k
det.d
a
l
b
g
in
.hatt
w
w
w

HattingBladet

e
t
s
e
n er
e
s
e
Få d g-nyhed
n
i
t
t
a
H

MAJ 2017 • NR. 2 • 12. ÅRGANG

Flot forårsopvisning

17

STIVAL 20

ER!

2017

19. juni til
23. juni

CENTRET

SPEJDERE

HÅNDBOLD

Kulturfestival
i juni

Bævere
og ulve til
turnering

Succes til
DHK Pokal
finaler

• Flytning af
fabriksmaskiner
• Flytning af tanke og både
• Bakseopgaver

• Flytning af sommerhuse,
pavillioner ect.
• Alle former for
kranopgaver

VP IndustriService
- dit hold i ryggen!
Øget efterspørgsel på vores IndustriService

Vores team af montører og teknikere er erfarne og dygtige folk, der er vant til at løse opgaverne. Som regel
på stedet - med hurtighed, ﬁngersnilde og kreativitet
- og samtidig har de et stort hold i ryggen hjemme på
fabrikken. Derfor har du altid 30 mands samlede ekspertise og erfaring til rådighed, når VP IndustriService
rykker ud.

IndustriServic

e

75 65 33 99
VP IndustriService spænder vidt og tilbyder alt fra service,
vedligehold og reparation på maskiner og anlæg, til smedeopgaver af enhver art. Situationen eller opgaven bestemmer, 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.

Dit hold i ryggen

IndustriService
Hotline · Partner

75 65 33 99

· Agentur

VAGN PEDERSEN
Værktøjs- og Maskinfabrik a/s

Smedebakken 12, Hatting, 8700 Horsens, Telefon 75 65 33 99

ToucheReklame.dk

Bøje kran- og maskintransport A/S v/ Thomas Bøje
Tlf.: +45 25 222 666
www.boje-maskintransport.dk • Email: thomas.boje@stofanet.dk

HattingBladet
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HattingBladet

Redaktion • redaktion@hattingbladet.dk
Annoncer • annoncer@hattingbladet.dk

Erhardt Nielsen | Gedhøjen 53 | Hatting | 40 10 11 51

Tryk: Grafisk Forum, Horsens

Web-master • webmaster@hattingbladet.dk

Oplag: 1550 styk
Kontakt: redaktion@hattingbladet.dk

Hans Appel | Mejerivej 20 | Hatting | 23 23 45 60

Indhold

Deadlines for indlæg
30.07.17
29.10.17
28.01.18
Redaktionen opfordrer på det
kraftigste til, at disse deadlines
bliver overholdt. Således kan
vi få produceret bladet i tide
til de relevante tilmeldinger,
der skal medtages i bladet.

Stof til HattingBladet - Sådan!
Artikler skal afleveres i et helt
almindeligt word-dokument.
Undgå at bruge rammer, wordart illustrationer, indsætning
af billeder osv. Aflever blot
teksten så simpel som muligt.
Billeder skal afleveres som jpegfiler og i højest mulig opløsning.
Hvis du ønsker gode billeder
fra et arrangement, kontakt
redaktionsgruppen.

www.ha
ttingblad
et.dk

Anni Østergaard Clausen | Præstemarksvej 27 | Hatting | 30 24 78 99 (ansvarshavende redaktør)
Karen S. Nielsen | Gedhøjen 53 | Hatting | 20 51 59 90

- udgives af: Hatting IF, Meninghedsrådet
for Hatting Sogn, Hatting Borgerforening
og KFUM-Spejderne i Hatting

Billedkonkurrence
Nyt fra Borgerforeningen
Flot afrunding på gymnastiksæsonen
Det lille hus ved kirken
Nyt fra kirken
Årets konfirmander
Hatting Lokalarkiv
Hatting IF - Glæd dig til koncert
Aktivitetsudvalgets Kalender
Grundlovsmøde på Nedermølle
Spejderne på lejr
Datastuen
Hatting Centrets aktiviteter og arrangementer
Kulturfestival 2017
En solstrålehistorie
Flot afrunding på gymnastiksæsonen
Forårstræning
Succes i Håndboldafdelingen
Nyt fra Folkedans
Hvad rører sig i Hatting?
Borgermøde om fjernvarme
Sankt Hans Bål
Annoncørliste
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Fixer du også nyheder?
Af: Anni Østergaard Clausen
Hattingbladets redaktionsgruppe

Hattingbladet har nu eksisteret som
nyhedsmedie i 11 år. Det kom til i en
sammenlægning af de to lokale blade,
”Hatting Sogns Kirkeblad” og ”Sport i
Hatting” - og byens foreninger blev også
straks en del af konstellationen. Målet
med bladet er og har altid været at holde
jer Hattingborgerne opdateret på byens
aktiviteter, programmer m.v.
Men lur mig om du ikke har en anden
tilgang til nyheder i dag end du havde
da Hattingbladet så dagens lys i 2006?
En vis smartphone har nok gjort sit indtog på vanerne. Med den i hånden kan
vi scrolle nyheder. Hurtigt læst, hurtigt
glemt. For hele tiden er der nyt at kigge
på. Newsfeeden byder på letfordøjelig
føde, der konstant pleaser og pirrer vores
nysgerrighed.
Måske er jeg ikke den eneste, der kan
tage mig selv i at køre et helt automatisk
loop af nyhedssites og sociale medier
ved den mindste antydning af ro eller
kedsomhed. Men det bliver sjældent til
reel læsning. Skimme, skimme, skimme,
videre.; den slags nyhedsjunkier er vi vist

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 SuperBrugsen, i cafeteriet
i Hattinghallen og i Hatting Kirke.

mange af efterhånden.
Vi hører om mobilafhængighed og
angsten for at gå glip af noget. Koncentrationsbesvær, fordi vi er lydhøre for
hvert eneste lille bip af en notifikation fra
vores forlængede arm. Lyden der giver et
lille kort pift af lykke og tilfredsstillelse.
Vores overdrevne forbrug kan efterlade os med samme lede følelse, som når
vi har fyldt os for godt med junkfood
eller slik. En kort tilfredshed, der erstattes af dårlig samvittighed over spildt tid
og fravær. Overdrevet måske, men så
alligevel ikke. Jeg trøster mig med, at jeg
sikkert hverken er værre eller bedre end
flertallet, der læser dette.
Hattingbladet leverer stadig samme
»slow news« som ved starten i 2006. Du
finder som altid et udvalg af information
fra vores foreninger - både i kort og lang
form. Men nyheder i Hatting foregår
også på facebook. Det kan vi, uanset
holdning, ikke komme udenom. Vi tager
denne gang også et lille kik på, hvad der
har rørt sig på facebook. Så slip telefonen,
nyd din læsning og få dit nyhedskick i
papirudgave.
God læselyst - og pragtfuld sommer!

Næste nummer
HattingBladet udkommer næste
gang i slutningen af august 2017.
OBS: Deadline for indlevering
af stof til næste nummer er
søndag 30. juli 2017.

HattingBladet
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Hatting Borgerforening

Billedkonkurrence:
Hatting - Kend din by
Af: Tanja Andersen

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

Denne gang lyder spørgsmålet i vores
lille billed-konkurrence her i bladet således: Hvor langt er der fra Hatting og ud
til Kørup - ifølge skiltet ved skolen?
Præmien er 2 flasker vin og lidt chokolade - Så ud og gå en tur, og find svaret
til den næste konkurrence.

Svaret afleveres i postkassen på Rasmus
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. 31. maj. Palle fra SuperBrugsen
har lovet at være den, der udtrækker
vinderen, som vil blive offentliggjort i
det næste blad.

Hvor mange km er der fra Hatting til
Kørup?

Svar:

Navn:
Tlf/E-mail:
Ved du, hvor langt der er til Kørup?

DELTAG
OG
VIND

Redaktionen søger hjælp!
Vi på redaktionen har brug for ekstra hænder, øjne og ører,
der vil være med til at dække begivenhederne i Hatting.
Hvis du vil være med til at påvirke Hattingbladets udvikling,
så kontakt redaktionen på redaktion@hattingbladet.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
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Vinderen i sidste blad
Af: Tanja Andersen
Vinderen af sidste blads Kend-din-by billedkonkurrence blev Hanne Jensen.
Hanne fortalte, at hun slet ikke var i tvivl om svaret på: Hvilket årstal er broen
på Overholm fra? Årstallet var 1979 og var det år, hun gik hjemme på barsel
med sit yngste barn. Hannes far arbejdede på det tidspunkt som mekaniker hos
Lindeberg, som var den entreprenør, der stod for udgravningen til netop denne
tunnel på Overholm. Når hun gik sine daglige ture med barnevognen, var hun
derfor tit forbi og sige hej til ham, når han reparerede på de store maskiner.
Hanne har også haft flere billeder fra dengang byggeriet/graveriet var i gang.
Dem har hun været så flink at forære til Hattings Lokalhistorisk arkiv, så hvis
du har lyst til at se dem, kan de ses der.
Dejligt med sådan en historie, når man kommer for at aflevere en præmie.
Det er dog ikke en forudsætning for at deltage i denne uges konkurrence, at
man har en historie at tilbyde, men når nu den var der, kunne vi ligeså godt dele
den med jer.

Hanne Jensen blev den heldige vinder af en
vingave med chokolade, da hun noterede
det rigtige årstal på broen på Overholm.

Renovering af forsamlingshuset
I løbet af 2016 blev det besluttet, at der skal ske en større
renovering af forsamlingshuset. Det er besluttet, at der
skal sættes nyt køkken op, samt laves bedre belysning ved
begge indgange. Processen omkring dette er i fuld gang.

bla. en lille platformslift/pladsbesparende elevator, så personer
i kørestol kan komme fra salen og ned til toiletterne. Desværre
fik vi afslag fra alle, og da udgifterne til andre planlagte renoveringsprojekter har første prioritet, må vi desværre udskyde
drømmen om elevatoren, da det er et temmeligt bekosteligt
projekt.

Det er borgerforeningens store ønske at gøre forsamlingshuset væsentligt mere handicapvenligt end det er. Derfor
søgte vi i efteråret flere fonde i håb om at kunne etablere

I samme omgang søgte vi NRGI fonden om tilskud til etablering af LED lamper til hele forsamlingshuset, vi afventer stadig
svar på vores ansøgning.

Af: Marie Ryborg

Forårsfesten kom og gik
Af: Tanja Andersen
Forårsfesterne blev lidt en blandet følelse for Borgerforeningens vedkommende i år, da vi var nødt til at aflyse seniorfesten om fredagen pga. for få tilmeldte. Kun 26 personer
havde meldt sig til. Til gengæld var der super opbakning til
lørdagens fest, hvor der mødte 92 feststemte gæster op.
Vi startede som sædvanligt med en velkomstsang, hvorefter maden blev præsenteret af Morten fra SuperBrugsen.
Den lækre mad - forret, hovedret og dessert - blev serveret
på buffetbordet, baren var åben og så var der gang i festen.

Dansemusikken blev leveret af et sammenbragt band fra musikkonservatoriet og der kom rigtig godt gang i dansegulvet.
Vi har dog efterfølgende fået lidt kritik på musikken, som vi
selvfølgelig har taget til efterretning til næste års fest. Borgerforeningen arbejder også på at gøre noget ved akustikken i Forsamlingshuset, da den som bekendt aldrig har været ret god,
når der spilles høj musik.
Vi håber, at næste års seniorfest igen kan blive en succes, og vi
modtager gerne input til, hvad der kan få flere til at melde sig
til. Lørdagens fest var vi bestemt tilfredse med.

HattingBladet
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Nyt fra Det lille hus ved kirken
Af: Anja og Søren
Det er ved at være længe siden, vi har skrevet lidt om Det Lille
Hus ved Kirken. Der er ikke fordi, der ikke er sket noget i mellemtiden, men det tager bare meget længere tid end beregnet.
Alt skal tilpasses til så skævt et hus.
Vores jordvarmeanlæg kom op at køre, og har virket perfekt.
Det var godt nok noget af en udfordring for Lyngsø at få det
til at være der pga. lofthøjde, men det lykkedes. Det er ikke
mange kilowatt timer, der bliver brugt på at varme op til 16
grader. (Der skal ikke være for varmt, når man arbejder).
Der er ca. 180mm papiruld i vægge og 400mm på loft, så der
er ikke meget varmetab på de 105 m2.
Da der er lavet ny skorsten, skulle der jo også sluttes noget til.
Det blev et brændekomfur, som vi var i Tyskland og hente.
Det er med ovn og det hele, så hvis gassen og strømmen forsvinder, kan vi stadig lave varm mad. Og med Anjas evner til
at lave bålmad ved spejderne, så er det jo ikke noget problem.
Kælderen er også lavet færdig. Hvælvingen er kalket adskillige gange, og der er lagt teglgulv. Teglene har vi fået lov til at
hente på Østerhov. Tak til Svend og Alice!
I badeværelset er der muret op til bruser. Der er lavet støbe-

PMV

Vi henter og bringer !

Peter’s Mobile Værksted
Reparation af :
cykler
scootere
Harley Davidson
plæneklippere
El-scootere
kørestole m.m.
-Også salg af nyt

Peter Tykjær

jernsvinduer ind over bruseren fra baggangen for at få lys ind
i baggangen, den blev lidt mørk på grund af det lave loft.
Der går mange timer med at ombygge og tilpasse diverse
skabe og møbler.
Anja fandt en gammel servante ved genbrugerne, der kunne
ombygges til vask. Skabet er et gammelt vindue fra huset ovre
på den anden side af vejen, der har fået spejle i.
Skorstenen fik en skade i en storm, hvor dækpladen blæste
af, og fløj helt over på diget ind til kirke. Der gik en del sten
løse, så der var ikke andet at gøre end at pille skorstenen ned
til taget og bygge den op igen, denne gang uden dækplade; så
kan den da ikke blæse af igen.
Baghuset måtte fuges om, fordi fugerne sugede for meget
fugt; det holder en mur ikke til i længden, den får frostsprængninger. Der mangler lige et lille stykke ind mod kirken,
men det kommer senere.
Vi er lige begyndt på køkken. Det er moduler fra Ikea, der
skal bygges om, så det ligner noget fra ca. 1930 (det tager godt
nok også lang tid). Der er skuffer i alle moduler, så vi får det
moderne med, bare inde bagved så det ikke ses. Opvaskemaskinen skal også gemmes så den ligner et alm. skab. Komfuret
bliver med gas og skal passe i stilen, så det var ikke nemt at
finde, det skal både passe stil og økonomi.
Det er der, vi er nået til på nuværende tidspunkt. Tidsplanen
på 3-4 år holdt ikke, som vi havde troet, da vi begyndte i 2010.
Vi håber, at vi kan flytte ind i år, men ellers bliver det bare til
næste år, det haster ikke så meget.
Alle er meget velkomne til at kikke ind, få en sludder og en
rundvisning i vores hobbyprojekt. Hilsen Anja og Søren

Stampemøllevej 19
8700 Horsens
ptmb2428@hotmail.com

Tlf. +45 21 654 235

Moderne
kursusfaciliteter
i naturskønne
omgivelser

Bygholm
Landbrugsskole & Kursuscenter
Tlf. 75621799

bygholm.dk

Den flotte hvælving i kælderen på Det lille hus ved kirken

Hjælp til de
administrative
opgaver i små
og mellemstore
virksomheder

6.30

BS Bogføring
Filips Alle 5· 8700 Horsens· www.bsbog.dk
Britt Sønderby Hansen · Tlf. 2231 9955· britt@bsbog.dk

VI KAN TILBYDE:

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

El-installation og teknik
til både private og erhverv

Service

Automatik

Installation

Grøn energi

Privat

Kirkebakken 47, Hatting
STOREGADE 2 - HATTING - 8700 HORSENS
TLF. 7674 4015 - INFO@TE-EL.DK - WWW.TE-EL.DK

HattingBladet
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Nyt fra kirken
Gå med i Lunden
Gå med i Lunden 2. pinsedag kl. 10.00 - 11.00 (Mandag 5. juni.)
Traditionen tro holder Horsens Provsti en fælles friluftsgudstjeneste for alle 30 sogne i Lunden, Sundvej, Horsens, 2. Pinsedag kl. 10.00. Kom endelig og vær med fra nær og fjern!

Efter gudstjenesten byder menighedsrådet i Hatting på frokost i det grønne. Alle er velkomne til at deltage, men vi vil
selvfølgelig gerne vide, hvor mange vi skal sørge for mad til,
så tilmeld jer til Grethe Laursen på tlf: 75653210 el. e-mail:
wlaursen@stofanet.dk senest den 31. maj.
Vel mødt til en forhåbentlig
grøn og tør gudstjeneste i
Lunden! NB! Ved meget
ugunstigt vejr flyttes gudstjenesten til Kloster Kirken.

Luther & Lagkage
Luther og Lagkage er en foredragsrække om Martin Luther
arrangeret af kirkerne i Horsens Kommune. I alt otte foredrag
af otte fagfolk med otte vinkler på Luther på otte lokaliteter frem til reformationsjubilæet den 31. oktober 2017.
Kommende to foredrag er:
- ”Luther og Nutiden”. 30.
maj kl. 19.00 – 21.00 i Tolstrup sognegård v/professor
i Systematisk Teologi på
Kbh. Universitet, Niels Henrik Gregersen.
- ”Luther og Romerbrevet”. 13. juni kl. 19.00 på Sct. Ibs Skole
ved lektor i Det Nye Testamente ved afdeling for Teologi på
Aarhus Universitet, Kasper Bro Larsen.
Her i 2017 fejrer vi 500-års reformationsjubilæum. Hovedpersonen bag reformationen var den tyske munk Martin Luther.
Derfor er Martin Luther på alles læber i år. Selv i legetøj som
Playmobil kan figuren Luther købes. Denne gudstjeneste vil
med garanti også være præget af Luther - for Luther har sat
sig dybe spor helt frem til vores tid.
På Luthers tid - kunne en prædiken let tage en god times
tid - og det var ganske sikkert, at præsten var en mand. Dette
er dog punkter, der afviges fra ved denne gudstjeneste, hvor
prædikenen vil have en varighed på omkring 10 minutter som er det helt almindelige anno 2017. Ligeledes er det tre
kvinder, der til dette års friluftsgudstjeneste vil gå sammen
om at prædike. Præsterne i Horsens provsti er fælles om gudstjenesten og vil alle være til stede. Selve tilrettelæggelsen skiftes præsterne til at være ansvarlige for. I år er det præsterne:
Anja Elm,Vor Frelser. Dorte Stenberg Isaksen, Tamdrup/Nim/
Underup/Føvling og Lone Buhl Pedersen, Østbirk/Yding.

Læs evt. mere om foredragene på vore hjemmeside: www.
hattingkirke.dk

Sved for en sag!
Motionsløbet ”Sved for en sag” finder i år sted tirsdag den 22.
august kl. 18.30.
Vi mødes i præstegården, hvor der inden start er fælles opvarmning. 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
kommer først i mål får en præmie.
Startgebyr er 50 kr. for voksne og 20 kr. for børn.
Sved for en sag støtter i år afholdelse af juleaften for de indsatte i Statsfængslet Østjylland. Det indkomne beløb vil blive
overdraget til fængselspræst Jesper Birkler, så han også i år
kan uddele julegaver til de indsatte.

Maj 2017 • nr. 2
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Nyt fra kirken
Mødrecafé og legestue

Menighedsrådet

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

Menighedsrådmøder
Grethe Laursen

Tirsdag den 20. juni
Onsdag den 23. august

Tlf: 28 60 41 86
wlaursen@stofanet.dk

Møderne afholdes i konfirmandstuen i
præstegården, begynder kl. 19.00 og
er åbne for alle.

Formand

Gudstjenesteliste

Kontaktperson

Kasserer
Gunnar Fogh

Tlf: 30 95 50 80
gunnarfogh@stofanet.dk

Kirkeværge

Erhardt Nielsen

Tlf: 40 10 11 51
erhardtnielsen@enhatting.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.

Juni

Søndag 4. kl. 9.30
Pinsedag
Mandag 5. kl. 10.00
2. Pinsedag Fælles
provstigudstj. i Lunden
Søndag 11. kl. 9.30
Trinitatis søndag
Tirsdag 13. kl. 13.30
Gudstjeneste på
Hatting Centret
Søndag 18. kl. 9.30
1. s. e. trin.
Kirkekaffe
Søndag 25. kl. 19.00
2. s. e. trin.
v/KC

Hvor intet er anført,
har Anna Sofie
Andersen tjenesten.
ABA – Anne Bro Assenholt
KC – Kim Clemmensen
SKH - Sara Klaris Huulgaard

Juli

Søndag 2. kl. 9.30
3. s. e. trin.
Søndag 9. kl. 9.30
4. s. e. trin.
v/ KC
Søndag 16. kl. 9.30
5. s. e. trin.
Søndag 23. kl. 9.30
6. s. e. trin.
v/SKH
Søndag 30. kl. 19.00
Ingen gudstjeneste i
Hatting
Gudstjeneste i Torsted
kl. 11
v/ ABA

Næstformand

Tove Schack-Nielsen

Tlf: 42 19 09 60
schack-nielsen@profibermail.dk

Aktivitetsudvalg

Arne Jacobsen

Tlf: 61 67 11 02
amkjb@stofanet.dk

Grethe Hummelshøj

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

August

Søndag 6. kl. 9.30
8. s. e. trin.
v/SKH
Søndag 13. kl. 9.30
Ingen gudstjeneste i
Hatting
Gudstjeneste i Østerhåb
kl. 11
v/KC
Tirsdag 15. kl. 13.30
Gudstjeneste på
Hatting Centret
Søndag 20. kl. 9.30
10. s. e. trin.
Kirkekaffe
Søndag 27. kl. 19.00
11. s. e. trin.

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

Kirkekontoret (fortsat)
Kordegn Ove Bruun
Email: okbr@km.dk
Kordegnemedhjælp Lene Friis
Kanstrup – Email: lfka@km.dk

Ferie og frihed
Anna Sofie Orheim Andersen holder
ferie i uge 29 - 32. Under ferie og
friweekender 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 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 23, 8700 Horsens.

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

HattingBladet
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VINDUER

- din online vinduesmester

Der blev holdt konfirmation i Hatting Kirke den 12. maj.
Konfirmanderne er fra venstre.
Øverst:
Cecilie Ryan Højsgaard, Kirstine Andersen, Mette Oerlemans,
Jens Juul Aggerholm, Thorbjørn Bie Kristensen, Jannic Nygaard Sørensen, Simon Dencker Mikkelsen, Hjalte Søndergaard
Kristiansen, Emma Skjøtt Sørensen, Stine Jenner Jensen, Ida
Orheim Andersen.
Midterst: Lærke Fogh Henneberg, Mille Videbæk Nielsen,
Louise Kidmose Rask, Cecilie Bech Pedersen, Lærke Kidmose
Rask, Maria Nørregaard Langhoff, Dicte Rauschenberg Rejmers.
Nederst: Jeppe Pilgaard Buch, Sune Mørck Hermansen, Marcus Hagelund Bach-Nielsen, Oliver Mark Gottlieb, Jeppe Nytofte Petersen, Christoffer Hagelund Bach-Nielsen

Vinduer	
  og	
  døre	
  med	
  og	
  uden	
  montage	
  
Se	
  mere	
  på	
  www.ja-‐vinduer.dk	
  
	
  
Eller	
  ring	
  :l	
  Johnny	
  -‐	
  	
  26858962	
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Referat fra generalforsamling
Af: Aase Thyssen

Bestyrelsen
Formand
Jens Chr. Vang
Rugballevej 5
Tlf: 27 38 32 34
ingenv@hotmail.com
Næstformand
Helle Brandtlund
Rugballevej 11
Tlf: 22 32 56 68
johnbrandtlund@mail.tele.dk
Kasserer
Børge Nielsen
Klærkevænget 7
Tlf: 75 65 32 19
Sekretær
Aase Thyssen
Østerhåbsvej 22
Tlf: 75 65 35 58
aathyssen@stofanet.dk
Bestyrelsesmedlem
Egon Bech
Stationsvej 90
Tlf. 75 65 30 40 / 21 40 74 28
egonbech@msn.com
Bestyrelsesmedlem
Jørgen Thyssen
Østerhåbsvej 22
Tlf: 75 65 35 58
aathyssen@stofanet.dk
Bestyrelsesmedlem
Margit Munch
Stationsvej 2
Tlf: 29 65 16 48

Åbningstid
Arkivet har åbent den første tirsdag i måneden 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 medlemsblad i februar måned
Du kan indmelde dig ved henvendelse til
Børge Nielsen. Medlemskabet gælder for
det enkelte medlem, det er ikke et husstandsmedlemskab.

Referat fra Hatting Lokalhistoriske
forenings generalforsamling, som blev
afholdt den 22. februar 2017.
Poul Aage Bie blev enstemmigt valgt til
ordstyrer. Beretningen var udsendt i vores
blad Lokalhistorisk Nyt. Beretningen bar
præg af at foreningen havde haft 25 års
jubilæum, og at formanden, som havde
været formand i 25 år, ville gå af. Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
Kassereren fremlagde regnskabet som
fremviste et pænt overskud. Overskuddet
skyldtes primært pengegaver og sponsorindtægter i forbindelse med jubilæet.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
På valg var Hans Kvorning, Margit
Munch og Helle Brandtlund. Hans Kvorning modtog ikke genvalg. Egon
Bech blev nyvalgt, Margit Munch
og Helle Brandtlund blev enstemmigt genvalgt.
Som suppleant var Poul Larsen

på valg, Poul ønskede ikke genvalg, i stedet blev Gunnar Fogh valgt.
Som revisor var Ove Juul på valg, og blev
enstemmigt genvalgt.
Bestyrelsens forslag var uændret kontingent, som blev vedtaget. Der var ikke indkommet nogen forslag til behandling.
Under eventuelt agiterede Børge Nielsen
for salg af bøger for Ingrid Skadhede.
Børge orienterede om foreningens udflugt
2017.
Hans Kvorning blev takket med stor akklamation for sine 25 år som formand.
Der blev vist film fra foreningens tidligere
udflugter, og som sædvanlig startede
generalforsamlingen med en sang og
sluttede hyggeligt af med kaffe og sang.

Afgående formand Hans Kvorning
har været formand for foreningen,
siden denne startede d. 8.
oktober 1991. Her ses Hans ved
det gamle postkontor, som
var på Stationen i Hatting.

Hatting Lokalarkivs årlige
udflugt d. 22. august
Af: Aase Thyssen
Lokalarkivets årlige udflugt går i år
til Samsø den 22. august. Der er afgang
fra Hatting klokken 8.15 med forventet
hjemkomst ca. klokken 20.
Pris pr. person: 500,00 kr.
Inkluderet i prisen er: Transport i bus,

rundtur med guide på øen, to retters
menu inkl. en øl eller vand, eftermiddagskaffe med kringle, på hjemturen en
sandwich inkl. en øl eller vand.
Ca. primo august vil der komme en
indbydelse ud til foreningens medlemmer. Sæt kryds i kalenderen nu.

HattingBladet
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Hatting IF

Velkommen til
Hatting Aktivitetsudvalg
Af: Mona Luxhøj Møgelvang

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

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

Kasserer

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

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

For at kalenderen fungerer optimalt, og at alle
i Hatting ved, hvad der foregår, er det meget
vigtigt at du/I husker at gøre opmærksomme
på aktiviteten. Send en mail til Grethe på
wlaursen@stofanet.dk, så sørger vi for at få
kalenderen opdateret.
For tiden er følgende foreninger repræsenteret i Hatting Aktivitetsudvalg:
Spejderne
Menighedsrådet
Hatting Idrætsforening
Y-men
Hatting Centeret
Hatting Lokalhistorisk arkiv
Borgerforeningen.
Vi har mange ideer og glæder os til at komme
i gang.

Glæd dig til koncert i Hattinghallen
Af: Mona Luxhøj Møgelvang

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

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

I sidste blad var der et par linier om Hatting Samråd, som det hed i ”gamle dage”,
men efter nogle flere møder, er vi blevet enige
om et nyt navn: Hatting Aktivitetsudvalg.
Hatting Aktivitetsudvalg er valgt, da vi gerne
vil prøve at koordinere aktiviteter med foreningerne indbyrdes, og samtidig vil vi gerne
lave aktiviteter for hele byen i samarbejde
med hinanden.
Det første, vi har arbejdet med, er kalenderen i Hatting Bladet. Vi har arbejdet på at
få alle kendte aktiviteter i kalenderen bl.a. af
den årsag, at vi kan være opmærksomme på,
at de forskellige foreninger i Hatting ikke får
planlagt aktiviteter på samme dag, hvis det er
muligt at undgå det. Samtidig har kalenderen
fået et nyt layout, så den er lettere at overskue,
og den er lige til at tage ud og hænge op,
uden at du ødelægger bladet.

Den Røde Tråd kommer til Hatting d.
09.09.17 kl. 20.00. Den Røde Tråd er et kopi
band, som spiller Shubidua sange.
Koncerten starter kl. 20.00, og dørerne åbnes
kl. 19.00. Billetten koster
150,00 kr.
Koncerten arrangeres
som et samarbejde ml.
- Hatting Idrætsforening
(herunder afdelingerne
Forretningsudvalget,
Badminton, Håndbold,
Gymnastik, ”Klubben”)
- Spejderne
- Menighedsrådet
- Borgerforeningen
- Y-men

- Hatting Lokalhistorisk arkiv
- Hatting Centeret
- Hatting Motion
Billetsalget sker på www.hattingif.dk.
Køb din billet allerede nu! Det bliver så godt.
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Grundlovsmøde på Nedermølle
Af: Lars Juhl Hansen
Allerede for omkring 100 år siden
dannede gården Nedermølle på Korningvej 23 i Hatting rammen om politisk
tænkning og tale. Dengang var det Jens
Andersen Kristensen Korgaard, der som
sognerådsformand tog aktivt del i det
lokale demokrati.
I dag huser gården den nyvalgte spidskandidat for Radikale Venstre Horsens,
Sinnet Ellehauge Haag og familie. Og
mandag 5. juni 2017 – Grundlovsdag
– danner Nedermølle rammen om det
første lokale radikale grundlovsmøde.
- Vi håber, at dette møde bliver det første
af mange, og at vi får skabt en ny god
tradition, siger Sinnet Ellehauge Haag.
For mig er Grundlovsdag en festdag. Jeg
synes, der er al mulig grund til at fejre,
at vi har en grundlov i Danmark, at vi
lever i et frit og åbent demokrati, og at vi
alle er lige for loven. Så mandag 5. juni
hejser vi Dannebrog på Nedermølle og
håber, at rigtig mange finder vej.
Tidligere redaktør af HattingBladet
For de, der har læst HattingBladet i
mange år, vil navnet Sinnet Ellehauge
Haag måske virke bekendt. Hun var
blandt initiativtagerne, da bladet blev
stiftet og var bladets første redaktør.

www.amalielund.dk

- For mig er det afgørende, at vi bevarer
en række dynamiske og levende lokalsamfund i kommunen, erklærer den
radikale spidskandidat. Den slags kommer ikke af sig selv, og det var grunden
til, at jeg i en årrække involverede mig i
arbejdet med HattingBladet. Nu er tiden
så kommet til at kæmpe for liv og udvikling i lokalsamfundene på en anden
måde. Ikke bare i Hatting men overalt i
Horsens Kommune. Det er vigtigt, at vi
husker, at Horsens Kommune ikke bare
er Horsens by.
Ud over at være politisk interesseret
er Sinnet Ellehauge Haag en ivrig
amatør-gartner. Og den flere tusinde
kvadratmeter store parklignende have

på Nedermølle byder på rig lejlighed til
at motionere de grønne fingre.
- Når man kører forbi Nedermølle på
Korningvej, så ser man primært de rustne tage på staldbygningerne, siger Sinnet Ellehauge Haag. Mange bliver overraskede, når de opdager, at der gemmer
sig en sand naturperle på den anden
side af hovedbygningen. Grundlovsdag
er denne naturperle åben for alle, der
har lyst til at fejre dagen.

Grundlovsmøde
Arrangeres af Radikale Venstre Horsens
Mandag 5. juni 2017 kl. 13
Nedermølle, Korningvej 23,
Hatting, 8700 Horsens

HattingBladet
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Forårsturnering og
Spejdernes lejr
Af: Anja Ipsen og Lene Jørgensen

KFUM-Spejderne
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

Y Men’s klub
Ledelsen i
Hatting Y Men’s klub har
følgende sammensætning:
Gunnar Fogh (præsident)
Ingeborg Pedersen (vice-præsident)
Kristian Korsholm (skatmester)
Tove Pedersen (sekretær)
Peter Rabjerg (webmaster)
Tove Schack-Nielsen (pastpræsident)

Hos spejderne er året ved at nå sin afslutning. Nu begynder turneringerne,
hvor spejderne dyster med de andre
grupper i distriktet.

En dejlig dag med glade børn og masser
af medbragt kage.
(fortsættes på næste side)

Den 29. april var bævere og ulve afsted
på Distriktsturnering sammen med alle
de andre KFUM-grupper i Lovring distrikt, hvor spejderne skulle på opdagelse i naturen med Guldsmeden Hugo, og
man skulle hjælpe Hugo og hans venner
med at løse en masse opgaver.

En bæver om at være til sin første
distriktsturnering
Du har været til løb for første gang. Hvordan
var det?
Det var sjovt. Der var rigtig mange.

at bygge en hule til en der kunne lide at
kigge på fugle. – Men vores brast sammen.

Hvad sker der til sådan et løb?
Man skal samarbejde og hjælpe hinanden med opgaver.

Er det en konkurrence?
Ja. - Men det gælder mest om at have
det sjovt.

Skal man løbe rundt?
Neeeeej! Man skal blive sammen med
sin gruppe, ellers ved man jo ikke hvor
man er henne.

Hvordan vinder man?
Man skal have flest point.

Hvad er det for nogle opgaver man skal løse?
Alle mulige ting. Vi skulle hjælpe Guldsmeden Hugos venner. Vi skulle hjælpe
hinanden med at hente et stykke træ op
ad en bakke, og bagefter skulle vi løfte
det i et reb. Vi skulle også lege at noget
saltdej var muslinger. Dem skulle vi
smadre, for at hjælpe en odder med at
lære sin unge at finde kød fra muslinger.
– Og så kom der en perle ud, vi måtte
få med hjem. Vi skulle også hjælpe med

Hvordan får man så point?
Det får man for at være gode ved hinanden. Og for at tælle logoer der hænger
i træerne på ruten rigtigt. Og for at løse
opgaven.
Vandt I?
Nej, men vi fik et flot mærke med Guldsmeden Hugo til vores uniform.
Hvad var det allersjoveste?
Det var at hygge mig med dem, jeg gik
sammen med. De var rigtig fjollede.
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Den 6. maj skal bævere, ulve og juniorer på MUS-løb sammen
med både grønne og blå spejdere hvor temaet er Harry Potter.
Det har spejderne forberedt sig på hjemmefra, hvor de blandt
andet har snittet tryllestave, så de er klar til at lave besværgelser og måske hvis vi er heldige, trylle trofæet Musen hjem til
Hatting igen.
Årets sommerlejr
glæder vi os meget
til. Turen går til
Sønderborg - til
Spejdernes Lejr
- hvor junior- og
tropsspejdere fra
den 22. til den 30. juli bygger en storby med telte og rafter op
sammen med 40.000 andre spejdere fra hele landet. Det bliver
et helt minisamfund med supermarkeder, butikker, caféer,
kirke, scene til kæmpe lejrbål, avis og meget mere. Ulvene
kommer også på besøg et par dage. Det er en dyr lejr, som
spejderne gennem længere tid har arbejdet for at tjene penge
til, ved blandt andet at sælge julekalendere og samle juletræer
ind. Tak til alle jer der har støttet os ved de lejligheder, samt til
Hatting Y’s men som har givet et flot bidrag til deltagerne, så
flest mulige spejdere kan komme med. Sådan en lejroplevelse
er nemlig spejderliv, når det er allerbedst.

VI tIlbyder
•
•
•
•

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

Ring på telefon 75 65 30 32
NIELS BIE's
MASKINSTATION
Østerhåbsvej 80 · Hatting · 8700 Horsens

Glade spejdere til distriktsturnering

HattingBladet

HattingBladet
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Separering · Dræn
Skybrudssikring

Datastuen på Hatting Centret

Kloakering
i det åbne land

Af: Hans Johansen, leder af Datastuen
Datastuen starter efterårssæsonen i uge 36 og fortsætter frem
til uge 49. Der er udsigt til, at der vil blive 5 hold med start i
uge 36.
De 3 af holdene beskæftiger sig med generel brug af en pc´er
og e-mail, netbank, kontakt med det offentlige, tekstbehandling og meget mere. De 2 øvrige hold arbejder med henholdsvis slægtsforskning og billedbehandling.
Hvis det har din interesse, eller du kender nogen, som kunne
have glæde af at deltage, er der mulighed for at tilmelde sig til
efterårssæsonen.
Der vil være max 10 deltagere på det enkelte hold, og pris
for de 13 uger er 150 kr. til papir, internetadgang m.v. Der vil
være 2 frivillige vejledere på hvert hold.
Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål, eller du ønsker at tilmelde dig et af kurserne, skal du blot henvende dig
til Hans Johansen på telefon 20 29 02 31 eller sende en mail til
ingaoghansoensvej@gmail.com

Jord · Kloak
Beton · Fundamenter
Belægning
Rottespærre

entreprenørforretning • 7565 3188 • fynbo-as.dk

ADVOKATER MED GUMMISTØVLER PÅ
DAMHAVEN 5B, 7100 VEJLE
VITUS BERRINGS PLADS 5, 8700 HORSENS
TELEFON 75724100
WWW.CODEXLAW.DK

www.tfskov.dk
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Hatting Centrets faste aktiviteter

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 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 tirsdag

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

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

Med forbehold for fejl og rettelser
Ovenstående er Hattingcentrets
faste aktiviteter til og med juni 2017

Hatting Centrets kommende arrangementer
Juni

Torsdag den 1. kl. 13.00
Blå tur til Ejstrupholm.
Pris og yderligere information kommer
på opslag. Husk tilmelding senest
mandag d. 29. maj
Onsdag den 7. kl. 10.00
Smartex viser og sælger tøj i Caféen
Tirsdag den 13. kl. 13.30
Gudstjeneste ved sognepræst Anna
Sofie Andersen med efterfølgende
Kirkekaffe i Caféen
Onsdag den 14. kl. 9.30 - 11.30
Reporto viser og sælger fodtøj i Caféen
Torsdag den 15. kl. 19.00
Midsommerfest – yderligere information

kommer på opslag.
Uge 25
Horsensegnens Kulturfestival – Se
yderligere information i programmet,
der er tilgængeligt på centret
Torsdag den 29. kl. 13.00
Blå tur til området ved Palsgård
Pris og yderligere information kommer
på opslag. Husk tilmelding senest
mandag d. 26. juni
Søndag den 6. kl. 9.00 – 13.30
Cafeen har søndagsåbent
Tirsdag den 8. kl. 13.00
Blå tur til Ejerbavnehøj. Pris og
yderligere information kommer

August

på opslag. Husk tilmelding senest 3. august
Torsdag den 10. kl. 14.00 - 15.00
Åbent hus. Kom og se de mange
aktivitetsmuligheder Hatting Centret
byder på
Tirsdag den 15. kl. 13.30
Gudstjeneste ved sognepræst Anna
Sofie Andersen med efterfølgende
Kirkekaffe i Caféen
Torsdag den 17. kl. 10.00
Jysk Tøjsalg fremviser og sælger tøj i
Caféen. Udsalg
Søndag den 27. kl. 9.00 – 13.30
Cafeen har søndagsåbent

Tilmelding til Hatting Centrets arrangementer
Tilmelding til arrangementer kan ske på opslag på Hatting Centret eller ved
henvendelse til aktivitetsmedarbejderen på tlf. 24 95 90 33 (gerne SMS) eller mail: alk@horsens.dk
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Hatting Centret

KULTURFESTIVAL 2017
5 FORRYGENDE DAGE
MED SPÆNDENDE
OPLEVELSER
… FOR ALLE I
ALDEREN 60+ OG
FØRTIDSPENSIONISTER!

2017

19. juni til
23. juni

EGEBAKKEN I EGEBJERG 19. JUNI
SØNDERGÅRDEN I BRÆDSTRUP 20. JUNI
TAMDRUP CENTRET I LUND 21. JUNI
BIRKEBO I ØSTBIRK 22. JUNI
HATTING CENTRET I HATTING 23. JUNI
PROGRAM KAN REKVIRERES PÅ ET AF OVENSTÅENDE CENTRE
BILLETTER SÆLGES PÅ OVENSTÅENDE CENTRE
TIRSDAG D. 16. MAJ KL. 11 – 13
MANDAG D. 22. MAJ KL. 11 – 13
KUNSTNERE:
 KARSTEN HOLM
 ERIK GRIP
 BAKKEKORET M. SOLIST HANNE HOHWÜ
HOUMØLLER, JAZZBAND OG DIRIGENT
 DYVEKE
 PER WIUM OG THE BEATRIO







LILLIAN HJORTH-WESTH
ANNE-METTE NØRGÅRD
THOMAS KJELLERUP
CARL ERIK LUNDGAARD
ERREBO OG SVARRES JAZZ
OG HUMORFORSYNING
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Nyt fra byens institutioner

En solstrålehistorie
Af: Joan Lindberg, Institutionsleder og Rasmus Bissenbakker
Kærsgaard, forældrebestyrelsen
I Hattings børnehave Solstrålen har vi sagt farvel til 43 børn,
de er 1. maj startet i »Rød tråd« overgang på Skolen. Vi er
trygge ved at sende dem afsted, de er så klar til skolelivet og
de spændende udfordringer der følger med.
Hen over sommeren vil vi have fokus på udeliv og vi har
valgt at opdele børnene i aldersopdelte grupper på tværs af
hjemmegrupperne 3 formiddage om ugen. Det gør vi for at
styrke venskaber og fællesskaber i årgangene, plus at vi kan
have fokus på børnenes behov, når man er 3 år, 4 år eller 5 år.
Til August bliver førskolebørnene så til »Kæmper« og flytter
over i vores 2 pavilloner.
Ny parkeringsplads
Status på parkeringsforholdene ved Solstrålen er, at vi har fået
bevilget en midlertidig P-Plads på marken ved P-pladsen, og
vi venter bare på, at der sættes igang.

Diskofest i børnehøjde

Forældre bakker op
Derudover glæder vi
os til, at sommeren står
for døren, vores dyr
er kommet hjem efter
at have været på vinterferie. Tak til alle jer
der passede på vores
dyr hele vinteren!
Generelt oplever vi
en stærk forældreopbakning i Solstrålen. Der var 7 kandidater i juni 2016 til de kun 2 poster på valg til forældrebestyrelsen. Dyrene passes (med undtagelse af denne vinter) i
weekenderne af de 2 på dyreholdet, samt børn og forældre.
Også her fik vi hurtigt udfyldt vagtplanen.
Til aktiviteter, der arrangeres af Solstrålens 7 mand store aktivitetsudvalg, opleves opbakningen ligeledes. Til forældre-fri
børnedisko, en fredag aften i januar, tilbød flere forældre at
hjælpe end der var behov for.
Til tivolidag d. 1 april deltog ikke mindre end 234 glade børn
og voksne.

Tivolidag
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Gymnastik

Flot afrunding på gymnastik-sæsonen
Af: Hanne Frederiksen
Foråret er kommet og det betyder at gymnastiksæsonen
er slut. Vi har igen i år haft en forrygende sæson med mange
gode gymnaster og dygtige instruktører. Flere af vores hold
har deltaget i to opvisninger, hvor de har vist deres talent på
gulvet.
Den første opvisning var på Elbæk Efterskole søndag den
5. marts til Børnegymnastikdagen. Her deltog springlopperne,
pigespring og drengespring. Alle vores hold gjorde det super
flot. Mange var spændte på at vise det de havde øvet på hele
vinteren. Vi havde alle en skøn dag i Elbæk, trods mange
mennesker og varme i hallen. Vi var glade for at forældrene
valgte at tilbringe en søndag på Elbæk Efterskole og være med
til at skabe en god stemning.
Det største oplevelse er dog
altid at optræde på hjemmebane.
Søndag d. 12. marts blev der afholdt opvisning i Hatting hallen.
Igen i år var der stor opbakning og
hallen var fyldt til bristepunktet.
Opvisningen blev skudt i gang
med faneindmarch og efterfølgende ni hold som fyldte gulvet
ud. Efter fællessang lavede vores
hjælpeinstruktører en fælles opvarmning inden de første hold gik
på gulvet. Efter alle vores hold havde været på gulvet, havde
vi i år besøg af DGI Junior Nord som leverede en super opvisning. På dette hold var Hatting også repræsenteret med et par
gymnaster. Vi er overbeviste om, at flere får mod på at dyrke
endnu mere gymnastik og spring efter sådan en oplevelse –
så hold øje med DGI´s hjemmeside for oplysninger omkring
deres næste sæson.
Den sidste opvisning, hvor Hatting var repræsenteret var
på BGI søndag den 26. marts. Her fik Junior holdet den stor
oplevelse at
være med
til unge-/
voksnedage.
De unge
mennesker
viste stolt
det frem, de
havde trænet på hele
vinteren og

holdet gjorde det virkelig godt. Der har været mange positive
tilbagemeldinger efterfølgende på deres opvisning. Vi håber
at de unge mennesker, trods lektiepres og fritidsjob, vil opret-

holde deres interesse for gymnastikken og
Junior holdet.
Gymnastikafdelingen vil gerne takke
de mange frivillige som har hjulpet med
at få alle vores redskaber fra gymnastiksalen til hallen. Det er et slid og slæb, og vi
kunne ikke gøre det uden den store hjælp.
Også en stor tak til Mandehørm som ville
hjælpe os med, at slæbe redskaberne frem
og tilbage på gulvet til vores opvisning i
hallen. Derudover vil vi gerne takke badminton- og håndboldafdelingen for deres
fleksibilitet. Vores redskaber har kunnet ligge i hallen i ugen
op til opvisningen, og de har givet afkald på et par træningstider, så vores holde har kunnet øve i hallen. Vi takker også de
frivillig bagere samt Team Frivillig, som gjorde det muligt at
vores slikbod + kaffe/kagebord blev en kæmpe succes.
Vi har netop nu, travlt med at forberede sæsonen som starter op til september. Det er et stort puslespil at få det hele til at
gå op med tider og instruktører, men hold øje med vores Facebookside og ikke mindst HIF´s hjemmeside, her vil vi ligge
vores program ud.
Vi konstaterer stadig at være vidne til et store fællesskab
i vores afdeling. Det er dejligt, at se både store og små være
sammen om gymnastikken – men det er jo ikke blot i gymnastikafdelingen vi oplever sammenhold på tværs af alder og
køn. Den store opbakning vi oplever fra alle gør det værd at
være frivillig i en forening i en skøn by som Hatting.
Vi ønsker alle en dejlig sommer og glæder os til at se jer i
næste sæson.
Gymnastikafdelingen Hatting
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Gymnastik

Men nogle hold sveder stadig
Af: Anni Østergaard Clausen
Ikke alle gymnaster er idømt total afslapning,
selvom forårets opvisninger er overstået. Således er
der gang i enkelte forårs- og sommerhold i Hatting. Se
mere om holdene på hatting IFs hjemmeside.
John Brogaard fortæller, at forårets sæson for “mandehørm” er i fuld gang efter påsken. Holdet mødes i
hallen hver onsdag kl. 19-21 og er pt ca. 20 mænd hver
gang:
- Der bliver svedt og pustet, når vi i den første times
tid laver styrke og konditionstræning. Efterfølgende så
bliver der eller gået til den med div. holdspil som f.eks.
hockey, fodbold (indendørs), basketball, volleybold,
badminton eller håndbold.
Det er stadig muligt at komme og prøve kræfter med

konceptet, så kig ned en onsdag og deltag. Vi har et hyggeligt
fællesskab og laver alsidig sport hver gang. Sæsonen afsluttes
med en sommerfest i juni måned.
Vidste du for øvrigt, at navnet »Mandehørm« er dækkende
for hele konceptet? Nemlig at holdet efter de 2 timers sport,
skal lugte af svedig mand og have lidt dårlig ånde, da udstrækningen afsluttes med en kølig pilsner efter træningen.
Også mandagsholdet Outdoor fitness holder sig i fortsat
form med udendørs styrke- og konditionstræning. De sveddryppende aktiviteter foregår på skolens område, hvor både
trapper, bænke og den grønne høj bruges som redskaber.
(Se også bagsiden af bladet)

Er det mon dig, vi leder efter?
Af: Hanne Frederiksen
I gymnastikafdelingen står vi i år og mangler instruktører
til et par af vores hold.
Vores fantastiske juniorhold kommer til at mangle en springinstruktør. Vi leder efter en person, med en vis erfaring i
både spring og modtagelse. Du bliver en del af et erfarent
team, som har stor erfaring med både rytmisk gymnastik og
springundervisning.
Til vores springlopper 0.-1. klasse, søger vi en instruktør,

som har lyst til at udfordre og introducere børnene til spring
og rytmisk gymnastik. På dette hold, bliver du også en del af
et allerede erfarent team.
Så er det netop dig som vi står og mangler fra september
2017 til marts 2018, så skynd dig at kontakt nedenstående for
yderligere information:
Hanne Frederiksen
Tlf: 3133 2714 / Perhanne@stofanet.dk
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Håndbold

U8 Medtrænere søges
Af: Bjarne Skjøtt
Skal du med på U8 træner holdet til næste sæson?? Var det
noget for dig at være med til at træne Hatting IFs U8 børn i
håndbold i den næste sæson? Vi har de seneste år oplevet en
stigende interesse for U8 håndbold. Vi har én erfaren træner
på plads, men der er brug for flere voksne trænere hvis det
skal fungere. Du behøver ikke at være ekspert a la Bent Nygaard :-) Har du lyst til at introducere børnene i håndbold, og
have med børnene at gøre så er du meget velkommen. Er der

behov for kurser så kan dette også arrangeres.
Der er træning én gang om ugen fra primo september til ultimo marts. Der vil være deltagelse i 3-4 stævner før og efter jul.
Desuden er der afslutningsstævne med overnatning samt den
traditionsrige overnatning i Hatting Hallen som afslutning på
sæsonen. Jo flere voksne, som er med på holdet jo flere kan
træningen og det praktiske omkring holdet fordeles på. U8
næste sæson er for årgangene 2009-10. Har dette din interesse
eller har du spørgsmål så kontakt Bjarne Skjøtt Sørensen på
mail bjarne.skjott@hotmail.com eller mobil 76434660.

DHK Pokal: 3 hold - 3 Finaler!
Af: Bjarne Skjøtt
I weekenden 22-23. april var håndboldafdelingen afsted til
det traditionsrige afslutningsstævne DHK Pokal i Flensborg.
Denne gang havde vi 3 pigehold afsted – U10, U12 og U14.
Stemningen var høj i bussen på vej mod Flensborg og Sortevejs fritidshjem, hvor vi skulle overnatte. Der blev sagt farvel
til forældre og søskende og så gik turen ellers mod Flensborg.
Det var kendt land for de fleste, da vi overnattede samme sted
sidste år. Vel ankommet til fritidshjemmet blev der pakket
ud og hygget hele aftenen, inden det var tid til at gå til køjs så
pigerne var klar til kampe dagen efter.
Der blev givet den gas hele lørdagen og resultaterne ville det
således, at der var chancer for at alle hold kunne komme i
finaler om søndagen.
Søndagens resultater blev, at U10 pigerne spillede sig i B finalen som de vandt og derfor fik oplevelsen med at deltage i
den store præmieoverrækkelse efter A finalerne. U12 pigerne
kom også i B finalen, men tabte desværre til deres onde ånd
fra Give.
U14 pigerne
vandt deres A
semifinale med
et enkelt mål
efter 2x2 minutters forlænget
spilletid. For
tredje gang nogensinde (og for
anden gang for
det samme hold)

var det lykkedes at
få et Hatting hold
i A finalen. Desværre tabte U14 til
Hadsten i en intens kamp, men
stemningen og oplevelsen var stor for spillerne.
Stemningen var derfor super god og lydniveauet højt i bussen på vej hjem. Hvis der mandag morgen var nogle trætte og
hæse spillere, så er der en god forklaring på det.
Samtidig skal der lyde en stor tak til forældre for opbakningen
og støtten rundt om i hallerne i Flensborg. Det er som træner
og spiller fedt at opleve den positive opbakning til holdene.
Afslutninger
U10 piger. Se mere omkring Flensborg turen for U10 på næste
side. U14 pigerne har ikke holdt deres afslutning endnu.
U12 pigerne har holdt deres afslutning og trænerne fik nogle
fine ord med på vejen:
» Det har været et specielt år. Vi har grinet, grædt, været sure
men også glade . Vi synes det har været den bedste afslutning
på sæsonen i Flensborg. Vi har virkelig haft det sjovt. Vi kommer til at savne jer, os der ikke skal have jer næste år. »
U12 trænerne opsummerer sæsonen med:
”Vi startede med en flok piger, som var helt ukendte for os. Vi
synes at vi har opnået meget i sæsonen, med en oprykning fra
B-rækken til A-rækken. Pigerne synes nok det var lidt sjovere
at vinde hele tiden end at tabe med et par mål efter jul i Arækken. Men de har lært af modstanden, hvilket kulminerede
med B-finalen i Flensborg, hvor vi desværre tabte til vores
onde ånd Give” - ”Tak for en super sæson, piger !”
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Hatting IFs U10 piger med fart på
Af: Charlotte Kristensen
Sidste kamp er nu spillet og status er: Hattings U10 piger
har vundet C rækken. De mødte ikke megen modstand, det
gav en masse selvtillid og troen på, at alt kunne lykkes.
Vi deltog i Fredericia cup 2016 mellem jul og nytår. Alle mand
var opsatte og klar fra start, og der blev kæmpet og U10 holdet
fik sølvmedaljer med hjem.
Vi gik ind i 2017 med selvtillid og mod på B rækken. Nu
da sidste turneringskamp er spillet, kan vi se tilbage på nogle
måneder med lidt modgang og til tider nedture, hvor vi ikke
helt kunne følge med, men alligevel fik vi sat pigerne op til at
kæmpe videre og vi fandt lysten og troen på, at vi bare er de
bedste. Som vi tit har sagt til pigerne: Vi har ikke prøvet det
før, men vi kan det godt!

Når turneringen er slut, er det tid til at samle op på sæsonen
16/17 og der skal findes to piger, som skal have Fidus pokalen.
Det har været svært at vælge, da alle pigerne bare er mødt op
til træning med selvtillid, gå-på-mod, kampgejst, vilje, og bare
har villet yde hver gang. Ja selv om de var syge, kom de!
For ny U10 er dette års pokal gået til vores lynhurtige fløj og
altid sikre straffekast skytte Emma Halling Bell, en pige der
kæmper og har et kæmpe talent. Hun læser lyn-hurtigt spillet
og modstanderen.
For gammel U10 pigerne går dette års pokal til vores trofaste
”mur” af en målmand, Emma Edvardsen. Hun har næsten
holdt målet rent i C rækken. Hun læser lynhurtigt modstanderens skytter og tager alle bolde. Hun er på pletten hver gang.

DHK Pokal 22.-23. april
Af: Træner-teamet Didde og Lotte
Hatting IF’s U10 piger deltager hvert år i et stort stævne i
Flensborg. I år var der 14 klubber og 63 hold tilmeldt. Pigerne
spillede i Handelslehranstalt (HLA) hallen.
Vores pulje var følgende hold: Sdr. Omme, Engesvang og
Hadsten 1-2. Pigerne spillede 2 x 9 minutter. Der var fart på fra
starten: Der blev lukket af i forsvaret, kæmpet i angrebet, og
”muren” Emma var på plads i målet.
Vi havde 10 mand med i spillertruppen, og vi må have 9
mand på holdkortet, så der skulle træffes svære beslutninger
mellem kampene. Det er aldrig nemt, men vores valg og
mavefornemmelser viste sig at være rigtige.
Pigerne spillede 4 kampe og gik videre til semifinalen, vandt
og pludselig stod vi og skulle spille en B Finale. Det havde vi
aldrig prøvet før, og vores erfaring sagde os, at vi ikke skulle
fortælle inden semifinalen, hvad vi styrede imod. Det har
før givet lidt sommerfugle i maven, som har været svært at
ryste af. Men pigerne var rolige, og igen ydede alle mand en
fantastisk indsats. Pigerne spillede det allerbedste håndbold
til dato, alt fungerede bare: forsvar, angreb... vi vinder over
Engesvang 5-3 .... og er vinder af B finalen.
Gåturen til idrætshallen har aldrig været så sjov som i år. Vi
skulle nemlig op og have vores medaljer og den flotte pokal.
Søndag eftermiddag gik U10 pigerne på gulvet sammen med
de andre vindende hold!

Med pokalen i hus
Tusinde tak til alle U10 pigerne for en uforglemmelig rejse og
alle oplevelserne gennem hele sæsonen. Også en stor tak til
forældrene for lån af pigerne, kørsel og kagebagning, hjælp
med vandflasker, tøjvask, dommerbord og opbakningen og
troen på os, når det så allermest sort ud - og fordi I tog turen til
Flensborg!
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En tur i arkivet

Ishuset på Storegade 22
Af: Anni Østergaard Clausen
Sommeren står for døren og lige netop i denne tid er der
sikkert nogen, der gerne vil drømme sig tilbage til datidens
Storegade 22, hvor Hatting faktisk havde sit helt eget ishus.
Sisse Liisborg Christiansen kan fortælle, at det var hendes
mormor Gerda Hansen, der i 1960 etablerede et ishus på
adressen. Foran det smukke hus bindingsværkshus lå ishuset,
der hurtigt blev suppleret med salg af pølser og sodavand.
Der var åbent hele dagen, så i dagtimerne passede ”Gerda
Ishus” både hus, børn og ishus. Der var en klokke på ishuset,
som kunderne kunne ringe på, så kom hun springende inde
fra huset for at ekspedere i ishuset. Og resten af familien hjalp
gerne til, fortæller Sisse.
Ishuset blev lukket den 2. oktober 1972, hvorefter Gerda
Hansen fortsatte med at forsøde tilværelsen for kunderne hos
Frellsens Chokolade på Søndergade i Horsens.

DAGLIG RENGØRING
HOVEDRENGØRING

FLYTTERENGØRING
GAVEKORT UDSTEDES

v. Ruth Christensen
Smedebakken 6, Hatting • 8700 Horsens

Resultatgivende ”trygsager“
både online og offline !

Dette billede af Storegade 22 er taget før ishusets tid.

Vores kompetencer ligger indenfor
produktion af tryksager, webløsninger,
kommunikation og logistik.
Vi gør din opgave til en tryg sag !

Fuglevangsvej 41

8700 Horsens

grafiskforum@grafiskforum.dk

Tlf. 75 61 33 44

www.grafiskforum.dk

Maj 2017 • nr. 2

HattingBladet

• 27 •

Folkedans

Ny sæson i Hatting forsamlingshus
Af: Willy Severin
Ny sæson for Hatting IF Folkedansere
starter mandag d. 11. september 2017 kl.
19.30 til 22.00. Folkedans i Hatting er for
alle; nybegyndere, øvede, enlige og par.
Danseleder: Mie Nielsen

Spillemænd: Henning Pleshardt,
Stephan Hansen og Palle Mikkelsen
Kom og prøv vores nye danseleder.
Nye dansere må prøve 3 gange gratis
Husk kaffekurven
Alle er meget velkomne!

Folkedans-arrangementer
Af: Willy Severin
Vi sluttede vores dansesæson den 27.
marts 2017 i Hatting Forsamlingshus
med sild og smørrebrød. Det blev en en
hyggelig og god aften.
Nu har vi gåture og sommerdans
- se programmerne nedenfor.

Tirsdag den 11. til 15. juli 2017 tager
vi på tur til Bornholm med Henning
Wulff som chauffør. Vi har lige nu
plads til endnu 6 personer i bussen og
på hotellet, hvis du ønsker at komme
med. Det er ikke nødvendigt at være
folkedanser for at komme med. For tilmelding og program mv., ring til Willy
Sewerin tlf. 29893692.

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

RESTERENDE PROGRAM FOR SOMMERFOLKEDANS 2017
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

Husk sommer-gåturen
Af: Willy Sewerin
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 og alle er meget velkomne.
22/05 Hotel Opus
29/05 Skærven i Løsning (Haremarksvej 38, 8723 Løsning)
05/06 2. Pinsedag / Grundlovsdag - Ingen tur

12/06
19/06
26/06
24/07
31/07
07/08
14/08
21/08
28/08
04/09

Nørrestrand ved Vandrehjemmet
Uldum Kær, - Parkering ved fugletårnet
Vest siden af Bygholm Sø mod Kørup
Elmegårdsvej 11. – Dyngby Strand
Ulvedalen, Silkeborgvej 37
Naturstien fra Lund mod Lundum
Egebjerg Vandværks Sø
Boller Slot
Åbjergskovvej, - indkørsel fra Schüttesvej
Bygholm park
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Hvad rører sig i Hatting?
Af: Anni Østergaard Clausen
Livet i Hatting byder på små og store oplevelser - og
mange af disse bliver delt på facebook. Det gælder både
for private, foreninger og institutioner. Her er et lille udsnit af det, der er blevet opslået, delt og diskuteret på det
seneste.

Hatting på facebook
Der findes en lang række facebook grupper
og sider, der har udspring i Hatting.
Dette er en ikke-udtømmende liste:
Hatting ved Horsens i Danmark
Hatting Cykelklub - Horsens
Hatting Kirke
Hatting Spejderne
Hatting Idrætsforening
Hatting IF - Gymnastik
Hatting IF Håndbold
Køb/Salg/Gratis i Hatting
Mødre i Hatting
Solstrålen Integreret institution i Hatting
SuperBrugsen Hatting

Hvad er egentlig Thorsvang?
Af: Anni Østergaard Clausen
Har du også undret dig? Skiltet her er
placeret ved tanken, men det er nok
ikke mange, der i daglig tale bruger
ordet Thorsvang.
Hvis du heller ikke vidste det, så
dækker stednavnet over området ved
Vejlevej - af nogen måske bedre kendt
som McDonalds-krydset.
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Borgermøde om fjernvarme
Af: John Brogaardars Juhl Hansen
Borgermødet i Stensballehallen onsdag d. 31. maj kl. 15.00 er en oplysningskampagne vedr. alternativer til tvungen
fjernvarmen i Horsens
I 2016 har Horsens kommunes byråd
vedtaget en TVUNGEN tilslutningsplan
til udvidelsen af Horsens Fjernvarme.
Det er et projekt budgetteret til næsten
en milliard kroner og omfatter ca. 10.000
husstande. Dvs. at projektet kommer
til at koster de tilsluttede boliger ca.
100.000 kr. pr. husstand. Penge som over
en årrække skal betales tilbage via fjernvarmeregningen. Fjernvarme Horsens
har ikke fået en pose penge, men et lån
som i sidste ende løbende skal betales tilbage af forbrugerne. Derudover
skal man selv betale mellem ca. 25.500
- 45.500 kr. for skiftet fra naturgas til
fjernvarme. Man har fra Horsens kommune og Fjernvarme Horsens forsøgt at
“sælge” fjernvarmen med løfte om store
besparelser på den årlige varmeregning
for alle. Men husk lige at du reelt har
fået udgifter for mindst 125.000 kr., som
du skal tilbagebetale. Og hvis budgettet
ikke holder, så vil prisen blot stige for de
tvangstilsluttede borgere.
Så er det nu også en god investering
for dig?
- Holder de lovede forudsætninger?
- Ender man med en besparelse eller en
dyrere varmeregning?
- Hvordan følger kommunen op på om
budgettet holder i fjernvarmeplanen?
- Hvem skal betale hvis budgettet ikke
holder?
- Er afbrænding af flis reel miljørigtig
opvarmning?
- Kan du komme ud af Horsens Fjernvarme igen, hvis du først har sagt “ja”?
- Hvor mange af de nuværende (gamle)
fjernvarmekunder kan reelt melde sig
ud af fjernvarmen, mens alle nye kunder

bliver tvangstilsluttet til at betale til
HFV for tid og evighed?
Pt. er der ca. 2000 ramte borgere, som
alle har skrevet under på underskriftindsamlingen “Nej tak til tvungen
fjernvarme i Horsens” og facebookgruppen af samme navn har over 1000
følgere. Her kan man følge debatter og
frustrationer over Horsens kommune
og Fjernvarme Horsens beslutning om
tvangen.
I øjeblikket arbejdes der massivt i en
mindre arbejdsgruppe på at nuancere
informationstilstømningen, da Horsens
Kommune og Horsens Fjernvarme
kun er interesseret i at få ALLE over på
fjernvarmen og derfor ikke reelt informere om mulighederne at blive fritaget
for tvangstilslutningen.
Hvad er alternativet til tvungen fjernvarme?
Mød op til borgermødet og få en snak
med andre bekymrede borger, få en
snak med energifolk og stil spørgsmål
til oplægsholderene.
På mødet vil der bl.a. være oplæg fra:
- DEBRA, Energibranchen v/ Kim
Bayer-Eskildsen
- Byrådskandidat for De Konservative
Esben Hedeager

John Brogaard fra Hatting har henvendt sig
til Hattingbladet vedr. borgermødet:
- Det er et ment som et slags opråb vedr.
den kommende tvungne fjernvarmeplan,
som Horsens Kommune sammnen med
Fjernvarme Horsens har besluttet
at trække ned over borgerne.
Jeg sidder selv i en arbejdsgruppe under
facebook-siden “Nej tak til tvungen
fjernvarme i Horsens Kommune” og
der vil komme lign. arrangementer
rundt om i kommunen. Dette er
arbejdsgruppens første møde.

Borgermøde om fjernvarme
Foregår i Stensballehallen,
Bygade 57, 8700 Horsens,
Onsdag d. 31. maj. 2017
kl. 15.00 til 18.30
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Sankt Hans Bål
Af: Grundejerforeningen Peter Dans Vej

·Indendørsmaling
·Tapetsering
·Udendørsmaling
Hyldemarken 3
8700 Horsens

60 64 05 60

Fræsning Græssåning

Private og Industriområder

Igen i år vil der være Sankt Hans bål på det grønne fælles
område ved Peter Dans Vej og alle i byen skal være mere end
velkomne til vores arrangement. Arrangementet starter kl.
19.00, af hensyn til byens mindre borgere, og slutter når sidste
mand går hjem. Vi vil forsøge lave en god aften for alle, så hvis
man skulle have lyst og vejret tillader det, så er man velkommen til at dukke op tidligere og tage sin madkurv med. Vi har
et par bord/bænksæt til formålet, ellers anbefales det at tage
et tæppe med. Det eneste krav til spisning er såmænd bare, at
man rydder op efter sig selv!
Hvis nogen vil hjælpe til, f.eks 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 Danmark’’, når vi nærmer os arrangementet.

NÆSTE DEADLINE PÅ HATTINGBLADET
Husk at indsende dine indlæg til bladet, selvom du flader ud på
stranden eller er på sightseeing. Næste deadline ligger nemlig
midt i sommerferietiden: Søndag d. 30. juli (uge 30)

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

HATTINGBLADETS ANNONCØRER
Peter’s Mobile Værksted

Niels Bie’s Maskinstation

Malerfirmaet Heidi Feldt

Lyngsø VVS

Korning Auto

KB Bogføring og Kontorassistance

JA Vinduer

HjemmeService Kontoret

Hatting Thermoglas

Hatting Bilcenter

Grafisk Forum

Frisør S Laursen

Eigil Fynbo A/S

Codex Advokater

CES Anlægsgartner

Bøje Kran og Maskintransport A/S

Bygholm Landbrugsskole & Kursuscenter

BS Bogføring

Amalielund Mad

Allround Service ApS

FIRMA

Smedebakken 10

Storegade 2

Storegade 10

Stampemøllevej 19

Østerhåbsvej 80

Rasmus Hansens Vej 4

Hyldemarken 3

Smedebakken 8

Korningsvej 107

Lundagervej 25 F

Stationsvej 27

Smedebakken 6

Storegade 25

Kirkebakken 37

Smedebakken 2

Fuglevangsvej 41

Bispevænget 23

Smedebakken 20

Vitus Berings Plads 5

Mejerivej 18

Meteorvej 9

Hattingvej 49

Filips Alle 5

Silkeborgvej 44

Klaksmøllevej 2

ADRESSE

Hatting

Hatting

Hatting

Hatting

Kørup

Hatting

Hatting

Hatting

Hatting

Korning

Hedensted

Hatting

Hatting

Hatting

Hatting

Hatting

Horsens

Hatting

Hatting

Horsens

Hatting

Horsens

Horsens

Hatting

Horsens

Korning

BY

75 65 33 99

75 65 30 85

75 65 35 88

76 74 40 15

75 65 34 00

21 65 42 35

75 65 30 32

20 11 57 05

60 64 05 60

75 61 37 66

75 67 37 11

22 64 61 67

26 85 89 62

40 26 49 73

75 65 36 22

75 65 32 66

75 65 30 36

75 61 33 44

27 64 44 17

75 65 31 88

75 72 41 00

30 27 04 48

25 22 26 66

75 62 17 99

22 31 99 55

75 61 51 26

20 25 55 98

TELEFON

post@vpm-hatting.dk

horsensudestuer@gmail.com

post@tfskov.dk

info@te-el.dk

ptmb2428@hotmail.com

niels-bie@stofanet.dk

1christianandersen@gmail.com

malerfirmaet.heidifeldt@gmail.com

lyngsoevvs@lyngsoevvs.dk

korningauto@korningauto.dk

kbbog@hotmail.dk

hjemmeservicekontoret@mail.tele.
dk
mail@ja-vinduer.dk

mail@hattingthermoglas.dk

hattingbilcenter@mail.dk

grafiskforum@grafiskforum.dk

stine@frisorlaursen.dk

hh@fynbo-as.dk

info@codexlaw.dk

ces@cesanlaeg.dk

thomas.boje@stofanet.dk

info@bygholm.dk

britt@bsbogfoering.dk

amalielund@amalielund.dk

mj.allroundservice@gmail.com

E-MAIL

www.vpm-hatting.dk

www.toemrerstuen.dk

www.tfskov.dk

www.te-el.dk

www.lyngsoevvs.dk

www.korningauto.dk

www.kbbogforing.dk

www.ja-vinduer.dk

www.hattingthermoglas.dk

www.hattingbilcenter.dk

www.grafiskforum.dk

www.frisorlaursen.dk

www.fynbo-as.dk

www.codexlaw.dk

www.cesanlaeg.dk

www.boje-maskintransport.dk

www.bygholm.dk

www.bsbogfoering.dk

www.amalielund.dk

Murerfirmaet Christian Andersen ApS

Teknik og El Aps

Tømrerfirmaet Skov A/S

www.hattingmaskinstation.dk

STØT DEM - DE STØTTER OS

HJEMMESIDE

Super Brugsen Hatting

Kirkebakken 47

Hatting

Hatting VVS ApS

Tømrerstuen

Smedebakken 12

www.rcservice.dk

Vagn Pedersen Maskinfabrik A/S

Storegade 25

Det seje Outdoor fitness hold efter en omgang mærkbar mandagsmotion på skolens område.

