 
den 13. juli til og med den 3. august.
Ved sognepræstens ferie og frihed 
passes embedet af sognepræsten i 
Tamdrup, Dorte Stenberg Isaksen,
tlf.: 75654522 / dsi@km.dk . Dog er 
det Kirsten Kølbæk Høg, sognepræst 
i Nim, Underup og Føvling sogne, der 
står til rådighed for evt. bisættelse 
eller begravelse i uge. 29. Hun træf-
fes på tlf: 75671112

Menighedsrådmøder
Tirsdag den 18. August 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

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 må-
ned kl. 10 – 13.00. 
Vi holder dog sommerferie i juli. 
Over sommeren mødes vi onsdag den 24. juni & onsdag den 
26. august. 

Sved for en sag
Motionsløbet ”Sved for en sag” finder i år sted tirsdag den 25. 
august kl. 18.30  
Vi mødes i præstegården, hvor der inden start er fælles op-
varmning. 
Derefter står det frit om man vil gå, løbe eller cykle én af 6 
forskellige ruter som varierer i længde fra 3,5 km til 17 km. 
For børn på 12 år og derunder er der en særlig ”præmierute” 
på 5 km. Her løber eller cykler man på tid, og den som kom-
mer først i mål får en præmie. 
Startgebyr er 50 kr. for voksne og 20 kr. for børn. 
Sved for en sag støtter i år Kirkes Korshær i Horsens. På næste 
side kan du læser lidt om den historie, der ligger bag Kirkens 
Korshær i Horsens

Kirkens Korshær i Horsens. 
Af: Bent Kyndesgaard, rådsformand
Kirkens Korshær i Horsens tog sin spæde begyndelse tilbage 
i 20′erne, hvor en gruppe frivillige lavede diakonalt arbejde i 
Barakkerne på Nørretorv i Horsens. Derudover havde man 
arresthusbesøg og værtshus- og sygehus-mission. Arbejdet 
udgik fra nogle lokaler i Smedegade 45. Arbejdet her fortsatte 
frem til 1953, hvor arbejdet måtte indstilles pga. økonomiske 
problemer.

I slutningen af 70′erne blev der igen tagen initiativ til at 
starte et korshærsarbejde i Horsens. Fængselspræst Carl Lom-
holt og organist Ingeborg Lomholt, havde i mange år set, at 
fangerne fra Horsens Statsfængsel ved løsladelsen blev løsladt 
til ingenting, eller måske rettere til det nærmeste værtshus, 
hvor de sparsomme løsladelsespenge øjeblikkeligt blev omsat. 
De ønskede, at give disse mennesker et alternativ til værtshu-
sene, og søgte kommunen om midler og tilladelse til at oprette 
en Varmestue. Kommunen var ikke umiddelbart villige, så i 
stedet blev der dels startet et indsamlingsarbejde i den allerede 
eksisterende storkreds og senere i 1981 startet en genbrugsbu-
tik i Sønderbrogade 17, som skulle skabe midlerne til at lave 
en Varmestue.

Dette lykkedes i 1983, hvor Varmstuen 15. april åbnede i 
det lille hyggelige lokale i Fugholm 6 med Ernst Christensen 
som Korshærsleder, og med en gruppe entusiastiske frivillige.  

Nyt fra kirken
I 1985 blev Ernst efterfulgt af først Finn Bundgaard (86), og 
siden Tove Hansen, som var leder frem til 2006, hvor hun blev 
afløst af Pia Løvschal. I 00′erne blev der økonomi til at ansætte 
en Korshærsassistent til at tage sig af Varmestuen. Første 
ansatte var Lillian Bomholt, og hun blev i 2008 afløst af Helle 
Jochumsen.

Gennem årene har der været en skøn blanding af alko-
holafhængige, stofafhængige, sindslidende og ensomme 

fortsættes næste side...

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

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

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



• 8 •HattingBladet Maj 2015 • nr. 2

Nyt fra kirken
Kirkens Korshær i Horsens - fortsat

fortsat fra side 7...
mennesker, som har haft glæde af det samvær og den gode 
mad, som Varmestuen har kunnet tilbyde. Arbejdet på Var-
mestuen har gennem årene primært været drevet af frivillige, 
som hver dag er mødt trofast op for at tilberede et lækkert 
måltid varmt mad.

I 1990 fik Kirkens Korshær mulighed for at købe et hus på 
Jyllandsgade, “KK Fællesbo”, som skulle huse 5-6 løsladte fan-
ger. Stedet havde vekslende succes. Nogle kom ud af krimina-
litet, og andre igen faldt tilbage. Huset blev solgt igen i 1995.

I en periode i 00′erne fik Kirkens Korshær i Horsens midler 
fra SATSpuljen til at holde natåbent, men med denne periodes 
udløb måtte nattilbuddet dreje nøglen om.

I 2014 åbnede Kirkens Korshær en større Varmestuen 
på hjørnet af Fugholm og Borgergade 8 i dec. 2014. Det var 
nødvendigt, da tilstrømningen gennem de senere år er steget 
meget. I 2014 havde vi ca. 9000 gæster. Gæsterne kommer 
anonymt i Varmestuen, her foregår ingen registrering. 

Der har gennem årene udviklet sig en række traditioner på 
Varmstuen. Der er en månedlig Korshærsdag, hvor Korshærs-
præsten holder gudstjeneste. Oprindeligt var det i Vor Frelser 
Kirke, hvor skiftende præster prædikede, men fra 1997 kom 
en decideret Korshærspræst, Elin Post, som havde en 25% til-
knytning til Korshæren. Elin var korshærspræst frem til 2011, 
hvor hun blev afløst af Jakob Hjørnholm.

Der er en årlig ferie i juni måned, hvor vi tager afsted en 
uge på en sommerlejr. De senere år har det været på Nordfyn 
lige ned til havet, mens det de tidligere år har været rundt om-
kring. Bl.a. Helligsølejren i Thy, på Endelave og på Iller Slot.

Juleaften fejres med alt hvad øjet og maven behager. Døre-
ne åbnes til hygge ved 15 tiden, og julen bliver holdt så tradi-
tionelt som overhovedet muligt med gudstjeneste, julesalmer, 
juletræ, julegaver, og lækker mad.

Herudover tager vi nogle gange i årets løb på endagsture 
rundt omkring i landet, hvor vi tager i tivoli, dyreparker eller 
på museer.

I 2011 blev Varmestuen Hus Forbi distributør, og sælger pt. 
omkring 1000-1500 aviser månedligt.

Siden 2011 har Horsensarbejdet været primus motor i for-
skellige idrætsturneringer i Korshærsregi. Om foråret spilles 
der Bordtennis og Billard, og om efteråret Petanque og Fod-
bold.

Kirkens Korshær har haft en del genbrugsbutikker rundt 
omkring i byen. De nuværende er Spedalsø 66, som åbnede 
i 2007, og Løvenørnsgade 9/Sønderbrogade 4, som åbnede i 
2014.

Kirkens Korshær er helt afhængig af de frivillige der til 
daglig udfører et kæmpe arbejde i både butikkerne og varme-

www.tfskov.dk

stuen. Det kan siges meget enkelt ingen frivillige, ingen penge, 
ingen varmestue.

Ud over de midler der skabes i Kirkens Korshær’ genbrugs-
butikker ydes der et tilskud fra Horsens Kommune. Der kom-
mer endvidere gaver og dononationer fra private fonde, så vi 
er meget afhængig af de gaver, der kommer udefra. 

Derfor er vi også meget taknemlige for at Hatting Menig-
hedsråd har givet udtryk for at støtte os med det overskud, 
der skabes i forbindelse med løbet i August.

Vi modtager, udover økonomisk, også brugte møbler, tøj, 
bøger mv. som vi sælger i vores butikker.

Skulle du have noget, som du gerne vil af med, har vi mu-
lighed for at hente større effekter så som møbler, med vores 
egen bil. Der skal blot laves en aftale med butikken på Spe-
dalsø.

Vi er et lokalt hjælpe organisation, som hjælpe medborgere 
lokalt. Alt hvad vi skabe og har af indtægter anvendes til drif-
ten af vores varmestue, således vi kan servere et måltid mad til 
lokale medborgere.
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Søndag den 3. Maj 2015 var der konfirmation i Hatting Kirke. Konfirmanderne er fra oven til venstre:
Mark Junker, Nicklas Karup Jensen, Mads Bech Pedersen, Simon Egstrøm Grønning, Mads Degn, Tobias Kramme Feldt, 
Jonas Arnfeldt Olesen, Lasse Arnfeldt Olesen, Jonas Fogh Henneberg. 
Nederst til venstre: Kamilla Andersen, Elizabeth Haugaard Roos, Anna Mathilde Orheim Andersen, Line Hummelshøj Søren-
sen, Simone Rishøj og Victoria Nygaard Espersen

Billedet er bragt med tilladelse fra Strandløv Krause

Nyt fra kirken

Hjælp til de 
administrative 
opgaver i små 
og mellemstore 
virksomheder

BS Bogføring
Filips Alle 5· 8700 Horsens· www.bsbogfoering.dk

Britt Sønderby Hansen · Tlf. 2231 9955 · britt@bsbogfoering.dk

Hyldemarken 3
8700 Horsens

60 64 05 60

malerfirmaet.heidifeldt@gmail.com
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Jeg, Egon Henneberg (Skipper), flyttede til Hatting i 1986 
og faldt godt til i byen, blev gift med Laila Fogh Olesen fra 
Overholm i Hatting, som jeg har 3 børn med. I 1992 købte vi 
ejendommen på Oensvej 7. 

Jeg har gennem årene prøvet mange forretningsmuligheder 
af: har udviklet en selvrensende vandlås (no. 1), stiftet firmaet 
”Evolutionparts” i 2009, som er et sundt firma i dag. 

Jeg kan godt lide grillmad og pølser, og da jeg syntes det 
manglede i området, købte jeg grillen i Grenå og fik den hjem 
til Hatting. Byen syntes også om ideen og har taget godt imod 
den. Jeg har ansat Anette Rasmussen, som har 10-års erfaring - 
hun er helt bestemt den rigtige til at køre den, og hun skal lære 
mig op, så jeg også kan passe den. 

Jeg håber folk vil skrive en sms (tlf. 2783 0784) med kritik, 
som vi vil tage seriøst, og ikke bare smide eventuelle proble-
mer på nettet, uden at vi får en chance for at gøre det godt 
igen. Ingen er fejlfri, alt er nyt og der er meget at lære for mig. 

Jeg er glad for at være med til at gøre en forskel i Hatting, 
og håber der er flere som har lyst til at starte noget liv i Hat-
ting.  

Vi har åben alle hverdage fra kl. 11.00 til 20.00 og lørdag, 
søn-  og helligdage fra kl 12.00 til 20.00 

Skippers Grill 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 !

Læs Skippers baggrund for at starte en grill
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Ny erfaren bogholder til din virksomhed?
Så kontakt Britt Sønderby som i februar 2015 har startet sin 
egen forretning op som selvstændig regnskabsfører.
Britts virksomhed BS Bogføring drives fra privaten på Filips 
Alle 5, Hatting.
Britt udtaler:
 ”Jeg blev udlært revisorassistent i 2003 og arbejdede de første 
10 år hos 3 Plus Revision i Odder med bogføring, budgetter, 
regnskaber, løn, selvangivelser og hvad der ellers hører til i 
forbindelse med at drive en virksomhed.
I foråret 2013 flyttede jeg med min mand til vores nye hus i 
Hatting. Den megen transporttid frem og tilbage var årsagen 
til, at jeg valgte at skifte fra Odder til Hornsyld VVS, nu Horn-
syld & Trekantens VVS, som bogholder.
Jeg har altid haft en drøm om at blive selvstændig, og derfor 
valgte jeg i forbindelse med førnævnte ejerskifte at starte op 
for mig selv.
Jeg har fra starten via familie, venner og bekendte fået en del 
kunder, men jeg er interesseret i at udvide kundekredsen – og 
gerne fra det lokale område. Jeg er 33 år og har 2 små piger – 
og arbejdet som selvstændig får vores arbejds- og familieliv til 
at hænge meget bedre sammen. 
Se mere på www.bsbofoering.dk

Britts Bogføring
Britt blev sin egen chef og fik mere frihed

Britt på kontoret i hjemmet, hvor arbejdet foregår
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Bestyrelsen
 
Formand
Peter Uldall Thyssen
40 17 31 65
puthyssen@gmail.com
Næstformand / Teknisk ansv. forsamlingshuset
Carsten Bonde
41 90 60 81
cbo@reitandistribution.dk
Kasserer
Anne Marie Madsen
28 60 91 14
am@elmelund.info
Sekretær
Kirsten Bank Gundersen
22 64 61 67
kpa@stofanet.dk
Medlem / Teknisk ansv. forsamlingshuset
Kim Morthorst
28 99 16 55 
kv.morthorst@get2net.dk 
Medlem
Tanja Andersen
20 71 43 38
1tanjaandersen@gmail.com
Medlem
Thomas Bøje
25 22 26 66
thomas.boje@stofanet.dk
Udlejning af forsamlingshus
Heidi Jensen
40 17 64 27      
gastong1@profibermail.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

Årets seniorhygge-aften blev afholdt d. 
27. februar i forsamlingshuset. 
Aftenen startede med det samme med 
hyggesludder på tværs af bordene sam-
tidig med, at den gode mad fra Korning 
Kro blev sat på bordene. Der var riiiiige-
lig med mad, og imens blev der spillet 
harmonikamusik til af John Nybo Han-
sen & Co. Da alle maver var godt mætte, 
blev der delt sangbøger ud, for nu skulle 
der ønskes og synges fællessange. Det 
gav en fantastisk stemning, og vi kom 
vidt omkring i sang-repertoiret. De sid-
ste par timer af aftenen blev der spillet 
op til dans, og det var der heldigvis rig-

tig mange, der benyttede sig af. 
Aftenen sluttede kl. 23.00, hvilket var en 
time senere end sidste år, med ”Skuld 
gammel venskab rejn forgo”.
Der var i år tilmeldt 70 personer, hvilket 
var på samme niveau som sidste år. 
Meeen der er plads til mange flere, så 
kom friskt til næste år.

Billede fra sidste års seniorhygge

Seniorhygge 2015

Forårsfest 2015
Af: Peter Thyssen
Borgerforeningen

Forårsfesten i forsamlingshuset blev i år 
holdt d. 28. februar. Deltagerantallet var 
glædeligt steget til 75 personer. 
Der blev lagt ud med en velkomstdrink, 
før alle satte sig til bords. Menuen i år 
var buffet fra Korning Kro med to slags 
kød og en masse forskellige lækre blan-
dede salater/grønsager og brød til. 
Folk var i høj feststemning lige fra star-
ten, hvilket var dejligt, men det gjorde 
det dog lidt svært at få ørenlyd, da vin-

dernumrene til amerikansk lotteri skulle 
udtrækkes.  Alle de sponsorerede gaver 
fik dog en ejermand M/K.  
Vi havde i år, efter opfordring fra tidli-
gere kvindelige festdeltagere, valgt at 
rykke baren ind i festsalen. Det gav en 
rigtig god stemning og missionen, med 
at beholde de mandlige festgæster inde i 
salen, lykkedes. 
Aftenen igennem blev vi underholdt 
med musik af Jørgen Lundsgård, og der 
blev danset flittigt, indtil festen sluttede 
kl. 01.30.

Fællesspisning
Der er fællesspisning i Hatting Forsamlingshus torsdag d. 17. september 2015 kl. 18.00 – 20.30
Pris: kr. 75 for voksne og kr. 35 for børn
Der kan købes billetter i Superbrugsen søndag d. 6. september i tidsrummet kl. 16-17. 
Efterfølgende kan der købes biletter ved Anne Marie Madsen på tlf. 2860 9114.
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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

Vores skole i udvikling
Af: Pernille Astrup
Skolebestyrelsesformand Hatting

Sammenlægningen mellem Hattingskolen og Torstedskolen 
er en realitet. Vi har haft borgermøde, underskriftindsamling, 
masser af indsigelser, vi kan alle se hinanden i øjnene og sige, 
at vi med alle vores demokratiske rettigheder forsøgte at be-
vare Hattingskolen, som den var. Vi kan være stolte af vores 
indsats, og jeg vil gerne takke alle, der har været med i denne 
proces. 
Nu er det så en ny tid, tiden til at samarbejde med vores nye 
samarbejdspartnere fra Torsted om at få den nye skole godt i 
gang, så vi kan få den bedste skole i Hatting/Torsted.
Status lige nu er, at vores nuværende leder, Margit Winther 
Nielsen, er blevet leder på Østbirk Skole, stort tillykke til Øst-
birk og Margit. Vores viceinspektør, Ove Sølvsten flytter til 
afdelingen i Torsted, ligesom vores SFO leder Britta Thomsen 
flytter til indskolingsafdelingen, Flyveren i Torsted. Vi får til 
gengæld Peter Milsgaard, nuværende viceinspektør i Torsted, 
som ny afdelingsleder i Hatting, og alle afdelinger får en sam-
let leder, Gitte Høj Nielsen.
Vi er i skrivende stund i gang med processen om et nyt navn 
til vores nye skole. Et navn som skal binde os tættere sammen 
i Hatting og Torsted. Vi har fået rigtig mange fine forslag, og 
det er blevet vendt, og når I får dette blad, er navnet helt sik-
kert blevet offentliggjort, og der vil formentlig være mange 
meninger om det. 
Selve sammensmeltningen af de to skoler vil blive en proces, 
hvor jeg er helt sikker på, der vil komme glæder, men der vil 
helt sikkert også komme nogle frustrationer. Både hos ledelse, 
medarbejdere og forældre, dog er jeg helt sikker på, at hvis de 
tre parter holder fokus på målet, en god skole, kommer det 
ikke til at påvirke dem, det egentlig handler om - børnene. De 
skal bare have alle glæderne ved at være børn, se de nye mu-
ligheder, altså møde en skole i udvikling - vores skole. 
Jeg har været så heldig at få en guidet rundvisning på hele 
Torstedskolen af Gitte Høj Nielsen, set hvordan tingene funge-

re hos dem, hørt Gittes visioner for fremtiden, og tro mig, jeg 
blev imponeret. Mange af mine tanker blev gjort til skamme. 
De har nogle gode ideer, og dem de ikke har, har vi i Hatting. 
Det her handler ikke om fra ledelsens side, om der står Hat-
ting eller Torsted på ideen, men om det er den rigtig vej for 
vores skole. En ting skal vi dog have gjort os klar, det bliver 
ikke den samme skole. Der vil ske forandringer i hverdagen, 
men det nytter heller ikke, vi bliver nostalgiske, og mener 
skolerne skal være, som da vi var børn, for det er vores ar-
bejdspladser og hele samfundet heller ikke. Vi skal udvikle os 
og gøre vores børn klar til at møde fremtiden. Tilbage til min 
rundvisning med en fordom vendt mod mig selv: Jeg havde 
sådan en lille ide om, at 400 børn fra 6-9 år i en bygning måtte 
betyde børn på væggene, overalt med skrig og skrål, godt jeg 
ikke havde sagt det til nogen, inden jeg gik ind. Så ville jeg 
havde skammet mig. Jeg mødte en indskolingsafdelingen i ro 
og orden med mange glade ansigter. Man fornemmede slet 
ikke, at der var så mange børn, det kunne lige så godt have 
været Hattingskolen. Nogen siger småt er godt, andre at det 
skal være stort. Jeg ved det ikke, men jeg ved, at tingene kom-
mer til at fungerer, hvis vi vil det. Jeg vil, vil du???
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Hver mandag 
Kl. 10.30
Gymnastik og sang i caféen  
v/Ellen Bertelsen og Edith Eriksen 
Sidste gang inden sommerferien: 29/6
Kl. 12.45 - 13.30
En tur på løbebåndet i motionslokalet med Erik 
Bjerring. Sidste gang inden sommerferien: 29/6
Kl. 12.45 - 14.30
Billard v/Vagn Madsen 
Sidste gang inden sommerferien: 29/6

Hver tirsdag 
Kl. 10.00-11.30
Fællessang m. Marie Bie ved klaveret 
Sidste gang inden sommerferien: 30/6
Kl. 13.30-14.15
”Frisk motion” v/fysioterapeut Nina 
Sidste gang inden sommerferien: 30/6

Hver onsdag  
Kl. 10.00-12.00
Træværkstedet er åbent v/ Børge Hansen 
Sidste gang inden sommerferien: 24/6
Kl. 10.00-14.00
Håndarbejde 
Sidste gang inden sommerferien: 24/6
13.00-15.00
Kortspillet skibbo v/Ulla Bækgaard i cafeen
13.30-15.00
Petanque v/Christian Korsholm
Sommeraktivitet fra april til oktober, pause i juli
15.00-17.00
Petanque v/Jens Christensen og Helge Simmelsgaard
Sommeraktivitet fra april til oktober, pause i juli

Hver torsdag
Kl. 9.30-11.30 Den sidste torsdag i hver måned
Strikning til Aktion Børnehjælp v/Ellen Bertelsen 
Sidste gang inden sommerferien: 25/6
Kl 10.00-11.00
En tur på løbebåndet i motionslokalet v/Erik Bjerring 
Sidste gang inden sommerferien: 25/6
Kl. 10.15-11.30
Litteraturgruppe v/Bent 
Sidste gang inden sommerferien: 25/6
Kl. 13.30-15.30
Krolf v/Helmer Jakobsen og Erik Jørgensen 
Sommeraktivitet fra april til oktober, pause i juli

OBS: Datastuen holder lukket til efter sommerferien, 
derfor fremgår deres aktiviteter ikke af denne plan

Hatting Centrets faste aktiviteter frem til sommerferien

Kystens Perle
Lovbyvej 31 . 8700 Horsens

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

Af: Hans Johansen
Datastuen på Hatting Centret

Der har i Datastuen på Hattingcentret i marts måned været 
gennemført en ”introduktion til slægtsforskning på nettet”, 
hvor interesserede over 3 torsdage har afprøvet mulighederne.
Der er nu et tilstrækkeligt antal kursister, der ønsker at fort-
sætte som et egentlig hold med Slægtsforskning på nettet i 
Datastuen, når der startes op efter sommerferien. Det er Bent 
Hansen sammen med Bent Schack-Nielsen der bliver tovhol-
dere på holdet med slægtsforskning, der forventes afviklet 
torsdage kl. 13-15.
Der er også fortsat et hold, der arbejder med billedbehandling
Og 6 hold der beskæftiger sig med brug af pc´er i alminde-
lighed (tekstbehandling, internet, netbank, borgerservice og 
e-mail m.m.)
Datastuen fungerer på den måde, at de enkelte hold mødes 2 

timer om ugen i undervisningsperioden, hvor frivillige vejle-
dere (gerne 2-3 vejledere/hold) hjælper deltagerne med at bli-
ve fortrolige med en pc´er og med at løse de aktuelle opgaver.
Datastuen på Hattingcentret har nu fungeret i 4 år, og der er i 
øjeblikket tilknyttet 11 frivillige vejledere.
Der er plads til yderligere deltagere i Datastuen i den kom-
mende sæson, så hvis det har din interesse, vil vi gerne have 
din tilmelding i god tid (gerne inden sommerferien), af hen-
syn til planlægningen.
Vi forventer opstart i uge 36 (1. uge i september) med et forløb 
på 13 uger. Det koster 150 kr. i kursusgebyr for en sæson.
Hvis du ønsker at deltage i et af de nævnte kurser, kan du 
tilmelde dig til:
Hans Johansen
tlf. 20290231 eller e-mail: inhajohansen@gmail.com

Nu også slægtsforskning i Datastuen
- ved siden af alt det andet!

Moderne 
kursusfaciliteter
i naturskønne
omgivelser

Bygholm
Landbrugsskole & Kursuscenter

Tlf. 75621799     bygholm.dk
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Tirsdag d. 26. kl. 09.00
Hatting Centrets sommerudflugt
Program og tilmelding fra den 15. 
april på Hatting centret.

Søndag d. 31. kl 09-00-14.00
Cafeen har søndagsåbent

Juni

Torsdag d. 4. kl. 13.00
Blå tur ved centerråddet. Turen går til Lille 
Malunds have. Tilmelding nødvendig. Pris 
for kørsel og kaffe med kage: 40 kr. 

Tirsdag d. 9. kl. 19.00
Banko ved Centerrådet

Mandag d. 15. – fredag d. 19.
Horsensegnens Kulturfestival 2015  
Mandag den 15. juni starter Horsensegnens 
Kulturfestival på Hatting Centret 
kl. 10.00. Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag 
vil festivalen fortsætte på 4 andre centre.
Program kan hentes på Hatting Centret.

Søndag d. 21. kl. 09.00-14.00
Cafeen har søndagsåbent

Tirsdag d. 23. kl. 13.30
Gudstjeneste ved sognepræst Anna Sofie Andersen.
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i cafeen.

Torsdag d. 25. juni kl. 19.00 
Hatting Centrets midsommerfest

August

Tirsdag d. 18. kl. 13.30
Gudstjeneste ved sognepræst Anna Sofie Andersen.
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i cafeen.

Torsdag d. 20. kl. 14.00
Åben hus på Hatting Centret.
Kl. 14.00-15.00 er der mulighed for at gå 
rundt og se de forskellige aktiviteter.
Kl. 15.00 er der gratis kaffe og hjemmebag, 
og en snak om de forskellige aktiviteter 
huset kan tilbyde i efteråret 2015.

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

Af: Kirsten Høllsberg Wilkens
Aktivitetsmedarbejder Hatting Centret

Der skal være noget for enhver smag, når Horsensegnens Kul-
turfestival 2015 løber af stablen i dagene fra mandag den 15. til 
fredag den 19. juni.
Det fremgår af programmet for den fem dage lange festival. 
Programmet kan bl.a. hentes på Hatting Centret eller man 
kan se programmet på www.sundhed-soendergaarden.dk/
aktivitet-frivillighed
Kulturfestival 2015 starter på Hatting Centret mandag den 15. 
juni og går så på skift på de forskellige aktivitetscentre.
På musikfronten underholder Kristian Lilholt Trio, kopiban-
det ”En Lille Pose Støj” sender en hyldest til den folkekære 
musik med Kim Larsen, Anders og Bent Bro tager med deres 
duo ”Tørfisk og Undermåleren” publi-
kum med på en musikalsk sejltur i sang 
og musik med fortællinger fra det vest-
jyske område, og der er underholdning 
med den klassiske sanger Trine Gade-
berg, og gruppen ”Basement Hot Six”, 
der leverer traditionel, glad, swingende 
New Orleans jazzmusik
Ud over musikken byder programmet på 
et foredrag om Storm P. Det er Henning 
Hansen, der fortæller om dansk humors 

ypperste. Henning Hansen er født i Strib og rejser nu som 80-
årig rundt i Danmark med teaterforedrag og seniorteater.
Niels O. Frederiksen, der er tidligere højskolelærer – og i øv-
rigt søn af en ansat i det nu lukkede Horsens Tugthus - holder 
foredrag med titlen ”Er der et liv efter 65?”
Endelig vil forfatteren Bjarne Nielsen Brovst fortælle om ”Jysk 
humor fra Aakjær til Hausgaard via Brovst.”
Ugen kulminerer fredag med en Wild West aften, hvor lokale 
linedansere blandt andet vil underholde.
Det bliver muligt at købe dagsbilletter til festivalen. 
Billetsalget til mad og foredrag/underholdning foregår ved 
personligt fremmøde på de fem centre mandag den 4., 12., 20. 
og 28. maj – alle dage fra kl. 10-12. Få mere at vide hos aktivi-
tetsmedarbejder Kirsten Høllsberg Wilkens, Hatting Centret, 
Horsens Kommune på tlf. 24 95 90 33.

Fakta
• Bag festivalen står aktivitetsmedarbejdere 
og frivillige i aktivitetscentrene Søndergården 
i Brædstrup, Egebakken i Egebjerg, Hatting 
Centret i Hatting, Tamdrup Centret i Lund og 
Birkebo i Østbirk
• Festivalen foregår på de fem centre 
• Formålet med festivalen er at fremme net-
værk og trivsel for de 60+-årige, tiltrække nye 
frivillige og udbrede kendskabet til kommunale 
og foreningsbaserede tilbud i området

Horsensegnens Kulturfestival 2015
Masser af musik og foredrag på Horsensegnens Kulturfestival 2015
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Bag kirken i Hatting fredag d. 04.09.15 kl. 19.00

Kom på Toften – medbring evt. stol eller tæppe – køb en øl, sodavand eller andet – Hør noget 

GODT musik – Bliv også efter koncerten og nyd en ekstra tår.

Kommer du????

Billetter kan købes på www.hattingif.dk
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Søndag, 24. maj 
09:30 Gudstjeneste 
 
Mandag, 25. maj 
10:00 Provstigudstjeneste  
19:00 Stavgang. Se 
mødesteder i bladet 
 
Tirsdag, 26. maj 
09:00 Hatting Centrets 
sommerudflugt 
 
Lørdag, 30. maj 
Udflugt til Hjarnø 
 
Søndag, 31. maj 
19:00 Gudstjeneste 
 
Mandag, 1. juni 
19:00 Stavgang. Se 
mødesteder i bladet 
 
Søndag, 7. juni 
09:30 Gudstjeneste 
 
Mandag, 8. juni 
19:00 Stavgang. Se 
mødesteder i bladet 
 
Søndag, 14. juni 
11:00 Gudstjeneste 
 
Mandag, 15. juni 
19:00 Stavgang. Se 
mødesteder i bladet 
 
Søndag, 21. juni 
09:30 Gudstjeneste 
 
Mandag, 22. juni 
19:00 Stavgang. Se 
mødesteder i bladet 
 
Søndag, 28. juni 
19:00 Gudstjeneste 
 

Mandag, 29. juni 
19:00 Stavgang. Se 
mødesteder i bladet 
 
Søndag, 5. juli 
09:30 Gudstjeneste 
 
Søndag, 12. juli 
09:30 Gudstjeneste 
 
Søndag, 19. juli 
09:30 Ingen Gudstjeneste 
i Hatting 
 
Søndag, 26. juli 
11:00 Gudstjeneste 
 
Mandag, 27. juli 
19:00 Stavgang. Se 
mødesteder i bladet 
 
Søndag, 2. august 
09:30 Ingen gudstjeneste i 
Hatting 
 
Mandag, 3. august 
19:00 Stavgang. Se 
mødesteder i bladet 
 
Søndag, 9. august 
11:00 Gudstjeneste 
 
Mandag, 10. august 
19:00 Stavgang. Se 
mødesteder i bladet 
 
Søndag, 16. august 
09:30 Gudstjeneste 
 
Mandag, 17. august 
Arkivet, Udflugt til 
Rømø 
19:00 Stavgang. Se 
mødesteder i bladet 
 
 

Tirsdag, 18. august 
19:00 Menighedsråds-
møde 
 
Søndag, 23. august 
09:30 Gudstjeneste 
 
Mandag, 24. august 
19:00 Stavgang. Se 
mødesteder i bladet 
 
Tirsdag, 25. august 
18:30 Sved for en sag 
 
Onsdag, 26. august 
10:00 Mødrecafé 
 
Søndag, 30. august 
19:00 Gudstjeneste 
 
Mandag, 31. august 
19:00 Stavgang. Se 
mødesteder i bladet 
 
Søndag, 6. september  
16:00 Salg af billetter i 
Brugsen til 
Fællesspisning 
 
Mandag, 7. september 
19:00 Stavgang. Se 
mødesteder i bladet 
 
Mandag, 14. september 
19:30 Sæsonstart 
folkedans 
 
Torsdag, 17. september 
18:00 Fællesspisning i 
forsamlingshuset 

K
lip ud og hæ

ng på køleskabet 

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

 

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

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

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

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

Folkedans
Alice Mikkelsen
Tlf: 75 69 10 69
aamikkelsen@hotmail.com

Gymnastik
Hanne Frederiksen
Tlf: 31 33 27 14
perhanne@stofanet.dk

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

Af: Mona Møgelvang

Igennem mange år har HIF hvert år kåret en 
person som Årets leder. Det er en person, der 
som træner eller andet i HIF har gjort en for-
skel for børn og unge igennem tiden. Det er 
de enkelte afdelinger i HIF, som indstiller en 
træner til denne pris, og igen i år blev det en 
fra gymnastik, som blev kåret.

Gymnastikafdelingen indstillede Line Juul 
og deres begrundelse, som er skrevet af Gitte 
Maj, kan læses nedenfor. 
HIF ønsker endnu en gang Line Juul tillykke 
med prisen!

Line Juul har efter ca. 15 års aktivitet i Hat-
ting Gymnastikforening valgt at trække sig 
efter denne sæson. Hun har været en stor 
drivkraft i gymnastikken, hvor hun i mange 
år havde Børnegymnastik 5 – 6 år. Der var 
ikke et barn i hele Hatting, som ikke kendte 
Line. Det kunne også mærkes, når der var 
opvisning i Hatting Hallen, hvor alle børn løb 
hen for at skulle give hende ”high five”. Lines 
afslutningsbemærkning til hendes gymna-
stiktimer var altid med tommelfingeren ind i 
midten sammen med alle børnene for at sige: 
”Vi ses”.

Gymnastikafdelingen har draget stor 
nytte af Lines mange kompetencer indenfor 
gymnastikken. Hun har udover at være gym-
nastikleder, selv været en aktiv gymnast i 
mange år og er det stadigvæk. Igennem gym-
nastikken har hun skabt mange kontakter, 
som Hatting Gymnastikforening har draget 
stor nytte af. 

I 2001 blev Line bestyrelsesmedlem i Gym-
nastikafdelingen, og kort tid efter overtog 
hun formandsposten fra Laurits Green. Som 
formand har Line været med til at opbygge 
gymnastikforeningen, som en solid og 
velanset forening og hun har været med til 
at skaffe mange dygtige instruktører. Line er 
en ildsjæl, og lytter gerne til alle de forslag, 
som kommer ind. Her kan nævnes ønsker 
til nye springredskaber, instruktører som vil 
uddanne sig til tidens nye trend.  Line delta-
ger gerne i netværksmøder og andre møder i 
DGI´s netværk for hele tiden at forny sig. 

En anden opgave som altid har stået Line 
meget nær er Gymnastikafdelingens juletræs-
fester. I mange år blev de afholdt i forsam-
lingshuset, hvor Line forsøgte at skaffe de 
rigtige rammer om en hyggelig juletræsfest 
sammen med de øvrige fra gymnastikbesty-
relsen. Da forsamlingshuset blev for lille til 
dette arrangement, blev det flyttet til Hallen, 
hvor Line også har formået at samle Hattings 
børn.

At Line er en afholdt og dygtig formand 
kom til udtryk i forbindelse med planlægning 
af gymnastiksæsonen 2014/2015. Her mangle-
de vi instruktører til at tage alle vores mange 
børn, men med hendes overtalelsesevner og 
mange gule sedler, fik hun tingene til at gå 
op i en højere enhed. Det gør hende til årets 
leder, at hun hele tiden tænker på, hvad der 
tjener Hatting bedst. Med ovenstående må vi 
sige, at Line Juul fortjener at blive Årets Leder 
2015.

Årets Leder 2015: Line Juul
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Af: Mona Møgelvang
Formang Hatting IF

Igen i år har et bestyrelsesmedlem i hovedbestyrelsen for 
HIF valgt at gå af, og det er Jens-Otto Tinghuus. Han har 
været aktiv i hovedbestyrelsen i nogle år, hvor han har holdt 
styr på vores økonomi, og han har været med til at starte 
Conventus op. Conventus er det program, som vi anvender 
til økonomi, mails med mere. Tak Jens-Otto for det arbejde 
du har ydet i HIF!

Som ny kasserer er Line Læsøe valgt. Hun er stadig aktiv 
i gymnastik bestyrelsen, men har samtidig indvilliget i at 
sidde i hovedbestyrelsen. Vi glæder os til samarbejdet.

Nyt om bestyrelsen

Af: Kaj Hüttel
Hatting IF, hovedbestyrelsen

En ildsjæl er en person, som, ofte ulønnet, arbejder begejstret 
og ivrigt for en sag, eller sagt med andre ord: en person der 
brænder for en sag. Disse ord passer perfekt på Henrik Niel-
sen, som i 25 år har haft mange forskellige funktioner i Hatting 
IF. 

Henrik er kendt af rigtigt mange mennesker i Hatting – 
både store og små. Det forstår man, når man hører, hvad Hen-
rik har lavet de sidste 25 år i Hatting. 

Henrik har spillet håndbold, fodbold og tennis. Han har 
siddet i bestyrelsen i håndboldafdelingen i mange år. Han har 
været håndboldtræner for rigtigt mange hold – både ungdom 
og senior. Henrik har været med på alle Flensborgturene med 
mange forskellige håndboldhold.  

I øjeblikket spiller Henrik selv badminton og tennis. Her-
udover er han medlem af bestyrelserne i håndbold (næstfor-
mand), og tennisafdelingen.  I sæsonen 2014/15 har Henrik 
trænet U14-U18- serie 3 damer og oldgirls i håndbold! 

Henrik har også taget sin tørn på mange andre områder. 
Han har været med til at få mange 60’er fester op at stå, han 
har taget et meget stort ansvar i forbindelse med afviklingen 
af Open Air koncerter på dyrskuepladsen og kræmmermarke-
det. Ingen opgaver er for store eller for små til Henrik. 

Henrik er også kendt under navnet Hal- Henrik. Han var 
i 18-19 år en meget samvittighedsfuld halinspektør. Hallen 
blev passet og plejet til gavn for både skole og idrætsforening.  
Henrik stoppede da arbejdsforholdene blev væsentligt forrin-
gede. Han arbejder i dag for Hatting-KS. 

Henrik er børnenes ven - børnene flokkes altid om Henrik, 
som er god til at sætte børnene i centrum. 
Henrik årets leder 2008-09
I begrundelsen stod:
•  Bestyrelsesmedlem i 12 år 
•  Herretræner, dametræner, oldgirls træner samt 
•  Hjælpetræner for samtlige børnehold 
•  Fast hjælper i klubhuset 

Hatting IF

Henrik - en ildsjæl i Hatting i 25 år
•  Yderst vellidt, en bærende kraft og medvirkende til at 

”samle trådene” og udvikle håndboldafdelingen 
Henrik kender ikke ordet nej, han er altid parat til at give en 
hjælpende hånd.

Han sagde heller ikke nej til Helene, som også har været 
træner i Hatting i mange år. I 2009 kom deres fælles datter Be-
nedicte til verden – en lille solstråle. Familien består endvidere 
af de to store børn – Christoffer på 17 år og Victoria på 16 år, 
som Helene har fra et tidligere ægteskab.

Vi siger Henrik mange tak for de 25 år i Hatting IF.  Du har 
gjort en stor forskel for mange, og vi er glade for, at du fort-
sætter arbejde i Hatting IF.

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
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Af: Hanne Frederiksen
Formand for Gymnastik

D. 15/3 sluttede gymnastiksæsonen af med et brag af en 
gymnastikopvisning i Hatting hallen, og som altid var der 
stor tilslutning - hallen var fyldt med glade gymnaster og 
publikum, ikke mindre end 440 publikummer.  Ikke mindst 
gymnasterne havde glædet sig til denne store dag – for det er 
en stor dag, at stå på gulvet foran bedsteforældre, forældre, 
søskende og vennerne, og vise dem hvad man har lært gen-
nem sæsonen i gymnastiksalen. Det er stort, at stå på gulvet 
og mærke suset og begejstringen fra publikum, det er stort, at 
se sine forældre begejstres når man laver en koldbøtte, en fin 
vejrmølle, når saltoen lykkedes eller når hofterne svinger på 
den helt rigtige måde i zumbaserien, og det er stort når gym-
nasterne og instruktørerne står på gulvet og er stolte, så bliver 
det en super gymnastikopvisning. Og stolt, ja det er jeg også! 

Jeg glædes over, at vi kan trække så mange børn til gymnastik, 
zumba og spring i Hatting. Jeg er også stolt, når vi deltager i 
DGI´s børnedag på Elbæk efterskole d. 8/3, og hvor jeg kan 
mærke, at når vores hold fra Hatting går på gulvet, så bliver 
publikum underholdt. Jeg synes niveauet på alles vores hold 
var højt. Det kunne mærkes, når man gik rundt i hallen, og der 
kom flere og roste opvisningerne fra Hatting. 

Opvisningen på vores hjemmebane startede som vi plejer, 
med en fælles indmarch. Sidste sommer fik Gymnastikafde-
lingen sin egen fane, så i år blev der båret to faner ind – både 

den fra Hatting IF og vores egen mindre fane. Vi har i år haft 
to af vores instruktører (Marcus Stenholt Brogaard og Martin 
Braas Andreasen) på fanebærekursus. På dette kursus fik de 
lært, hvordan fanen skal bæres, og hvordan der hilses korrekt. 
Da alle holdene var kommet ind på gulvet, varmede Martin, 
Marcus og Amalie holdene op. Alle holdene leverede en fan-
tastisk opvisning! Der blev rullet, kravlet, sprunget, steppet 
og danset som aldrig før, redskaberne blev slæbt frem og 
tilbage hen over gulvet i susende fart, der blev solgt slik, kage 
og sodavand fra ”klubben”, der blev klappet og piftet, grint 
og grædt – alt det som hører med til en helt rigtig gymnasti-
kopvisning. Efter vores egne hold var færdige med at opvise, 
havde vi besøg af S-Holdet fra søvind. S-holdet er et opvis-
ningshold for unge drenge og piger, der både udøver rytmisk 
gymnastik og spring. Det var dejligt, at så mange af vores til-
skuere blev og fik den flotte oplevelse med. Jeg skal huske, at 
takke alle de frivillige som deltager og bidrager, både dagene 
op til gymnastikopvisningen og på selve dagen. Det er nem-
lig et kæmpe arbejde af få det hele til at gå op. Redskaberne 
skal tranporteres frem og tilbage mellem gymnastiksalen og 
hallen to gange. Stor tak til dem som hvert år stiller trailer til 
rådighed, både den weekend hvor vi øver os i hallen og til 
selve dagen. 300 stole skal sættes op, boder skal bemandes, og 
redskaberne skal slæbes på gulvet til alle holdene. Mange tak 
til jer alle! Hvor er det skønt, at vi blot behøver at sige, at vi har 
brug for hjælp, så træder alle de folk til, som vi har brug for. 

Nyt fra gymnastik
Gymnastik
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Det er fornøjelse at være en del af det.
Tilslutningen til gymnastik har i år været overvældene. 

Både springlopperne fra 0.-1. klasse og puslinge 3-4 år havde 
så stor tilslutning, at vi ikke kunne have alle børnene på ét 
hold. Heldigvis var der stor fleksibilitet fra både forældre og 
ikke mindst vores instruktører, så i løbet af kort tid, var der 
oprettet et ekstra hold, og alle de børn der ønskede at gå til 
gymnastik havde nu muligheden.

Som noget nyt tilbyder gymnastikafdelingen i år også 
forårstræning. Vi tilbyder spring for drenge og piger fra 3.-8. 
klasse. Hver tirsdag træner 20 drenge og piger i gymnastik-
salen og træner på at forbedre teknik og få en masse spring 
i kroppen. Onsdag aften er der stadig Mandehørm. Holdet 
træner både indendørs og udendørs i to timer, hvor der bliver 
svedt og ikke mindst grinet. Flere har tilkendegivet, at det er 
dejligt med et sted hvor man kan mødes og træne og have det 
sjovt samtidigt. Flere af deltagerne er tilflyttere til byen, og 
for dem har det været dejligt med denne aktivitet. Som noget 
nyt tilbyder vi også ”Outdoor fitness”, og det må også siges 
at være en succes. 30 kvinder og få mænd træner sammen 
udendørs om mandagen. Vi træner i forskellige baser, hvor 
der både bliver trænet baller, mave, skulder, ryg og interval-
løb. Vi bruger naturen, håndvægte, kettlebells og hinanden, 
til at komme i bedre form.  Vi træner både sammen to og to 
og andre gange i små grupper. Vejret har været blandet, men 
selv om det har regnet og været koldt, har fremmødet og in-

teressen været i top. Det er dejligt, at når vi laver nye tiltag, så 
er der så stor opbakning. Det får mig til at tænke, at der skal 
være tilbud af motion hele året rundt. Og det er blandt andet 
her jeg, sammen med den øvrige bestyrelse, gerne vil gøre 
en indsats.  Jeg synes, at når vores forårstræning kan trække 
næsten 80 personer, så er der belæg for at gentage successen i 
fremtiden.

Vi har i år desværre måtte sige farvel til vores formand, 
Line Juul. Line har gjort et kæmpe stykke arbejde for gymna-
stikken i Hatting. Hun har både været aktiv som instruktør og 
gymnast i mere end 15 år. På baggrund af alle Lines kompe-
tencer, både som leder og som formand, valgte vi i bestyrelsen 
at indstille hende som årets leder i HIF. Hun blev på HIF´s 
generalforsamling udnævnt som årets leder. Kæmpe tillykke 
til Line. Vi kommer klart til at savne Line i bestyrelsen, og jeg 
vil gøre mit bedste for at udføre opgaven til fulde.  En stor tak 
til Line.  

På gymnastikafdelingens opstillingsmøde d 21. januar 
2015, blev der konstitueret en ny bestyrelse. Bestyrelsen ser nu 
således ud: Formand: Hanne Frederiksen, næstformand: Line 
Læsøe, kasserer Pernille Astrup, sekretær Gitte Maj, bestyrel-
sesmedlem: Berit Berdin Jensen og Anne Kathrine Christian-
sen. 

Jeg glæder mig utrolig meget til at tage fat i arbejdet i 
gymnastikafdelingen og til at arbejde tæt sammen med de 
andre afdelinger i HIF. Jeg har et ønske om, at der skal mange 
forskellige tilbud om motion til byens borgere i alle aldre, og 
det kan der kun være, hvis der er opbakning, og hvis der er 
frivillige til at trække læsset. Så lad os hjælpe hinanden med 
at holde gang i foreningslivet og alle de glæder det giver at 
dyrke motion sammen med andre.

I skrivende stund arbejder bestyrelsen sammen med vo-
res instruktører på højtryk for at få puslespillet til at gå op 
omkring vores næste sæson. Så hold øje med Hatting IF´s 
hjemmeside og vores facebookside – her vil vi lægge vores 
program ud, så snart det er klar.

Jeg ønsker alle en god sommer.

Gymnastik
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Håndbold

DHK Pokal Flensborg – medaljer til Hatting IF
Bjarne Skjøtt Sørensen 
Formand, Håndbold afdelingen

Dette års DHK pokal, som var fra den 10. april til den 12. april 
2015, blev en kæmpe oplevelse for Hatting IF´s spillere og 
ledere.

Efter at være blevet indkvarteret om fredagen gik turnerin-
gen i gang lørdag for 2 U10, U12 og U14. Glæden var stor hos 
pigerne, da de efter køreturen til Flensborg blev indkvarteret 
på den samme skole som sidste år. Det var genkendelsens 
glæde hos flere af piger. Så efter at have hygget fredag skulle 
alle hold op og være friske lørdag morgen for at blive trans-
porteret ud til de forskellige haller.

Alle hold kæmpede godt om lørdagen, og resultaterne 
betød at U10 og U12 skulle spille A kampe søndag, mens U14 
gik i B mellemrunde.

Derfra gik det derudaf. For kun anden gang i Hatting IF´s 
historie lykkedes det et hold fra Hatting at komme i A finalen! 

U12 pigerne vandt alle kampe i A mellemrunden, og derfor 
stod den på semifinale mod Nr. Bjert Strandhuse. Pigerne 
vidste godt, at de nu kun var én kamp fra at skulle spille i en 
fyldt hal med omkring et tusinde tilskuere (de fleste havde 
i tidligere år siddet på tilskuerpladserne og set A finalerne), 
men de stod for presset og kæmpede alt hvad de kunne. Så 
glæden var meget stor blandt spillere, trænere og forældre, da 
semifinalen blev vundet med to mål.

Humøret var fantastisk i bussen på vej mod finalen, og der 
blev sunget at finalepladsen var i hus. Selve finalen blev en 
kæmpe oplevelse med indløb, navneopråb og musik under 
kampen. Det var en svær modstander fra Otterup HK, men 
det kunne ikke tage glæden og oplevelsen fra pigerne. Der var 
også en super opbakning fra Hattinghjørnet fra de andre hold 
og forældre.

U10 pigerne klarede det også flot om søndagen, og begge 
hold fik 2. pladser i deres puljer.

Samtidig var U14 pigerne gået hele vejen i B mellemrun- Hatting Autoservice
v/Niels Nielsen
Præstemarksvej 1 
Hatting, 8700 Horsens
Tlf. 75 65 38 30

Alle former for reparation 
Klargøring til syn

den, kommet i semifinalen og havde efterfølgende vundet B 
finalen!!! Så pludselig var de to medaljehold fra Hatting IF. Til 
slut om søndagen blev alle medaljevindere hyldet på gulvet i 
Idrætshallen, og for første gang havde Hatting IF så to hold på 
gulvet, som fik overrakt medaljer og pokaler.

Efter den traditionelle shoppetur hos Fleggaard på vejen 
hjem, var der naturligvis højt humør og fællessang i bussen 
hjem mod Hatting, hvor vi blev modtaget af de ventende 
forældre med flag og hurraråb. En stor tak til alle for denne 
opbakning og for opbakning under stævnet i Flensborg.

U6/U8
Det skal også nævnes at U6 og U8 i år har haft en markant 

fremgang i antallet af spillere, og de har deltaget i flere stæv-
ner før jul og efter jul med højt humør og glæde. Sidst i marts 
havde U6 og U8 den traditionsrige overnatning i hallen med 
hoppeborg og hygge. Denne gang var der over 40 børn, som 
deltog i overnatningen, og der blev hygget igennem.

Er du på facebook har håndboldafdelingen en gruppe – 
Hatting IF Håndbold. På denne facebookgruppe og på hjem-
mesiden: hattingif.dk kommer der løbende nyheder og infor-
mationerne ud fra håndboldafdelingen. Så husk at holde øje 
med disse sider med hensyn til nyheder og træningstider/hold 
for den kommende sæson. Vi er i skrivende stund i fuld gang 
med planlægning af den næste sæson. Næsten alle trænere er 
på plads, men vi mangler:

En herre senior træner --- så er det noget for dig, eller ken-
der du én som måske havde lyst så kontakt håndboldafdelin-
gen.

Afslutningsvis kan det nævnes at U10 piger/drenge, U12 
piger, U14 piger vil sommertræne frem til sommerferien. 
Check hattingif.dk eller facebook for træningstiderne. 

Tak for sæsonen 2014/15 til alle sponsorer og spillere samt 
en stor tak for alle træneres indsats og tillykke med de flotte 
resultater for de forskellige hold.

Her er et fælles billede af U12 og U14 med deres pokaler og medaljer.
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Af: Jeanett, Lene, Didde og Lotte
U10 trænerteamet

Hattings U10 piger har haft en rigtig god sæson. Det ene hold 
har spillet i C rækken, og de har kæmpet og spillet noget flot 
håndbold. De har også fået hjælp af nogle U8 piger, som vir-
kelig har gjort det rigtig godt, når pigerne har været ude til 
kamp. Midt i sæsonen var der nogle piger, som blev skadet, 
og så måtte der hjælp til fra U8. Tusinde tak for hjælpen til 
U8’erne. U10 C pigerne blev nummer tre i deres pulje.

Det andet U10 hold har spillet i A rækken. De har virkelig 
kæmpet. Det er ikke blevet til så mange sejre, men de har 
kæmpet og udviklet sig i den rigtige retning. De er klar til 
næste skridt i næste sæson, som er U12. De blev nummer 6 i 
deres pulje.

Begge U10 hold har spillet DHK Pokal i Flensborg den 11. 
april – 12. april. Pigerne spillede i hver deres pulje og de spil-
lede helt fantastisk. De var meget koncentrerede og kæmpede 
fra start til slut. I alt vandt piger 10 kampe og endte på flotte 2. 
pladser i deres puljer. Efter de sidste kampe tog vi bussen ind 
til den store Idraetshalle, hvor vi skulle se vores dygtige U12 
piger i A finalen. Sikke en fantastisk oplevelse og stemning! 
Vores U10 piger sang og heppede på U12, alt det de kunne.

Tusinde tak for opbakningen gennem hele sæsonen og 
til kampene i Fördehalle i Flensborg. Det betød meget for 
børnene med opbakningen fra forældre. Til slut vil trænerne 

Håndbold

U10 Piger Sæson 2014/2015
gerne sige tak for en rigtig god sæson med masser af grin og 
sjove træningstimer. Vi ønsker de U10 piger som rykker op til 
næste årgang held og lykke, og byder i den kommende sæson 
velkommen til de U8’ere som rykker op. 

tv. June Andersen fik pokalen for ny på U10 Pigerne
th. Kirstine Rode Bie fik pokalen for U10 pigerne

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

Vil du støtte Hatting Idrætsforening, når du handler? Så støt 
med et mikro sponsorat, som er et samarbejde mellem DGi og 
butikker. Hver gang du bruger dit dankort i visse butikker, så 
støtter disse butikker med et vist antal procent af dit køb. Af 
butikker kan bl.a. nævnes Sportigan, og d. 01.06.15 lanceres 
Klubliv Danmarks butiksguide til nettet og mobil.
Det kræver ikke meget af dig. Tilmeld dig via HIF’s hjemme-
side, hvor du også kan læse mere om Klubliv Danmark, eller 
via www.klublivdanmark.dk
Man kan støtte 3 sportsgrene på samme tid, og det vælger 
man, når man opretter sig på www.klublivdanmark.dk-
Man kan på samme hjemmeside også tilmelde sig som spon-
sor. 

Hatting Cykelklub
Hatting cykelklub kan kontaktes ved henvendelse til: 
Lars Juhl Hansen
Tlf: 20 27 33 75
ljh@nptrucks.dk
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Af: Maria B. Wells, Allan R. Poulsen og 
Bjarne S. Sørensen
Trænerteamet for U12 piger 

Sæsonen 2014/15 er nu slut for U12 
pigerne i Hatting IF. Det har været en 
fantastisk sæson med godt sammenhold 
og flotte resultater. Pigerne har formået 
at fungere som et hold og har forbedret 
deres individuelle færdigheder og sam-
menspil som hold. Der har været stor 
gejst og vilje til at yde en god indsats til 
træningen.

Den målrettede indsat betød lutter 
sejre i 2. halvdel af sæsonen, og dermed 
en førsteplads i U12 pige B-puljen. Til 
medaljestævnet i Rask Mølle den 28. 
marts fik pigerne en velfortjent bronze-
medalje med hjem. Se billede til højre.

Håndbold

U12 Piger Sæson 2014/2015

Ned. række fra venstre: Louise Kidmose Rask, Lærke Henneberg, Ida 
Orheim, Lærke Kidmose Rask, Johanne Juhl Jørgensen
Øv. række fra venstre: Simone Andersen, Cathrine Kjemtrup, Johanne 
Kai, Lise Fynbo, Astrid Riber Poulsen, Emma Skjøtt Sørensen
Trænere fra venstre: Bjarne Skjøtt Sørensen, Allan Riber Poulsen, Maria Wells
Fraværende: Jannie Bendix, Marie Pedersen

”Fidus” pokalen for U12 blev uddelt i forbindelse med af-
slutningen i april, og den gik til Cathrine Kjemtrup, der med 
hendes indstilling og vilje har udviklet sit spil i den forgangne 
sæson.

Som nævnt i en anden artikel her i bladet sluttede sæsonen 
jo med et meget flot resultat i Flensborg. Afslutningsvist skal 
der lyde en stor tak til forældre og sponsorer for opbakningen 
til pigerne i den forgangne sæson. Det er en god støtte at have 
nogle engagerede forældre på sidelinjen, som også hjælper 
med diverse praktiske opgaver i forbindelse med en hel sæ-
son.
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• 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

NIELS BIE's
MASKINSTATION

Østerhåbsvej 80 · Hatting · 8700 Horsens

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

Ring på telefon 75 65 30 32

Af: Karen Marie Wells og Henrik T. Nygaard 
Trænerteamet for U14/U18

Efter en hyggelig håndboldafslutning med U14 og U18, og 
med uddeling af »Fidus-pokaler« til Simone Riishøj (U14) og 
Maria Brøste Wells (U18), vil trænerteamet for U14/U18 sige 
tak for endnu en super sæson! De 25 piger vi har haft i denne 
sæson, har ydet en meget fin træningsindsats med plads til 
snak og sjov. 

Resultatmæssigt er det også gået fint. U14 kom i A-rækken 
efter jul. Det var ikke helt forventet af os trænere med et helt 
nyt hold, der skulle spilles sammen. De klarede det flot i A-
rækken på trods af nogle store nederlag i starten, men de kom 
flot tilbage. Ikke mindst med sejren i B finalen ved DHK-Pokal 
stævnet i Flensborg. Godt gået piger!!!!

U18 pigerne har klaret sig rigtig fint i A-rækken, en meget 
jævnbyrdig pulje. Pigerne er en fornøjelse at træne og være 
sammen med. De kommer selv med input til os trænere, hvil-
ket vi sætter stor pris på. Nu ser vi frem til afslutningsturen for 
U18, der i pinsen går til Verl ved Bielefeld i Tyskland.

U14/18 Piger Sæson 2014/2015

Her er vist fidus pokalerne til Maria (t.v.) og Simone (t.h.)

Håndbold
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Thomas Møgelvang Jensen
Spiller U14 Fodbold

Drengene fra klubben Hatting-Torsted u14 var til det Jyske 
mesterskab i indendørsfodbold i slutningen af februar. Vi 
havde spillet en god indendørsturnering, og derefter kvalifice-
ret os til Jyske mesterskaber ved at blive regionsmestre nogle 
uger forinden.
Vi tog til Pandrup med en ordentlig portion selvtillid, og gik 
ind og vandt alle kampene overlegent, og sluttede på en delt 
førsteplads på førstedagen. Efter en god nats søvn var selvtil-
liden ikke blevet mindre, og vi gik selvsikkert ind, men denne 
gang gik det dog anderledes. Vi gik lige ind, og blev spillet 
ud af banen og tabte det hele, og endte på en syvende plads 

Af: Jens Jensen
Formand for Hovedudvalget

Vi er nu gået i gang med året 2015, og det er et år, der byder 
på organisationsændringer i fodboldklubben i Hatting-
Torsted. Fodboldafdelingerne senior og ungdom i Hatting-
Torsted er nu slået sammen til én klub, som har fået navnet 
Hatting-Torsted Fodbold.
Hvorfor slå klubben sammen til én klub, når det betyder or-
ganisationsændringer, mange ekstra frivillige arbejdstimer for 
kasserer, sportschefer osv. samt ikke mindst stor usikkerhed 
og manglende information for spillere, frivillige og forældre i 
klubben omkring de nye tiltag?
Det har vi valgt for at styrke fodbolden i Hatting og Torsted!
De to bestyrelser i senior og ungdom har set store muligheder 
lige nu for at styrke det fodboldmæssige niveau, det økono-
miske arbejde til gavn for klubben og sponsorerne samt ikke 
mindst højne det sociale fællesskab i og omkring klubben til 
gavn for hele lokalområdet.
Vi ved godt, at der i overgangen vil være mange spørgsmål og 
uvisheder, men der arbejdes lige nu hårdt i alle udvalg på at få 
sat alle de nye tiltag i søen, så hvis I har spørgsmål, så stil dem 
gerne direkte. 
- Udvalgene arbejder med alt lige fra at få styr på ny hjemme-
side, tøjordninger, få styr på træneransættelser og holdtilmel-
dinger, sponsorpleje og sponsornetværk til fællesspisning og 
fælles oplevelser.

Vi har i klubben lavet en ny struktur for organisationen, så der 
i stedet for to selvstændige bestyrelser, nu er lavet et hovedud-
valg. Under hovedudvalget er der mange underudvalg, hvor 
de mange praktiske opgaver i klubben er placeret – se bilaget, 
hvor den førstnævnte person i udvalgene er udvalgets kon-
taktperson.
Vi håber, at I alle vil bakke op om, at vi får så god en klub som 
muligt.
Sportslige hilsner  
Jens Jensen, Formand for Hovedudvalget.
Henrik Mark Henriksen, Formand for Seniorudvalget.
Chris Møller, Formand for Ungdomsudvalget 

Fodbold

Nyhedsbrev Fodbold

Jysk Mesterskab
samlet set.
Selvfølgelig ville vi gerne have haft et bedre resultat, men på 
trods af det, er det en oplevelse, jeg aldrig glemmer.
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www.amalielund.dk

Af: Henning Rasmussen
Formand for Badminton

Når disse linjer læses, er sæsonen 2014/15 i HIF´s badmin-
tonafdeling vel overstået.

På ungdomssiden havde vi fem spillere med ved kom-
munemesterskaberne for Hedensted/Horsens kommuner i 
den sidste weekend i januar. På fornem vis lykkedes det fire 
spillere at tage metal med hjem til Hatting. I U15B herresingle 
blev det til bronze for André Maj Rasmussen og sølv til Simon 
Stobberup. I U13D damesingle vendte Johanne Kai hjem med 
guld som kommunemester, og i U11D damesingle vandt Ce-
cilie Maj Rasmussen ligeledes guld og blev kommunemester. 
Et stort tillykke til alle fire med de flotte resultater.

Ungdomsafdelingen har derudover fortsat været flot re-
præsenteret ved DGI´s begynderstævner, med mange flotte 
sejre og godt spil til følge. 

Som afslutning på sæsonen afholdt vi fredag den 24. april 
vores traditionsrige ”Natminton”, hvor trænerteamet havde 
arrangeret en masse aktiviteter og lege både inden- og uden-
dørs.

En stor tak for en forrygende sæson skal lyde til alle in-
volverede omkring ungdomsafdelingen: Alle vores dejlige 
ungdomsspillere som kører på ved træningen hver mandag, 
og som alle har udviklet sig kolossalt hen over sæsonen. Alle 
forældrene som har sendt nogle topmotiverede og parate børn 
til træning, og som har stået på sidelinjen både ved træning og 
ved kampe og stævner. Sidst, men bestemt ikke mindst vores 
engagerede og kompetente trænerteam som har sørget for højt 
humør og høj kvalitet ved træningen gennem hele sæsonen.

Motionisterne har afholdt det årlige klubmesterskab og 
klubmestrene 2014/2015 blev:

Nyhedsbrev Badminton
Badminton

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 !

Mix double: Ingrid Pedersen/Anders Thyssen
Old Boys herre double: Christian Andersen/Henning Ras-
mussen
Old Boys herre single: Brian Juel Jørgensen
Senior herre double: Ole Tinghuus/Kennet Fussing Rasmus-
sen
Senior herre single: Flemming Thyssen

Et stort tillykke til alle klubmestrene og tak for et par gode 
torsdage med masser af intensitet og gode kampe, og ligeledes 
tak for en god motionistsæson med høj belægningsprocent 
på banerne. Dejligt at se så mange aktive badmintonspillere i 
Hatting.
Tak for en fantastisk sæson 2014/2015, vi håber at kunne sige 
velkommen til alle jer ”gamle” samt en masse nye spillere i 
sæsonen 2015/2016

Vi ses på badmintonbanen !!
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Søndrevej 38C
8700 Horsens

murerfirmaet@tinghuus.info
www.tinghuus.info

4017 2668

Af: Willy Severin
Kasserer

Mandag den 30. marts 2015 sluttede vi vores dansesæson, 
med sild og smørrebrød, kaffe/te og småkager. Vi havde en 
hyggelig og en rigtig god afslutningsfest.
Mandag den 13. april startede vi med gåture igen. Der mødte 
14 personer op første gang. Den 20. april mødte der 30 perso-
ner op. Alle er meget velkomne til at gå med, enten man går 
langsomt eller hurtigt, man behøver ikke at være danser. Det 
er helt gratis at være med. -- Jeg vedhæfter lige vores program.
Lørdag den 30. maj har vi udflugt til Hjarnø, se programmet 
i HattingBladet nr. 1. 2015. Vi har stadigvæk plads til flere i 
Hjarnøs Forsamlingshus. Så meld jer endelig til.
Den 5. til 10. juli tager 54 personer på turisttur til Spreewald til 
byen Cottbus i Tyskland. Det er meget flot, at der er så stor en 
tilslutning til turen.

Bestyrelsen
 
Formand
Alice Mikkelsen
Tlf: 75 69 10 69
aamikkelsen@hotmail.com
Næstformand
Käthe Christensen
Tlf: 75 65 02 69
marsvej60@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
Henning Pleshardt 
Tlf: 29 87 19 40 
h.pleshardt@stofanet.dk

Folkedans

Gåture i 2015
Arrangør: Hatting IF Folkedansere
Vi mødes alle mandage kl. 19.00 Efter gåturen ca. kl. 20.00 fin-
der vi en god egnet plads til at drikke vores medbragte kaffe
Turene er gratis, og alle er meget velkomne
1. 13/04  Ølsted Skov  
2. 20/04  Remmerslundvej -- på parkeringspladsen
3. 27/04  Haldrup under viadukten
4. 04/05  Bygholm enge, parkering – kør ca. 500 m på Kær-

gårdsvej
5. 11/05  Broen over Gudenåen syd for Gammelstrup. Parke-

ring Vestbirkvej 2, 8740 Brædstrup
6. 18/05  Snaptun Havn
7. 24/05   2. Pinsedag, ingen tur
8. 01/06  Hotel Opus
9. 08/06  Skærven i Løsning. - Mødestedet er Haremarksvej 

38, 8723 Løsning
10. 15/06  Nørrestrand ved Vandrehjemmet
11. 22/06  Uldum Kær - Parkering ved fugletårnet
12. 29/06  Vest siden af Bygholm Sø mod Kørup 

Sommerferie
13. 27/07  Elmegårdsvej 11. – Dyngby Strand
14. 03/08  Ulvedalen, Silkeborgvej 37
15. 10/08  Naturstien fra Lund mod Lundum
16. 17/08  Egebjerg Vandværks Sø
17. 24/08  Boller Slot
18. 31/08  Åbjergskovvej, - indkørsel fra Schüttesvej, - Parke-

ringsplads til højre
19. 07/09  Bygholm park          
Ny dansesæson starter mandag den 14/09 fra kl. 19.30 til 21.45
Det er for enlige og par - nybegyndere og øvede. Nye dansere 
må gerne prøve 3 gange gratis. Alle er meget velkomne

VINDUER
- din online vinduesmester

Vinduer	  og	  døre	  med	  og	  uden	  montage	  
Se	  mere	  på	  www.ja-‐vinduer.dk	  
	  
Eller	  ring	  :l	  Johnny	  -‐	  	  26858962	  
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Spejderne har deres egen 
hjemmeside. Den hedder  
www.hattingspejderne.dk
Spejderne kan også findes 
på facebook, søg efter 
’’KFUM Spejderne i Hat-
ting’’

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.):
Mandag kl. 17.00-18.30
Junior (4.-5. kl.):
Onsdag kl. 18.15-19.45 
Trop (6.-7. kl)
Onsdag kl. 18.15-19.45

Kontaktpersoner
Gruppeleder:
Michael Jacobsen- 20 25 55 98
Bævere:
Anja Ipsen - 28 57 94 42
Ulve:
Anja Ipsen - 28 57 94 42

Kontaktperson junior+trop 
Bianca Pedersen - 24 63 58 07
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: Poul Erik Christensen (Kirkebakken 13) & 
Alexander Wattez Brander

Som mange nok har set, har der været godt gang 
i ændringen af vejforløbet på Kirkebakken, fra 
jernbanetunnellen og frem til Hatting Centret. 
Der er lavet nye fortov på størstedelen af stræk-
ningen, ligesom der er lavet cykelsti i begge 
retninger og sågar ind under tunnelen. Poul Erik 
har skrevet til kommunen angående sidstnævn-
te, da cykelstien under jernbanen er meget smal. 
Kommunen har haft en trafiksikkerhedsrevisor 
og politiet til at kigge på, hvad den bedste løs-
ning kunne være, og det er desværre som nu, at 
lave en smal sti som cyklisterne må benytte. Der 
er ikke plads til at gøre den bredere eller adskille 
den ud til bilerne. Det skal også understreges, at 
denne nye cykelpassage under jernbanen kun er 
til cyklister. Folk på gåben og barnevogne skal 
fortsat benytte den lille gangtunnel under jern-
banen. Fortovet ophører ud for Kirkebakken 5, 
hvor der er skiltet med ophør af fortov. 

Læg i øvrigt mærke til at den nye cykelsti 
er ensrettet. Når der er cykelsti i begge sider af 
vejen, er det ikke tilladt at køre imod kørselsret-
ningen, så den nye cykelsti igennem tunnelen er 
altså kun til cyklister, der kommer fra Kirkebak-
ken og fortsætter på Storegade, ikke den anden 
vej.

Kommunen har også evalueret på det P-

forbud, der var lavet på Stationsvej. Det har ikke 
haft den ønskede effekt, så kommunen har fjer-
net dette igen.

Slutteligt er der en opfordring til kommunen 
omkring vores fine cykelsti fra Hatting til Tor-
sted, som mange skolebørn i overbygningen 
benytter. Det er dejligt, at der er oplyst cykelsti, 
redaktøren har også selv benyttet denne som 
løberute, men hvorfor er der godt 100 meter på 
Præstemarksvej, hvor der ikke er cykelsti? Det 
virker helt forkert, at det kun er beboere på  
Filips Alle og Julsvænget, der kan komme på 
den fine sti, uden at gå/cykle ude i rabatten.

Forbedrede forhold for cyklisterne i Hatting

Nedenfor: Billede af ophør af fortov på Kirkebakken, herfra altså kun tilladt for cyklister i højre side af vejen
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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 må-
neden 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 med-
lemsblad i februar måned
Du kan indmelde dig ved henvendelse til 
Børge Nielsen. Medlemskabet gælder for 
det enkelte medlem, det er ikke et hus-
standsmedlemskab.

Fredag den 21. august 2015 arrangeres 
udflugt til Rømø. Rømø er Danmarks 
10. største Ø. Rømø ligger i Vadehavet, 
som er et enestående naturområde og 
blandt jordens vigtigste vådområder. 
På øen findes uforstyrret natur med et 

meget rigt dyre- og planteliv. Landska-
bet består overvejende af strand, klit 
og marsk. Øens kulturhistorie går med 
sikkerhed tilbage til 1200-tallet.
Praktiske oplysninger udsendes senere 
til vores medlemmer.

Udflugt med arkivet

Vi har i lokalarkivet på det sidste haft 
rigtig mange besøg. Det er dejligt, vi 
knokler med at få alt registreret, så det 
er let tilgængeligt. Når vi får henven-
delser og besøg, er vores tanker, at så 
er arbejdet ikke forgæves. Vi vil her 
benytte lejligheden til at takke for alle 
de positive tilkendegivelser, vi efterføl-
gende har fået.  
Vi vil både takke og rose alle de sko-
leelever, vi har haft besøg af. I forhold 

til den tid vi ved, de har haft til projek-
terne, så kan vi bare sige: Godt gået!
Desværre er det således, at når man skal 
modtage mange informationer, og vi 
giver mange informationer, så kan der 
indsnige sig misforståelser. 
Vores åbningstid er ikke mandag kl. 
13.00 til 17.30. Vi har åbent den 1. tirsdag 
i måneden fra klokken 19.00 til klokken 
21.00.

Besøg i Hatting lokalarkiv

Til højre: Fattiggården, opført 
i 1874. Aase hørte forleden 

nogen, der forundret spurgte: 
’’har vi haft en fattiggård i 
Hatting?’’ I avisartikler er 

omtalen fattiggården, men i 
daglig tale i Hatting kaldtes 

den kommunegården, fordi det 
lærte børnene i skolen, at man 

skulle kalde den. Nogle kan også 
huske, at vi havde et fattighus 

på Kirkebakken overfor Kirken.

De gamles 
udflugt i Hatting, 
man startede 
fra Storegade i 
privatbiler, det 
drejede sig om, at 
komme i den bedste 
bil, hvis man ikke 
havde en selv.
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