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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: Alexander Wattez Brander
Ansvarshavende redaktør

Ja, nu tænker du sikkert; ”Hvad er nu 
det, bladet er da ikke rundt, men firkan-
tet.” Det er korrekt, men faktisk er det 
også et rundt blad. Det er rundt på den 
måde, at det er det 10ende blad med 
den nuværende redaktion bag roret. Det 
er vi selvfølgelig meget stolte af, men 
takken er jo vores alles. Det er læserne, 
der giver os lysten til at lave dette blad, 
anerkendelsen fra læserne vi møder i 
kirken, læserne vi snakker med i Hallen 
og læserne vi pænt hilser på i Brugsen. 
Samtidig er det også en stor tak til vore 
annoncører, uden dem havde der jo 
ikke været noget Hattingblad. Husk at 
give dem en god grund til at annoncere 
i vores lokalblad, hils på dem, når i 
møder dem og skal du have gang i et 
projekt, ja så hav den lokale håndværker 
i baghovedet. Husk også vore mange 
foreninger i Hatting, de er også med til 
at holde vores skønne by i gang og sørge 
for fritidsaktiviteter, samlinger og histo-
rie i og omkring Hatting.

Vi har faktisk rigtig god grund til 
at være stolte, vi, som redaktion, er 
stolte af vores produkt, et unikt blad, 

der fortæller en masse om byen. Der er 
ikke mange landsbyer, der har et så flot 
blad, som vi præsenterer. Vi har også 
en rigtig sund økonomi, dette afspejler 
sig blandt andet i, at vi har ikke haft en 
stigning i annoncepriserne siden 2011, 
det er vi rigtig stolte af. Det på trods af 
at dette blad, som et forsøg, uddeles til 
endnu flere husstande. Vi har, som for-
søg, besluttet at hele det ny Torsted skal 
modtage dette blad, så de kan se at vi 
har et godt lille samfund og mange akti-
viteter med et godt socialt sammenhold. 
Dette er samtidig også en opfordring til 
alle vore nye læsere; Synes du at vi har 
et godt blad, har du ris/ros, gode ideer 
og vil du fortsat modtage vores blad 4 
gange årligt, så vil vi meget gerne høre 
fra jer. Vi kan findes på email på redak-
tion@hattingbladet.dk, på Facebook-
gruppen Hatting ved Horsens i Dan-
mark (alle bladets læsere er selvfølgelig 
velkomne i denne gruppe) eller på vore 
kontaktinformationer, der står i toppen 
af denne side. 

Og slutteligt til mine medredaktører:  

Tak for indsatsen og tillykke!

Et rundt blad

Næste nummer 

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

søndag 25. oktober 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
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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 
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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af Ulla Sandgaard

Når du går en tur ad Oensvej kan du se noget Herefordkvæg 
græsse fredeligt på marken. Nogle gange går de lige ved 
vejen, andre gange går de længere væk på den anden side af 
Hatting Bæk eller i engen. Du kan kende Herefordkvæg på 
de hvide hoveder, den hvide mave og den hvide halespids på 
den ellers brune krop. Vi synes, de pynter i landskabet. 

Vi har haft Hereford på ejendommen i 21 år. I begyndelsen 
havde vi to køer og en kalv, men flere er kommet til i årenes 
løb og vi er nået til kalv nr. 139. I dag har vi syv køer, en tyr 
og 9 kalve. Vores Hereford er avlsdyr med stamtavle med 
henblik på salg til andre avlere. En del af vores dyr er blevet 
eksporteret til Holland. 

Foruden de obligatoriske numre i øremærkerne har alle 
dyrene navne. Vores tyr hedder f.eks. Søndergårds Hannibal. 
Hvert år har sit forbogstav, som i år er L. 

Igennem årene har vi deltaget i en del dyrskuer både her 
i Horsens og i Herning på  Landsskuet. Nogle år har vi også 
været på vinterdyrskue i begyndelsen af december. Det er 
blevet til en del præmier og gode placeringer. Det er sjovt og 
spændende at deltage i dyrskuer, og der er altid en hyggelig 
stemning, selv om vi er konkurrenter. 

Måske har du besøgt Det Østjyske Fællesskue på Hat-
tingvej og set de mange flotte dyr og klappet en ko? Før man 
når så langt som til dyrskuet, skal dyrene vaskes og klippes 
og lære at gå pænt, og det er et arbejde, som tager flere må-
neder. Nu er Hereford heldigvis rolige og omgængelige dyr, 
men man skal arbejde med dem alligevel. Det er kun de al-
lerbedste, som kommer på dyrskue. De andre får lov til at gå 
hjemme på marken. 

Hvert år slagter vi et antal dyr, som vi sælger privat. Når 
dyret er slagtet, hænger kroppen i kølerum og modner i 14 
dage, før det bliver parteret. Vores kunder sætter stor pris på 

Bøffer på marken
Køerne sørger for at seniorlivet ikke foregår på sofaen, men ude i marken i vind og vejr

det møre og smagfulde kød. Herefordkød er specielt godt på 
grund af den naturlige fedtmarmorering inde i kødet. 

Herefordracen blev indført i Danmark i 1960’erne fra Eng-
land og tilhører de ekstensive kødkvægsracer. Det betyder, 
at de kan klare sig med lidt foder sammenlignet med en 
malkeko. De skal jo heller ikke yde flere liter mælk til os men-
nesker, men koen skal opfostre sin kalv til den er omkring syv 
måneder. 

På vores ejendom har vi høje tørre marker og nogle eng-
stykker langs Hatting Bæk og det giver tilstrækkeligt foder til 
dyrene. I forsommeren laver vi græsensilage og helsædsensi-
lage, som er byg og ærter, i store ”madpakker”. Det er foder til 
hele vinteren, hvor dyrene er på stald. I stalden går dyrene frit 
omkring i store bokse med halm. 

For os begyndte det hele med en drøm om en fælles hobby 
til et seniorliv, når vi ikke længere var på arbejdsmarkedet. Nu 
er vi nået dertil, og det er rart med mange udendørs gøremål 
med dyr og marker, som kan holde os væk fra sofaen.

Søndergårs Hannibal



Kirkebakken 47, Hatting

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

STINE
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Samarbejde mellem Hatting og Torsted

Igennem de seneste 10 år har præsterne i Hatting og Tamdrup 
gensidigt afløst hinanden ved ferie og frihed. Den ordning bli-
ver pr. 1. september afløst af en ny ordning, hvorefter præsten 
i Hatting afløser med præsterne i Torsted Sogn. 

Der består i forvejen et samarbejde mellem de to sogne om-
kring skole, konfirmander og idræt. 

Kaffemøde 
Af: Gurli Hokland  

Erhardt Nielsen, formand i Hatting Menighedsråd og Gurli 
Hokland, formand i Torsted Menighedsråd har over en kop 
kaffe diskuteret strukturændringer.

Onsdag den 27. maj 2015 fandt et ”historisk” kaffemøde 
sted i Torsted Sognehus. Det sidste halve års tid har Horsens 
Provsti inviteret bl.a. menighedsrådsformænd til informati-
ons - og debatmøder om mulige strukturændringer i sognene. 
Hvilke sogne kunne se et muligt samarbejde, og hvad kunne 
man evt. samarbejde om?

Vi var begge informeret om, at allerede fra september ind-
ledes et samarbejde mellem præsterne i forbindelse med ferie-
afløsning og fridage. Det ser vi som en fin beslutning, og vi ser 
frem til at se og høre de to sognes præster i hinandens kirker. 

Fokus på kirkesamarbejde
Menighedsrådene i Hatting og Torsted mærkede efterhånden, 
hvilken vej vinden blæste, så der blev aftalt en uformel for-
mandssnak. Som de fleste nok ved, eksisterer der allerede et 
samarbejde mellem idrætsforeningerne og skolerne. Nu er der 
så fokus på kirkerne.

 Erhardt og jeg var fra starten enige om, at der er tale om to 
sogne med hver vores menigheder og kompetencer. Hvordan 
kan vi fremadrettet få glæde af at lære hinandens sogne at 
kende? Hvordan kan vi fremover opbygge et positivt og kon-
struktivt samarbejde mellem de to menighedsråd? 

Er der områder og projekter, hvor vi med fordel kan gå 
sammen om både planlægning og afvikling af diverse arran-
gementer? Hvordan kan vi populært sagt ”få mere kirke for 
pengene”? Det ville være rigtig dejligt, hvis vi kunne samle 
flere folk til de mange fine tilbud som fx koncerter og fore-
drag, som begge sogne ønsker at tilbyde. 

Torsted Sogn er et stort sogn med 9239 sognebørn, i Hatting 
er der 2109 sognebørn (1.januar 2015). Virker størrelsesforskel-
len skræmmende? Det synes Erhardt og jeg ikke, vi ser, at den 
kan tilføre ekstra dynamik, men vi er samtidig enige om, at 
der skal investeres både tid og kræfter i samarbejdet, og der 
skal være lyst og vilje til at få det til at fungere.

Det videre forløb

Vi har derfor aftalt, at vi vil indkalde aktivitets- og arrange-
mentsudvalgene i de to sogne til et inspirationsmøde i begyn-
delsen af september. Her kan man få lejlighed til at præsentere 
planlagte tiltag, fremkomme med nye ideer og ønsker til ar-
rangementer, men vigtigst af alt: lære hinanden at kende.

Erhardt og jeg er enige om, at dette er begyndelsen på en 
proces og et samarbejde, som har til formål at udvikle de to 
sogne. Vi er også bevidste om, at man ikke må glemme de kul-
turforskelle, som kendetegner Hatting og Torsted. Vi glæder 
os til det fortsatte samarbejdet.

Kaffemøde i Torsted Sognehus.  Foto: Lene Friis Kanstrup
 

Band 
Også i år vil der være mulighed for at spille i kirkeband.

Hvis du er interesseret i at være med, så kontakt Anna Sofie 
Andersen, asa@km.dk el: 75653105 for yderligere informatio-
ner. 

Bandet medvirker ved BUSK-gudstjeneste søndag den 25. 
oktober kl. 16.00 og ved julekoncert i Hatting Kirke søndag 
den 6. december kl. 19.00.

Nyt fra kirken

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 !
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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
Ved sognepræstens ferie og fridage 
passes embedet af præsterne Tor-
sted:
Sognepræst Anne Bro Assenholt 
Tlf. 60 73 13 05 Email: aa@km.dk
Sognepræst Sara Klaris Huulgaard 
Tlf. 21 54 72 71 Email: sakh@km.dk
Provst Annette Brounbjerg  
Bennedsgaard 
Tlf. 20 46 99 97 Email: abb@km.dk
Anna Sofie Andersen holder ferie i 
uge 42. 
I denne uge er det Anne Bro Assen-
holt der passer Hatting. 

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

Lærke Gade Villemoes
Tlf: 50 50 24 34

Organist
Ulla Gade
Tlf: 75 62 81 24

Sangkor for voksne – under ledelse af Karen Frederiksen

Efter en dejlig sommer og samtidig en god pause fra korsan-
gen, starter koret op igen den 9. september. Derefter synger 
koret sammen hver onsdag fra kl. 19.00 - 21.00 i konfirmand-
stuen.

”Jeg glæder mig til at se kordeltagerne igen og forhåbentlig flere 
nye medlemmer. Man er velkommen til, ganske uforpligtende, at 
komme og være med en aften og se hvad vi arbejder med. Man skal 
ikke være et stort sangtalent eller kunne noder blot være i stand til at 
hygge sig med sang, og blive “glad i låget”” udtaler Karen Frede-
riksen.

  Koret medvirker ved gudstjenesten 1. søndag i advent, d. 
29. november kl. 19.00 og ved årets julekoncert den 6. decem-
ber kl. 19.00  
Pris for deltagelse: 300 kr.

 
Konfirmation 2017

Konfirmation i Hatting 2017: fredag den 12. maj kl. 10.00 
 Som følge af skolesammenlægningen og det udbyggede 

samarbejde mellem Hatting og Torsted sogne har vi beslut-
tet, at konfirmationen i Hatting fremover skal finde sted på 
Bededag. Dermed læner vi os op af den tradition, de har i Tor-
sted for konfirmation i bededagsweekenden, og således kan 
elever fra samme klasse på Østerhåbskole se frem til at blive 
konfirmeret over samme weekend og derefter fejre fælles blå 
mandag. 

 
Babysalmesang  

 
Så er det tid til babysalmesang for alle babyer mellem 0-12 
måneder, under kyndig ledelse af Tine Mynster.

Babysalmesangen foregår i kirkerummet og varer en god 
halv time. Derefter er der kaffe i konfirmandstuen. 

Første gang er: tirsdag den 1. september kl. 10.30. 
Derefter mødes vi de følgende 5 tirsdage: 8. september; 15. 

september; 22. september; 29. september & 6. oktober. 
Tilmelding til menighedsrådsmedlem Tove Schack-Nielsen, 
tlf: 42 19 09 60/ e-mail: schack-nielsen@profibermail.dk

Høstgudstjeneste for før-skolebørn
(for dagpleje børn, børn som går hjemme, børn i børnehave) 
Torsdag den 17. september kl. 10.00 

BUSK gudstjeneste søndag den 25. oktober kl. 16.00.
 
BUSK står for: Børn – Unge – Sogn – Kirke og dagen afholdes 
hvert år den sidste søndag i oktober. I Hatting er gudstjene-
sten igen i år et samarbejde ml. spejderne og kirken. 

Nyt fra kirken
Alle Helgens Dag                                                                                                                             

Søndag den 1. november, Alle Helgens Dag, holder vi minde-
gudstjeneste i Hatting kirke kl. 9.30. Efter gammel skik, læses 
navnene op på dem, der er døde i sognet og/eller er bisat eller 
begravet fra Hatting kirke siden Alle Helgens Dag sidste år. 

Efter gudstjenesten er der en kop kaffe i våbenhuset og 
mulighed for at få udleveret lys til at sætte på graven.  

Menighedsrådet

Menighedsrådmøder
Tirsdag d. 22. september kl. 19.00  
Tirsdag d. 20. oktober kl. 19.00 
Tirsdag d. 24. november kl. 19.00
Alle møder er offentlige og afholdes i 
konfirmandstuen i præstegården

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
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Nyt fra kirken
Filmaftener i konfirmandstuen

Kom og oplev en særligt udvalgt film!
 Torsdag den 5. november viser vi ”Leviathan”. En film 

instrueret af Andrej Zvjagintsev. Manus: Oleg Negin og 
Andrej Zvjagintsev. Foto: Mikhail Krichman. 141 minutter. 
Rusland 2014. Om filmen: I en lille russisk kystby bor Kolya 
med sin kone og teenagesøn. De ejer et stykke land, som den 
lokale borgmester har udset sig til et større byggeprojekt og 
han forsøger med alle midler at presse familien til at flytte. 
Men Kolya holder på sin ret til at blive boende og kontakter 
en advokat-ven i Moskva for at få hjælp til at kæmpe mod de 
lokale magthavere. 

 Filmen er et drama om det moderne Rusland, og en for-
tolkning af Jobs Bog.

Aftenens program ser således ud: Kort indledning til afte-
nens film • Film • Pause med et stykke brød, øl, vand og kaffe 
(pris kr. 20,-) • Samtale.

Vi starter kl. 19.00 og slutter ca. kl. 22.00.

Kom og bind din adventskrans!
Torsdag den 26. november kl. 18.30 inviterer vi til en aften i 
selskab med Birgit Boisen, blomsterbinder og gravermedhjæl-
per. 

Denne aften skal vi lave adventskrans - traditionel rød. Vi 
har alle de materialer, som du skal bruge. Pris for advents-
krans er 100 kr.

Der vil også være mulighed for, at du kan lave din egen 
juledekoration. Her skal du dog medbringe alle dine egne ma-
terialer, og så kan du få hjælp og inspiration til at bruge dem 
på en ny måde. (Pænt gran kan evt. købes hos os til favorable 
priser). 

Vi starter med en fælles gennemgang af adventskransen og 
en kort gennemgang af opbygning af en dekoration. Herefter 
får I selv lov til at være kreative.

NB! Husk en lille skarp kniv og en god grensaks. 
Vi serverer kaffe, sodavand til børnene og kage, og vi glæ-

der os til en kreativ og hyggelig aften. 
Tilmelding til Grethe Laursen på tlf: 75653210 el. e-mail: 
wlaursen@stofanet.dk 
Ved tilmelding bedes oplyst om man ønsker at lave advents-
krans.
Tilmeldingsfrist: Den 23. november. 

 
Første søndag i advent

Søndag den 29. november er der adventsgudstjeneste kl. 
19.00. 

Voksenkoret medvirker, og årets 2. klasser vil være særligt 
indbudt til at bære lys ind i kirken og tænde adventskransen. 

Efter gudstjenesten er alle velkomne til gløgg og æbleskiver 
i konfirmandstuen. 

Hyldemarken 3
8700 Horsens

60 64 05 60

malerfirmaet.heidifeldt@gmail.com
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www.tfskov.dk

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

August
Søndag 30. kl. 19.00
13. s. e. trin.

September
Søndag 6. kl. 9.30
14. s. e. trin. 
Kirkekaffe efterfølgende
Søndag 13. kl. 9.30
15. s. e. trin. 
v/ SKH
Torsdag 17. kl. 10.00
Høstgudstjeneste 
for før-skolebørn
Søndag 20. kl. 9.30
16. s. e. trin. 
Høstgudstjeneste  
v/ ABB
Torsdag 24. kl. 17.00
Spaghettigudstjeneste
Søndag 27. kl. 19.00
17. s. e. trin.
Tirsdag 29. kl. 13.30
Gudstjeneste på 
Hatting Centret

Oktober
Søndag 4. kl. 9.30
18. s. e. trin 
Kirkekaffe efterfølgende
Søndag 11. kl 9.30
19. s. e. trin. 
v/ ABA
Søndag 18. kl 9.30
20. s. e. trin 
v/ ABA
Torsdag 22. kl 17.00
Spaghettigudstjeneste
Søndag 25. kl 16.00
BUSK-gudstjeneste. 
Band medvirker

November
Søndag 1. kl. 9.30
Alle helgens gudstjeneste 
Kirkekaffe efterfølgende
Tirsdag 3. kl. 13.30
Gudstjeneste på 
Hatting Centret
Søndag 8. kl. 9.30
23. s. e. trin.
Søndag 15. kl 11.00
Spaghettigudstjeneste
Søndag 22. kl. 9.30
Sidste søndag i kirkeåret 
v/ SKH
Søndag 29. kl. 19.00
1. Søndag i advent 
Kirkekor

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.
ABA – Anne Bro Assenholt
ABB – Annette Brounbjerg Bennedsgaard
SKH – Sara Klaris Huulgaard  

Gudstjenesteliste

     Tilbyder alt inden for Belægning og 
     Støttemure Nyanlæg Renovering. 

     Plantning Beskæring. 
    Vedligeholdelse: Hækklipning 

     Græsklipning Lugning 
       Private og Industriområder 

      Vedligeholdelse speciel pris for pensionister

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

8700 Horsens 

     30 27 04 48 
       www.cesanlaeg.dk
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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: Sisse Christiansen
Dagplejer

Alle 8 dagplejere i Hatting er blevet god-
kendt som Grønne Spirer, og har fået 
det grønne flag (bordflag).

Det betyder bl.a. at vi forpligter os til 
at komme ud hver dag med børnene. De 
skal være med til at så, plante og høste. 
De skal lære ”fra jord til bord”. 

Hver af de 8 dagplejere har lavet sin 
egen årsplan, som skal være synlig for 
forældrene. Forskelligheden i årspla-
nerne gør det jo bare mere spændende 
at besøge de andre kollegaer og se, hvad 
de har på programmet.

Det er dejligt, at vi alle (8 dagplejere + 
32 børn) er med i fællesskabet om Na-
turdagplejen. Vi er jo et lille samfund, så 
det er vigtigt at holde sammen.

Vi er så heldige, at Solstrålen har fået 
lavet et rum ude i deres pavillon, som vi 

må benytte. Der skiftes vi til at gå over 
gruppevis. Vi besøger alle deres skønne 
dyr og får lidt tips til ”bålmaden”.

Vi har haft følgende aktiviteter i Na-
turdagplejen: Dyrskue, sået urtehaver 
til, sat solsikker, skovtur på børnehavens 
ladcykler, besøgt troldehulen, kigget 
på får, fundet småkryb under sten, 
gummistøvle- kast, bålmad, malet med 
mælkebøtter, sat kartofler, hentet hylde-
blomster og lavet saftevand osv..

Dagplejen i Hatting er blevet Grønne Spirer

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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Hver mandag 
Kl. 9.30
Linedance i cafeen 
Er startet
Kl. 10.30
Gymnastik og sang i caféen v/ Ellen Bertelsen og Edith Eriksen 
Er startet
Kl. 12.00 - 14.00
EDB v/ Aase Thyssen og Kristian Korsholm 
Opstart: 31. august
Kl. 12.45 - 13.30
En tur på løbebåndet i motionslokalet med Erik Bjerring.  
Er startet
Kl. 12.45 - 14.30
Billard v/ Vagn Madsen 
Er startet
Kl. 13.00
Keramik v/ Oda Pedersen 
Opstart: 7. september
Kl. 14.30 - 16.30
EDB v/ Aase Thyssen og Kristian Korsholm 
Opstart: 31. august
Kl. 18.30
Syning og hygge med Edith P. og Inge Enevoldsen 
Opstart: 7. september

Hver tirsdag 
Kl. 10.00 - 11.30
Fællessang m. Marie Bie ved klaveret 
Er startet
Kl. 13.30 - 14.15
”Frisk motion” v/Rita Pedersen 
Er startet

Hver onsdag  
Kl. 9.30 - 11.30
Billedbehandling v/ Hans Johansen og Kristian Korsholm 
Opstart: 2. september
Kl. 10.00 - 12.00
Træværkstedet er åbent, kom ned og vær kreativ med træ v/ Børge Hansen 
Er startet
Kl. 10.00 - 14.00
Håndarbejde 
Er startet
Kl. 12.00 - 14.00
EDB v/ Hans Johansen og Helge Simmelsgaard 
Opstart: 2. september
Kl. 13.00 - 15.00
Kortspillet skibbo v/ Ulla Bækgaard og Birgit Truslev i cafeen 
Er startet
Kl. 13.30 - 15.00
Petanque v/ Christian Korsholm
Sommeraktivitet fra april til oktober, er startet
Kl. 14.30 - 16.30
EDB v/ Grethe Laursen, Edith Eriksen og Helge Simmelsgaard 
Opstart: 2. september
Kl. 15.00 - 17.00
Petanque v/ Jens Christensen og Helge Simmelsgaard
Sommeraktivitet fra april til oktober, er startet

Hver torsdag
Kl. 9.00 - 11.00
EDB v/ Peter Rabjerg, Ole Jensen og Grethe Laursen 
Opstart: 3. september
Kl. 9.30 - 11.30 Den sidste torsdag i hver måned
Strikning til Aktion Børnehjælp v/Ellen Bertelsen 
Er startet 
Kl 10.00 - 11.00
En tur på løbebåndet i motionslokalet v/Erik Bjerring 
Er startet
Kl. 10.15 - 11.30
Litteraturgruppe v/Bent 
Er startet
Kl. 13.30-15.30
Krolf v/Helmer Jakobsen og Erik Jørgensen 
Sommeraktivitet fra april til oktober, er startet
Kl. 14.00 - 16.00
Kortspillet whist v/ Sonja Horn 
Opstart: 22. oktober
Kl. 19.00 (OBS: kun ulige uger)
Skak aften v/ Hans Kvorning 
Opstart: 10. september

Hatting Centrets faste aktiviteter

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

Datastuen på Hattingcentret starter efterårssæsonen i uge 36, 
og der er mulighed for at deltage i billedbehandling, slægts-
forskning på nettet, og almindelig brug af netbank, e-mail, 
e-boks og tekstbehandling.
Er du interesseret i at deltage, er du velkommen til at kontakte
Hans Johansen, tlf. 20 29 02 31

Datastuen på Hatting Centret

Moderne 
kursusfaciliteter
i naturskønne
omgivelser

Bygholm
Landbrugsskole & Kursuscenter

Tlf. 75621799     bygholm.dk
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September

Tirsdag d. 8. kl. 19.00
Banko ved Centerrådet
Søndag d. 13. kl. 09.00 - 13.30
Cafeen har søndagsåbent
Tirsdag d. 15. kl. 13.00
Blå tur ved Centerrådet
Tirsdag d. 22. kl. 14.00
Modeopvisning v/ Smartex. 
Entré: 30 kr. inkl. kaffe med brød
Lørdag d. 26. kl. 10.00 - 14.00
Loppemarked ved Centerrådet
Tirsdag d. 29. kl. 13.30
Gudstjeneste v/ sognepræst Anna Sofie Andersen 
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i cafeen

Oktober
Søndag d. 4. kl. 9.00 - 13.30
Cafeen har søndagsåbent
Torsdag d. 8. kl. 18.00
Hatting Centrets løvfaldsfest
Tirsdag d. 13. kl. 19.00
Banko ved Centerrådet
Søndag d. 25. kl. 9.00 - 13.30
Cafeen har søndagsåbent
Tirsdag d. 27. kl. 10.00
Temadag med foredragsholder Ole Larsen. Han vil, på en 
humoristisk måde, holde foredrag over emnet ’’Fra dårlig 
hukommelse til klæbehjerne’’ 
Opslag og tilmelding kommer ud først i september

Hatting Centrets kommende arrangementer 

Værd at vide
Med forbehold for ændringer. 
Evt. tilmelding eller spørgsmål 

kan ske til aktiviteten på Hatting 
Centret på Tlf. 24 95 90 33

Af: Kirsten Høllsberg Wilkens
Aktivitetsmedarbejder Hatting Centret

Det var fem dage fyldt med foredrag, sang, underholdning og 
koncerter.

Det var aktivitetsmedarbejderne og de frivillige fra de 5 
centre, der stod bag Horsensegnens Kulturfestival 2015.

De fem festival-dage blev afviklet med en dag på hvert af 
de fem aktivitetscentre. 

Mandag den 15. juni på Hatting Centret, tirsdag den 16. 
juni på Tamdrup Centret i Lund, onsdag den 17. juni på Bir-
kebo i Østbirk, torsdag den 18. juni på Søndergården i Bræd-
strup og fredag den 19. juni på Egebakken i Egebjerg.

Vi havde en fantastisk uge, vejret var lidt køligt og et valg 
kom lige ind fra sidelinjen og ville blande sig, men det afholdt 
ikke folk fra at deltage. Der var i alt ca. 900 besøgende over de 
5 dage.

Der var i alt 100 frivillige, der hjalp til i løbet af ugen. 
På Hatting centret var der 22 frivillige, der var med til, at 

dagen 
blev en fantastisk dag, som vi ikke sådan lige glemmer. 
Hatting Centret havde æren af at åbne festivalen. Borgme-

ster Peter Sørensen åbnede festivalen og Bakkekoret fra Ege-
bjerg sang festivalsangen.

Om formiddagen holdt Henning Hansen et spændende og 
humoristisk foredrag om Storm P.

Om eftermiddagen blev vi underholdt af skøn musik og 

sang af Kristian Lilholt Trio. 
Hatting Centret er også til daglig godt hjulpet af frivillige.
Hatting Centret har nu 45 frivillige, der hver især gør deres 

til, at Hatting Centret er et dejligt sted at komme, og udbuddet 
af aktiviteter er bredt. 

Men vi er altid åbne over for nye ideer og tiltag. Har du 
ideer til andre aktiviteter eller arrangementer, eller ønsker du 
at være frivillig, ja så er du meget velkommen til at kontakte 
aktivitetsmedarbejder Kirsten Wilkens på Tlf. 24959033.

Horsensegnens Kulturfestival 2015
De fem aktivitetscentre afholdt i uge 25 Horsensegnens Kulturfestival

November
 
Ved redaktionens afslutning var der endnu ikke planlagt 
nogle aktiviteter, tjek derfor kalenderen på www.
hattingbladet.dk for aktiviteterne i november måned
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Die Herren koncert fredag d. 04.09.15 kl. 19.00

Fredag d. 04.09.15 giver det kendte band Die Herren udendørs koncert på Toften bag Hatting Kirke.
Festkomiteen vil dog gerne gøre opmærksom på, at der kan påregnes en del støj, larm eller bare ren musik i bed-
ste kvalitet i tidsrummet kl 18-23.30. Hvis du ikke bryder dig om musikken, bør du søge ly ved at lukke alle døre 
og vinduer eller tage på besøg udenbys.
Men hvis du nu alligevel synes det kan være spændende med musik i byen, så skynd dig at købe en billet på 
www.hattingif.dk/events, eller tag chancen, mød op og køb en billet ved indgangen (kun såfremt der er ledige 
billetter). Støt et godt arrangement, som ledes af frivillige. Rigtig mange foreninger i Hatting er igen gået sam-
men om at ” holde liv i byen”….

HEREFORDKØD 
Lokalt kvalitetskød i fryseklare udskæringer.
Ca. 45 kg i kasser med blandede stykker og 
hakket kød. Pris 69 kr pr. kg.

Bestil hos 
Ulla Sandgaard & Jørgen Thuesen
Oensvej 41, 8700 Horsens
Tlf. 75653204 eller e-mail: u-j@mail.dk

Naturlig sundhed

Har du et par kilo for meget på sidebenene, en usund livsstil 
eller bare en dårlig kondi og vil du gerne gøre noget ved det, 
men mangler motivationen, så meld dig ind i facebook grup-
pen Op af Sofaen Hatting. Her er vi flere, der ind imellem 
trænger til et kærligt spark bagi, for at komme ud og motio-
nere, i stedet for at slænge den på sofaen. Alle motionsformer 
er velkomne, og tidspunktet på dagen er også underordnet, 
der er sikkert en motionsmakker til dig alligevel. Frygt os 
ikke, kom bare med, på løbeturene er det fx langsomste m/k, 
der sætter tempoet, uden at blive set skævt til.

Op af Sofaen Hatting



August 2015 • nr. 3  • 15 • HattingBladet

Søndag, 30. august 
09:00 Badminton 
Banefordeling 
19:00 Gudstjeneste 
 
Mandag, 31. august 
19:00 Stavgang. Se 
mødesteder i bladet 
 
Fredag, 4. september 
19:00 Die Herren koncert 
 
Lørdag, 5. september 
13:00 Hatting Vandværk: 
Åbent hus 
 
Søndag, 6. september  
09:30 Gudstjeneste 
16:00 Salg af billetter i 
Brugsen til 
Fællesspisning 
 
Mandag, 7. september 
19:00 Stavgang. Se 
mødesteder i bladet 
 
Tirsdag, 8. september 
19:00 Banko 
 
Søndag, 13. september 
09:00 Cafeen på Hatting 
Centret har 
Søndagsåbent 
09:30 Gudstjeneste 
 
Mandag, 14. september 
19:30 Sæsonstart 
folkedans 
 
Tirsdag, 15. september 
13:00 Blå tur til Alrø med 
centerrådet. 
 
 

Torsdag, 17. september 
18:00 Fællesspisning i 
forsamlingshuset 
 
Søndag, 20. september 
09:30 Høstgudstjeneste 
 
Tirsdag, 22. september 
14:00 Modeopvisning 
ved smartex 
 
Torsdag, 24. september 
17:00 Spaghettigudstjenes
te 
 
Lørdag, 26. september 
10:00 Loppemarked ved 
centerådet 
 
Søndag, 27. september 
19:00 Gudstjeneste 
 
Søndag, 4. oktober 
09:00 Cafeen på Hatting 
Centret holder 
Søndagsåbent 
09:30 Gudstjeneste 
 
Torsdag, 8. oktober 
18:00 Løvfalds fest på 
Hatting centret 
 
Søndag, 11. oktober 
09:30 Gudstjeneste 
 
Tirsdag, 13. oktober 
19:00 Banko ved 
centerrådet 
 
Søndag, 18. oktober 
09:30 Gudstjeneste 
 
 
 
 

Torsdag, 22. oktober 
17:00 Spaghettigudstjenes
te 
 
Søndag, 25. oktober 
09:00 Cafeen på Hatting 
Centret holder 
Søndagsåbent 
16:00 BUSK Gudstjeneste 
 
Tirsdag, 27. oktober 
10:00 Temadag på 
Hatting Centret 
 
Søndag, 1. november 
09:30 Alle helgens 
gudstjeneste 
 
Søndag, 8. november 
09:30 Gudstjeneste 
 
Søndag, 15. november 
11:00 Spaghettigudstjenes
te 
 
Søndag, 22. november 
09:30 Gudstjeneste 
 
Lørdag, 28. november 
16:00 Juletræet tændes 
ved Brugsens 
parkeringsplads 
 
Søndag, 29. november 
19:00 Gudstjeneste 
 
 

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: Bjarne Skjøtt Sørensen
Formand for håndbold

Som noget nyt arbejder Hatting IF på mu-
ligheden for, at alle medlemmer i Hatting 
IF kan købe klubdragt/sportstøj. Vi arbejder 
sammen med Sportigan i Horsens på et 
koncept, hvor medlemmer kan købe en klub-
dragt. Tidligere har noget tilsvarende kun 
foregået i regi af håndbold afdelingen, men de 
forskellige afdelinger ønsker, at dette tilbud 

udvides til alle afdelinger. 
Sportigan vil holde en klubaften primo 

september i Hatting, hvor medlemmer er 
velkomne til at prøve tøjet og afgive bestillin-
ger. Der vil også senere være mulighed for at 
prøve og bestille i Sportigan i Horsens.

Derfor hold øje med hattingif.dk i august 
måned for mere information omkring kon-
ceptet. Vi håber, at mange vil tage vel imod 
dette koncept.

På vegne af Hatting IF

Køb af klubdragt/sportstøj

Af: Mona Møgelvang
Formand Hatting IF

Vil du støtte Hatting Idrætsforening, når du 
handler? Så støt med et mikro sponsorat, 
som er et samarbejde mellem DGi og butik-
ker. Hver gang du bruger dit dankort i visse 
butikker, så støtter disse butikker med et vist 
antal procent af dit køb. Køb f.eks.  varer hos 
Sportigan, der støtter bl.a . HIF.
Det kræver ikke meget af dig. Tilmeld dig 
via HIF’s hjemmeside, hvor du også kan læse 

mere om Klubliv Danmark, eller via  
www.klublivdanmark.dk
Man kan støtte 3 sportsgrene på samme tid. 
Det vælger man, når man opretter sig på 
www.klublivdanmark.dk

Man kan, på samme hjemmeside, også tilmel-
de sig som sponsor, hvis man som virksom-
hed / forretning ønsker at støtte den lokale 
forening.

Støt HIF når du handler
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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
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Håndbold

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

Alle former for reparation 
Klargøring til syn

Hatting IF Håndbold - Træningstider 2015/16
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Gymnastik

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

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

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: Willy Severin
Kasserer

Lørdag den 30. maj var vi på udflugt til Hjarnø. Ca. Kl. 13,00 
mødtes vi i forsamlingshuset på Hjarnø. Vi havde alle en ret 
med til et ”tag selv bord”. Der var rigtig mange spædende ret-
ter. Der var også rigeligt til aftensmaden. Og der var 4 spille-
mænd mødt op. De spillede til sange og ligeledes til lidt dans. 
Vi fik alle en rigtig god dag.
Fra Søndag den 5. juli til fredag den 10. juli var vi på tur til 

Cottbus/Spreewald. Vi var i alt 54 pers. + chauffør, så alle sæ-
der var besat i bussen. Vi boede på Sorat Hotel Cottbus, som 
lå midt i universitetsbyen med ca. 100.000 indbyggere. Den 
næststørste by i delstaten Brandenburg.

Mandag havde vi en dansk guide, som havde boet en del 
år i Berlin og nu i Cottbus, til at vise os rundt i Cottbus og for-
tælle os om den flotte by. Efter byrundturen kørte vi til Bra-
nitz Slot og park, hvor vi blev vist rundt af guiden. Parken er 
anlagt af Fyrst Pücker-Muskau som en smuk landskabspark 
efter engelsk forbillede. Til aften spiste vi aftensmad ude foran 
Hotellet, og derefter spillede Aksel til sange, og han gav os 
også en god underholdning.

Folkedans

Tirsdag kørte vi lidt mod syd, hvor et af de største områder 
med brunkul i Europa findes. Vi så, hvordan store gravema-
skiner graver brunkul, og hvordan området efterfølgende 
opbygges, med blandt andet meget store søer. Sidst på efter-
middagen kørte vi til Lübbenau, derfra fortsatte vi i minibus 
til Speewalddorf Lehde. Der så vi først et agurke-museum, 
og derefter fik vi en stor Spreewaldbuffet, med fisk og mange 
slags kød, med kartofler, salat og meget andet. Vi blev under-
holdt med musik og med 2 piger i Spreewalddragter under 
middagen, og derefter blev der danset. Ca. kl. 21,15 skulle vi i 
små både sejle tilbage til Lübbenau. Det var en stille og rigtig 
flot tur, men desværre blev det et kraftigt tordenvejr, så vi 
nåede alle at blive gennemblødte.

Onsdag besøgte vi ”Rosengarten” som lå i Forst – også 
kaldet ”rosenbyen”. Den pragtfulde have er på 16 ha, som 
har over 40.000 roser, fordelt på 800 sorter. Derefter kørte vi til 
grænsebyen Guben, der ligger både i Tyskland og Polen, delt 
af floden Neisse. Vi gik over broen til Polen for at handle, men 
der var ikke noget, der var billigt. Efter aftensmaden på hotel-
let, spillede Aksel igen til sange og lidt dans. Det var en god og 
dejlig aften.

Torsdag kørte vi til Dresden, og vi havde igen vores danske 
guide med. Hun fortalte os om Dresden i bussen og var med 
os rundt i den gamle bydel, hvor vi så mange af de store flotte 
bygningsværker. Vi var blandt andet inde og se den flotte 

Udflugter med folkedans



August 2015 • nr. 3  • 21 • HattingBladet

Søndrevej 38C
8700 Horsens

murerfirmaet@tinghuus.info
www.tinghuus.info

4017 2668

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

VINDUER
- din online vinduesmester

Vinduer	  og	  døre	  med	  og	  uden	  montage	  
Se	  mere	  på	  www.ja-‐vinduer.dk	  
	  
Eller	  ring	  :l	  Johnny	  -‐	  	  26858962	  

Folkedans

• 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

Frauenkirche. Det er flot, at de igen har fået det meste bygget 
op efter februar 1945, hvor byen blev bombet, så ca. 80 % af 
byen lå i ruiner og ca. 20.000 mennesker døde.

Fredag tog vi afsked med hotellet, og kørte mod den dansk/
tyske grænse. Vi gjorde holdt ved Duborg, hvor vi alle fik en 
dansk bøf, og lidt tid til at handle. Vi nåede til Hedensted kl. 
20.00.
Jeg vil meget gerne takke alle, der var med på turen, og ikke 
mindst Aksel, som spillede til sange i bussen og underholdt os 
2 gange i Cottbus. Jeg tror, alle har fået gode oplevelser med 
hjem. Ja og tusind tak til Henning Wullf for en rigtig godt til-
rettelagt tur.

Ny dansesæson starter mandag den 14. september 2015 kl. 
19.30 til 21.45 I Hatting Forsamlingshus, Overholm 2, Hatting 
Vores danseleder er Anchen Junker Sørensen, musikken spil-
les af Henning, Palle, Stephan og Arne.
Vi holder kaffepause fra 20.30 til 21.00 - så husk kaffekurven – 
vi synger 2 sange.
Alle kan være med, enlige og par, nybegyndere og øvede.
Alle nye dansere må prøve 3 gange gratis, så mød op! og prøv! 
Alle er meget velkomne!
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www.amalielund.dk

Af: Henning Rasmussen
Formand for Badminton

Sæson 2014/2015 er vel overstået, og det er på høje tid at se 
frem mod den nye sæson 2015/2016.

BANEUDLEJNING TIL SÆSON 2015/2016
Foregår igen i år i klubhuset søndag den 30. august kl. 9.00. 

Banerne bliver tildelt efter ”først til mølle” princippet. Venligst 
medbring Navn/Adresse/Tlf.nr./E-mail/Fødselsdato på alle 
spillere, der skal benytte banen. Betaling kontant eller via Mo-
bilePay ved tilmelding.

Vi håber at se alle jer ”gamle” spillere, samt en masse nye 
medborgere, som har lyst til at prøve kræfter med ketcher og 
fjerbold.

ALLE ER VELKOMNE !!!!!
Tiderne vi kan råde over i den nye sæson ser ud som følger:

Mandag  kl 15-18 (fra kl 16-18 er banerne optaget af  
  ungdoms instruktion)
Onsdag  kl 15-17 samt kl 18-20
Torsdag  kl 15-16 samt kl 19-23

BØRNE/UNGDOMS INSTRUKTION
Opstart mandag den 17. august kl. 16 hvor vi tager imod: 
”gamle” medlemmer, nye medlemmer, øvede spillere, jer der 
har spillet lidt hjemme i haven med far og mor, jer der aldrig 
har haft en ketcher i hånden før.

Kort sagt er alle velkomne til vores instruktion, vi har træ-
ning og trænere til alle, der har lyst til at spille badminton. Der 
er på alle måder ”højt til loftet” under vores instruktion.

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 !

MINITON

Vi fortsætter naturligvis successen med ”Miniton”, som er 
badminton indlæring gennem sjov og leg. Vi havde i den 
forgangne sæson masser af nye spillere, som har haft masser 
af sjov, leg og spil, men der er plads til mange flere, så mød 
endelig op.

Miniton er primært henvendt til aldersgruppen 5-9 år, men 
det er aldrig for sent at starte, og man er mere end velkommen 
til at have sin(e) foræld-er/re med. I Miniton kan børn og for-
ældre med stor fordel deltage sammen, hvis de har lyst.

Badmintonafdelingen ser frem til en spændende ny sæson 
med masser af aktiviteter, så hold løbende øje med hjemmesi-
den for nyheder.

Vi ses forhåbentlig søndag den 30. august i klubhuset og/eller 
mandag den 17. august i hallen...
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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:
Erhardt Nielsen 
(præsident)
Tove Schack-Nielsen 
(vicepræsident)
Hanne Jørgensen 
(sekretær)
Helmer Jakobsen 
(skatmester)
Peter Rabjerg 
(pastpræsident)
Grethe Laursen 
(webmaster)

Af: Peter Rabjerg
Pastpræsident

Loppemarked i efteråret afholdes den 12. sep-
tember kl. 10–13 i Bygholmhallerne (over for 
Scandic Bygholm Park). Forårets loppemarked, 
som blev afholdt den 9. maj, var et godt arrange-
ment, vi solgte for kr. 26.000.

Et lille kuriosum fra markedet var overdragel-
sen af den selvvalgte præmie. Den blev vundet 
af Frede Sørensen.  Han valgte en kompressor, 
som efter hans behov var det bedste han kunne 
finde på loppemarkedet.

Fakta: Hatting Y’s Men’s Club har 30 medlemmer.

Vi afholder klubmøder ca. hver 14. dag, med for-
skelligt socialt og kulturelt indhold. I juni havde 
vi sammen med klubberne i Brædstrup, Horsens 
og Hedensted ansvaret for at arrangere en lands-
konference (som er et weekend arrangement) i 
Forum Horsens, med deltagelse af ca. 1200 del-
tagere.  Et stort projekt, men en god oplevelse at 
være med i.

I perioden juli 2014 til juli 2015 har vi optjent 
ca. 70.000 kr. til vores fond, og i samme tidsrum 
uddelt et beløb tilsvarende.

I det forløbne år er der uddelt kr. 49.000 til 
ulandsformål og nødhjælp. De resterende ca. kr. 

20.000 er uddelt til lokale foreninger og organi-
sationer til brug i Danmark.

I perioden fra juli 2015 til juli 2016 er projektet 
for alle klubber i Danmark at støtte og hjælpe 
børn af alkoholmisbrugende familier i Grønland. 
Det betyder, at meget af det vi har doneret til 
ulandshjælp vil gå til Grønland.

Flere detaljer om klubben kan ses på www.
hatting.ysmen.dk

Hvis i vil vide mere, er i velkomne til at kon-
takte os.

Vi håber at Hattingbladets læsere fortsat vil 
støtte vores aktiviteter, så vi kan rejse mange 
penge til gode formål.

Hatting Y’s Men’s Club
Vi rejser penge til børn og ungeformål
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Som de fleste af bladets læsere nok har bemærket, så har Su-
per Brugsen gang i en lille ombygning – når du læser dette 
blad vil det måske endda være færdigt. De første tanker om-
kring dette blev luftet på generalforsamlingen i brugsforenin-
gen tilbage i foråret. Efter inspiration fra andre butikker, der er 
blevet mere venlige og lyse, har Palle taget beslutningen om at 
optimere butikken endnu en gang. For den vante gæst i Brug-
sen, vil det måske virke som om butikken er rodet og man har 
svært ved at finde de ønskede varer. Men husk nu, at selv en 
gammel hund kan lære nye tricks og personalet er selvfølgelig 
behjælpsom med at finde de varer, som man ikke lige kunne 
finde. Der er en mening med al denne rokade.
Først og fremmest er der skabt en masse luft i butikken, der 
hænger ikke så mange ting ned fra loftet mere, der er fjernet 
en masse hyldemarkeringer og hylderne er nogle steder blevet 
en anelse lavere. Gangene er også blevet længere og flyttet 
rundt, så der ikke længere er snørklede kroge og steder, der 
er svære at komme til i butikken, såfremt man har barnevogn, 
klapvogn eller rollator med.
Mange vil opleve at varerne også har fået en ny plads, dette 
er for at samle varegrupperne på en bedre måde, således er 
øl og vand kommet tættere på vinafdelingen og kolonial er 
blevet samlet, i stedet for at være spredt ud over hele butik-
ken. Der er også blevet ryddet godt op omkring kasselinjen. 
Det er nu meget nemmere at se spiritus og tobak, der før var 
gemt væk og svær at komme til for både kunder og personale. 
Der er blevet købt en ny Kasse 1, der har længere bånd og 
den er samtidig rykket lidt længere væk fra spiritus og tobak, 

så kassemedarbejderen har bedre arbejdsforhold. Ligeledes 
vil de længere bånd forhåbentlig også hjælpe til en hurtigere 
afvikling af køerne i spidsbelastningen, når der er mest tryk på 
kasserne med mange kunder i butikken. Den ”gamle” Kasse 1 
er blevet rykket om til en Kasse 3, der bliver en pengeløs kasse. 
I den kasse vil man kunne blive ekspederet hurtigt og betaling 
vil være på beløbet på betalingskort. På spørgsmålet om hvor-
for man ikke går hele vejen, som de store butikker og opretter 
en selvbetjeningskasse, svarer Palle: ”En selvbetjeningskasse 
vil stadig kræve personale til vejledning og support. I en butik 
som Brugsen i Hatting, vil der ikke være nogen gevinst ved 
dette. Det er kun i større butikker, hvor man kan have 1 med-
arbejder til at hjælpe og supportere 4-6 selvbetjeningskasser, at 
dette kan svare sig”
Ombygningen af Super Brugsen har kun kunnet ske i dette 

Superbrugsen Hatting optimerer
Der er etableret en kasse mere og butikken lysnet op for overbliks skyld

Her ses den nye kasse 1 og kasse 2, kasse 3 kan anes til højre i billedet

Der er ofte travlhed på parkeringspladsen om eftermiddagen
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tempo, ved at der blev arbejdet på ombygningen i både dag- 
og nathold. I den forbindelse vil Palle gerne udtrykke en tak 
til alle, der har bidraget med ombygningen, og en ekstra stor 
tak til Thomas Honoré, der har været tovholder på dag- og 
natholdets arbejdsopgaver.

Et formindsket antal hyldemarkeringer giver masser af luft i butikken

Thomas Honoré har en stor del af æren i ombygningen

Kig ind forbi SuperBrugsen Hatting på Facebook (søg evt ef-
ter det) og få mere information omkring ombygningen, infor-
mation om butikken, specielle tilbud og konkurrencer. Du er 
også velkommen til at komme med en vurdering af butikken 
og komme med ris/ros og gode forslag den vej igennem.
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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.

Af: Gry Thorstensen
Underviser Dancestudio LN Hatting afd.

I pinsen blev der afholdt Danmarksme-
sterskaber i Disco og Hip-Hop i Brønd-
byhallen. Mere end 3000 dansere var 
samlet for at konkurrere om DM titlen i 
de forskellige aldersgrupper og katego-
rier. Den lokale danseskole Dancestudio 
LN, som til daglig holder til i Hatting 
Forsamlingshus, var af sted med 7 dan-
sere.

Medaljer til Hatting
Trods hård konkurrence vendte danse-
skolen hjem med 1 Danmarksmestertitel 
til Liv Thomassen i Børn 1 Konkurrence, 
1 sølvmedalje i Disco Duo til Mille Holm 
& Liv Thomassen i Børn 1 Konkurrence, 
1 bronzemedalje til Victoria Ulsøe og 
Mille Christiansen i Disco Duo Børn 2 
Begynder og 1 bronzemedalje til Mille 
Heidal i Børn 1 Talent. I alt 4 medaljer og 
nogle flotte danseresultater, som man på 
danseskolen er meget stolte af.
Gry Thorstensen som til daglig undervi-
ser på danseskolen glæder sig allerede 
nu til en ny dansesæson efter sommer-
ferien.

Dancestudio LN fik 4 medaljer med hjem
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atting
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w
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K
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atting
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horsensudestuer@
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w
w

w
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rerstuen.dk

Vagn Pedersen M
askinfabrik A

/S
Sm

edebakken 12
H

atting
75 65 33 99

 post@
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-hatting.dk
w

w
w

.vpm
-hatting.dk

 




