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UDFLUGTKONCERT JULETRÆ

Vi bor ovenpå 
vores drikkevand

Vandet pumpes 75 meter op, filtreres og ledes videre ud i vandhanerne



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

Lugter din håndvask 
på badeværelset?

WWW.EVOLUTIONPARTS.DKWWW.WWW.WWW.WWW.EVOLUTIONEVOLUTIONEVOLUTIONEVOLUTIONPARTS.DK.DK.DK.DK

• Monter en S-vandlås, som er lugtfri og 
 selvrensende. Nem at montere.

• Vandlåsen er VA-godkendt. Købes i Silvan/
 Jem & Fix / størrer byggemarkeder.

• Vandlåsen produceres af Evolution Parts,
 som er kendt for NO. 1 vandlåsen til gulv-
 afl øbet, som også er selvrensende og lugtfri.

Lugter din håndvask Lugter din håndvask Lugter din håndvask 

Evolutionparts
Oensvej 7, Hatting · 8700 · Horsens · Tlf. 27 83 07 83

Fås også i chrom
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Efter nogle gode år bag Hattingbladet 
har vi, Anna Sofie Andersen, Mona Mø-
gelvang og Kirsten Skov, valgt at træde 
ud af redaktionen.

Der sker jo meget i vores liv, og nogle 
gange kan det være svært at få kalende-
ren til at passe, så vi når alt det, vi hver 
især gerne vil. Vi ved at bladet kører 
fint, så det er med ro i sindet, at vi tak-

ker af. Vi siger samtidig tak til de øvrige 
frivillige bag Hattingbladet:  Alexander, 
Jørgen Madsen og de nye frivillige i 
Hattingbladet. Håber de gode historier 
forsætter. 

Go’  vind fremover samt held og lykke i 
fremtiden

Anna Sofie, Mona og Kirsten.

Tre redaktionsmedarbejdere takker af

Næste nummer 

HattingBladet udkommer næste 
gang i slutningen af Februar 

2016. Deadline for indlevering 
af stof til næste nummer er 

søndag 31. januar 2016

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.
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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 

31.01.16 
24.04.16 
31.07.16 
30.10.16

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.

Af: Alexander Wattez Brander
Ansvarshavende redaktør

Som i har læst ovenfor, så har tre af de 
gode kræfter i redaktionen valgt at give 
stafetten videre. Vi, i Hattingbladet, har 
været så heldige at vi relativt hurtigt har 
fundet nogle afløsere og efter et godt og 
konstruktivt møde, har vi samtidig fået 
fordelt arbejdsopgaverne på fornuftig 
vis. Selvfølgelig vil det kræve noget til-
vænning, men samtidig kan nye redak-
tionsmedlemmer også være med til at 
bringe os nye steder hen. Der kan være 
gode ideer, nyttige informationer eller 
måske bare et frisk pust til redaktionen, 

så man ikke altid bare fortsætter som 
man plejer.

Jeg vil derfor gerne takke Anna Sofie, 
Mona og Kirsten for deres indsats, tak 
for vores gode samarbejde og de blade 
vi fik lavet sammen. Samtidig vil jeg 
gerne byde velkommen til Anni, Karen 
og Erhardt. Karen har læst korrektur 
på de sidste to blade, Anni og Erhardt 
er helt nye i redaktionen. Vi glæder os 
alle til at bringe vort dejlige blad videre. 
Skulle du, kære læser, have en god idé, 
så vil vi stadig gerne høre om det, og så 
snakker vi om det på vores næste redak-
tionsmøde.

Nye redaktionsmedlemmer
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ge positive tilkendegivelser og mange spørgsmål til, hvordan 
det hele virkede. Der var mulighed for at få en smagsprøve på 
vandet, når det kom op af boringerne, så man kunne smage 
hvordan vandet smagte før og efter behandling i det nye filter-
anlæg.

Da dagen var omme, havde der været ca. 200 besøgende, 
hvilket bestyrelsen syntes var meget flot.

Bestyrelsen takker for de gode tilkendegivelser, efter at et 
stort stykke arbejde med at få vandværket renoveret og om-
bygget er færdiggjort.

af John Ullerup
Formand for vandværket

Den 5. september holdt Hatting Vandværk åbent hus for at 
vise det nye og renoverede vandværk frem for byens borgere.

Allerede kl. 12.30 begyndte folk at komme. Den helstegte 
pattegris var knap færdig, så vi begyndte at vise rundt på 
vandværket.

Der var rundvisning hele dagen. De besøgende havde man-

Hyldemarken 3
8700 Horsens

60 64 05 60

malerfirmaet.heidifeldt@gmail.com

Hjælp til de 
administrative 
opgaver i små 
og mellemstore 
virksomheder

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

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

Velbesøgt åbent hus i Hatting Vandværk



Kirkebakken 47, Hatting

 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

Søndrevej 38C
8700 Horsens

murerfirmaet@tinghuus.info
www.tinghuus.info

4017 2668

• 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
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Julekoncert

Søndag den 6. december kl. 19.00 afholdes julekoncert i Hat-
ting Kirke.

Aftenens medvirkende er: Børnekoret under ledelse af Ka-
rin Vestergaard, Kirkens band under ledelse af Lasse Rhode, 
voksenkoret under ledelse af Karen Frederiksen, kirkesanger 
Ulla Andreasen, kirkesanger Lærke Villemoes Gade og orga-
nist Ulla Gade. 

Koncerten varer omkring en time og alle er velkomne!

 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. 10.00 – 13.00.  

I december falder den dato sammen med juleferien, men vi 
mødes onsdag den 27. januar og onsdag den 24. februar. 

 
Filmaften i konfirmandstuen

Kom og oplev en særligt udvalgt film!
Torsdag den 28. januar viser vi Ida af Pawel Pawlikowski 

fra 2013
Handlingen: Den polske pige, Anna, har mistet begge 

sine forældre under Anden Verdenskrig, og er vokset op i et 
katolsk kloster. I 1961 forbereder hun sig på at aflægge non-
neløftet og opsøger sin sidste nulevende slægtning, sin tante 
Wanda. Tanten vender op og ned på den unge Idas liv, da hun 
indvier hende i familiens tragiske historie. 

Ida er en dansk co-produktion og den er belønnet med et 
hav af priser bl.a. en Oscar.  

Programmet for aftenen ser således ud: Kort indledning til 
aftenens film • Film • Pause med et stykke brød, øl, vand og 
kaffe (pris kr. 20,-) • Samtale.

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

Nyt fra kirken
Gudstjenesteliste 

November
Søndag 29. kl. 19.00
1. s. i advent 
Kirkekor

December
Søndag 6. kl. 19.00
Julekoncert
Søndag 13. kl. 9.30
3. s. i advent
Torsdag 17. kl. 10.00
Julegudstjeneste 
for før-skolebørn
Søndag 20. kl. 9.30
4. s. i advent 
v/ ABB
Tirsdag 22. kl. 13.30
Julegudstjeneste på 
Hatting Centret
Torsdag 24. kl. 14.30
Juleaften
Torsdag 24. kl. 16.00
Juleaften
Fredag 25. kl. 11.00
Juledag
Lørdag 26.
Anden juledag. Ingen 
gudstjeneste i Hatting, 
Gudstjeneste i Torsted 
kirke kl. 11.00
Søndag 27. kl. 19.00
Julesøndag
Torsdag 31. kl 16.00
Nytårsgudstjeneste. 
Derefter champagne 
i våbenhuset

Januar
Nytårsdag
Ingen gudstjeneste. 
Gudstjeneste i Østerhåb 
kirke kl. 16.00
Søndag 3. kl. 9.30
Helligtrekongers søndag 
v/ ABA
Søndag 10. kl. 9.30
1. s. e. h. 3 k. 
Kirkekaffe efterfølgende
Søndag 17. kl. 9.30
2. s. e. h. 3 k. 
v/ ABB
Søndag 24. kl. 9.30
Septuagesima
Tirsdag 26. kl. 13.30
Hatting Centret
Søndag 31. kl. 16.00
Kyndelmissegudstjeneste

Februar
Torsdag 4. kl. 17.00
Spaghettigudstjeneste
Søndag 7. kl. 9.30
Fastelavn 
Kirkekaffe efterfølgende
Søndag 14. kl. 9.30
1. s. i fasten
Søndag 21. kl. 9.30
2. s. i fasten
Søndag 28. kl. 19.00
3. s. i fasten 
v/ SKH

Kirkebilen kører til alle gudstjenester.   
Kontakt Svend Erik, Taxa  tlf.: 40 94 94 23 

Kirkebilen skal bestilles senest dagen inden, man øn-
sker at benytte den.

Hvor intet er anført, har Anna Sofie Andersen tjenesten.
ABA – Anne Bro Assenholt
ABB – Annette Brounbjerg Bennedsgaard
SKH – Sara Klaris Huulgaard  
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Kyndelmisse

Tirsdag den 2. februar er det kyndelmisse. Den dag er vi halv-
vejs gennem den mørke vinter, og lyset begynder at vende 
tilbage. Det fejrer vi med en lysgudstjeneste i Hatting Kirke, 
søndag den 31. januar kl. 16.00. Gudstjenesten afvikles i fælles-
skab med Hattingspejderne. 

Spaghettigudstjeneste. 
Et tilbud til børn og deres forældre, bedsteforældre, tanter, 
onkler og store søskende:

Torsdag d. 4. februar kl. 17.00 
Vi begynder med en kort gudstjeneste i Hatting Kirke tilret-
telagt så selv de mindste kan være med. Derefter går vi i præ-
stegården, hvor der er dækket op til en gang spaghetti med 
kødsovs, lavet med kærlig hånd af kirkens frivillige personale.

Arrangementet slutter omkring kl. 18.30  
Tilmelding: Af hensyn til køkkenet. Senest dagen før til: 
schack-nielsen@profibermail.dk

 

Nyt fra kirken
Babysalmesang 

 Babysalmesang fortsætter i 2016.
Første gang i foråret er tirsdag d. 23.februar kl. 11, og de 

efterfølgende 5 tirsdage med slut umiddelbart før påske.
Det er fortsat med Tine Mynster, som vil synge salmer, 

spille dejlig musik og lave rytmiske tiltag i kirken. 
Vi anbefaler at børnene er fra ca. 3 mdr. til ca. 8 mdr. Efter-

følgende er der hygge i konfirmandlokalet i præstegården. 
Det er gratis; men vi beder om tilmelding til Tove Schack på 
enten tlf. 42190960 eller e- mail: schack-nielsen@profibermail.
dk
PS. Salmesang i efteråret 2016 starter den 6. sept. også kl. 11.

 
Natkirken i Horsens

Der er åbent i Natkirken i Klosterkirken, den første fredag i 
hver måned fra kl. 20.00-23.00.

Natkirken er et tilbud til alle. Hvis du har lyst til at sidde i 
stilhed og nyde stemningen i rummet. Hvis du gerne vil tale 
med en præst. Hvis du vil ha´ en kop kaffe og en uforpligten-
de snak i ”kaffehjørnet”. Hvis du vil give dig selv en stund – i 
bøn eller meditation. Hvis du vil tage et emne eller spørgsmål 
op i natkirkens reflektorium. Du er hjertelig velkommen til at 
komme forbi! 

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 !

 

  Udtalelser fra tidligere PREP-kursister:  
 

   - Det skulle vi have gjort meget tidligere i vores forhold…” 
 

   - En enkelt samtale og jeg var tættere på min partner helt fra 
     starten af kurset..” 
 

   - Fremragende kursus - uden for meget rundkreds og 
     røgelsespinde..”  (sagt af en mand ;-) 
 

   - Ramte ”spot-on” på alle problematikker i vores relation. 
     Fantastiske anvendelige redskaber… 

I medgang og modgang ... 

- kærligheden skal holdes ved lige! 
 
 

Kære par!          

Nu tilbyder kirken et PREP-kursus til jer, som gerne vil 
rustes til dét at være par og familie.   
For kærligheden skal holdes ved lige! 
PREP står på dansk for "Praktiske Redskaber til et Engageret Parforhold".   
PREP er et undervisningstilbud - ikke at forveksle med parterapi.  

Et PREP-kursus giver redskaber til god kommunikation og nye 
perspektiver på samlivet - og har således relevans for alle par! 
Kurset varetages af Center for Familieudvikling.  (www.familieudvikling.dk ) 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
Normalprisen for et PREP-parkursus er ca. 4.200 kr.  Midler fra Kirkens Korshær i 
Århus og Y's Men Marselisborg har muliggjort det aktuelle pilotprojekt, hvor I kan 
deltage gratis. Tilmelding sker efter ”først til mølle”-princippet. 
Kurset afvikles som fem ”fyraftensmøder” over fem uger i foråret 2016. 
 

Hent yderligere oplysninger - og tilmeld jer - via 

www.folkekirkesamvirket.dk  

Moderne 
kursusfaciliteter
i naturskønne
omgivelser

Bygholm
Landbrugsskole & Kursuscenter

Tlf. 75621799     bygholm.dk
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Nyt fra kirken
Konfirmation 2017

I 2017 er der konfirmation i Hatting Kirke fredag den 12. maj

     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

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

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

Menighedsrådet

Menighedsrådmøder
Tirsdag d. 12. januar kl. 19.00  
Tirsdag d. 2. februar 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

HJÆLP MENNESKER PÅ FLUGT

STØT VIA MOBILEPAY PÅ 2012 25 40
Tjenesten udbydes af Horsens provsti, Rådhustorvet 21.2 , 8700 Horsens

FOTO: ERIK MARQUARDT © SCANPIX

Kirkerne i Horsens kommune og VUC Horsens er gået sammen, så
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Hver mandag 
Kl. 9.30
Linedance i cafeen v/ Diana Sørensen 
Kl. 10.30
Gymnastik og sang i caféen v/ Ellen Bertelsen og Edith Eriksen
Kl. 12.00 - 14.00
EDB v/ Aase Thyssen og Kristian Korsholm
Kl. 12.45 - 13.45
En tur på løbebåndet i motionslokalet med Erik Bjerring. 
Kl. 12.45 - 14.30
Billard v/ Vagn Madsen
Kl. 13.00
Keramik v/ Oda Pedersen
Kl. 14.30 - 16.30
EDB v/ Aase Thyssen og Kristian Korsholm
Kl. 18.30
Syning og hygge med Edith P. og Inge Enevoldsen

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

Hver onsdag  
Kl. 9.30 - 11.30
Billedbehandling v/ Hans Johansen og Kristian Korsholm
Kl. 10.00 - 12.00
Træværkstedet er åbent, kom ned og vær kreativ med træ v/ Børge Hansen
Kl. 10.00 - 14.00
Håndarbejde
Kl. 12.00 - 14.00
EDB v/ Hans Johansen og Helge Simmelsgaard
Kl. 13.00 - 15.00
Kortspillet skibbo v/ Ulla Bækgaard og Birgit Truslev i cafeen
Kl. 14.30 - 16.30
EDB v/ Grethe Laursen, Edith Eriksen og Helge Simmelsgaard

Hver torsdag
Kl. 9.00 - 11.00
EDB v/ Peter Rabjerg, Ole Jensen og Grethe Laursen 
Kl. 9.30 - 11.30 Den sidste torsdag i hver måned
Aktion Børnehjælp v/Ellen Bertelsen og Elin Engstrøm 
Kl 10.00 - 11.00
En tur på løbebåndet i motionslokalet v/Erik Bjerring 
Kl. 10.15 - 11.30
Litteraturgruppe v/Bent 
Kl. 14.00 - 16.00
Kortspillet whist v/ Sonja Horn
Kl. 19.00 (OBS: kun ulige uger)
Skak aften v/ Hans Kvorning

Hatting Centrets faste aktiviteter

Kystens Perle
Lovbyvej 31 . 8700 Horsens

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

Af: Hans Johansen
Datastuen på Hatting Centret

Windows 10, der er Microsofts nyeste styresystem, har nu væ-
ret tilgængeligt i ca. 4 mdr. Fra sidst i juli måned og et år frem 
er det nu muligt at opdatere såvel Windows 7 som Windows 
8,1 til Windows 10 helt gratis.
I Datastuen på Hattingcentret er vi i gang med at opdatere 
alle computere i Datastuen til Windows 10, så vi den 4. januar 
2016, er klar til at bruge dette nye værktøj.
Windows 10 er meget brugervenlig, og det kan derfor anbefa-
les at komme i gang, hvis man ikke allerede har fået opdateret. 
Datastuen tilbyder hjælp til at blive fortrolig med nogle af de 
nyheder, der er kommet med Windows 10.
1. Vi tilbyder kursusforløb over 13 uger x 2 timer fra uge 1 

i januar 2016 vedrørende slægtsforskning, billedbehand-
ling og generel EDB, og

2. IT-café hver tirsdag i undervisningsperioden kl. 9-10, hvor 
man frit kan møde op med spørgsmål i relation til brug af 
en computer. 

Det koster 150 kr. at deltage i et kursusforløb (materialer og 

internetadgang m.m.). Derimod er det gratis at møde op i 
IT-caféen. 
Hvis du er interesseret i at vide mere om Datastuen, eller til-
melde dig et af vore kurser, er du velkommen til at kontakte:
Hans Johansen på telefon 20 29 02 31 eller  
e-mail inhajohansen@gmail.com

Datastuen opdateres til Windows 10
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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: Helle Brandtlund
Bestyrelsesmedlem

Årets udflugt gik i år til Rømø fredag 
d. 22. august med afgang med bus fra 
vandværket.

Vejret var dejligt med blå himmel, 
sommersol og op til 27 gr.

Der var 35 af foreningens medlemmer 
som havde meldt sig til turen, der gik 
mod Kolding og videre over Toftlund 
mod Rømø. Undervejs fortalte Børge 
Nielsen om landskabet vi kørte gennem, 
og han havde spændende beretninger 
om Rømøs størrelse, som ændrer sig 
hele tiden. Øen består kun af sand, og 
man skal grave mere end 50 m ned for 
at finde sten.

Naturen viste sig fra sin bedste side, 
da vi kørte over dæmningen til Rømø, 
med de mange inddæmninger for at 
”gøre øen større”, og fårene der græs-
sede på digerne.

Vi kørte syd på til Havneby Kro, hvor 
vi skulle have kaffe og kage, samt mø-

des med en lokal guide, som ankom i 
nationaldragt.

Hun fortalte spændende om øen og 
dens historie, hvordan den har skiftet 
mellem at være dansk og tysk.

Hun kaldte øen for Rom-ø, som er 
dens navn på dialekten.

Hun fulgte med i bussen og fortalte, 
at der er rigtig mange byer på Rømø, for 
er der bare 5 huse samlet, må det kaldes 
en by. Vi kørte hele øen rundt, og var en 
tur på stranden ved Lakolk. Det gode 
vejr havde lokket mange til stranden, 
men hun sagde, at det ikke var helt så 
slemt, for hvis man kunne se havet gen-
nem de mange biler, så var der ikke så 
mange. Hun fortalte også, at man havde 
prøvet at styrke klitten ved nedkørslen 
til stranden ved at lægge mindre sten ud 
for at holde på sandet. Derfor griner hun 
hver gang hun ser turisterne stoppe op 
og lige skal have en sten med hjem fra 
Rømø, for de er jo importeret dertil, og 
slet ikke en lokal souvenir, da der ikke 
findes sten på øen. 

Sommerudflugt til Rømø
med Hatting Sogns Lokalhistoriske Forening
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Vi besøgte også øens første skole, en ganske lille bygning 
med lavt til loftet. Der var kun et lokale, som op til 40 børn 
kunne være i på en gang. Vi blev enige om, at der kun har 
været plads til at stå op.

Inden vi holdt for at guiden kunne komme af, sang vi en 
medbragt sang. Hun ville hjælpe os på vej, så hun tog mikro-
fonen og sang ganske højt, men enten sang hun falsk eller 
også havde hun sin egen melodi, så der blev smilet lidt højt i 
bussen.

På en rasteplads drak vi de medbragte øl og sodavand, in-
den hjemturen gik over Ribe med retning mod Hatting, mens 
snakken gik lystigt i bussen, og nogle tog sig en lille lur oven 
på en dejlig tur.

Ordinær generalforsamling i Lokalhistorisk Forening
Onsdag den 24. februar 2016 kl. 19.30 på Hatting Centret. På 
denne aften er arkivet åbent fra klokken 18.30.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Valg af bestyrelse
5. Valg af suppleanter
6. Valg af revisor
7. Fastsættelse af kontingent
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandle, skal være formanden i hænde 
senest 8 dage før generalforsamlingen.

www.amalielund.dk

Resultatgivende ”trygsager“
både online og o�  ine !

Fuglevangsvej 41     8700 Horsens     Tlf. 75 61 33 44 

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

Vores kompetencer ligger indenfor 
produktion af tryksager, webløsninger, 

kommunikation og logistik.

Vi gør din opgave til en tryg sag !
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November
Lørdag d. 28 kl. 10.00 - 14.00
Hatting Centrets julemarked

December
Søndag d. 6. kl. 9.00 - 13.30
Cafeen har søndagsåbent
Tirsdag d. 8. kl. 19.00
Banko ved Centerrådet
Torsdag d. 10 kl. 12.00
Hatting Centrets julefrokost. Tilmelding 
og opslag kan ses på Hatting Centret
Tirsdag d. 22 kl. 13.30
Julegudstjeneste v/ sognepræst Anna 
Sofie Andersen. Efter gudstjenesten 
er der kirkekaffe i cafeen
Søndag d. 27 kl. 9.00 - 13.30
Cafeen har søndagsåbent

Januar
Tirsdag d. 12 kl. 19.00
Banko ved Centerrådet
Søndag d. 17 kl. 9.00-13.30
Cafeen har søndagsåbent
Tirsdag d. 19 kl 14.00
Hatting Centrets nytårskur. Program 
og tilmelding kan ses på Hatting 
Centret fra midten af december
Onsdag d. 20 kl. 13.30
Tøjsalg ved damernes butik
Tirsdag d. 26 kl. 13.30
Gudstjeneste v/ sognepræst Anna 
Sofie Andersen. Efter gudstjenesten 
er der kirkekaffe i cafeen

Februar
Søndag d. 7 kl. 9.00 - 13.30
Cafeen har søndagsåbent
Tirsdag d. 9 kl. 19.00
Banko ved Centerrådet
Tirsdag d. 23 kl. 14.00
Koncert ved Stensballe 
Harmonikaklub. Entré 30 kr
Søndag d. 28 kl. 9.00-13.30
Cafeen har søndagsåbent

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

HATTINGGAARD@GMAIL.COM

entreprenørforretning • 7565 3188 • fynbo-as.dk

Entreprenør og kloakmester 
siden 1933

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

Hattingbladet oplyser

I blad nr. 4 2014 oplyste vi at der 
var en Teletaxa ordning, som 
kunne benyttes i stedet for bussen. 
Denne er desværre blevet nedlagt 
og erstattet af en Flextur ordning. 
Kommunen har sendt information 
ud til mindst en i hver husstand 
omkring denne ordning via E-boks.
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Lørdag, 28. november 
10:00 Hatting Centrets 
julemarked 
16:00 Juletræet tændes 
ved Brugsens 
parkeringsplads 
 
Søndag, 29. november 
19:00 Gudstjeneste 
 
Søndag, 6. december 
09:00 Cafeen på Hatting 
Centret har søndagsåbent 
14:00 Juletræsfest i 
Hatting Hallen 
19:00 Julekoncert 
 
Torsdag, 10. december 
12:00 Hatting centrets 
julefrokost 
 
Søndag, 13. december 
09:30 Gudstjeneste 
 
Torsdag, 17. december 
10:00 Julegudstjeneste for 
før-skolebørn 
 
Søndag, 20. december 
09:30 Gudstjeneste 
 
Tirsdag, 22. december 
13:30 Julegudstjeneste 
med kirkekaffe i cafeen 
 
Torsdag, 24. december 
14:30 Juleaftens 
gudstjeneste 
16:00 Juleaftens 
gudstjeneste 
 
Fredag, 25. december 
11:00 Juledags 
gudstjeneste 
 

Søndag, 27. december 
09:00 Cafeen på Hatting 
Centret har søndagsåbent 
19:00 Julesøndag 
gudstjeneste 
 
Torsdag, 31. december 
11:00 Nytårstaffel i 
Forsamlingshuset 
16:00 Nytårsgudstjeneste 
 
Søndag, 3. januar 2016 
09:30 Gudstjeneste 
 
Søndag, 10. januar 2016 
09:30 Gudstjeneste 
 
Søndag, 17. januar 2016 
09:30 Gudstjeneste 
 
Søndag, 24. januar 2016 
09:30 Gudstjeneste 
 
Søndag, 31. januar 2016 
16:00 Kyndelmisseguds-
tjeneste 
 
Torsdag, 4. februar 2016 
17:00 Spaghettiguds-
tjeneste 
 
Søndag, 7. februar 2016 
09:30 Gudstjeneste 
 
Søndag, 14. februar 2016 
09:30 Gudstjeneste 
 
Søndag, 21. februar 2016 
09:30 Gudstjeneste 
 
Fredag, 26. februar 2016 
18:00 Senioraften i 
Forsamlingshuset 
 
 

Lørdag, 27. februar 2016 
21:00 Forårsfest i 
Forsamlingshuset 
 
Søndag, 28. februar 2016 
19:00 Gudstjeneste 
 
 

K
lip ud og hæ

ng på køleskabet 

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

 
 

Kalender for aktiviteter i Hatting 
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Hatting Idrætsforening

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

Hovedformand
Mona Møgelvang
Tlf: 20 77 07 02
moegelvang@stofanet.dk

Næstformand
Peter Kai
Tlf: 30 32 55 53
peter.kai67@gmail.com

Kasserer
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: Frank Hove
Medlem Hatting-Torsted Fodbold

Der bliver igen driblet, tacklet og scoret i Hat-
ting, og det er de 3-8 årige, der spiller fodbold.

Græsset i Hatting er ikke blevet tyndslidt af 
for mange fodboldkampe og for meget træ-
ning i de senere år, men nu ruller fodbolden 
igen, og det er små fodboldstøvler, der betræ-
der græsset.

Der er nemlig kommet gang i fodbolden 
igen efter en mager periode. I samarbejde 
med Hatting-Torsted fodbold er der startet 
børnefodbold op i Hatting.

- Vi har haft to hold udendørs i år, og de 
fortsætter også indendørs. Det er børn fra tre 
til otte år, og børn i den aldersgruppe er me-
get velkommen til at være med, når vi spiller 
indendørs hver fredag. De seks-otte årige 
spiller klokken 15.00-16.00 og 
de tre-fem årige er på banen fra 
klokken 16.00-17.00, fortæller 

Mona Luxhøj Møgelvang, der er formand for 
Hatting Idrætsforening.

Forhåbentlig kan de unge fodboldspillere 
bane vejen for endnu flere fodboldspillere i 
Hatting.

- Vi vil rigtig gerne have flere børn til at 
spille fodbold i Hatting, og vi er klar til at 
arrangere det, men det kræver også lidt hjælp 
fra forældrene. Forældrene til børnene på de 
to nuværende hold har været meget flinke til 
at hjælpe, og det kræver i virkeligheden ikke 
ret meget arbejde fra forældrenes side, hvis 
vi skal starte flere hold op. Den største udfor-
dring i det er at finde en træner lyder det fra 
Mona Luxhøj Møgelvang. 

Michael Lundberg Hansen er træner for 
begge hold, og han kan kontaktes på følgende 
mailadresse: mlh1@live.dk, hvis man har 
spørgsmål.

Fodbolden ruller igen i Hatting

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

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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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 
hhples@outlook.dk

Folkedans

Af: Willy Severin
Kasserer

Vi startede en ny sæson mandag den 14. september i Hatting 
Forsamlingshus. Vi vil rigtig gerne se flere dansere. Så mød 
op og prøv 3 gange gratis.

Vi danser hver mandag fra kl. 19.30 til 21.45. Tag 
kaffekurven med til kaffepausen, som er fra kl. 20.30 til 21.00. - 
Kolde øl og vand kan købes.

Vi holder Juleafslutning mandag, den 14. december, med 
julegløgg og æbleskiver med tilbehør, kaffe og småkager. I må 
meget gerne invitere jeres naboer og venner med.

Fredag den 12. februar 2016 har vi 40 års 
jubilæumslegestue kl. 19.30–23.30 på Østerhåbsskolen i 

Torsted, Søndre Torstedvej 1, 8700 Horsens.
Musikken spilles af Jelling Spillemandslaug, med Mie 

Nielsen som danseleder.                            

Spillemandslauget vil både spille til dans og give os under-
holdning. Mød op og få en kanon god aften, og vær med til at 
danse eller lytte til musikken. Alle er meget velkomne.

Nyt fra folkedans

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

VINDUER
- din online vinduesmester

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

Vi har også dækket op med fælles kaffebord med boller og 
lagkage. Vi synger et par sange, og har amerikansk lotteri med 
gode gevinster.

Lørdag den 2. april 2016 holder vi 40 års 
jubilæumsafslutningsfest på Østerhåbsskolen i Hatting. 
Mere om dette arrangement i næste Hattingblad.
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Af: Hanne Frederiksen
Formand Gymnastikafdelingen

Så blev sæsonen skudt i gang og jeg må nok indrømme, at der 
var tryk på, allerede fra starten.  Den dato, hvor vi åbnede op 
for tilmelding på Conventus, var de første tilmeldinger regi-
streret lige over midnat. Så vi var klar over, at rigtig mange vil-
le være helt sikre på, at få deres børn tilmeldt sæsonens gym-
nastik. Desværre kunne vi fra starten ikke få plads til alle. Vi 
har regler om, hvor mange vi kan forsvare at have på holdene, 
og vi har også haft lidt svært ved at finde instruktører nok.  
Der var især stor efterspørgsel på børneholdene. Vi havde i 
løbet af få dage venteliste på både puslingeholdet og spring-
lopperne, men med stor fleksibilitet fra både instruktører og 
forældre, lykkedes det os at få plads til de fleste børn. Det ville 
være dejligt hvis vi i sådan en lille by som Hatting, kunne få 
plads til alle som ønsker at gå til sport, men med udfordringer 
som bl.a., plads, instruktører og arbejdstider, er det et kæmpe 

puslespil at få det hele til at gå op. Men det er lykkedes! 
Jeg skal også nævne, at det ikke kun er børneholdene som hit-
ter, vi har vores ”Mandehørm” om onsdagen hvor 25 mænd 
mødes og træner sammen. De bliver pisket igennem af John 
Brogaard og Lasse Petersen og de bliver udfordret i alt lige fra 
cross fit, fodbold, hockey, basket ball og alt muligt andet sjovt 
motion. Også step/styrke er godt besøgt om mandagen, og 
desværre er der i denne time stadig nogen som står på vente-
listen, men de 30 som møder op hver mandag, giver den max 

gas, så meget at vinduerne dugger og dørene må stå åbne. 
Fredag d 27/11 har vi lejet os ind på BGI Springcenter og invi-
teret de fleste af vores springhold ud for at få mere plads, blive 
udfordret, få flyttet grænser og ikke mindst have det sjovt. 
Søndag d 6/12 slår vi dørene op for årets store juletræsfest. 
Festen bliver, som de sidste år, i Hatting Hallen, for alle dem 
som har lyst til at komme – børn og voksne. Der vil blive solgt 
kage, kaffe, pølser m. brød og drikkevarer. Og hvis vi er hel-
dige, får vi besøg af julemanden.
Gymnastikafdelingen ønsker Jer alle en rigtig glædelig jul og 
et godt 2016.

Nyt fra gymnastikafdelingen

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

Alle former for reparation 
Klargøring til syn

Gymnastik
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Juletræsfest  
i Hatting Hallen for alle 
søndag den 6. december 2015 

 
Kl. 14.00 – ca.16.30 

 
 
Kom og vær med til en hyggelig eftermiddag. Her er der mulighed for 

at danse og synge, hoppe i hoppeborg og meget mere. Julemanden 
kommer og danser med og vi skal synge julesange. 

Hele familien er velkommen til julehygge og husk nissehuen. 
 
Der vil være mulighed for at købe kaffe/te m.kage, øl, sodavand og 

ikke mindst pølser med brød til gode priser. 
 

Pris pr. barn 40 kr. via hattingif.dk 
Pris pr. barn 50 kr. ved indgangen på dagen  

I prisen er der også en slikpose 
 

Forældre – gratis entré 
 

Med venlig julehilsen 
Gymnastikafdelingen  

Hatting IF 
 

Der modtages kontanter og Mobilepay på dagen! 
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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: Tanja Andersen
Borgerforeningen

Kom og vær med til at tænde juletræet 
(store som små), lør¬dag d. 28.11.2015 kl. 
16.00 ved SuperBrugsen i Hatting. 

Efter at juletræet er blevet tændt, syn-
ger vi et par sange, og der¬efter vil der 
være æbleskiver m.v., og så må vi se om 
drillenissen kigger forbi igen.

SuperBrugsen, Y´s Men’s Club og 
Hatting Borgerforening står for arrange-
mentet. 

HUSK! Kom og vær med til at give 
Hatting en god start på julemåneden.

Arkivfoto

Hattings juletræ tændes

Af: Helle Brandtlund
175 gr. grov bulgur 
3 ½ dl vand 
1 grøntsagsbouillon terning 
200 gr.gulerødder. 
150 gr. selleri 
150 gr. løg 
5 æg 
½ spsk. tørret basilikum 
1 tsk.salt 
2 ½ dl rasp

Bulgur koges i grøntsagsbouillon til 
vandet er opsuget  (ca. 10 min)
Gulerødder, selleri og løg 
rengøres og rives groft.
Den kogte, afkølede bulgur blandes 
med urter og de øvrige ingredienser.
Formes til medaljoner, steges 
på panden til de er gyldne.
Kan fryses og spises både kolde og varme.

Kom i Hatting Forsamlingshus og få 
sagt ”Godt Nytår” til naboer, familie og 
venner på årets sidste dag den 31. de-
cember kl. 11.00 – 14.00
Menu:
Sild m/karrysalat
Lun leverpostej

Pris pr. person  50 kr. (incl. 1 snaps)
Øl  20 kr.
Vand  10 kr.
Snaps  10 kr.

Vi glæder os til at se Jer
Mvh. Borgerforeningen Arkivfoto

Nytårstaffel 2015

Opskrift på Bulgur-urtemedalioner
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Af: Tanja Andersen
Borgerforeningen

Borgerforeningen havde i år inviteret til fællesspisning i Hat-
ting Forsamlingshus d. 17. september. Dette blev af praktiske 
grunde, en god uges tid før, ændret til d. 16. september, så vi 
var meget spændte på, om dette ville kunne ses på tilmeldin-
gerne. Men heldigvis var der stadig rigtig mange, der stadig 
kunne, selvom det blev rykket. Og vi har heldigvis heller ikke 
fået nogen henvendelser fra nogen, der mødte forgæves op 
om torsdagen. 82 mennesker blev der dækket op til, så det var 
helt flot med tilslutningen. 

Helle Brandtlund havde igen i år tilbudt sin hjælp med 
indkøb og tilberedningen af aftenens måltid, som i år bestod 
af bådkartofler, farsbrød, salat og bulgur-urtemedaljoner. 
Det hele smagte fantastisk, og især bulgur-urtemedaljoner fik 
mange roser (Red.: se opskrift på foregående side nederst).

God tilslutning til fællesspisningen
Dejligt at så mange valgte at bakke op om denne aften og 

dejligt når man dagen efter på Hattings side på Facebook 
kunne læse dette opslag, som vi har fået lov at citere af Rikke 
Hald:

Endnu et fantastisk arrangement i Forsamlingshuset i aften. 
Hvem elsker ikke aftensmad, man ikke selv har lavet. Men, men, 
men... Der er brug for MANGE flere af ’’vi unge’’ prøv at gi det en 
chance næste år, I vil ikke fortryde. Mega hyggeligt samvær, lækker 
mad og ikke at forglemme fællessang. Kom glad alle Hattingensere.

Fællesspisning

Fredag aften, den 26. februar kl. 18.00 til kl.23 holder vi Se-
nioraften i Hatting Forsamlingshus.

Vi starter med at spise Flæskesteg med sprød s.. samt en 
dessert fra Korning Kro.     

  Musikken, under spisningen, fællessang og dansen, vil 
igen i år blive klaret af Harmonikaspillerne v/ John Nybo 
Hansen.

Vi håber på en rigtig hyggelig og festlig aften. Prisen er kr. 
200 pr. stk. og drikkevarer kan købes i løbet af aftenen.

Lørdag aften, den 27. februar kl. 18.00 er der Forårsfest i Hat-
ting Forsamlingshus.

Maden vil blive leveret at SuperBrugsen i Hattings dygtige 
slagtere Morten og Thomas. De vil sørge for en let forret og en 
hovedret mv.

Fra ca. kl. 21.00-01.30 kommer der et live band: 3 unge men-
nesker, der har studeret musik – de kan spille ”alt”. De skal 
nok få os alle ”op af stolene”.

Prisen er kr. 300 pr. stk. Drikkevarer kan købes i løbet af 
aftenen.
Billetsalget Senior – og Forårsfesten forgår i SuperBrugsen

SØNDAG, den 17. januar kl. 16.00 – 17.00
Efterfølgende kan billetter købes hos Anne Marie Madsen 
mail: am@elmelund.info eller på telefon nr. 28609114. 

Hygge- og festweekend 26+27 februar 2016
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Af: Mona Møgelvang
Festudvalget

I stedet for den byfest, som har været 
afholdt de sidste år, besluttede forenin-
gerne i Hatting i stedet at gå sammen og 
arrangere en koncert, og valget faldt på 
Die Herren, som besøgte Hatting Kirke 
for et par år siden. 

Dagen startede med det fineste sol-
skin, så ingen bekymringer da scenen 
med mere blev stillet op, men om efter-
middagen startede det at småregne.

Heldigvis skulle Die Herren starte 
dagen med en koncert på Hatting Cen-
teret, og brugerne af centeret, som ellers 
ikke ville have haft muligheden for at 
komme til koncerten, fik en kæmpe 
oplevelse. Det er normalt ikke en alders-
gruppe, som Die Herren spiller for, og 
det var da også første gang Die Herren 
spillede på et center som Hatting Cente-
ret, samtidig er det heller ikke normalt 

den slags musik, man har på Centeret, 
så der blev lavet danmarkshistorie den 
regnfulde eftermiddag. Jeg har det 
indtryk, at begge parter morede sig, og 
havde en rigtig god oplevelse.

Men udenfor var støvregnen i mel-
lemtiden blevet til ”rigtig” regn, og det 
så ikke ud til at ville stoppe.

Allerede omkring kl. 15.00, da instru-
menter med mere skulle køres hen til 
scenen, sad varevognen fast, og vi måtte 
have fat i en lille traktor, som kunne 
trække vognen derhen. 

Og regnen fortsatte.........
Alle medhjælpere fik pizza sponso-

reret af Palace pizza, og så var vi klar 
til at modtage ca. 400 gæster. Desværre 
havde en del valgt at blive hjemme pga 
vejret, men de der kom, var klædt på 
i regntøj og medbragte paraplyer – ja 
nogle havde endog valgt at medbringe 
en pavillon, så de kunne være i lidt tør-
vejr.

Die Herren kom, sang og sejrede
– endnu en gang, og denne gang på trods af vejret
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I forbindelse med koncerten med Die Herren d. 05.09.15 kon-
taktede udvalget nogle af de lokale erhvervsdrivende for at få 
nogle sponsorater, og igen var der en hel formidabel opbak-
ning. I løbet af en dag havde Kirsten Skov indsamlet en del 
penge, der gik til mad med mere til Die Herren.
Sponsorerne er:
JA Vinduer
Lyngsø VVS
Niels Bies Maskinstation
Peters Mobile Værksted
Tømrerfirmaet Skov
Skippers grill

Derudover var der også nogle virksomheder, som hjalp med 
materialer og andet.
Sponsorerne er:
JM Trykluft
Jørgen Skibsted
Thomas Bøje
TE Teknik og El
Niels Bies Maskinstation.
Udvalget siger mange tak for hjælpen. 

Tak for opbakningen

Alle var våde og smattede, men alle tilbagemeldinger vid-
ner om, at det var en superkoncert med super humør fra Die 
Herren og publikum. 

Efter koncerten måtte vi have fat i en meget stor traktor 
for at få Die Herrens varevogn kørt væk, og vi arrangører var 
trætte, men glade for et vellykket arrangement.

Toften bærer stadig præg af aftenen med dybe spor på 
pladsen. Der er imidlertid lagt penge til side, så pladsen kan 
blive rettet op, når det bliver forår, så alle igen kan få glæde af 
pladsen bag kirken – et af de smukkeste steder i Hatting.
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Af: Peter Kristensen
Klubleder

Den 1. oktober slog Hatting Ungdomsklub dø-
rene op til endnu en spændende sæson. Klub-
ben har til huse under skolen og er for de unge 
fra 6. klasse til og med 18 år.

Klubben har åben mandag, tirsdag og tors-
dag fra kl. 19 – 21.30 med klubstart i oktober og 
afslutning i april.
Det koster 100 kr. at blive medlem.

Hvad laver vi så i klubben? Der er mulighed 
for at spille pool, bordfodbold, computerspil, 
Xbox, air-hockey, ps 3-4, Wii, og stor mulighed 
for bare at hygge sig.

Hvis man er i det kreative hjørne, er der også 
mulighed for at male, lave smykker og armbånd 
osv.

Derudover har vi forskellige arrangementer 
som DVD Aften, vi laver mad i skolekøkkenet 
og vi laver konfekt til jul. Vi arrangerer også 
en tur til Tivoli og Strøget i København. (Der 
vil blive sat tilmeldingssedler op i klubben). 
Medlemmer kan følge os på Face book (Hatting 
Ungdomsklub).
Kom glad! Der er altid plads til en mere.

Hatting Ungdomsklub
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

www.tfskov.dk

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)
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Lugter din håndvask 
på badeværelset?
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• Monter en S-vandlås, som er lugtfri og 
 selvrensende. Nem at montere.

• Vandlåsen er VA-godkendt. Købes i Silvan/
 Jem & Fix / størrer byggemarkeder.

• Vandlåsen produceres af Evolution Parts,
 som er kendt for NO. 1 vandlåsen til gulv-
 afl øbet, som også er selvrensende og lugtfri.Evolutionparts

Oensvej 7, Hatting
8700 Horsens
Tlf. 27 83 07 83


