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On 1 Askeonsdag

To 2

Fr 3 Seniorfest

Lø 4 Forårsfest

Sø 5 Gudstjeneste 9.30

Ma 6

10

Ti 7

On 8

To 9 Skolefest

Fr 10

Lø 11

Sø 12
Gudstjeneste 9.30, Gymnastikopvisning

Folkekirkens Nødhjælp indsamling

Ma 13

11

Ti 14 Bankospil HattingCentret, Menighedsrådsmøde

On 15 Generalforsamling i Vandværket

To 16 Spaghettigudstjeneste

Fr 17

Lø 18

Sø 19 Gudstjeneste 9.30

Ma 20

12
Sogneaften med Eigil Holm

Ti 21 Gudstjeneste på Hattingcentret

On 22

To 23

Fr 24

Lø 25

Sø 26 Gudstjeneste 19.00

Ma 27

13

Ti 28

On 29 Generalforsamling i Borgerforeningen

To 30 Gudstjeneste for før-skolebørn

Fr 31

Marts

23 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

Lø 1 Standerhejsning Cykelklubben

Sø 2 Gudstjeneste 9.30

Ma 3

14

Ti 4

On 5

To 6 Påskefrokost Hattingcentret

Fr 7

Lø 8

Sø 9 Palmesøndag, Gudstjeneste 9.30

Ma 10

15

Ti 11 Bankospil Hattingcentret

On 12

To 13
Skærtorsdag, Påskespisning i Præstegården

Gudstjeneste 17.00

Fr 14 Langfredag, Gudstjeneste 9.30

Lø 15

Sø 16 Påskedag, Gudstjeneste 9.30

Ma 17

16
2. påskedag, Gudstjeneste 9.30

Ti 18 Gudstjeneste Hattingcentret, Menighedsrådsmøde

On 19

To 20

Fr 21

Lø 22

Sø 23 Gudstjeneste 9.30

Ma 24

17

Ti 25

On 26

To 27 Blå tur Hattingcentret, Spaghettigudstjeneste

Fr 28

Lø 29

Sø 30 Gudstjeneste 19.00

April

17 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage



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 maj 
2017. Deadline for indlevering 
af stof til næste nummer er 

søndag 30. april 2017.

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. 
Billeder skal afleveres som jpeg-
filer og i højest mulig opløsning.

Hvis du ønsker gode billeder 
fra et arrangement, kontakt 

redaktionsgruppen.

Deadlines for indlæg 

30.04.17
30.07.17
29.10.17

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 ikke så længe siden bød vi vel-
kommen til året 2017. En ny begyndelse, 
et år mere sat på kontoen. Ved årsskiftet 
får mange lyst til at gøre status og måske 
er der behov for at viske tavlen ren og 
sætte ny kurs. Et behov som trænings-
centrene gerne afhjælper med ovenpå 
julegildets dårlige samvittighed.

Men det er jo ikke kun ved nytåret, at 
vi oplever følelsen af at starte noget nyt. 
Det kan være et nyt job, en ny kæreste, 
et nyt hjem eller helt andre faktorer, der 
giver et skift i tilværelsen. Og når der er 
en ny begyndelse, er der også en ende 
på det foregående. Det kan både være 
glædeligt eller skræmmende at starte på 
noget nyt – og nogle gange er det bare 
tiltrængt. Flere velkendte ordsprog har til 
formål at skubbe os i gang. En af dem er 
”Godt begyndt er halvt fuldendt”. Hvis 
du står overfor en opgave, der virker 
uoverskuelig, så gælder det bare om at 
komme i gang med det samme. Er du 
først i gang er chancerne for at gennem-
føre langt større. Rigtigt nok: du løser 

aldrig en opgave, du ikke får startet på. 
Vi kender også ”Al begyndelse er svær”. 
Et ordsprog, som allerede fra barns ben 
bliver plantet i vores bevidsthed og føl-
ger os livet igennem - enten som en god 
undskyldning eller en irriterende påmin-
delse.

Vi begynder året med et stærkt Hat-
tingblad fyldt med aktiviteter til byens 
borgere. Som noget nyt er kalenderen sat 
op i et praktisk ”klip-ud-og-gem” format, 
så du kan hænge den på opslagstavlen 
og løbende følge med. Se den på side 5-6.

Der er aktiviteter for alle – og vi mod-
tager altid gerne flere input. Er du en 
hattingborger med noget på hjerte eller 
sker der noget i byen, som er værd at 
fortælle, så tip os endelig på redaktion@
hattingbladet.dk. Måske har du også et 
godt skud i linsen af Hatting fra en vin-
kel, som vi ikke alle ser så tit.  

Og har du lyst til at være med til at 
lave vores blad, kan vi også godt bruge 
flere hænder – til at skrive, til at komme 
med ideer, til at fotografere. 

Nu er vi skudt i gang – og når enden 
er god, er alting jo som bekendt godt.

Rigtig god læselyst!

Dit blad - fra start til slut 
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Juletræsindsamling

Af: Anni Østergaard Clausen

Hatting Samråd er gået sammen om 
en fælles kalender, der skal gøre det 
nemmere for borgerne i Hatting at få 
overblik over tilbud og aktiviteter i 
byen. Hatting Sam-
råd består pt. af 
Idrætsforeningen, 
Borgerforeningen, 
Menighedsrådet, 
Spejderne, Y’s men 
club, Hattingcentret 
og Lokalhistorisk 
Forening.
Repræsenterer du 
en forening, som vil 
have jeres aktiviteter 
med på kalenderen, 
så skriv til Grethe 

Laursen (wlaursen@stofanet.dk) i god 
tid inden næste deadline. Klip kalende-
ren ud og hæng den op - så er du opda-
teret på hvad der sker i Hatting. 

Nyt kalenderformat

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):
Mandag kl. 16.30-18.00
Ulve (2. og 3. kl.):
Mandag kl. 17.00-18.30
Junior (4.-5. kl.):
Onsdag kl. 18.30-20.00 
Trop (6.-7. kl)
Onsdag kl. 18.30-20.00

Kontaktpersoner
Gruppeleder:
Michael Jacobsen - 20 25 55 98
Bævere:
Jette Nørgård - 21 96 54 64
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:
Tove Schack-Nielsen (præsident)
Gunnar Fogh (vice-præsident)
Helmer Jakobsen (skatmester)
Tove Pedersen (sekretær)
Peter Rabjerg (webmaster) 
Erhardt Nielsen (pastpræsident)

Af: Bent Schack-Nielsen

For at rejse penge til deltagelse i spej-
dernes landslejr, som afholdes hver 5. 
år, denne gang i Sønderborg, havde 
KFUM-spejderne i Hatting med hjælp 
fra forældre og Hatting Y´mens Club
arrangeret indsamling af brugte juletræ-
er.  Der kom ca. 100 juletræer, hver 

ledsaget af mindst 25 kr. dermed i alt ca.  
2700 kr. som er et væsentligt bidrag til 
lejropholdet i Sønderborg.
Tak for det. Nu afventer juletræerne 
deres videre skæbne, som måske bliver 
flishugning.

Kystens Perle
Lovbyvej 31 . 8700 Horsens

Tlf. 75 61 31 01
www.kystens-perle.dk
www.123hjemmeside.dk/kystensperle2
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Arkivfoto fra udkanten af Hatting

2017Hatting samråd

On 1 Askeonsdag

To 2

Fr 3 Seniorfest

Lø 4 Forårsfest

Sø 5 Gudstjeneste 9.30

Ma 6 10
Ti 7

On 8

To 9 Skolefest

Fr 10

Lø 11

Sø 12 Gudstjeneste 9.30, Gymnastikopvisning
Folkekirkens Nødhjælp indsamling

Ma 13 11
Ti 14 Bankospil HattingCentret, Menighedsrådsmøde

On 15 Generalforsamling i Vandværket

To 16 Spaghettigudstjeneste

Fr 17

Lø 18

Sø 19 Gudstjeneste 9.30

Ma 20 12Sogneaften med Eigil Holm

Ti 21 Gudstjeneste på Hattingcentret

On 22

To 23

Fr 24

Lø 25

Sø 26 Gudstjeneste 19.00

Ma 27 13
Ti 28

On 29 Generalforsamling i Borgerforeningen

To 30 Gudstjeneste for før-skolebørn

Fr 31

Marts

23 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

Lø 1 Standerhejsning Cykelklubben

Sø 2 Gudstjeneste 9.30

Ma 3 14
Ti 4

On 5

To 6 Påskefrokost Hattingcentret

Fr 7

Lø 8

Sø 9 Palmesøndag, Gudstjeneste 9.30

Ma 10 15
Ti 11 Bankospil Hattingcentret

On 12

To 13 Skærtorsdag, Påskespisning i Præstegården
Gudstjeneste 17.00

Fr 14 Langfredag, Gudstjeneste 9.30

Lø 15

Sø 16 Påskedag, Gudstjeneste 9.30

Ma 17 162. påskedag, Gudstjeneste 9.30

Ti 18 Gudstjeneste Hattingcentret, Menighedsrådsmøde

On 19

To 20

Fr 21

Lø 22

Sø 23 Gudstjeneste 9.30

Ma 24 17
Ti 25

On 26

To 27 Blå tur Hattingcentret, Spaghettigudstjeneste

Fr 28

Lø 29

Sø 30 Gudstjeneste 19.00

April

17 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

Klip ud og hæ
ng op
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2017Hatting samråd

Ma 1 18
Ti 2

On 3

To 4

Fr 5

Lø 6 Spejdernes musløb

Sø 7 Gudstjeneste 9.30

Ma 8 19Start salg af HIF støtteloder

Ti 9 Menighedsrådsmøde, Bankospil Hattingcentret

On 10

To 11

Fr 12 Bededag, Konfirmation 10.00

Lø 13

Sø 14 Gudstjeneste 9.30

Ma 15 20Indsamling til Loppemarked

Ti 16

On 17

To 18

Fr 19 Familiedag HIF

Lø 20 Loppemarked

Sø 21 Gudstjeneste 9.30

Ma 22 21Spejdernes arbejdsaften i Spejderbyen

Ti 23 Udflugt Hattingcentret

On 24

To 25 Kr. himmelfartsdag, Gudstjeneste 9.30

Fr 26

Lø 27

Sø 28

Ma 29 22
Ti 30 Gudstjeneste Hattingcentret

On 31

Maj

21 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

To 1

Fr 2

Lø 3

Sø 4 Pinsedag, Gudstjeneste 9.30

Ma 5 232. pinsedag, Provstigudstjeneste i Lunden 10.00

Ti 6

On 7

To 8

Fr 9

Lø 10

Sø 11 Gudstjeneste 9.30

Ma 12 24
Ti 13 Bankospil Hattingcentret

On 14

To 15

Fr 16

Lø 17 Familiedag HIF

Sø 18 Gudstjeneste 9.30

Ma 19 25Kulturfestival

Ti 20 Kulturfestival, Menighedsrådsmøde

On 21 Kulturfestival

To 22 Kulturfestival

Fr 23 Kulturfestival

Lø 24

Sø 25 Gudstjeneste 19.00

Ma 26 26
Ti 27

On 28

To 29

Fr 30

Juni

21 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

Klip ud og hæ
ng op



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

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
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 Sogneindsamlingen 2017

Søndag den 12. marts afholder Folkekirkens Nødhjælp den 
årlige husstandsindsamling, til bekæmpelse af sult.
Bliv indsamler - der er brug for dig.
Det tager kun to timer af din forårssøndag at samle ind – men 
det gør en verden til forskel for mennesker, der intet har i 
dag.  Når du går en rute kan Folkekirkens Nødhjælp give:
- Fem familier en køkkenhave, der sikrer mad og indtægt
- 25 mennesker midlertidigt husly efter en katastrofe
- 30 flygtningebørn næringsrig mad i en måned
Meld dig som indsamler hos vores indsamlingsleder Grethe 
Laursen. Tlf: 75653210 el. e-mail: wlaursen@stofanet.dk  
Vi samler ind fra kl. 10.30 – 12.30. 
Indsamlingen begynder og slutter i konfirmandstuen. 
Omkring 20.000 frivillige går på gaden, når vi samler ind. 
Men der er altid brug for flere, som vil bidrage til en givende 
søndag på tværs af generationer og grænser. Tag en ven med 
– eller hele din familie. 
Pengene går til nogle af verdens allerfattigste og mennesker i 
nød ud fra princippet ’hjælp til selvhjælp’. Folkekirkens Nød-
hjælp arbejder i 24 lande med katastrofehjælp, minerydning, 
menneskerettigheder og bæredygtig udvikling.

 
Foredrag ved Eigil Holm

Vitus Berings sidste rejse – triumf og død. 
Mandag den 20. marts kl. 19.00 inviterer Hatting Y- Men’s 
Klub og menighedsrådet til et spændende historisk foredrag 
om Vitus Bering ved Eigil Holm. 
Arrangementet finder sted i konfirmandstuen. 
Alle er velkomne, kaffe og kage kan købes for 20 kr.

 
Babysalmesang

Fra uge 9 til og med uge 14 mødes vi i kirken på onsdage kl. 
11.00. Salmesangen ledes af Tine Mynster. Vi anbefaler at bør-
nene er fra ca. 3 mdr. til ca. 8 mdr. Efterfølgende er der hygge i 
konfirmandlokalet i præstegården.
Tilbuddet er gratis; men vi beder om tilmelding til Tove 
Schack på enten tlf./sms: 42190960 eller e- mail: schack-niel-
sen@profibermail.dk

Askeonsdag, aske og askekors
Kan du undvære kaffe i en tid? Ved gudstjenesten i Hatting 
Kirke onsdag den 1. marts kl. 17.00, markerer vi Askeons-
dag - den første dag i fasten - som leder frem til påske. Fasten 
kan i dag bruges til at forenkle det hele lidt - holde fokus på 
den vigtige i tilværelsen - måske ved for en stund at undvære 
fx kaffe, iPad, lakrids m.m. Og hvad her det så med aske at 
gøre...? Kom og se til gudstjenesten den 1. marts:-)!
Den kristne fastetid strækker sig over de sidste 40 hverdage 
inden Påskedag. Og den første dag i fasten er askeonsdag. 

Nyt fra kirken
Fastetiden er en invitation og tid til at tænke sig om, at gå 
nye veje og til at begynde på en frisk. Den husker os på, at vi 
ikke er fastlåste personer, men kaldet til frihed og i stand til at 
bryde gamle mønstre. Men kan 
faste fra f.eks. slik, tobak, kaffe, 
bilkørsel, alkohol, fjernsyn, eller 
kød - det står os frit for selv at 
vælge eller lade være.
Ved gudstjenesten askeonsdag 
er der mulighed for at få tegnet 
et kors i panden med aske. Asken er fra de palmegrene, som 
pyntede Hatting kirke Palmesøndag sidste år.

 
Spaghettigudstjenester

Torsdag 16. marts kl. 17.00 og Torsdag 27. april kl. 17.00
Alle er velkomne. Vi begynder med en kort gudstjeneste i 
Hatting Kirke kl. 17.00 tilrettelagt så selv de mindste kan være 
med. Derefter går vi i præstegåden, hvor der er dækket op 
til en gang spaghetti med kødsovs, lavet med kærlig hånd af 
kirkens frivillige personale.Arrangementet slutter omkring 
kl. 18.30. Tilmelding: Af hensyn til køkkenet bedes I melde jer 
til senest dagen før til Tove Schack-Nielsen på e-mail: schack-
nielsen@profibermail.dk

Mødrecafé og legestue
Mød op og vær med til et par timers hyggeligt samvær med 
andre mødre og deres børn!
Det foregår den sidste onsdag i hver måned kl. 10.00-13.00 i 
konfirmandstuen. Kontaktperson: Anne-Mette Holst Würtz 
tlf. 61 38 21 81.

Skærtorsdagsgudstjeneste med spisning
Skærtorsdagsgudstjeneste med efterfølgende spisning i kon-
firmandstuen torsdag d. 13. april kl. 17.00
Pris for deltagelse i spisning: 65 kr. for voksne og 30 kr. for 
børn under 14 år. Tilmelding til Grete Laursen, senest den 7. 
april på tlf: 75653210 el. e-mail: wlaursen@stofanet.dk 

Minigudstjeneste
Påske for før-skolebørn (dagplejebørn, børn som går hjemme, 
børn i børnehave, børn i legestue) torsdag den 30. marts kl. 
9.30. Gudstjenesten varer ca. 1/2 time.

Årets konfirmander i Hatting Kirke
Fredag den 12 maj 2017 kl. 10.00 konfirmeres: 
Anna Ida Orheim Andersen
Cecilie Bech Pedersen
Cecilie Ryan Højsgård
Christoffer Hagelund Bach-
Nielsen

Dicte Rauschenberg Rejmers
Emma Skjøtt Sørensen
Hjalte Søndergaard Kristiansen   
Janick Nygaard Sørensen 
Jens Juul Aggerholm
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Nyt fra kirken

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 Orheim Andersen holder 
fri i uge 14. Under ferie og friweek-
ender passes embedet af præsterne 
i Torsted:
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
Sognepræst Benjamin Würtz Knudsen 
Tlf. 21 22 04 64 Email: bwk@km.dk
Sognepræst Kim Clemmensen 
Tlf.: 2122 0464- E-mail: kc@km.dk

Kirkekontoret
Åbent: tir-fre 9.00-13.00,  
tors. tillige 16.00-18.00
Tlf: 75 64 23 64
Email: hatting.sogn@km.dk
Hatting sogns kirkekontor er 
lagt sammen med Torsted 
sogns og findes på adressen: 
Ørnstrupvej 28, 8700 Horsens.

Kirkekontoret (fortsat)
Kordegn Ove Bruun 
Email: okbr@km.dk

Kordegnemedhjælp Lene Friis 
Kanstrup – Email: lfka@km.dk

Graver
Gert Løvlund Pedersen
Østerhåbsvej 72, Hatting
8700 Horsens
Privat tlf: 75 65 34 19
gert.birthe@mail.dk
Graverkontoret 
Tlf: 40 17 35 46
hattingkirkegaard@mail.dk 

Gravermedhjælper
Birgit Boisen
Tlf: 26 19 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: 40 63 05 77

Gudstjenesteliste 

Marts
Onsdag 1. kl. 17.00
Askeonsdag
Søndag 5. kl. 9.30
1. s. i fasten. Kirkekaffe
Søndag 12. kl. 9.30
2. s. i fasten
Torsdag 16. kl. 17.00
Spaghettigudstjeneste. 
Børnekor
Søndag 19. kl. 9.30
3. s. i fasten  
v/ BWR
Tirsdag 21. kl. 13.30
Hatting Centret
Søndag 26. kl. 19.00
Midfaste. Kor 
Torsdag 30. kl. 9.30
Påske for før-skolebørn

April
Søndag 2. kl. 9.30
Mariæ bebudelses dag  
v/ BWR
Søndag 9. kl. 9.30
Palmesøndag  
v/ KC
Torsdag 13. kl. 17.00
Skærtorsdag
Fredag 14. kl. 9.30
Langfredag. Liturgisk
Søndag 16. kl. 9.30
Påskedag
Mandag 17. kl. 9.30
Anden påskedag. 
Kirkekaffe
Tirsdag 18. kl. 13.30
Hatting Centret
Søndag 23. kl. 9.30
1. s. e. påske 
Torsdag 27. kl. 17.00 
Spaghettigudstjeneste. 
Børnekor
Søndag 30. kl. 19.00
2. s. e. påske 
v/ ABA

Maj
Søndag 7. kl. 9.30
3. s. e. påske.  
v/ ABA
Fredag 12. kl. 10.00
Konfirmation
Søndag 14. kl. 9.30
4. s. e. påske  
v/ SKH
Søndag 21. kl. 9.30
5. s. e. påske
Torsdag 25. kl. 9.30
Kristi himmelfarts 
dag. Kirkekaffe 
Søndag 28. kl. 19.00
6. s. e. påske  
v/ SKH
Tirsdag 30. kl. 13.30
Hatting Centret

Hvor intet er anført, 
har Anna Sofie  
Andersen tjenesten.
ABA – Anne Bro Assenholt

BWK – Benjamin Würtz 
Knudsen

KC – Kim Clemmensen 

SKH - Sara Klaris Huulgaard 

Menighedsrådet

Menighedsrådmøder
Tirsdag den 14. marts
Tirsdag den 18. april
Tirsdag den 9. maj
Møderne afholdes i konfirmandstuen i 
præstegården, begynder kl. 19.00 og 
er åbne for alle.

Formand
Erhardt Nielsen
Tlf: 40 10 11 51
erhardtnielsen@enhatting.dk

Næstformand
Arne Jacobsen
Tlf: 61 67 11 02
amkjb@stofanet.dk

Kontaktperson
Grethe Laursen
Tlf: 28 60 41 86
wlaursen@stofanet.dk

 Kasserer
Gunnar Fogh
Tlf: 30 95 50 80
gunnarfogh@stofanet.dk

Kirkeværge
Tove Schack-Nielsen
Tlf: 42 19 09 60
schack-nielsen@profibermail.dk

Aktivitetsudvalg
Grethe Hummelshøj
Tlf: 29 93 33 45
grethe.hummelshoej@skolekom.dk

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

Kirkebilen skal bestilles senest dagen inden,  
man ønsker at benytte den.

Jeppe Nytofte Petersen
Jeppe Pilgaard Buch
Kirstine Andersen 
Louise Kidmose Rask 
Lærke Fogh Henneberg
Lærke Kidmose Rask
Marcus Hagelund Bach-
Nielsen

Maria Nørregaard Langhoff
Mette Oerlemans
Mille Videbæk Nielsen
Oliver Mark Gottlieb 
Simon Dencker Mikkelsen
Stine Jenner Jensen
Sune Mørck Hermansen
Thorbjørn Bie Kristensen
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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

Medaljeregn til Dancestudio LN 
Hatting
Af: Gry Thorstensen

Intet mindre end 7 Jyllandsmesterskaber har dansepiger fra 
den lokale danseskole Dancestudio LN danset sig til i weeken-
den d. 21. & 22. januar 2017. En helt igennem fantastisk præ-
station af alle danserne, som deltog i Ry-Hallerne, hvor mere 
end 1000 deltagere fra hele Jylland og Fyn var mødt op. 
Det var en hård konkurrence med mange dygtige dansere, 
som træner flere gange om ugen for at dygtiggøre sig, og alle 
kæmpede de om titlen som Jyllandsmester 2017. Udover 7 
JM-titler, 1 sølvmedalje og 3 bronzemedaljer, fik danseskolen 
mange andre flotte placeringer og oprykninger. Et resultat 
som bringer Dancestudio LN helt i top over mest vindende 
danseskoler til dette års JM. En fantastisk flot start på turne-
ringsåret 2017, som er et resultat af mange timers træning og 
danseglæde i Hatting Forsamlingshus.
Jyllandsmester blev Emma Sørensen i Junior 1 Rekruttering, 
Frederikke Skriver i Junior 1 Talent, Emma Iversen i Voksen 
Talent & Ida Nielsen i Junior 2 Konkurrence. I Disco Duo blev  

Cathrine Olsen & Emma Sørensen jyllandsmestre i Junior 1 
Rekruttering samt Victoria Ulsøe & Mille Christiansen blev 
jyllandsmestre i Junior 1 Talent. I Hip-Hop blev Ditte Nielsen 
& Björk Baunsgaard Hansen jyllandsmestre i børn 2 Hip-Hop 
Duo. Sølvmedaljevindere blev Freja Søvang & Emma Iversen 
i Disco Duo Voksen Konkurrence. Og ikke mindst blev Ca-
roline Friis & Marie Fejerskov bronzemedaljevindere i Junior 
1 Talent Disco Duo samt Freja Søvang i voksen konkurrence 
Disco Solo og Cecilie Stærmose i Junior 1 Super Konkurrence 
Disco Solo. Tillykke med de super flotte resultater.

Af: Gry Thorstensen

Mandag d. 30/1-17 deltog 4 dansere fra Dancestudio LN, da 
Horsens Kommune uddelte idrætspriser for mesterskaber 
opnået i 2016. En tradition Horsens Kommune hvert år af-
holder for børn, unge og voksne mennesker og dermed en 
kæmpe ros for deres talent, hårde arbejde og opnåede resul-
tater. Prisen blev overrakt på Horsens Rådhus af Borgmester 
Peter Sørensen. Idrætsprismodtagerne er: Victoria Ulsøe, Mille 
Christiansen, Freja Søvang og Emma Iversen. Stort tillykke 
med den flotte pris.

Horsens Kommunes 
Idrætspris
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NIELS BIE's
MASKINSTATION

Østerhåbsvej 80 · Hatting · 8700 Horsens

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

Ring på telefon 75 65 30 32

3 x glade Jyllandsmestre 
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Af: Bent Hansen
På vegne af Hatting Centrets Litteraturgruppe

Så er vores bibliotek næsten fyldt, så vi kan desværre pt. ikke 
modtage flere bøger. Hvis der er nogen, som ligger inde med 
lydbøger, vil vi dog gerne modtage dem. Vi har nu over 400 
bøger både faglitterære og skønlitterære. Vi har bl.a. bøger af 
flere populære forfattere som Jussi Adler-Olsen, Dan Brown 
m.fl. De skønlitterære bøger er sorteret efter forfatternavn.
Lånevilkårene er de samme, der ligger en liste, hvor man 
skriver sit navn, titel på bogen og dato for lån og aflevering, 
der er ingen begrænsning for låneperioden. På grund af det 
begrænsede antal bøger, ser vi dog helst, at der kun lånes en 
bog af gangen.
Hatting Centrets Litteraturgruppe administrerer biblioteket, 
og vi håber, det bliver flittigt benyttet.

Hatting Centrets Bibliotek

Af: Tove-Schack-Nielsen

Der er gang i litteraturen i Hatting. Den første gruppe har kørt  
et par år med 11 medlemmer. Da der er flere på venteliste, 
starter vi litteraturgruppe nr. 2 op.
Denne gruppe starter mandag den 27. februar kl. 10.30 - 12  og 
vil mødes hver 4. mandag.  
Vi vil til hver gang læse en bog som uddeles gangen før, såle-
des at man har en måned til læsningen.
Foreløbig er vi  5 interesserede, så der er plads til 5 mere.
Har det din interesse, kan du henvende på centret eller til 
Tove Schack-Nielsen, tlf: 42190960, der vil være koordinator.

Ny litteraturgruppe på 
Hattingcenteret

www.tfskov.dk

entreprenørforretning • 7565 3188 • fynbo-as.dk

Jord · Kloak
Beton · Fundamenter

Belægning
Rottespærre

Separering · Dræn
Skybrudssikring 

Kloakering 
i det åbne land
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Hver mandag 
Kl. 09.15 - 10.15
Linedance i cafeen
Kl. 10.30 - 12.00
NYT: Litteraturgruppe 2 
Hver 4. mandag med start 27/2
Kl. 10.30
Gymnastik og sang i Caféen
Kl. 12.30 - 14.30
EDB
Kl. 12.45 - 13.45
En tur på løbebåndet i centrets motionsrum 
Kl. 12.45 - 14.30
Billard
Kl. 13.00
Keramik
Kl. 18.30
Syning og hygge

Hver tirsdag 
Kl. 10.00 - 11.30
Fællessang m. Marie Bie ved klaveret
Kl. 13.30 - 14.15
”Frisk motion” - Gymnastik til musik

Hver onsdag  
Kl. 10.00 - 13.00
Træværkstedet er åbent, kom 
og vær kreativ med træ
Kl. 10.00 - 14.00
Håndarbejde. Der er mulighed for 
at købe diverse materialer
Kl. 12.00 - 14.00
Billedbehandling 
Kl. 13.00 - 15.00
Kortspillet skibbo i cafeen 
Kl. 13.30 - 15.00
Petanque fra 19/4 - 11/10 
Billard/dart i vinterhalvåret 
Kl. 14.30 - 16.30
EDB
Kl. 15.00 - 17.00
Petanque fra 19/4 - 11/10

Hver torsdag
Kl. 9.00 - 11.00
EDB 
Kl. 9.30 - 11.30 Den sidste 
torsdag i hver måned
Hjælp til nødhjælp 
Strik af trøjer, huer, hjemmesko m.m.
Kl. 10.00 - 13.00
Værkstedet er åbent, kom og 
vær kreativ med træ
Kl 10.00 - 11.00
En tur på løbebåndet i centrets motionsrum 
Kl. 10.15 - 11.30
Litteraturgruppe 1 
Kl. 13.00 - 15.00
Slægtsforskning på nettet 
Kl. 13.30 - 15.30
Krolf fra 20/4 - 12/10 
Kl. 13.30 - 15.30
Kortspillet Whist 
Kl. 19.00 (i ulige uger)
Skak

Hatting Centrets faste aktiviteter

Februar
Tirsdag d. 28. februar kl. 14.00
Årsmøde med valg til Centerrådet.
Aktiviteten er vært med kaffe og kringle.
Efterfølgende er der bankospil med 20 
gevinster. Plader koster 10,- kr. pr. stk.

Marts
Søndag d. 12. kl. 09.00 - 13.30
Caféen har søndagsåbent
Tirsdag den 14. kl. 19.00
Banko ved Centerrådet
Sponsor: Hatting Termoglas
Tirsdag d. 21. kl. 13.30
Gudstjeneste ved sognepræst 
Anna Sofie Andersen med efterfølgende 
Kirkekaffe i Caféen.

April
Søndag den 2. kl. 9.00 – 13.30
Caféen har søndagsåbent
Torsdag den 6. kl. 12.00
Påskefrokost - Pris: 150,- kr. 
Husk tilmelding senest d. 29. marts
Tirsdag den 11. kl. 19.00
Banko ved Centerrådet
Sponsor: SuperBrugsen
Tirsdag den 18. kl. 13.30
Gudstjeneste ved sognepræst  
Anna Sofie Andersen med efterfølgende 
Kirkekaffe i Caféen.
Torsdag den 27. kl. 13.00
Blå tur til Alrø - Pris: 40,- inkl. kaffe og kage
Husk tilmelding senest mandag d. 24. april

Maj
Tirsdag den 9. kl. 19.00
Banko ved Centerrådet
Sponsor: Eigil Fynbo A/S
Onsdag den 17. ca. kl. 10 – 15
Ud i det blå – aktivitetsdag - program følger
Mandag den 22. kl. 14.00 – 15.30
Orientering om de forebyggende 
hjemmebesøg v. Hanne Ballegård
Tirsdag den 23. ca. kl. 9 – 16.30
Sommerudflugt 
Yderligere informationer kommer i april
Torsdag den 30. kl. 13.30
Gudstjeneste ved sognepræst 
Anna Sofie Andersen med efterfølgende 
Kirkekaffe i Caféen

Hatting Centrets kommende arrangementer 

Husk også Horsensegnens Kulturfestival i uge 25!
Tilmelding til arrangementer kan ske på opslag på Hatting Centret eller ved  

henvendelse til aktivitetsmedarbejderen på tlf. 24 95 90 33 eller mail: alk@horsens.dk 

Med forbehold for fejl og rettelser                                                                                                                                 
 

Ovenstående er Hattingcentrets faste aktiviteter 
i perioden februar til og med juni 2017
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Bestyrelsen
 
Formand
Peter Uldall Thyssen
40 17 31 65
puthyssen@gmail.com
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

Af: Tanja Andersen

Som noget nyt, vil vi lave en lille billed-
konkurrence her i Hattingbladet, som 
kommer til at hedde Hatting - Kend 
din by. Præmien er 2 flasker vin og lidt 
chokolade - Så ud og gå en tur, og find 
svaret til den første konkurrence. 
Svaret afleveres i postkassen på Rasmus 

Billedkonkurrence: 
Hatting - Kend din by

Hansens Vej 4 ( Du må gerne tage en 
kopi, hvis ikke du vil klippe i bladet) 
eller mail svaret med alle oplysninger 
til: hattingborgerforening@gmail.com 
senest d. 15. marts. 
Palle fra SuperBrugsen har lovet at være 
den, der udtrækker vinderen, som vil 
blive offentliggjort i det næste blad.

Hvilket årstal er broen på Overholm fra?

Svar:

Navn:

Tlf/E-mail:
Ved du, hvor gammel denne bro er?

Redaktionen søger hjælp!

Vi på redaktionen har brug for ekstra hænder, øjne og ører, 
der vil være med til at dække begivenhederne i Hatting med 

tekst og fotos. Send dine input til: redaktion@hattingbladet.dk

DEL-
TAG 
OG 
VIND
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Hyggelig nytårskur d. 31/12 2016 

Af: Tanja Andersen

Hatting Borgerforening holder generalforsamling i Hatting 
Forsamlingshus onsdag d. 29. marts kl. 19.00. 
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning v. 
    Peter Thyssen
3. Fremlæggelse af revideret regnskab 
    v. Anne Marie Madsen
4. Fremlæggelse af Hattingbladets 
     regnskab ved Jørgen Madsen.

Generalforsamling d. 29. marts 
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse:
På valg er:
Thomas Bøje: Ønsker ikke genvalg
Anne Marie Madsen: Ønsker ikke genvalg
Peter Thyssen: Ønsker ikke genvalg
Kim Morthorst: Ønsker genvalg
7. Valg af to suppleanter
8. Valg af revisorer
9. Valg af revisor suppleant
10. Evt.

Af: Tanja Andersen

Dejligt at så mange igen i år fandt vej forbi Hatting 
Forsamlingshus på den sidste dag af året, for at sige 
»Godt Nytår« og hygge sig lidt med andre Hat-
tingborgere. Omkring 125 fik deres frokost i form af 
silde- og leverpostejsmadder. Traditionen tro var der 
chance for gevinst på indgangsbilletten, og det så ud 
til, at det bragte glæde til de, der var heldige. Stor tak 
til de erhvervsdrivende i Hatting  for de flotte præmi-
er. Vi håber, at denne uforpligtigende »kom-sammen« 
vil blive støttet i mange år fremover.

Juletræet blev tændt 
Af: Tanja Andersen

Den sidste lørdag i november blev Hattings juletræ tændt kl. 
16. Omkring 130 børn og voksne var mødt op for at opleve 
Gry´s dansepiger og en enkelt dansedreng  opføre et fantastisk 
danseshow. Bagefter blev der sunget julesange  sammen med 

julemanden, og afslutnings-
vis blev der delt æbleskiver, 
gløgg og sodavand ud til alle. 
Igen i år havde den tavse 
nissepige fundet forbi til stor 
glæde for de mindste børn. 

En skøn eftermiddag med 
en fantastisk opbakning, 
og tak til SuperBrugsen 
som igen i år sponsorerede 
æbleskiver og drikkevarer.
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Generel mailadresse
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

Klubben/Kiosken
Lene Andreasen
Tlf: 76 34 44 26
lenelea@hotmail.com

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

Cykling
Lars Juhl Hansen
Tlf: 20 27 33 75
ljh@nptrucks.dk

Hatting IF

Passivt medlemskab
 Selvom du ikke er aktiv sportsudøver kan du støtte Hatting IF ved at tegne et passivt medlemskab. 

Som passivt medlem støtter du op om foreningens aktiviteter for et godt og aktivt lokalområde. 
Som passivt medlem har du endvidere stemmeret ved foreningens generalforsamling.
Et passivt medlemskab koster kun 50 kr. om året. Det kan købes på vores hjemmeside 

www.hattingif.dk eller ved henvendelse på hifhatting@gmail.com

Hatting Idrætsforening  
vil være bedre!!!
Af: Mona Luxhøj Møgelvang

 Hatting Idrætsforening er tilmeldt for-
eningsudvikling, som er et 1-årigt forløb i 
samarbejde med DGI. DGI hjælper forenin-
gen med at sætte fokus på de emner, som HIF 
har valgt, vi gerne vil være bedre til. Vi har 
tilmeldt os, da vi gerne vil være en forening i 
bevægelse og som gennem forskellige tiltag 
vil forbedre os, foreningen og vores tilbud til 
medlemmerne.

Det vi først og fremmest vil arbejde videre 
på er:

• Team frivillig
• Kortlægning af behovet for tilbygning 

/ ombygning af hallen
• Få tilpasset aktiviteterne til nærområ-

det – prøve nogle nyt tiltag

Team frivillig blev stiftet for et par år siden, 
og har også en del ”medlemmer”, og det er 
her, HIF søger hjælp, når vi har brug for hjælp 
til kagebagning, pasning af bod / kiosk og 
andre ting, som kan dukke op. At være med i 
”Team frivillig” betyder, at man bliver spurgt, 
men det er ok at melde fra til opgaverne – 
man giver et par timer, når man har tiden og 
overskuddet til det. Når man melder sig, så 
vælger man selv, hvilken afdeling, der skal 
have del i overskuddet – så selv om man hjæl-
per til ved et fodboldstævne, kan ex. hånd-
bold stadig få en del af pengene.

I forbindelse med foreningsudvikling stif-
tede vi FB gruppen Hatting IF – Team frivillig, 
og heldigvis har mange tilmeldt sig her også. 
Vi er enormt glade for al den hjælp, vi kan få, 
og vi vil gennem det næste stykke tid arbejde 
endnu mere på at blive bedre til at kommuni-
kere og få endnu mere hjælp af jer, som bor i 
Hatting. 

Vi vil gerne have forbedret hallen og områ-
det omkring hallen. Køkkenet trænger til en 
renovering, og derudover vil vi gerne under-
søge, om vi har grundlag for at bygge en halv 
hal eller om vi kan forbedre udnyttelsen af 
den eksisterende hal.

Vi vil også gerne kunne tilbyde de aktivite-
ter, som efterspørges i lokalområdet, og selv 
komme med forslag til aktiviteter. Som et lille 
skridt i den retning, har vi planlagt 2 bat dage, 
hvor hele familien kan komme. Det er fredag 
d. 19.05.17 og lørdag d. 17.06.17. Det bliver 
sjovt, og alle kan være med.

Fredag d. 19.05.17 er det fra kl. 17.00, hvor 
vi mødes på Hatting Stadion (eller hallen af-
hængig af vejret) og spiller rundbold eller lig-
nende. Aftenen afsluttes med mad og drikke, 
og det koster kun 50,00 pr. person at deltage.

Endvidere har vi i samarbejde med sko-
len og DGI arrangeret en dag, hvor eleverne 
kunne prøve at spille futsal, og i vinterferien 
er der futsal skole i hallen.

Som sagt, har vi mange ting, vi gerne vil, 
og derfor har vi meldt os til Foreningsudvik-
ling! 
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Hatting IF

Stor aktivitet for KLUBBEN ved Hansen & Nissen Cup 
Af: Henning Rasmussen

 I forbindelse med det store indendørs fodboldstævne 
Hansen & Nissen Cup i dagene 27. – 30. december  havde 
KLUBBEN vanen tro travlt både i klubhuset med salg af 
sportsboller, pølser, pommes frites etc.  samt 
i  vores store flotte åbne salgsbod, som vi 
havde placeret strategisk i mellemgangen 
ved indgangen til hallen. På den måde kom 
alle gæster i hallen forbi vores fristelser:  
kaffe, hjemmebag, drikkevarer, slik og chips i 
lange baner.

 
KLUBBEN havde 4 travle og dejlige dage 

med god omsætning, og der skal i den for-
bindelse lyde en kæmpe stor tak til alle vores 
hjælpere fra Team Frivillig. Uden jeres bidrag 
var det ikke muligt at gennemføre arrange-
menter af dette omfang.

Vi kan altid bruge flere frivillige hænder, så hvis DU har 
lyst til at give en hånd med, eller blot høre mere, så finder du 
os på hjemmesiden www.hattingif.dk/TeamFrivillig eller på 
vores Facebook side.

Fredag d. 19.05.17 kl. 17.00 –19.00 på Hang stadion. 

Mødested ved indgangen l hallen. 

Vi spiller bat spil (ex. Rundbold eller andet i samme gen-
re), og sluer af med fællesspisning,. 

Medbring tæppe eller andet , da vi spiser udenfor. 

Pris 50,00 kr. pr. person. Inkl. Mad og drikke. 

I lfælde af dårligt vejr rykker vi ind i hallen. 

Det er nødvendigt at købe billeer a.h.t. maden. Billeer 
skal købes senest 12.05.16. 

 

Lørdag  d. 17.06.17 kl. 10.00 –12.00 på Hang stadion. 

Mødested ved indgangen l hallen. 

Vi spiller bat spil (ex. Rundbold eller andet i samme genre), og af-
sluer med fællesspisning. 

Medbring tæppe eller andet , da vi spiser udenfor. 

Pris 50,00 kr. pr. person. Inkl. Mad og drikke. 

I lfælde af dårligt vejr rykker vi ind i hallen. 

Det er nødvendigt at købe billeer a.h.t. maden. Billeer skal købes 
senest 05.06.17. 

Hang Idrætsforening indbyder l hyggeligt samvær. Tag familien eller vennerne under armen og lbring et par 

hyggelige mer med naboen, genboen, børnebørnene og andre fra Hang.  Kom og vær med.  Det kommer ikke an på for-
men men på lysten. Alle kan være med. 

 

Hang Idrætsforening 

Grønhøjvej 11, Hang 

8700 Horsens 

Køb billeer på www.hangif.dk 
Til d. 19.05.17 kan der købes billeer fra 01.05.17 og l d. 
17.06.17 kan der købes billeer fra d. 01.06.17 
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Gymnastik

Kom til

Forårsopvisning i Hatting

Søndag den 12. marts 2017 kl. 14.00
 Hatting gymnastikafdeling sender

10 hold på gulvet 
ved den årlige gymnastikopvisning

i Hattinghallen

Ud over vore egne dygtige hold,
har vi i år 1 spændende gæstehold på programmet:

Junior Nord

Alle er velkomne!

Entre: kr. 40,- for alle over konfirmationsalderen 
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Gymnastik

Af: Hanne Frederiksen

Starten af et nyt år betyder travlhed for gymnastikafde-
lingen. Alle vores hold arbejder på højtryk for at blive klar 
til forårets opvisninger. D. 5. marts tager vores børnehold til 
opvisning på Elbæk Efterskole. Vores første hold på gulvet i 
Elbæk er ”Springpiger 2.-4. klasse” allerede kl 9.45, så forældre 
og andre, som ønsker at heppe, skal stå lidt tidligt op. ”Spring-
drenge 2.-4. klasse” skal på kl. 12.28, og ”Springlopperne”, det 
sidste af vores hold, slutter af på gulvet kl. 12.48. Jeg håber, at 
rigtig mange forældre og pårørende har lyst til at komme ud 
og heppe og bakke vores dygtige 
hold op og være med til at skabe 
en god stemning for vores børn.

Vores egen opvisning i Hatting 
hallen er d. 12/3 2017 kl 14. Dørene 
åbnes kl. 13.15.

Juniorholdet skal som noget 
nyt deltage i Junior/Voksendagen 
med opvisningen på BGI søndag 
d. 26/3 kl. 12.48. Alle vores hold og 
instruktører glæder sig til at vise 
alt det, der er blevet trænet med, 
hele sæsonen.

Vi har to gange i løbet af sæsonen tilbudt springaftener til 
vores springhold i hallen. Og det har været givtigt. Der er in-
gen tvivl om, at vi er udfordret på pladsen i gymnastiksalen. 
Vi har i denne sæson stort set fyldt op på alle vores hold - og 
flere hold har endda venteliste. Det gør, at pladsen er trang, 
og der skal som instruktør tænkes kreativt for at få plads til 

alle, undgå for meget kø og have plads til 
redskaberne. Derfor er det super dejligt 
at få nogle timer i hallen, hvor vi kan lave 
de springbaner, som vi gerne vil, uden 
at være begrænset af pladsen. Tak til de 
forældre som hjælper os med alt det prak-
tiske – uden jer kunne det ikke lade sig 
gøre.

Søndag d. 4/12 afholdt vi traditionen 
tro juletræsfest for alle byens børn og 
voksne. Igen i år må vi sige, at det var en 
succes. Der blev hygget med julesange, ju-
letræ, og ikke mindst besøg af julemanden 

– som også kunne lave ballondyr. Det var børnene vilde med. 
Desværre har vi i bestyrelsen måttet sige farvel til vores kas-

serer Pernille Astrup, som har valgt at stoppe efter mere end ti 
år på posten. Pernille har gjort et kæmpe arbejde for bestyrel-
sen og har haft fuldstændig styr på vores økonomi. Vi takker 
Pernille for det store arbejde.

Masser af aktivitet i gymnastik-
afdelingen 

www.amalielund.dk
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Folkedans

Af: Willy Sewerin

Arrangør: Hatting IF Folkedansere
Vi mødes alle mandage kl. 19.00. Efter gåturen ca. kl. 20,00 fin-
der vi en god egnet plads til at drikke vores medbragte kaffe.
Mød op, turene er gratis og alle er meget velkomne.

 1.   03/04  Ølsted Skov  
 2.   10/04  Remmerslundvej -- på parkeringspladsen
       17/04  2. Påskedag, ingen tur
 3.   24/04  Haldrup under viadukten
 4.   01/05  Bygholm enge, parkering – kør ca. 500 m på  
                   Kærgårdsvej
 5.   08/05  Broen over Gudenåen syd for Gammelstrup.  
                    Parkering Vestbirkvej 2, 8740 Brædstrup
 6.   15/05  Snaptun Havn
 7.   22/05  Hotel Opus
 8.   29/05  Skærven i Løsning. - Mødestedet er  
                    Haremarksvej 38, 8723 Løsning
       05/06   2. Pinsedag / Grundlovsdag, ingen tur
 9.   12/06  Nørrestrand ved Vandrehjemmet
10.  19/06  Uldum Kær, - Parkering ved fugletårnet
11.  26/06  Vest siden af Bygholm Sø mod Kørup 
     SOMMERFERIE
12.  24/07  Elmegårdsvej 11. – Dyngby Strand
13.  31/07  Ulvedalen, Silkeborgvej 37
14.  07/08  Naturstien fra Lund mod Lundum
15.  14/08  Egebjerg Vandværks Sø
16.  21/08  Boller Slot
17.  28/08  Åbjergskovvej, - indkørsel fra Schüttesvej,  
                    Parkeringsplads til højre
18.  04/09  Bygholm park 

Klar til gåture

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 !

v. Ruth Christensen
Smedebakken 6, Hatting • 8700 Horsens

DAGLIG RENGØRING
HOVEDRENGØRING

FLYTTERENGØRING
GAVEKORT UDSTEDES

Hyldemarken 3
8700 Horsens 60 64 05 60

·Indendørsmaling
·Tapetsering
·Udendørsmaling
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Folkedans

Nyt fra folkedans

Sommerfolkedans

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: 29 89 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

Af: Willy Severin

Mandag den 27. marts 2017 afholder 
vi sæsonafslutning  i Hatting Forsam-
lingshus. Kl. 18.00 starter vi med sild og 
smørrebrød, derefter danser vi indtil kaf-
fepausen.

 Mandag den 3. april, starter vi op 
med gåture. Det er gratis at deltage, så 
mød op - alle er meget velkomne.  
Se programmet på modsatte side.

Onsdag den 12. april er der opstart på 
sommerfolkedans på Torsted Skolen.  
Se programmet nedenfor.

Af: Willy Severin

Prisen for sommerfolkedans er 40 kr. 
pr. aften. Medbring selv kaffekurven.
Husk skiftesko + folkedansersangbogen. 
Spillemænd, som ønsker at spille med, 
er meget velkomne. 
Der er ingen tilmelding, så Du/I møder 
bare op. Alle er meget velkomne.

Med venlig hilsen 
 
Tørring - Uldum Folkedansere,  
Marianne Rasmussen tlf. 2392 7753 
Søvind GIF Folkedansere,  
Bjarne Thomsen tlf. 7565 9173 
Hatting IF Folkedansere,  
Willy Sewerin tlf. 2989 3692

Onsdag d. 12. april 2017
Kl. 19.30 til 21.45

Sted: Østerhåbskolen, Søndre Torstedvej 1, 
8700 Horsens

Leder: Anne Grethe Dahlstrøm 
Spillemænd: Olav Pedersen og Ingolf Ryom-Nielsen 

Onsdag d. 26. april 2017
Kl. 19.30 til 21.45

Sted: Aale Hjortsvang Minihal, Dybdalvej 8, 
7160 Tørring

Leder: Else Dam
Spillemænd: Vibeke Smidt og Olav Pedersen  

Onsdag d. 10. maj 2017
Kl. 19.30 til 21.45

Sted: Søvind Skole, gamle Gymnastiksal
Ravnebjerget 12, 8700 Horsens

Leder: Dorthe Skouborg
Spillemænd: Helle og Leif Tølløse

Onsdag d. 24. maj 2017
Kl. 19.30 til 21.45

Sted: Østerhåbskolen, Søndre Torstedvej 1, 
8700 Horsens

Leder: Gert Højen Hansen
Spillemænd: Olav Pedersen og Ingolf Ryom-Nielsen

Onsdag d. 7. juni 2017
Kl. 19.30 til 21.45 

Sted: Østerhåbskolen, Søndre Torstedvej 1, 
8700 Horsens

Leder: Anchen Junker Sørensen
Spillemænd: Olav Pedersen og Ingolf Ryom-Nielsen

Onsdag d. 21. juni 2017
Kl. 19.30 til 21.45

Sted: Østerhåbskolen, Søndre Torstedvej 1, 
8700 Horsens

Leder: Grethe Juul 
Spillemænd: Olav Pedersen og Ingolf Ryom-Nielsen

PROGRAM FOR SOMMERFOLKEDANS 2017
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Af: Lars Juhl Hansen

 Tilbageblik på året der gik 
(2016), hvor vi ved afslutningen i 2015 
besluttede, at vi ville organisere os som 
reel cykelklub under HIF og DGI. HIF 
viste sig positiv for ideen, og alle var eni-
ge om, at det var godt for cykelklubben 
og foreningslivet i Hatting. En stiftende 
generalforsamling blev afholdt, klubben 
blev etableret, en bestyrelse blev sam-
mensat,  og vi er nu at finde under HIF’s 
hjemmeside som en selvstændig afde-
ling. Ved udgangen af 2016 var vi kom-
met op på ca. 40 betalende medlemmer 
af Hatting Cykelklub. Herudover var 
der ca. 15-20 personer, der kørte med os 
under træningsturene, hvilket er  

 
frit for alle. Kontingent for medlemskab 
i Hatting Cykelklub er 300 kr. årligt, og 
man kan melde sig ind på HIF’s hjem-
meside. Som medlem kan man ud over 
cykeltræningen også deltage i klubbens 
arrangementer  samt køb af klubtøj.

Forsommerturen gik for 4. år i træk 
til Flensborg i weekenden den 11. og 12. 
juni, tur/retur i alt 280 km med frokost 
stop i Seggelund/Christiansfeld både ud 
og hjem. Som normalt på turen spiste 
vi om aftenen på Hansens’ Brauerei og 
overnattede 15 personer på hotel ved 
havnen, før turen gik hjemad igen næste  

morgen kl. 10.00. Hjemkomst til Hatting 
var ca. kl. 17, hvor hjemkomst komiteen 
stod klar til at tage imod alle med for-
friskninger – Det var en super dejlig tur 
med et snit på max. 25 km/t (som aftalt,) 
og hvor vejret igen var med os, ingen 
uheld og kun få defekter.

Sensommerturen gik for 2. år i træk til 
Harzen i en forlænget weekend 25. – 28. 
august, denne gang med base i Braunla-
ge, tæt på Harzen’s højeste bjerg Brock-
en på 1124 m. Vi var 15 deltagere, og der 
blev kørt  små 200 km og ca. 2.500 højde-
meter. Som altid blev der hygget under 
måltiderne med god mad og drikke og 
smådrillerier fra turene, hvilket er med 
til at give den altid gode stemning og 
sammenhold, vi har i klubben. Vejret 
var fantastisk på turen med op i mod 30 
grader og ingen vind, til gængæld var 
bakkerne hårde og stejle. 

Standerstrygning foregik den 26. no-
vember 2016, hvor vi startede om efter-
middagen med sønderjysk kartoffelløb, 
som blev arrangeret af langdistance 
medlemmet ”mojn Leif”, som utallige 
gange havde ytret ønske om et ander-
ledes arrangement, hvilket vi fik, og 
som var et rigtigt sjov indslag baseret på 
en gammel tradition fra grænselandet. 
Om aftenen foregik afslutningen i HIF’s 
klubhus med en fantastisk buffet leveret 
af Slagtermester Morten fra Hatting Su-

    Året, der gik  

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.

Den gyldne ventil

Det gyldne bakspejl
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i Hatting Cykelklub
perbrugs, medlemmernes hjemmebagte 
kage, og drikkevare ad libitum. Tradi-
tionen tro blev der uddelt ”fortjeneste” 
præmier:  Det gyldne støttehjul gik i år 
til Brian Leth Sørensen, Det gyldne bak-
spejl gik til Flemming Neupart og Den 
gyldne ventil gik til Dan E. Jensen. Af-
slutningen varede til efter midnat i godt 
humør og fantastisk selskab. 
 
Kommende sæson 2017

Nu starter den nye sæson 2017 for 
Hatting Cykelklub, og vi glæder os utro-
lig meget til at komme på landevejen 
igen. Cykelklubben starter som altid 
med standerhejsning, der finder sted 
den 1. april 2017 kl. 13.00. Vi starter med 
at cykle ca. 1½ time med efterfølgende 
suppe m.m. i HIF klubhuset. Arrange-
mentet trækker normalt mellem 20-30 
motionscyklister. Der blev dog afholdt 
snigpremiere søndag d. 22. januar hos 
Petra og Herman Orlemann’s, hvor der 
efter cykelturen blev serveret Holland-
ske ”olie bollen” og kaffe m.m. Stor tak 
til Orlemann’s for det hyggelige arran-
gement og det gode initiativ.

Træningstider 
Afgang fra Superbrugsen tirs/tors kl. 
17.00/17.30 (vintertid/sommertid) og 
søndag kl. 10.00
Vi kører altid samlet ud og hjem. Ruten 
aftales på forhånd, og der køres i flere 
hold afhængig af antal fremmødte og 
niveau.
Som en nyhed vil vi starte et nyt hold op 
for dig, som gerne vil prøve at køre på 
cykel med Hatting Cykelklub, så har du 
lyst, så mød op eller kontakt en i besty-
relsen for mere information. Der vil på 
turene være rådgivning og vejledning af 
erfarne medlemmer, og hastigheden vil 
være tilpasset så alle kan deltage.
Hatting Cykelklubs visioner for frem-
tiden er at flere begynder at cykle og 
melder sig ind i cykelklubben til fordel 
for foreningslivet i Hatting. Vi vil med Det gyldne støttehjul

hjælp fra DGI udvikle klubbens kompe-
tencer i forhold til uddannelse og træ-
ning af kaptajner m.m.  samt uddanne 
bestyrelsen med fokus på udvikling af 
cykelklubben.

Aktivitetskalender 2017
29. april:  
Forårsløb i Hornsyld 55 km ruten
1.juni:  
Klubmesterskab i enkeltstart 
med start/mål i Hatting
17.-18. juni:  
Forsommertur til Hobro ca. 260 km 
tur/retur på den jyske højderyg
31. august - 3. september: 
Sensommertur til Harzen
28. oktober:  
Standerstrygning/ sæsonafslutning

På vegne af Hatting Cykelklub 
glæder vi os til at se dig.
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Af: Helle Langhoff

Søskendeparret Line og Maria har en travl hverdag med 
deres ponyer/heste hjemme på Bakkegaarden, som ligger lidt 
uden for Hatting. Når de er færdige med deres skole på Sct. 
Ib, tager de hjem for at træne med hestene. De bruger hver 
dag mange timer på træning med hestene og i stalden.

Året 2016 har været særdeles travlt for 14-årige Maria (8. 
klasse), som er på det danske landshold i ponyspringning. 
Sidste år har Maria deltaget i springkonkurrencer i 5 forskel-
lige lande. Maria har 3 springponyer Nikolina, Pepper Ann og 
Dun 10 og har i 2016 bl.a. opnået følgende imponerende resul-
tater på ponyen Nikolina, som er 20 år.

• Guld ved Danmarksmesterskabet
• Sølv ved Nordisk Mesterskab afholdt i Finland
• Nr. 9 ved Europamesterskaberne og bedste danske rytter.

Målet for 2017 er ligeledes mange gode oplevelser med hen-
des ponyer, og at hun igen kan være en del af det danske 
landshold. I marts skal hun deltage i indendørs DM som af-

holdes i Hedensted (pigernes lokale klub som de konkurrerer 
for ved ridestævnerne). I april, maj og juni bliver der også 
deltagelse i udenlandske ridestævner i bl.a. Belgien, Tyskland. 
Maria skal forsøge at kvalificere sig til Nordisk Mesterskab, 
som afholdes i Sverige primo juni eller Europamesterskabet, 
som afholdes i Ungarn ultimo juli 2017.

Storesøster Line på snart 17 år (10. klasse) er dressurrytter og 
har i 2016 haft sit sidste ponyår (max alder 16 år).
Hun har med sin dressurpony Kallestrups Cascais O’shar 
opnået mange fine resultater og bl.a. en 5. plads ved det store 
internationale ridestævne i Hagen i Tyskland i 2016. Cascais er 
nu solgt for ponytiden er slut.

Line er derfor begyndt at træne på sin hest Rihanna. Rihanna 
er en 5 års dressurhest, som hun har haft fra føl og glæder sig 
til selv at skulle uddanne. Hun har allerede deltaget i flere 
dressurkonkurrencer med flotte resultater.

Line var i november 2016 på 1 uges lærerigt ophold i en engel-
ske dressurstald. Line overvejer pt. om hun på sigt vil dygtig-
gøre sig i f.eks. England.

Flittige hestepiger på Bakkegaarden

Line Langhoff i aktion
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Både Line og Maria har tidligere gået på Hattingskolen

VINDUER
- din online vinduesmester

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

Maria Langhoff efter en medaljehøst
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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

Private og Industriområder

Fræsning Græssåning

Hattingbladets hjemmeside 
har fået nyt look
Af: Anni Østergaard Clausen

Hattingbladets hjemmeside www.hattingbladet.dk har fået et 
nyt og opdateret look. På hjemmesiden kan du snart læse alle 
de tidligere udgaver af Hattingbladet, hvoraf de ældste nu har 
11 år på bagen.

Book forsamlingshuset 
Det er stadig på Hattingbladets hjemmeside, at du kan booke 
forsamlingshuset - og i øvrigt tjekke dets ledighed. Derudover  
kan du finde bladets deadlines og finde de relevante kontakt-
personer i byens foreninger. Hvis der er rettelser til forenings-
oversigten eller lignende kan webmaster Hans Appel kontak-
tes på webmaster@hattingbladet.dk.

Materiale til næste blad
Har du et input til bladet eller vil du sende os materiale i  

form af tekst eller fotos, så modtager vi det gerne på: 
redaktion@hattingbladet.dk. 

Næste deadline er 30. april 2017. 
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C
ES A

nlæ
gsgartner

M
ejerivej 18

H
atting

30 27 04 48
ces@

cesanlaeg.dk
w

w
w

.cesanlaeg.dk

Eigil Fynbo A
/S

Sm
edebakken 20

H
atting

75 65 31 88
hh@

fynbo-as.dk
w

w
w

.fynbo-as.dk

Frisør S Laursen
B

ispevæ
nget 23

H
atting

27 64 44 17
stine@

frisorlaursen.dk
w

w
w

.frisorlaursen.dk

G
rafisk Forum

Fuglevangsvej 41
H

orsens
75 61 33 44

grafiskforum
@

grafiskforum
.dk

w
w

w
.grafiskforum

.dk

H
atting B

ilcenter
Sm

edebakken 2
H

atting
75 65 30 36

hattingbilcenter@
m

ail.dk
w

w
w

.hattingbilcenter.dk

H
atting T

herm
oglas

K
irkebakken 37

H
atting

75 65 32 66
m

ail@
hattingtherm

oglas.dk
w

w
w

.hattingtherm
oglas.dk

H
atting V

V
S A

pS
Storegade 25

H
atting

75 65 36 22

H
jem

m
eService K

ontoret
Sm

edebakken 6
H

atting
40 26 49 73

hjem
m

eservicekontoret@
m

ail.tele.
dk

w
w

w
.rcservice.dk

JA
 V

induer
Stationsvej 27

H
atting

26 85 89 62
m

ail@
ja-vinduer.dk

w
w

w
.ja-vinduer.dk

K
B Bogføring og K

ontorassistance
Lundagervej 25 F

H
edensted

22 64 61 67
kbbog@

hotm
ail.dk

w
w

w
.kbbogforing.dk

K
orning A

uto
K

orningsvej 107
K

orning
75 67 37 11

korningauto@
korningauto.dk

w
w

w
.korningauto.dk

K
ystens Perle

Lovbyvej 31
H

orsens
75 61 31 01

w
w

w
.kystens-perle.dk

Lyngsø V
V

S
Sm

edebakken 8
H

atting
75 61 37 66

lyngsoevvs@
lyngsoevvs.dk

w
w

w
.lyngsoevvs.dk

M
alerfirm

aet H
eidi Feldt

H
yldem

arken 3
H

atting
60 64 05 60

m
alerfirm

aet.heidifeldt@
gm

ail.com

M
urerfirm

aet C
hristian A

ndersen A
pS

R
asm

us H
ansens Vej 4

H
atting

20 11 57 05
1christianandersen@

gm
ail.com

N
iels Bie’s M

askinstation
Ø

sterhåbsvej 80
H

atting
75 65 30 32

niels-bie@
stofanet.dk

w
w

w
.hattingm

askinstation.dk

Peter’s M
obile Væ

rksted
Stam

pem
øllevej 19

K
ørup

21 65 42 35
ptm

b2428@
hotm

ail.com

Super Brugsen H
atting

Storegade 10
H

atting
75 65 34 00

Teknik og El A
ps

Storegade 2
H

atting
76 74 40 15

info@
te-el.dk

w
w

w
.te-el.dk

Tøm
rerfirm

aet Skov A
/S

Sm
edebakken 10

H
atting

75 65 35 88
post@

tfskov.dk
w

w
w

.tfskov.dk

Tøm
rerstuen

K
irkebakken 47

H
atting

75 65 30 85
horsensudestuer@

gm
ail.com

w
w

w
.toem

rerstuen.dk

Vagn Pedersen M
askinfabrik A

/S
Sm

edebakken 12
H

atting
75 65 33 99

 post@
vpm

-hatting.dk
w

w
w

.vpm
-hatting.dk

 




