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POLITIKGYMNASTIK FRIVILLIG

Hatting er en Mellemby
Foreninger efterlyser hjælpende hænder og gode idéer for at opretholde liv i byen



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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Bøje kran- og maskintransport A/S v/ Thomas Bøje
Tlf.: +45 25 222 666 

www.boje-maskintransport.dk • Email: thomas.boje@stofanet.dk

• Flytning af  
fabriksmaskiner

• Flytning af tanke og både 
• Bakseopgaver

• Flytning af sommerhuse, 
pavillioner ect.

• Alle former for  
kranopgaver
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Næste nummer 

HattingBladet udkommer næste 
gang i slutningen af August 

2016. Deadline for indlevering 
af stof til næste nummer 
er søndag 31. juli 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 

31.07.16 
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: Anni Østergaard Clausen
Hattingbladets redaktionsgruppe

For noget tid siden var det i medierne 
fremme, at Horsens Kommune, målt på 
befolkningstilvækst, er den hurtigst vok-
sende kommune i Jylland. Analysen, der 
dannede baggrund for historien, viste 
samtidig at kommunen kan bryste sig af, 
at dens fraflyttede bysbørn vender hjem 
igen. De unge Horsens-borgere flytter i 
stor stil tilbage til hjemkommunen, når 
de efter endt studietid (eller måske et par 
fjumreår?) skal etablere fast bolig og stifte 
familie. Det er da et succeskriterie, der vil 
noget. Ligesom tilbagevendende gæster 
på en restaurant altid vil være at betragte 
som en succes, må en kommunes succes-
rate jo i allerhøjeste kunne måles på dem, 
der vender tilbage. Så må der jo være 
noget om det. Man kan selvfølgelig altid 
sige, at de jo bare kunne være blevet i det 
hele taget. Hvis kommunen byder på så 
mange muligheder, hvorfor tager de så 
overhovedet afsted? Men der er vi måske 
alligevel nogle, der er enige om, at det 
kan være fornuftigt nok at stikke snuden 
lidt uden for kommunens grænser og 
drage sine egne erfaringer. På den måde 
kommer man beriget tilbage. Det samme 

gælder de øvrige tilflyttere til kommu-
nen, som udover deres egne nye input 
også beriger vores lokalområde med 
øget investeringslyst og i sidste ende øget 
velfærd (har jeg i hvert fald hørt).

Her i Hatting oplever jeg selv byen 
som en berigende sammensætning af 
såvel tilflyttere, tilbageflyttere og ”oprin-
delige” borgere. Min påstand har intet 
statistisk belæg overhovedet, men fra 
min næsetip ser jeg et kernesundt lokal-
område, hvor vi hjælper hinanden. Kom-
binationen af stabilitet og tilflytning af 
nye kræfter er alt sammen det, der holder 
en by i gang. I kraft af de nye kvarterer 
i Torsted og skolesammenlægningen 
bliver Hatting i højere grad en del af Hor-
sens og Horsens bliver en del af Hatting. 
Vores lille navle udvider sig, udvikler 
sig og vi kan ikke gøre andet end at følge 
med. Jeg ser nu heller ingen farer, for 
uanset hvad tror jeg på, at sammenholdet 
bevares. Vi kan med rette være stolte af 
vores eget mini-Horsens.

Den tidligere nævnte analyse af de 
horsensianske bysbørn dækkede i øvrigt 
den fantastiske årgang 1981. Ja, jeg fyl-
der 35 i år. Ja, jeg er en af de hjemvendte 
Horsens-borgere. Og ja, jeg er en glad 
Hatting-tilflytter. 

Unge vender tilbage til rødderne
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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

Hyldemarken 3
8700 Horsens 60 64 05 60

·Indendørsmaling
·Tapetsering
·Udendørsmaling

www.tfskov.dk

Af: Kirsten & Arne Jørgensen
Peter Dans Vej, Hatting

Hatting har skole, som nu er Østerhåb skole, børnehave, der 
er vores Superbrugs, der er mange store og små virksomhe-
der, Idrætshallen, Hattingcentret m.m., men som by er det 
en gennemgangsby, hvor mange heldigvis stopper op for at 
handle i vores Superbrugs.

Der er solgt mange byggegrunde her, og nye borgere er 
kommet til. Der er stadig ledige byggegrunde. De huse, der 
bliver sat til salg bliver hurtigt solgt.

Vi er tæt på Horsens, men kig på vores by (Hatting). Der 
må da kunne gøres noget ved den. Det kan jo kaldes byforny-
else. Det kan ikke hjælpe, at vi sidder på vores flade og siger, 
nogen må gøre noget, for det gør de ikke, for de forventer 
også, at nogen gør noget. Sådan går det år efter år, uden at 
nogen gør noget.

Vi foreslår, at borgerforeningen indkalder til borgermøde/

forslagsdag i forsamlingshuset en lørdag fra f.eks. kl. 9 – kl. 
15., hvor der i grupper kan tegnes og skrives forslag/ideer. 
Herefter kan der nedsættes en arbejdsgruppe, som så gen-
nemarbejder alle forslag/ideer, der er fremkommet, store som 
små. Til sidst fremlægges alle forslag /ideer i forsamlingshu-
set, hvor der tages stilling til hvilken rækkefølge forslag/ideer 
skal prioriteres.

F.eks.: flagallé, renovering af gadekær, flagstænger ved 
byskiltene, forårsløg ved byskilte eller andre steder i byen, 
legeredskaber i byparken, der må være mange flere ideer?

Finansieringforslag kunne være: fonde, kommunen, EU, 
pengeinstitutter, firmaer, gavmilde borgere.

Hatting byfornyelse eller soveby???



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

6.30

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

v. Ruth Christensen
Smedebakken 6, Hatting • 8700 Horsens

DAGLIG RENGØRING
HOVEDRENGØRING

FLYTTERENGØRING
GAVEKORT UDSTEDES
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Hjemmeside

Hatting kirke har fået en hjemmeside og er samtidig at finde 
på facebook. Se mere på www.hattingkirke.dk eller søg på 
Hatting Kirke på facebook

Menighedsrådsvalg 2016
Går du med en drøm om en plads i menighedsrådet, så bliver 
der mulighed for det til efteråret. Den 13. sept. vil der blive 
afholdt orienterings- og opstillingsmøde, så brug sommeren 
til at overveje om det er noget for dig.
Der vil i næste nr. af Hattingbladet komme nærmere informa-
tion om tid og sted for orienterings- og opstillingsmødet.

Mødrecafé og legestue
Mød op og vær med, til et par timers hyggeligt samvær med 
andre mødre og deres børn.
Det foregår i konfirmandstuen den sidste onsdag i hver må-
ned kl. 10 – 13.00 
Vi holder dog sommerferie i juli. 
Over sommeren mødes vi onsdag den 24. juni & onsdag den 
26. august. 
Kontaktperson: Anne-Mette Holst Würtz tlf: 61 38 21 81

Nyt fra kirken

Gudstjenesteliste 

Maj
Søndag 29. kl. 19.00
1. s. e. trin

Juni
Søndag 5. kl. 9.30
2. s. e. trin  
Søndag 12. kl. 9.30
3. s. e. trin  
Søndag 19. kl. 9.30
4. s. e. trin 
Kirkekaffe efterfølgende 
Tirsdag 21. kl. 13.30 
Gudstjeneste 
Hatting Centret
Søndag 26. kl. 19.00 
4. s. e. trin 
v/ ABA

Juli
Søndag 3.
Ingen gudstjeneste i 
Hatting. Gudstjeneste 
i Østerhåb kl. 11.00
Søndag 10. kl. 9.30
7. s. e. trin 
v/ ABB
Søndag 17.
Ingen gudstjeneste i 
Hatting. Gudstjeneste 
i Østerhåb kl. 11.00
Søndag 24. kl. 9.30
9. s. e. trin  
Søndag 31. kl. 19.00
10. s. e. trin 

August 
Søndag 7. kl. 9.30
11. s. e. trin 
v/ ABA
Søndag 14. kl. 9.30
12. s. e. trin 
Kirkekaffe efterfølgende 
Tirsdag 16. kl. 13.30
Gudstjeneste 
Hatting Centret
Søndag 21. kl. 9.30
13. s. e. trin  
Søndag 28. kl. 19.00
14. s. e. trin 

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  

Sved for en sag!

Motionsløbet ”Sved for en sag” finder i år sted tirsdag den 23. 
august kl. 18.30  
Vi mødes i præstegården, hvor der inden start er fælles op-
varmning. 
Derefter står det frit om man vil gå, løbe eller cykle én af 6 
forskellige ruter som varierer i længde fra 3,5 km til 17 km. 
For børn på 12 år og derunder er der en særlig ”præmierute” 
på 5 km. Her løber eller cykler man på tid, og den som kom-
mer først i mål får en præmie. 
Startgebyr er 50 kr. for voksne og 20 kr. for børn. 
Sved for en sag støtter i år Kirkens Korshær.
Kirkens Korshær er en hjælpeorganisation, der hjælper sam-
fundets udstødte grupper. 
Organisationen driver herberger, forsorgshjem og varmestuer, 
hvor man kan købe en portion mad billigt, få et varmt bad og 
noget rent tøj.

Hatting Kirkes personale

Sognepræst
Anna Sofie Orheim Andersen 
Præstegården, Oensvej 1, Hatting,  
8700 Horsens, T: 75 65 31 05 - asa@km.dk

Kontortid i Hatting Præstegård:
Tirsdage fra 10-11, torsdage fra 17-18

    Ferie og frihed
Anna Sofie Andersen holder ferie fra 
den 25. juni til og med den 17. juli og 
igen fra den 1. -7. august. 
Ved sognepræstens ferie og fridage 
passes embedet af præsterne i 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
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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 !

Moderne 
kursusfaciliteter
i naturskønne
omgivelser

Bygholm
Landbrugsskole & Kursuscenter

Tlf. 75621799     bygholm.dk

Nyt fra kirken
Menighedsrådet

Menighedsrådmøder
Tirsdag den 21. juni
Tirsdag den 16. august
Møderne er alle offentlige, afholdes 
i konfirmandstuen i præstegården og 
begynder kl. 19.00 

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

Er du frivillig i Hatting?
Menighedsrådet planlægger i samarbejde med 
foreninger, spejdere og andre interessegrupper 
en sammenkomst for ulønnede medhjælpere 

den 17. september fra kl. 16.00 til 22.00.
Personlig invitation følger.

På vegne af udvalget : Erhardt Nielsen 
(formand for menighedsrådet)

Vi glæder os til det grønne græs i Præsteengen. Foto: Peter Rabjerg
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Lokal, ung og klar til Byrådet i 2017

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

Private og Industriområder

Fræsning Græssåning

Borgere i Hatting vil til næste kommunalvalg kunne sætte 
krydset ved en helt ung, lokal politiker, der netop har 
meldt ud, at han stiller op for Det Konservative Folkeparti, 
blot 18 år gammel.

Thomas Højgaard er Horsensborger af hele sit hjerte og har 
et stort engagement i det der foregår i Horsens. Han er født 
i 1998 på Horsens Sygehus. I år 2000 flyttede han med sin 
familie til Vamdrup, syd for Kolding og i 2011 flyttede han 
igen tilbage til Hatting. Han startede hurtigt på Hattingskolen, 
fulgte med på Torstedskolen og sluttede på Sct. Ibs Skole, hvor 
han dimitterede i juni 2014. Efter 9. klasse tog Thomas et år på 
Hellebjerg Idrætsefterskole i 10. klasse og er i øjeblikket elev 
på Learnmark Gymnasium, hvor han er i gang med at tage en 
højere handelseksamen på Psykologi- og markedsføringslin-
jen.

Thomas har igennem mere end ti år spillet badminton på 
højt plan først i Vamdrup og Hatting, så i Horsens og nu igen i 
Hatting, hvor han bl.a. fik en andenplads i double til julestæv-
net. Thomas Højgaard bor på Klerkevænget i Hatting med 
sine to søstre Stine og Maria og forældrene Tina og Kaj. 

Erfaren, trods alderen
I lidt over fire år har Thomas været politisk aktiv. Det star-

tede i 2012, hvor han på vegne af elevrådet på Sct. Ibs Skole 
skulle repræsentere skolen i Horsens Børne- Ungebyråd. ”Jeg 
blev bidt af arbejdet og stillede derfor endnu engang op året 
efter, hvor jeg også blev valgt som Børne- Ungeborgmester.” 

Han var i 2013 med til at udforme og præsentere ungepo-
litikken for Horsens Byråd, hvorefter den blev vedtaget. Han 
har været med til at nedsætte Ungerådet Horsens, hvor han i 
dag sidder som bestyrelsesmedlem. 

I oktober 2015 stod han i spidsen for at kickstarte Horsens 
Konservativ Ungdom. På bare to en halv måned fik forenin-
gen 45 nye medlemmer og blev derved byens største politiske 
ungdomsparti. I januar 2016 blev han valgt som formand for 
foreningen og i marts 2016 blev han valgt som KU’s repræ-
sentant til partiets storkredsbestyrelse samt KU Østjyllands 
suppleant til Konservativ Ungdoms hovedbestyrelse. Thomas 
sidder desuden som medlem af den lokale vælgerforenings 
bestyrelse. “Jeg har længe interesseret mig for politik, og inden 
for det seneste år har det taget overhånd. Jeg vil i byrådet, så 
jeg kan ændre vilkårene til det bedre og have politisk indfly-
delse. Jeg ærgrer mig over nogle politikeres indstilling i byrå-
det og også derfor mener jeg bestemt, at jeg kan være med,” 
fortæller han.

Thomas engagerer sig, hvor han kan og hvor det giver 
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LÆRLING SØGES 
til start forår 2016

Jord · Kloak
Beton · Fundamenter

Belægning

KONTAKT:
Hans-Henrik Lauridsen 
på tlf. 26 30 80 90

STINE

mening. ”Jeg arbejder løbende tæt sammen med Horsens 
Kommune og har blandt andet arbejdet med midtbystrategi, 
byudvikling, ungepolitik, uddannelse og arbejdsmarked og 
jeg kan ikke få nok”.  

Tror på en plads!
Selvom Det Konservative Folkeparti på landsplan kun 

har 3,7% af stemmerne og kun et mandat i byrådet, så tror 
Thomas Højgaard alligevel på en plads. ”Jeg ser det faktisk 
ikke som et problem, at partiet på landsplan kun har 3,7% af 
stemmerne i øjeblikket. For det første, så tror jeg på, at der er 
nye tider på vej for partiet og så tror jeg, at mange til kommu-
nalvalget stemmer på en kandidat de føler repræsenterer dem. 
Jeg vil gerne repræsentere Hattingborgerne i byrådet og lægge 
op til, at man altid skal kunne kontakte mig, hvis man har 
noget på hjertet. Jeg vil ikke kun vælges fordi jeg er konserva-
tiv, jeg vil vælges fordi byens borgere tror på mig som person 
og mener jeg har den rigtige indstilling og personlighed til at 
repræsentere lige netop dem!”

Både familie og venner bakker op om Thomas, men den 
store opbakning er alligevel kommet bag på den lokale kandi-
dat. ”Da jeg offentliggjorde mit kandidatur var jeg klar på en 
masse kommentarer omkring min alder, men opbakningen er 
enorm fra alle sider og det havde jeg faktisk kun turde håbe 
på. Familie, venner, lokale fra Hatting, skolekammerater og 
andre i mit netværk har skrevet eller ringet til mig og ønsket 
mig held og lykke og garanteret deres stemme og opbakning.” 
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Nyt samarbejde i Hatting

Af: Peter Rabjerg

Pavillonen, som blev bygget, da der blev 
anlagt sansehave ved Hattingcentret i 
2010, har holdt flyttedag. Det har vist 
sig, at der var for langt om til sanseha-
ven og pavillonen, og at den derfor ikke 
blev brugt. Den nye placering ved ho-
vedindgangen til centret er mere oplagt, 
til at den kan bruges i det daglige.
Ved hjælp af løftegrej fra Hatting Kirke, 
lykkedes det at få det hele bugseret på plads igen, styk for styk.

Af: Grethe Laursen & Kirsten Wilkens
På Vegne af Hatting Centret, Hatting Y’s Mens Klub 
og Hatting Menighedsråd

Hatting Centret, Hatting Y’s Mens Klub 
og Hatting Menighedsråd er gået sam-
men i et nyt samarbejde om at arrangere 
foredrag med en kendt person. Formålet 
er at kunne tiltrække større navne til 
byen.
Tirsdag den 2. marts havde vi foredrag 
med fhv. Udenrigsminister, Miljømini-
ster, Kirkeminister og Kulturminister 
Per Stig Møller på Hatting Centret. 
Emnet var Kaj Munk. Per Stig har skre-
vet flere bøger om Kaj Munk, bla. med 
titlerne ”Kaj Munk ” og ”Aldrig skal 
Danmark dø”.
Det var en kæmpe succes, som vi håber 

på at gentage igen med andre fore-
dragsholdere. Der var fuldt hus med 90 
personer tilmeldt til foredraget. Samar-
bejdet på tværs var rigtig godt, og der 
var mange i gang, som sørgede for at det 
hele kørte på skinner. 

Centrets Pavillion flyttet

Spejderne har deres egen hjemmeside. 
Den hedder www.hattingspejderne.dk
Spejderne kan også findes på facebook, 
søg efter ’’KFUM Spejderne i Hatting’’

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)
Grethe Laursen (pastpræsident)
Peter Rabjerg (webmaster)
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Hver mandag 
Kl. 9.15
Linedance i cafeen v/ Diana Sørensen
Sidste gang inden ferien: 20/6 
Opstart efter ferien: 8/8 
Kl. 10.30
Gymnastik og sang i caféen v/ Ellen 
Bertelsen og Edith Eriksen
Sidste gang inden ferien: 27/6 
Opstart efter ferien: 15/8
Kl. 12.45 - 13.45
En tur på løbebåndet i motionslokalet 
med Erik Bjerring. 
Sidste gang inden ferien: 27/6 
Opstart efter ferien: 15/8
Kl. 12.45 - 14.30
Billard v/ Vagn Madsen
Sidste gang inden ferien: 27/6 
Opstart efter ferien: 1/8

Hver tirsdag 
Kl. 10.00 - 11.30
Fællessang m. Marie Bie ved klaveret
Sidste gang inden ferien: 28/6 
Opstart efter ferien: 2/8
Kl. 13.30 - 14.15
”Frisk motion” v/Rita Pedersen
Sidste gang inden ferien: 28/6 
Opstart efter ferien: 9/8

Hver onsdag  
Kl. 10.00 - 12.00
Træværkstedet er åbent v/ Børge Hansen
Sidste gang inden ferien: 29/6 
Opstart efter ferien: 3/8
Kl. 10.00 - 14.00
Håndarbejde. 
Sidste gang inden ferien: 29/6 
Opstart efter ferien: 3/8
Kl. 13.00 - 15.00
Kortspillet skibbo v/ Birgit Truslev i cafeen 
Kortholder holder IKKE ferie, så er der 
hver onsdag hele sommeren over
Kl. 13.00 - 15.00
Male/tegnehold v/ Gitta Nielsen 
Nyt efter sommerferien, opstart 3/8
Kl. 13.30 - 15.00
Petanque v/ Kristian Korsholm. 
Sidste gang inden ferien: 22/6 
Opstart efter ferien: 10/8
Kl. 15.00 - 16.30
Petanque v/ Jens Christensen
Sidste gang inden ferien: 22/6 
Opstart efter ferien: 10/8

Hver torsdag
Kl. 9.30 - 11.30 Den sidste 
torsdag i hver måned
Aktion Børnehjælp v/Edith 
Eriksen og Elin Engstrøm
Sidste gang inden ferien: 26/5 
Opstart efter ferien: 25/8
Kl. 10.00
Værkstedet er åbent, kom og 
vær kreativ med træ v/Kent
Sidste gang inden ferien: 30/6 
Opstart efter ferien: 4/8
Kl 10.00 - 11.00
En tur på løbebåndet i motionslokalet v/Erik 
Bjerring Sidste gang inden ferien: 30/6 
Opstart efter ferien: 4/8 
Kl. 10.15 - 11.30
Litteraturgruppe v/Bent 
Sidste gang inden ferien: 16/6 
Opstart efter ferien: 25/8
Kl. 13.30 - 15.30
Krolf v/ Helmer Jakobsen og Erik Jørgensen. 
Sidste gang inden ferien: 23/6 
Opstart efter ferien: 11/8

Hatting Centrets faste aktiviteter

Juni
Tirsdag d. 24 kl. 9.00 - ca 16.30
Blå tur til Løgballe Camping. Anker Olsen der har campingpladsen 
vil være der og stå for lidt musik og sang. Kl. 14.30 er 
der fælles kaffe. Der vil også være tid til en lille gåtur på 
Campingpladsen, hvis der er nogen der ønsker det.
Onsdag d. 8. kl. 13.30 – 15.30
Sommerudsalg ved Smartex
Søndag d. 12. kl. 09.00-13.30
Cafeen har søndagsåbent
Tirsdag d. 21. kl. 13.30
Gudstjeneste v/ Sognepræst
Anna Sofie Andersen
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i cafeen.
Tirsdag d. 21. kl. 19.00
Hatting Centrets midsommerfest. Opslag/program kommer senere.

Juli
Ingen arrangementer grundet sommerferie

August
Torsdag d. 11. kl. 13.00
Blå tur med Centerrådet. Pris 40 kr. inkl. Kaffe/kage og kørsel.
Søndag d. 14. kl. 09.00-13.30
Cafeen har søndagsåbent
Onsdag d. 17. kl. 10.30
Fernisering af malerier. 
Torsdag d. 25.  kl.14.00 – 16.00
Åbent hus på Hatting Centret
Kl.14.00-15.00 vil de fleste aktiviteter være i gang, så kom 
og få en snak med vejlederne på de forskellige hold.
Fra kl. 15.00-16.00 vil aktiviteten være vært ved kaffen, hvor der også 
er mulighed for at høre lidt mere om Hatting Centrets aktiviteter.

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
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Af: Lene Andreasen
 
Som lokal beboer i Hatting og aktiv i vores lokale idræts for-
ening oplever man ofte, at det er »Tordenskjolds soldater« der 
driver de enkelte afdelinger. Det er de samme mennesker vi 
ser i hallen gang på gang, og det er de samme vi ringer til, når 
vi mangler hænder i forskellige sammenhænge. 
Hvorfor er det egentlig blevet sådan? Sikkert fordi de aktive 
i HIF kender hinanden, og fordi vi hver især ved hvem der 
gerne giver en hånd med, når de kan. Vi er dog overbeviste 
om, at der findes rigtig mange flere beboere i Hatting og op-
land, som gerne vil give en hånd med - vi kender dem bare 
ikke endnu! 
Samtidig har vi oplevet at HIF lægger hal eller boldbaner til 
større arrangementer, hvor vi får masser af aktive mennesker 
og tilskuere på besøg, men hvor vi ikke har været i stand til 
at holde åbent for salg af mad og kioskvarer. Det synes vi er 
super ærgerligt - både for de mennesker der kommer og gerne 
vil købe noget - men også fordi det altid vil være en kærkom-
men mulighed for at tjene lidt penge til klubkassen. 
På den baggrund har vi i HIF regi gennem en længere periode 
puslet med ideen om at oprette et frivilligt team af hjælpere i 
HIF. Frivillige som ønsker at bidrage til lokalsamfundet når 
de har tid og overskud, men som ikke nødvendigvis ønsker at 
bestride en permanent post i forenings regi. 
Med udgangspunkt i den ide gik vi i starten af 2016 i luften 
med TEAM FRIVILLIG. Via HIF’s hjemmeside og sociale 
medier opfordrede vi nye frivillige til at melde sig på denne 
uforpligtende liste af frivillige vi kan trække på ved større 
arrangementer. Og heldigvis havde vi ret i vores antagelse: 
Der er rigtig mange mennesker i Hatting der gerne vil give en 
hånd med når det kniber!
Vi er i dag oppe på 38 aktive i Team Frivillig. Nogle er aktive 
sportsudøvere, andre er forældre til aktive børn i HIF. Nogle 
er tidligere aktive, og andre igen har tilmeldt hele familien -  
alle med et fælles  ønske om at give deres uforpligtende bidrag 
til vores lokalsamfund! Dette er vi super stolte af - selvom vi 
naturligvis gerne vil have endnu flere til at melde sig. 
Det eneste man forpligter sig til, når man tilmelder sig TEAM 
FRIVILLIG, er at modtage en mail med forespørgsel om hjælp 
en gang imellem - intet andet!
Kunne du også tænke dig at blive en del af TEAM FRIVIL-
LIG? Så tager vi gerne imod en hjælpende hånd. 
Tilmeld dig via linket på www.hattingif.dk, eller send en mail 
til lenelea@hotmail.com. Har du spørgsmål til TEAM FRIVIL-
LIG er du ligeledes velkommen til at kontakte ovenstående 
mailadresse. 

TEAM FRIVILLIG
en hjælpende hånd på den uforpligtende måde...
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Søndag, 29. maj 
19:00 Gudstjeneste 
 
Mandag, 30. maj 
19:00 Gåtur: Skærven i 
Løsning. - Mødestedet er 
Haremarksvej 38, 8723 
Løsning 
 
Søndag, 5. juni 
09:30 Gudstjeneste 
 
Mandag, 6. juni 
19:00 Gåtur: Hotel Opus 
 
Tirsdag, 7. juni 
13:00 Blå tur til Løgballe 
Camping 
 
Søndag, 12. juni 
09:00 Cafeen har 
søndagsåbent 
09:30 Gudstjeneste 
 
Mandag, 13. juni 
19:00 Gåtur: Nørrestrand 
ved Vandrehjemmet 
 
Søndag, 19. juni 
09:30 Gudstjeneste 
 
Mandag, 20. juni 
19:00 Gåtur: Uldum Kær, 
Parkering ved fugletårnet 
 
Tirsdag, 21. juni 
13:30 Gudstjeneste v/ 
Anna Sofie Andersen 
21:00 Centrets 
midsommerfest 
 
Søndag, 26. juni 
19:00 Gudstjeneste 
 
Mandag, 27. juni 
19:00 Gåtur: Vest siden af 
Bygholm Sø mod Kørup 

Søndag, 3. juli 
11:00 Ingen tjeneste i 
Hatting - Gudstjeneste i 
Østerhåb Kirke 
 
Søndag, 10. juli 
09:30 Gudstjeneste 
 
Søndag, 17. juli 
11:00 Ingen tjeneste i 
Hatting - Gudstjeneste i 
Østerhåb Kirke 
 
Søndag, 24. juli 
09:30 Gudstjeneste 
 
Mandag, 25. juli 
19:00 Gåtur: 
Elmegårdsvej 11. Dyngby 
Strand 
 
Søndag, 31. juli 
19:00 Gudstjeneste 
 
Mandag, 1. august 
19:00 Gåtur: Ulvedalen, 
Silkeborgvej 37 
 
Søndag, 7. august 
09:30 Gudstjeneste 
 
Mandag, 8. august 
19:00 Gåtur: Naturstien 
fra Lund mod Lundum 
 
Torsdag, 11. august 
13:00 Blå tur med 
Centerrådet  
 
Søndag, 14. august 
09:00 Cafeen har 
søndagsåbent 
09:30 Gudstjeneste 
 
Mandag, 15. august 
19:00 Gåtur: Egebjerg 
Vandværks Sø 

Tirsdag, 16. august 
13:30 Gudstjeneste v/ 
Anna Sofie Andersen 
 
Onsdag, 17. august 
10:30 Fernisering af 
Malerier 
 
Søndag, 21. august 
09:30 Gudstjeneste 
 
Mandag, 22. august 
19:00 Gåtur: Boller Slot 
 
Tirsdag, 23. august 
18:30 Sved for en sag 
 
Torsdag, 25. august 
14:00 Åbent hus på 
Hatting Centret 
 
Søndag, 28. august 
19:00 Gudstjeneste 
 
Mandag, 29. august 
19:00 Gåtur: 
Åbjergskovvej, indkørsel 
fra Schüttesvej, 
Parkeringsplads til højre 
 
Mandag, 5. september 
19:00 Gåtur: Bygholm 
Park 
 
Onsdag, 28. september 
17:00 Fællesspisning i 
Forsamlingshuset 

K
lip ud og hæ

ng på køleskabet 

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

 
 

Kalender for aktiviteter i Hatting 
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Hatting Idrætsforening

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Håndbold
Bjarne Skjøtt Sørensen
Tlf: 76 43 46 60
bjarne.skjott@hotmail.com

Tennis
Arne Ballegaard / Boris Tirsvad
Tlf: 60 15 26 57 / 21 75 58 75
arne@balles-bilvask.dk 
klerkevanget22@gmail.com

Hatting IF

Af: Mona Møgelvang
Formand Hatting IF

D. 15.03.16 afholdt vi generalforsamling i HIF. 
Der var flere fremmødte end normalt, og det 
var rigtig dejligt at se interessen for HIF.
Formændene fra de enkelte afdelinger fortalte 
om året der gik. Endvidere blev regnskabet 
gennemgået, og heldigvis går det fint for HIF. 
Vi har et voksende antal medlemmer og prø-
ver på bedst mulige vis at leve op til de krav, 
som Hatting borgerne stiller til os – men vi vil 
gerne være endnu bedre, så har du et forslag 
til os, så send det på mail til hifhatting@gmail.
com
Hvert år kårer vi årets leder. Dette er en lysen-
de stjerne blandt alle de andre stjerner, som er 
med til at få HIF til at være en velfungerende 
forening. I år faldt valget på Bjarne Skjøtt Sø-
rensen, som er formand for håndbold. Indstil-
lingen kan læses andet steds i bladet.

Fra de folkevalgte var Mona Luxhøj Mø-
gelvang og Kaj Hüttel på valg, og blev gen-
valgt. 
Alle formænd for de enkelte afdelinger blev 
godkendt.
Vores revisorer gennem mange mange år øn-
skede ikke at fortsætte som revisorer. Derfor 
en kæmpestor tak til Lars Dencker, Carsten 
Frederiksen og Finn Hornhave Jørgensen for 
at have været vores revisorteam i så mange 
år. Det lykkedes os at finde 3 nye til at besætte 
posterne: Gert Christiansen, Ruth Christensen 
og som suppleant Anita Madsen. Vi glæder 
os til samarbejdet.
Et punkt på dagsordenen var ændring af 
regnskabsåret, og det blev efter lang tids dis-
kussion vedtaget, så regnskabsåret for HIF 
er 01.07 til 30.06. En af de vigtigste årsager til 
dette er, at vores regnskabsår så følger sæso-
nen.

Generalforsamling 2016

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

Fredag d. 18.03.16 var der øl-smagning i 
Klubhuset. Vært denne aften var Flemming 
Langkjær-Schuldt, som har været øl-entusiast 
i mere end 10 år og er tidligere dansk mester i 
blindsmagning.

Øl-smagning i Klubhuset, Hatting Hallen

www.amalielund.dk

Vi fik lov til at smage øl med alle mulige og 
umulige smage og Flemming fortalte små 
anekdoter om brygning af øl og om ølstuer 
og andre beværtninger fra forskellige steder i 
verden.
Aktivitetsudvalget havde en hyggelig aften, 
og det håber vi også, de fremmødte havde.
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Hatting IF

VINDUER
- din online vinduesmester

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

Håndboldafdelingen indstiller hermed Bjarne Sørensen til 
årets idrætsleder.

Bjarne er i de senere år blevet en stor del af håndboldafdelin-
gen i HIF. Bjarne påtager sig flere og flere arbejdsopgaver og 
udfører dem på bedste vis. 

Bjarne har påtaget sig ansvaret som formand i afdelingen 
med hvad dermed følger af arbejdsopgaver og beslutninger. 
Han er altid klar ved telefonen, hvis der er behov for en afkla-
ring i en fart. Han er både lyttende og deltagende, hvis der er 
problematikker der skal klares. Samtidig har han tillid til de 
andre ledere i afdelingen, som har et stort råderum, hvis bare 
det er inden for afdelingens normer.

Bjarne er også træner med stort engagement og går til opga-
ven med ildhu og glæde ved at se udviklingen af den enkelte 
spiller. 

Bjarne er også en del af Klubben, som står for salg af div. 
kioskprodukter i hallen til hjemmestævner af forskellig art. 
Her har Bjarne også involveret sin dejlige familie, som ofte er 

Årets leder i Hatting IF

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 !

med i hallen og giver en hånd med eller bager kage til salg i 
kiosken. 

Alt i alt har Bjarnes arbejdsomhed og ildhu en stor del af 
skylden for at Håndboldafdelingen og Klubben kører rigtig 
godt. Derfor skal han være Årets Idrætsleder. 

Indstillet af Håndboldafdelingen.
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Af: Hanne Frederiksen
Formand Gymnastikafdelingen

Så er foråret endelig kommet, og det har ladet vente på sig. 
Forår betyder i gymnastikafdelingen:  afslutning på sæsonen 
med gymnastikopvisningen, tilbageblik og forberedelse til 
næste sæson. 
Søndag d. 6. marts drog 5 af vores børne- og juniorhold til 
DGI Huset i Vejle, til forårsopvisning. Opvisningen blev af-
holdt i den nye store hal: Spektrum. For alle vores hold, var 
det en stor oplevelse, at stå i den store hal. Det kunne for no-
gen virke en smule skræmmende med det store gulv og med 
de mange tilskuere, men alle vores hold gjorde det super flot. 
Et par af vores hold kom endda i TV SYD. Vi havde alle en 
skøn dag i Vejle og det var skønt, at så mange forældre valgte 
at tilbringe dagen sammen med os og klappe af vores hold.
Selv om det var en stor oplevelse i Spektrum, er der nu intet 
som opvisningen på hjemmebane, og den blev afholdt søndag 
d. 13. marts. Igen i år var der stor opbakning og hallen var 
fyldt til bristepunktet. Opvisningen blev skudt i gang med 
faneindmarch og efterfølgende 9 hold som fyldte gulvet godt 
ud. Efter fællessang lavede vores hjælpeinstruktører en fælles 
opvarmning inden de første hold gik på gulvet.  Efter at alle 
vores hold havde været på gulvet, leverede DGI Junior Nord, 
som vi i år havde besøg af, en super opvisning. Jeg er sikker 
på, at flere fik mod på at dyrke endnu mere gymnastik og 
spring – så hold øje med DGI´s hjemmeside for oplysninger 
omkring deres næste sæson.
Jeg skal igen huske at takke alle de frivillige, som har hjulpet 
med at få alle vores redskaber fra gymnastiksalen til hallen 
ikke mindre end to gange. Det er et slid og slæb, og vi kunne 
ikke gøre det uden den store hjælp. Også en stor tak til de fyre 
som hjalp os med at slæbe redskaberne frem og tilbage på 

gulvet til vores opvisning i hallen.
Vi har netop nu travlt med at forberede sæsonen, som starter 
op til september, og jeg kan allerede nu sige, at der kommer 
mindst ét nyt hold på planen, nemlig et Ninja/Parkour hold 
for drenge som har lyst til at prøve kræfter med elementer 
fra kampsport og springe rundt på forskellige forhindringer. 
Det er et stort puslespil at få det hele til at gå op med tider og 
instruktører, men hold øje med vores Facebook side og ikke 
mindst HIF´s hjemmeside, her vil vi lægge vores program ud.
Til slut har jeg lyst til at sige, hvor fantastisk det er at være 
vidne til det store fælleskab, vi oplever i afdelingen. Det er 
dejligt at se både store og små være sammen om gymnastik-
ken – men det er jo ikke blot i gymnastikafdelingen vi oplever 
sammenhold på tværs af alder og køn – det ved jeg helt sik-
kert, at de andre afdelinger i HIF også kan genkende, og det er 
det, som gør det hele værd: at være frivillig i en forening i en 
skøn by som Hatting. Så til alle Jer som har børn og unge men-
nesker i de forskellige afdelinger: I kan være stolte! 
Jeg ønsker Jer alle en dejlig sommer.

Tilbageblik fra Gymnastik
Gymnastik
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Folkedans

Af: Willy Severin
Kasserer

Fredag den 12. februar havde vi 40 års jubilæums legestue på 
Torsted Skolen Danseleder var Mie Nielsen fra Åbyhøj - og 
musikken blev leveret af Jelling Spillemandslaug med 9 spille-
mænd - og i alt 86 dansere. Vi havde en rigtig god og fin aften.
Lørdag den 2. april sluttede vi vores 40 års sæson på Hatting 
Skolen, med en middag bestående af helstegt pattegris og 
kalvesteg med tilbehør + dessert og kaffe/te. I alt 50 personer 
mødte op til festen. Vi blev alle mætte og fik en rigtig god og 
fin fest.
Hver mandag kl. 19 har vi gåture. Jf. programmet, der også 
ligger på HIF’s hjemmeside. Startstedet er forskelligt fra gang 
til gang. Alle er meget velkomne til at møde op til gåturen, 
der er helt gratis.
Vi afholder også sommerfolkedans, se program i Hatingbla-
det februar 2016 nr. 1 
Den 10.-15. juli tager 53 personer på ”turist-tur” til Rhinen, 
indkvartering i Køln og Rüdesheim.

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

Arrangør: Hatting IF Folkedansere
Vi mødes alle mandage kl. 19.00
Efter gåturen ca. kl. 20.00 finder vi en god egnet plads til at 
drikke vores medbragte kaffe

Mød op - turene er gratis - alle er meget velkomne
• 30/05  Skærven i Løsning. - Mødestedet er Haremarksvej 38, 

8723 Løsning
• 06/06  Hotel Opus
• 13/06  Nørrestrand ved Vandrehjemmet
• 22/06  Uldum Kær - Parkering ved fugletårnet
• 27/06  Vest siden af Bygholm Sø mod Kørup

Sommerferie

• 25/07  Elmegårdsvej 11. – Dyngby Strand
• 01/08  Ulvedalen, Silkeborgvej 37
• 08/08  Naturstien fra Lund mod Lundum
• 15/08  Egebjerg Vandværks Sø
• 22/08  Boller Slot
• 29/08  Åbjergskovvej - indkørsel fra Schüttesvej 

Parkeringsplads til højre
• 05/09  Bygholm park 

Ny dansesæson starter mandag den 12/09 i Hatting Forsam-
lingshus kl. 19.30 til 21.45. Det er for enlige og par - nybegyn-
dere og øvede. Nye dansere må prøve 3 gange gratis

Gåture i 2016

Håndbold

Af: Charlotte og Didde

U10 pigerne har haft en helt fantastisk håndboldsæson!
Vi har haft 14 fantastiske piger til håndbold. De har spillet 
noget super godt håndbold: de vandt c-rækken, fik en flot 2. 
plads i b-rækken, de fik en flot bronze medalje i Fredericia og 
de afsluttede med en flot 3. plads i Flensborg. Rigtig flot sæson 
for u 10 pigerne.
Der har været en super god stemning. Pigerne har haft et godt 
sammenhold og alle har deltaget aktivt til træning. 
Tusinde tak for en fantastisk sæson. Også stor tak til de for-
ældre der har bidraget med mad og drikkelse, flotte kager, 
tøjvask og kørsel!
Tak for lån af jeres fantastiske piger! Vi håber at se rigtig man-
ge til næste sæson.

U10 Pigerne
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Af: Bjarne Skjøtt Sørensen
Formand Håndbold

Til den kommende sæson søger Håndboldafdelingen:
Trænere til U6 (årgang 2010 – 2011)

Har du lidt kendskab til håndbold og har lyst til at træne de 
yngste i Hatting IF. Så mangler vi nogle trænere til U6. Du 
behøver ikke at være håndbold ekspert for at træne U6. Det 
vigtigste er, at du har lysten til at træne de yngste. Hvis du 
ønsker det, er der mulighed for deltagelse i trænerkurser.

Der vil være træningstid én gang om ugen. Vi håber, at det 
kan blive om onsdagen kl.16-17. Der vil være deltagelse i nog-
le stævner i løbet af sæsonen. Vi skal have fun-det to voksne 
trænere, som vil have ansvaret for U6, og disse vil blive sup-
pleret med yngre hjælpetrænere.

Kontakt: Bjarne Skjøtt Sørensen (mail: bjarne.skjott@hot-
mail.com eller mobil: 76434660)

Trænere til U6 og hjælp til U8 søges for sæson 2016/17
Håndbold

Af: Arendse & Louise
Mødre til to U8 håndboldbørn

Så har en stor flok ivrige og glade Hatting U8 håndboldbørn 
været til stævne med overnatning i Brande. Og sikken en tur! 
Med masser af energi, gejst, samspil, mål og sjov – og skønne 
børn og støttende trænere, hjælpetrænere og forældre. Vi 
vandt og vi tabte - og vi var alle (børn som voksne) rigtig godt 
trætte ved stævnets afslutning. Trætte på den gode måde – og 
lidt ’speedet’ af både sukker, kampgejst og følelsen af sam-
menhold i Hatting IF. 

Allerede på bilturen mod Brande var forventningerne hos 
børnene høje. Nogle var mest spændte på kampene; ville vi 
nu møde hold på samme niveau som os, eller ville vi møde 
nogen, der ville ’mule’ os? Vi vidste jo fra vinterens kampe i 
diverse haller, at der er mange stærke hold rundt om i Midt-
jylland. Andre børn glædede sig mest til at skulle overnatte 
sammen med alle de andre på madrasser på en skole. Det ER 
stort – og også lidt udfordrende – at skulle sove ’ude’!

Stævnets start fredag aften bød på seje udfordringer – både 
kampmæssigt, mentalt og fysisk. Og der blev kæmpet med 
højt humør – også i forhold til at holde sig frisk, energisk og 
vågen til langt over almindelig sengetid og træthedstærskel 
sådan en fredag aften, efter en lang uge i skolen. Sukker blev 
en nødvendighed for mange sidst på aftenen. Til sidst supple-
ret med kærlige forældrerammer og omsorg, før der blev ro.

Lørdagen var en fest uden lige og en lille ’udholdenheds-
prøve’ – med fælles spisning til morgenmad og frokost, mas-
ser af kampe, ’heppen’ på tværs af Hattings 4 hold, lege og 
tumlen rundt sammen med hinanden. Og mange forældre 
valgte at støde til og heppe med på vores seje håndboldbørn 
og støtte dem i, at det ikke kun handler om at score og vinde. 
Børnene øvede sig i ægte samspil og i at spille hinanden gode. 
De trænede sig selv og hinanden i at støtte, trøste og hjælpe 
hinanden. De kæmpede som hold – og var vildt stolte, da de 
som afslutning skulle løbe ind og hyldes med klapsalver fra 
en fyldt sal, hvor de hver modtog en flot medalje og en T-
shirt. De 5 ord på T-shirten (skrevet på fingrene i en vinkende, 
smilende hånd) siger alt om, hvad stævnet gik ud på: sjov – 
engagement – fairplay – respekt – holdspil. DET fik børnene 
afprøvet og trænet for fuld skrald – med et stærkt team af træ-
nere og hjælpetrænere (TAK for alt dét I gør for vores børn!!), 
forældre og ildsjæle. Det var en oplevelse for børn og voksne.

Trænerhjælp til U8 (årgang 2008-2009)

Vi har to erfarne trænere på plads til U8 i den kommende 
sæson – Helene Nygaard og Mai-Britt Thyrring, men vi øn-
sker flere voksne til at varetage denne aldersgruppe, som de 
seneste år har oplevet en stor vækst i antallet af spillere. Du 
behøver ikke at være håndbold ekspert eller at have meget 
trænererfaring for at hjælpe til med træningen.

Der vil være træningstid én gang om ugen. Det er planen, 
at det bliver om tirsdagen 

kl. 16-17. Der vil være deltagelse i nogle stævner i løbet af 
sæsonen. Hvis du ønsker det, er der også mulighed for delta-
gelse i trænerkurser.

Så har du lidt kendskab til håndbold og har lyst til at træne 
U8’erne så kontakt Bjarne Skjøtt Sørensen (mail: bjarne.skjott@
hotmail.com eller mobil: 76434660)

Glade U8 håndboldbørn til overnatningsstævne i Brande
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Håndbold

Af: Amalie Riber Poulsen, Henning Rasmussen & Allan Riber 
Poulsen
Trænerne på U12 holdet

Vores sæson med U12 pigerne startede med sommertræning 
i maj måned 2015. Spiller fremmødet varierede fra 5-7 spillere, 
så det var nogle bekymrede trænere der tog på sommerferie, 
uden nogen vished for om der overhovedet var spillere nok til 
et U12 pige hold i Hatting IF i sæsonen.

Da vi mødtes efter sommerferien, dukkede der heldigvis 
ret hurtigt flere spillere op, og snart stod vi med en trup på 11 
spillere, og med udsigt til at få en spiller mere med når fod-
bold sæsonen nærmede sig sin afslutning.

Efter at have brugt opstarten på at få rystet truppen med 
fem 2. års spillere og syv 1. års spillere sammen, stod vi over 
for den første spillemæssige udfordring: for-turnering i Lind-
ved og Søvind, hvor vi tilmeldte holdet i B-rækken, med me-
get svingende resultater til følge. Ind imellem de to for-turne-
ringer spillede vi Skovby Cup i Galten, hvor vi for alvor ramte 
bunden spille- og resultat mæssigt. Beslutningen skulle heref-
ter tages: tilmelding i B-rækken som vi på dette tidspunkt var 
usikre på om vi havde niveau til, eller i C-rækken som vi med 
de 2. års spillere vi havde i truppen følte os for gode til. Valget 
faldt heldigvis på B-rækken.

Efteråret blev præget af en enestående trænings indsats fra 
pigerne, med tæt på 100% deltagelse i træningerne, og som 
efteråret skred frem blev sammenholdet blandt pigerne stær-
kere og stærkere, og med det kom også store fremskridt på 
det spillemæssige plan. Resultatet stod direkte at aflæse i pulje 
stillingen: ét nederlag (med et stærkt afbudsramt mandskab), 
én uafgjort og otte sejre blev det spillemæssige udbytte af 
efterårs turneringen, og 1. pladsen i B-rækken var en realitet, 
med oprykning til A-rækken i foråret som følge. Vores piger 
var dermed klar til at spille U12 A-række (det næst højeste 
niveau vi kunne opnå) som det første hold nogensinde i Hat-
ting IF !!

Pausen omkring jul og nytår blev brugt til at deltage i DGI´s 
juleturnering i Forum Horsens hvor formen blev holdt vedlige 
op til de spændende udfordringer i A-rækken i foråret.

At spille foråret i A-rækken blev for spillerne en kulmina-
tion på en sæson hvor alle individuelt har rykket sig kolossalt, 
og hvor holdet sammen har taget kæmpe skridt. Sæsonen 
slutter med 6 sejre, 1 uafgjort og 3 nederlag og en samlet 3. 
plads i A-rækken. Et resultat man under ingen omstændighe-
der kunne have forventet inden sæsonen, og slet ikke efter den 
lidt svingende opstart på sæsonen. Hele truppen har udvist en 
ekstrem stor trænings iver og vilje, samt stor gejst og lyst til at 

spille håndbold, såvel til træning som til kampene.
I den første weekend i April var hele truppen til Flensborg 

Cup. Efter 3 sejre i vores pulje lørdag og sejr i den sidste pulje-
kamp søndag morgen, var vi klar til at spille kvartfinale. Den 
blev ligeledes vundet i overlegen stil. Desværre magede lod-
trækningen det sådan, at vi i semifinalen skulle møde Team 
Favrskov, et AA-række mandskab, der i parentes bemærket 
vandt deres AA-række !! Pigerne gjorde hvad de kunne og 
ydede en god indsats, men modstanden var for stærk, og 
eventyret sluttede lige inden det der kunne have været kronen 
på værket på en stor sæson, nemlig deltagelse i A-finalerne i 
den store hal i Flensborg, hvilket pigerne havde fortjent, men 
desværre kom der et AA-hold på tværs.

Efter det sidste trænings pas i sæsonen havde træner team-
et lovet hygge i klubhuset med pommes, pølser og sodavand. 
Alle spillere på holdet fik i løbet af aftenen lov til at holde en 
lille tale efter eget valg, og træner teamet gav også hele holdet 
samlet, samt alle spillerne individuelt et ord med på vejen.

I denne forbindelse blev kåringen 
af årets spiller også offentlig gjort, og 
valget faldt efter enstemmig afgørelse 
blandt træner teamet på Johanne Kai. 
Valget kunne være faldet på enhver af 
de øvrige 11 spillere, men Johanne blev 
bl.a. valgt pga en fortræffelig trænings 
flid, godt kammerat skab og en stor 
spillemæssig udvikling.

Træner teamet U 12 Piger takker for 
en forrygende, sjov, spændende, ud-
fordrende og helt igennem fantastisk 
sæson 2015/2016, hvor vi skylder en kæmpe tak for støtte og 
opbakning fra forældre, søskende, bedsteforældre etc  til alle 
vores kampe gennem hele sæsonen. Det har været en uvur-
derlig støtte for pigerne og for os i træner teamet.

U12 til Flensborg
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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
kp@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

Vi er i Borgerforeningen blevet gjort op-
mærksom på at Hatting er en ’’Mellem-
by’’, og når man er det, kan man søge 
støtte i Horsens Kommunes Mellemby-
pulje, som blev oprettet i 2014. Puljen 
blev dog i starten af 2015 omdøbt til 
’’Oplands-puljen’’. Men ’’potato-potato’’
Alle ’’med gode ideer til kultur- og fri-
tidsaktiviteter og arrangementer’’ kan 
søge støtte.  
Nu er det bare sådan, at vi i Borger-
foreningen ikke rigtig kan komme på 
ret mange gode ideer, som vi gerne vil 
arbejde med til fordel for alle Hattings 
borgere og derfor dette indlæg. Har DU 
som Hatting Borger en rigtig god idé, så 
hører vi gerne fra dig. Vi har et enkelt 
forslag at arbejde med, men måske er 
DIT forslag bedre/højere prioriteret.

Det skal dog siges, at der er en masse 
regler om, hvad der kan søges til og ikke 
mindst, hvad der ikke kan søges til. Du 
kan evt. gå ind på Horsens Kommunes 
hjemmeside og søge på ’’Oplandspul-
jen’’ og se ’’Retningslinjer for Oplands-
puljen’’.
Vi fik til generalforsamlingen et rigtig 
godt forslag om at søge støtte til et fod-
gængerfelt omkring Hatting Centeret/
Børnehaven, men desværre er det ikke 
noget, man kan søge denne pulje om. 
Borgerforeningen har dog ikke opgivet 
fodgængerfeltet endnu, men prøver at 
gå andre veje, for at finde en god løs-
ning, men det er lige en anden sag. 
Så igen…… har du en idé……. så vil vi 
gerne høre om det. Kontakt en af Bor-
gerforeningens medlemmer.

Hatting er en Mellemby!

Sæt allerede nu kryds i kalenderen
28/9 Fællesspisning
27/11 Juletræet tændes
31/12 Nytårstaffel i Forsamlingshuset
3/3 Senior Forårsfest
4/3 Forårsfest

Kystens Perle
Lovbyvej 31 . 8700 Horsens

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

Hatting Cykelklub
Hatting cykelklub kan kontaktes ved henven-
delse til: 
Lars Juhl Hansen
Tlf: 20 27 33 75
ljh@nptrucks.dk
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Af: Tanja Andersen
Borgerforeningen

Igen i år var der inviteret til forårsfest i Hatting forsamlings-
hus. Fredag var der som bekendt inviteret til seniorhygge med 
sang og dans og lørdag til lidt højere musik og dertilhørende 
dans.
Fredag aften blev startet med flæskesteg og ananasfromage til 
dessert. Menuen var fra Korning Kro, og faldt bestemt i god 
jord. Imens blev der spillet harmonikamusik af John Nybo 
Hansen & Co, som også spillede for os sidste år. Efterfølgende 
blev der sunget sange efter de uddelte sangbøger. 
Vi havde i år valgt at ’’flytte’’ det amerikanske lotteri fra lør-
dag til fredag. Det så ud til at være en succes, så det vil vi over-
veje til næste år også. Der var flotte præmier fra flere af byens 
erhvervsdrivende. Her vil vi godt lige indskyde, at hvis nogen 
føler at »de godt ville være blevet spurgt« omkring sponsora-
ter, så er man velkomne til, at rette henvendelse til Borgerfor-
eningen. Så skal vi nok finde ud af noget til næste år.
Aftenen blev sluttet af på dansegulvet, og hvor er det dejligt at 
se, når folk rigtig hygger sig.

Så blev det deres tur, der 
havde købt billetter til lørdag aften. Deres aften bød på forret 
bestående af kold torsk og rejer i en lækker dressing, herefter 
varm buffet med tre slags kød, salat og lækkert tilbehør og 
desserten sluttede den meget flotte menu af, som var leveret af 

SuperBrugsen´s to slagtere. De to styrede fuldstændig buffet-
bordet, både med udskæring og opfyldning, så vi fra Borger-
foreningen bare kunne slappe af og nyde festen. Derudover 
havde vi to dygtige piger i køkkenet, som også kunne klare 
opvasken. Dejligt.

Efter maden blev der spillet op til dans af 3, der har læst sam-
men på Musikkonservatoriet, og de gjorde det fantastisk. Det 
er dog altid til diskussion om musikken er for høj eller for lav. 
Nogen vil gerne bare snakke, mens andre vil svinge træbenet 
til den højeste musik. Vi håber dog, at alle havde en god aften, 
og vi har efterfølgende haft en snak, om der evt. kunne gøres 
noget ved akustikken i Forsamlingshuset.
Baren var igen i år »truk-
ket« ind i salen, og jeg skal 
love for, at der i år var gang 
i den.

Vi håber, mht. både fre-
dag og lørdag, at alle og 
gerne flere, har lyst til 
at deltage til næste års 
forårsfest. 

Seniorhygge/forårsfest 2016

Hatting VVS aPS
udfører alt inden for

Vand - Varme - Blik
naturgaS

- få et godt tilbud

Hatting VVS APS
STOREGADE 25 - HATTING

8700 HORSENS
Telefon 75 65 36 22 
Biltlf. 40 44 40 89
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Hatting Lokalhistorisk Forening arran-
gerer udflugt den 2. august 2016 med 
afgang fra Hatting klokken 10.00. 

Turen går i år til Svostrup Kro, en 
naturperle med fortidens minder, hvor 
tiden har været gået i stå i 100 år for 
Danmarks ældst eksisterende pramkro. 
Kroen ligger i et naturskønt område 
nord for Silkeborg.

Svostrup kro

Høgdal
Efter besøget på Svostrup Kro køres 

videre til Høgdal, som er en kulturhisto-
risk perle, placeret midt i den smukke 
midtjyske natur. Gårdens historie kan 
føres tilbage til de store landbrugsrefor-
mer sidst i 1700-tallet. 

Øvrige oplysninger udsendes til for-
eningens medlemmer.

Udflugter i 2016

Bestyrelsen
Formand
Hans Kvorning
Storegade 2
Tlf: 29 88 65 31
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: Grundejerforeningen Peter Dans Vej

I år vil der være Sankt Hans bål på det 
grønne fælles område ved Peter Dans 
Vej. Alle i byen skal være mere end 
velkomne til vores arrangement, hvor 
Anna Sofie Andersen, vores Præst, vil 
komme og holde båltale og vi vil forsøge 
at lave en god aften for alle borgere. 

Arrangementet starter kl 19.00 og slutter 
når sidste mand går hjem. Hvis nogen 
vil hjælpe til, fx med at spille musik til 
midsommervisen, må de meget gerne 
kontakte Arne Jørgensen på tlf 41 42 97 
50.
Nærmere info vil komme på facebook-
gruppen ’’Hatting ved Horsens i Dan-
mark’’, når vi nærmer os arrangementet.

Sankt Hans 2016
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Af: Arne Jørgensen & Alexander W. Brander
Peter Dans Vej

I Horsens Kommune er der udpeget 22 steder, hvor der 
skal fjernes spærringer i vandløbet, i vandplanen for 1 
planperiode. Et af disse steder er Hatting bæk nedenfor 
Hattinggaard, her falder vandet 1,65 meter over en stræk-
ning på 30 meter. Dette er ikke hensigtsmæssigt i henhold 
til dyrelivet, både i og udenfor bækken. Horsens Kom-
mune har undersøgt forholdene i bækken og fundet frem 
til, at man ved at udjævne faldet over en strækning på 90 
meter, kommer ned på et fald, der findes flere steder na-
turligt i bækken. Dette arbejde skulle udføres i en periode 
med lille vandføring i bækken, da man skulle etablere i ek-
sisterende vandløb. Bækken blev midlertidigt ført om i et 
rør, så man kunne arbejde med tørre materialer og dermed 
udføre arbejdet bedst muligt. Efter vandløbsbunden var 
lavet, blændede man røret af og har ledt vandet tilbage til 
den nye strækning. Da der var forholdsvis lav vandstand 
allerede i april måned, er arbejdet allerede blevet udført. 

Hatting bæk omlagt med ny faunapassage


