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Aktivt program
på Hatting Centret
GYMNASTIK

FOLKEDANS

KIRKEN

Gymnaster
til Landsstævne

På hyggelig
tur til
Bornholm

Ombygning
af præstegården

• 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
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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
29.10.17
28.01.18
29.04.18
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

Vinder af fotokonkurrence
Nyt fra Borgerforeningen
Nyt fra kirken
Ombygning af præstegården
Hatting Lokalarkiv
Hatting Lokalarkiv
Hatting Aktivitetsudvalg
Aktivitetsudvalgets Kalender
Ny gymnastiksæson - program
Gymnaster til Landsstævne
Spejderlejr
Hatting Centrets arrangementesoversigt
Kulturfestival 2017
Hatting Centrets faste aktiviteter
Frivillig Festival
Midsommerfest
Folkedans - ny sæson
Folkedansere på Bornholm
Dansemestre
Annoncørliste
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Hvad er dit problem?
Af: Anni Østergaard Clausen
Hattingbladets redaktionsgruppe

Forleden dag røg pakken med pålægschokolade på gulvet hjemme hos mig.
Til dem der ikke lige ved det, reducerer
det de fine plader til ujævne, spaltede
stykker. Så bygges der puslespil, når det
er tid til næste mad. Men sørme om pakken ikke tog en tur på gulvet igen næste
dag. Nu var vi nået til en konsistens, der
mest af alt minder om chokoladekrymmel. Øv, blev der sagt og tænkt de næste
madders tid. Sikke noget bøvl..
Med alt respekt ved jeg godt, at det
ikke er et af verdens største problemer.
Men lidt irriteret kan man da godt blive.
Som udgangspunkt lever vi i Hatting og
omegn en ganske beskyttet tilværelse.
Naturligvis har vi alle vores at slås med
- og nogle mere end andre - når det f.eks.
handler om personlige problemer eller
sygdom. Velstand er jo absolut ingen
garanti for lykke. Men vi har tag over hovedet, mad på bordet hver dag og her er
generelt trygt og roligt. I bund og grund
er mange af vores bekymringer, det der
kan klassificeres som såkaldte ”1st World
Problems”. De ubekvemmeligheder, som

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.

kun vi i den velstående del af verden kan
finde på at klage over. Og det er ikke kun
ødelagt pålægschokolade, der generer os.
Måske er Brugsen lukket, når du opdager, at du mangler noget til aftensmaden.
Måske strejker fjernbetjeningen, der er
ingen parkeringsplads eller det regner
den dag, I skal på stor familieudflugt..
Altså det der sker, når tingene ikke lige
går, som vi vil have det. Problemer under
petitessegrænsen, men som vi i vores
forkælede hverdag godt kan ynke lidt
over.
Og vi er vel ret forkælede. Så jeg arbejder jævnligt på at træne min taknemmelighed. At sætte pris på de goder, vi har i
form af tryghed, stabilitet og kærlighed.
Det gør ondt at se lidelsen blandt sultende børn eller traumatiserede ofre for
krig eller naturkatastrofer. Vi kommer
ikke langt med dårlig samvittighed over
de bedre forhold, men at udvise taknemmelighed for de privilegier, vi har, er vel
det mindste, vi kan gøre.
Livet her er bekvemt og godt. Måske
jeg ikke vil brokke mig helt så meget næste gang pakken med pålægschokolade
tager et styrt.

Næste nummer
HattingBladet udkommer næste gang
i slutningen af november 2017.
OBS: Deadline for indlevering
af stof til næste nummer er
søndag 29. oktober 2017.

HattingBladet
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Billedkonkurrence:
Vinderen i sidste blad
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
76 37 77 18
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 tlf. 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.

Vinder af konkurrencen fra sidste blad blev Finn Pedersen, som
svarede rigtig på spørgsmålet
om hvor langt der ifølge skiltet
er ud til Kørup. Nemlig 4 km.
Tillykke til Finn fra Borgerforeningen.

Finn vidste, hvor langt der er til Kørup.

Hold godt øje med disse datoer
Fredag d. 25/8-17 kl. 16-18

Billetsalg til fællesspisning

Onsdag d. 13/9-17 kl. 18-21

Fællesspisning i Hatting Forsamlingshus

Fredag d. 6/10-17 kl. 16-18

Billetsalg til Damefrokost

Lørdag d. 4/11-17 kl. 13		

Damefrokost i Hatting Forsamlingshus

Lørdag d. 25/11-17 kl. 16		

Byen juletræ tændes ved SuperBrugsen

Fredag d. 31/12-17		

Nytårstaffel i Hatting Forsamlingshus

Fredag d. 2/2-18 kl. 19		

Vinsmagning i Hatting Forsamlingshus

Fredag d. 2/3-18			

Seniorfest i Hatting Forsamlingshus

Lørdag d. 3/3-18			

Forårsfest i Hatting Forsamlingshus

Onsdag d. 21/3-18 kl. 19		

Generalforsamling
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Seneste nyt fra Borgerforeningen
Af: Tanja Andersen

Fællesspisning

Kom og vær med til en hyggelig og uforpligtigende aften,
sammen med familie, naboer og andre Hattingborgere.
Det er onsdag d. 13/9 kl. 18-21. Tilmelding kan ske til Tanja
Andersen på tlf. 20 71 43 38 eller kom og køb din billet i
SuperBrugsen fredag d. 25/8 mellem kl. 16 og 18. Prisen er
75 kr. for voksne og 35 kr. for børn. Øl / vand 10 kr.

Damefrokost

Som noget nyt, vil vi i Borgerforeningen prøve, om ikke vi
kan samle alle byens damer - fruer som frøkener, unge som
ældre - til en festlig damefrokost. Det bliver d. 4. november
kl. 13. Vi håber, at rigtig mange er med på ideén og skynder
sig at melde sig til ved Tina Van Deurs på telefon 40 16 31 63
eller kommer forbi SuperBrugsen d. 6. oktober mellem kl. 16
og 18 og køber billet.

Juletræet tændes

Lørdag d. 25. november kl. 16.00 tændes Hattings juletræ ved
SuperBrugsens parkeringsplads. Kom og hyg en times tid med
æbleskiver, gløgg, dans og sang. Måske er vi heldige igen i år,
at nissen og måske julemanden kommer forbi.

Årets Nytårstaffel
Er der ikke en af Hattings fantastiske foreninger (eller en afd.
af en forening), der kunne tænke sig at hjælpe til med at arrangere Nytårstaflen i år? Da vi i Borgerforeningen har prøvet
at lave lidt nye tiltag (Damefrokost og Vinsmagning), kunne vi
godt bruge hjælp til et af vores faste arrangementer, mod at I
som forening får det overskud, der måtte være.
Borgerforeningen vil selvfølgelig være behjælpelig med vores
erfaring fra tidligere år mht. indkøb, bemanding osv. Henvendelse til Peter Thyssen på tlf. 40 17 31 65, hvis du vil høre lidt
mere om arrangementet.

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
Stampemøllevej 19
8700 Horsens
ptmb2428@hotmail.com

Tlf. +45 21 654 235

Moderne
kursusfaciliteter
i naturskønne
omgivelser

Bygholm
Landbrugsskole & Kursuscenter
Tlf. 75621799

bygholm.dk

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
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Nyt fra kirken
Babysalmesang
Sang, spil og rytmer for dig og din baby under ledelse af Tine
Mynster. Vi anbefaler, at børnene er fra ca. 3 til 8 mdr.
Babysalmesangen foregår i kirkerummet og varer en god halv
time. Første gang er: tirsdag den 5. september kl. 11.00.
Derefter mødes vi de følgende 5 tirsdage: 12. september - 19.
september - 26. september - 3. oktober - 10. oktober.
Forløbet er gratis, men vi beder om tilmelding til menighedsrådsmedlem Tove Schack-Nielsen, tlf: 42 19 09 60/ e-mail:
schack-nielsen@profibermail.dk

Sangkor for voksne
- Under ledelse af Karen Frederiksen.
Går du og ”rumler” med drømmen om en sangkarriere og
store scener eller måske bare hyggeligt samvær med andre
sangglade mænd og kvinder, så prøv at kom til korsang hos
os i Hatting Kirkekor. Her er ikke optagelsesprøve. “Hver fugl
synger med sit næb”, og korlederen gør sit allerbedste for at
leve op til korets forventninger.
Det er hver onsdag kl. 19 til 21 i musiklokalet på skolen - Prøv
det :-)
Sæsonstart: den 4. oktober. Pris for deltagelse er 300 kr.

hvor en præst, en organist og en kirkesanger vil gennemgår en bid af kendte og især
ukendte sange og salmer.
Aftenerne finder sted på følgende tider og
steder:
Hatting Kirke torsdag d. 28/9 kl. 19-21
Østerhåb Kirke onsdag d. 25/10 kl. 19-21
Østerhåb Kirke tirsdag d. 21/11 kl. 19-21
Østerhåb Kirke torsdag d. 25/1 kl. 19-21
Hatting Kirke tirsdag d. 20/2 kl. 19-21
Østerhåb Kirke torsdag d. 15/3 kl. 19-21.

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.

Børnekor
Hold jer orienteret på hjemmesiden efter sommerferien.

Høstgudstjeneste
For dagplejebørn, børn som går hjemme, børn i børnehave.
Torsdag den 14. september kl. 10.00.

Spaghettigudstjeneste
Af praktiske grunde (den at vi pt er uden sognefaciliteter)
kalder vi det her i efteråret ”Gudstjeneste og Pizza”, og det
er et tilbud til børn og deres forældre, bedsteforældre, tanter,
onkler, store søskende og alle andre.
Vi begynder med en kort gudstjeneste i Hatting kirke, tilrettelagt så selv de mindste kan være med. Derefter er der pizza i
våbenhuset. Arrangementet slutter omkring kl. 18.15.
Af hensyn til bestilling af pizza beder vi om tilmelding (senest
dagen før) til schack-nielsen@profibermail.dk
Der er gudstjeneste og pizza på følgende datoer:
12. oktober kl. 17.00
9. november kl. 17.00
				
Vi glæder os til at se jer!

Sangaftener
I maj udkom ”Kirke sangbogen” - et tillæg til salmebogen.
Menighedsrådet har anskaffet den til Hatting Kirke og henover efteråret og vinteren sætter vi den på programmet.
Vi indbyder sammen med Torsted Sogn til i alt 6 sangaftener,

Kommende to foredrag er:
- Luther og salmerne
13. september kl. 19.00 i Tamdrup Kirke ved adjungeret professor i salme- og kirkehistorie, stiftskonsulent i salme- og
gudstjenestepraksis og lektor i liturgi og hymnologi, Jørgen
Kjærgaard.
Det skal handle om musik og salmedigtning, når vi samles
om flyglet i Tamdrup Kirke. For som en del af Reformationen
genskabte Martin Luther menighedssangen i kirken blandt
andet gennem de salmer, han selv skrev med et ganske bestemt sigte: at indsynge den nye evangeliske kristendom. Luthers salmer er fortsat i brug – 21 af Salmebogens salmer står
i hans navn – og Luthers salmer er måske den mest levende
del af reformationen, vi har. Ikke mindst derfor er de værd at
synge og fordybe sig i. Foredraget vil præsentere Luther som
salmedigter, salmesangens funktion i den lutherske kirke og
forme sig som en (gen)opdagelsesrejse ind i centrum af den
evangeliske salme.

HattingBladet
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Nyt fra kirken
- Luther og Kunsten
3. oktober kl. 19.00 i Hatting Kirke ved lektor i kirkehistorie
ved afdeling for Teologi på Aarhus Universitet, Carsten BachNielsen.
Da Luther gjorde op med sværmere, revolutionære og billedstormende bisser i Wittenberg, kom han til at vælge side i
spørgsmålet om brug af billeder i kirken. Ikke fordi han selv
var optaget af billeder; han var mere interesseret i musikken
og dens muligheder i forkyndelsen. Billeder er ting, man kan
have – eller lade være med at have. De har ingen religiøs værdi. Alligevel bliver lutherdommen på længere sigt afhængig
af en kontrolleret og kontrollerende billedbrug. Efterhånden
mere i opposition til calvinismen end mod de katolske. Med
tiden danner der sig et luthersk billedsyn og en luthersk ikonografi, motiver der kan kaldes særligt lutherske.
Læs evt. mere om foredragene på vor hjemmeside: www.hattingkirke.dk

Orgelkoncert med Peter Emil Ryom
Torsdag den 26. oktober kl. 19.00
Koncerten har titlen ”Niels Wilhelm Gades forunderlige
rejse”, og har Gades virksomhed i
Leipzig som udgangspunkt.
Musikken er af komponister, som er
forbundet med Leipzig heriblandt
Gade selv, Mendelssohn og J.S. Bach.
Peter Emil Ryom vil undervejs fortælle om komponisterne og musikken, og der vil være en pause i midten af koncerten, hvor der
vil blive budt på en forfriskning.
Alle er velkomne og der er fri entré.
Peter Emil Ryom er uddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium med Orgel som hovedfag og cembalo som sidefag og har
suppleret sin uddannelse med et studieophold på Högskolan
för Scen och Musik i Göteborg. Han har deltaget i adskillige
mesterkurser med førende musikere og er aktiv solist og akkompagnatør. Han er tidligere organist ved Hatting Kirke og
er i dag organist ved Bistrupkirken i Hjørring.

Reformationsjubilæumsgudstjeneste
31. oktober kl. 19.30 i Horsens Klosterkirke
På selve dagen! Alle sognekirker i Horsens kommune går
sammen om en stor, fælles fejring af reformationen.
- Der læses og forkyndes på dansk, så alle kan forstå det
- Der lyttes til musik, for musik rummer glæde
- Menigheden synger salmer, for gudstjenesten er menighedens og et folkeligt anliggende
- Der prædikes, for prædikenen er gudstjenestens kerne og

forkyndelse til tro
- Der uddeles nadver i begge skikkelser, som brød og vin, for
dér er Kristus til stede
Alle sejl sættes til at for skabe en rigtig luthersk gudstjeneste,
hvor Gud gennem ord og musik tjener mennesket og gør
retfærdigt af tro, og hvor menigheden kan ”springe højt af
glæde” og med sang udtrykke sin tak. Præsterne skiller sig
ikke ud for andet, end de er: almindelige mennesker som alle
andre. For der er kun én, der kan hjælpe os nær Gud, og det er
Kristus, Guds ord.
Efter gudstjenesten byder vi på brød, ølpølser og reformationsøl.

Alle Helgens Dag
Søndag den 5. november, Alle Helgens Dag, holder vi mindegudstjeneste i Hatting kirke kl. 9.30. Efter gammel skik, læses
navnene op på dem, der er døde i sognet og/eller er bisat eller
begravet fra Hatting Kirke siden Alle Helgens Dag sidste år.
Efter gudstjenesten er der en kop kaffe i våbenhuset og mulighed for at få udleveret lys til at sætte på graven.

Filmaften i kirken
Tirsdag den 7. november kl. 19.00.
Vi viser en særligt udvalgt film i kirken. Filmens titel og omtale findes på kirkens hjemmeside: www.hattingkirke.dk
Aftenens program ser således ud: Kort indledning til
aftenens film • Film • Pause
med et stykke brød, øl, vand
og kaffe (pris kr. 20,-) • Samtale.
Vi starter kl. 19.00 og slutter ca. kl. 22.00.

Foredrag
16. november 2017 kl. 19.00-21.00, Østerhåb Kirke
Kristian Leth: Overgange – et foredrag om vores tid, vores
fjerne fortid og om tusmørket.
”På en måde er
livet ikke andet
end overgange,
fra død til liv og
til død igen, fra
en periode af livet
til en anden. I åndelige traditioner
- fra Papua Ny Guineas jungle til Europas hekse-tradition - har
dørtærsklen været det magiske sted. Der man hænger hesteskoen. Tusmørket det hellige tidspunkt. Der hvor ånderne
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Nyt fra kirken
kommer ind i denne verden. Men også der hvor farerne lurer,
der hvor porten mellem verdenerne er på klem. Overgange er
det, vi frygter mest; Overgange til fremtiden, til en anden tilstand, til noget ukendt. Og det er dem, vi lærer mest af. Dette
foredrag er en udforskning af hvad overgange betyder for os,
hvad der ligger i tusmørket, og hvad vi må vide, selvom vi
ikke kan bevise det.” (Kristian Leth)
Foredraget er et samarbejdet mellem Torsted Sogn og Hatting
Sogn.

Gudstjenesteliste

September

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

Oktober

Søndag 1. kl. 9.30
16. s. e. trin.
Søndag 8. kl. 9.30
17. s. e. trin.
Kirkekaffe
Tirsdag 10. kl. 13.30
Gudstjeneste på
Hatting Centret
Torsdag 12. kl. 17.00
Gudstjeneste og Pizza
Søndag 15. kl. 9.30
18. s. e. trin.
v. KC
Søndag 22. kl. 9.30
19. s. e. trin.
v. KC
Søndag 29. kl. 19.00
20. s. e. trin
Tirsdag 31. kl. 19.00
Jubilæumsgudstjeneste
i Horsens Klosterkirke

Menighedsrådmøder
Tirsdag den 12. september kl. 19.00
Tirsdag den 10. oktober kl. 19.00
Tirsdag den 14. november kl. 19.00

Kontaktperson
Grethe Laursen

Tlf: 28 60 41 86
wlaursen@stofanet.dk

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

Gunnar Fogh

Tlf: 30 95 50 80
gunnarfogh@stofanet.dk

Formand

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.
Søndag 3. kl. 9.30
12. s. e. trin.
v. SKH
Søndag 10. kl. 9.30
13. s. e. trin.
Torsdag 14. kl. 10.00
Høstgudstjeneste
for før-skolebørn
Søndag 17. kl. 9.30
14. s. e. trin.
Høstgudstjeneste.
Kirkekaffe
Tirsdag 19. kl. 13.30
Gudstjeneste på
Hatting Centret
Søndag 24. kl. 19.00
15. s. e. trin.
v. SKH

Menighedsrådet

November

Søndag 5. kl. 9.30
Alle helgens gudstjeneste.
Kirkekaffe
Torsdag 9. kl. 17.00
Gudstjeneste og Pizza
Søndag 12. kl. 9.30
22. s. e. trin.
v. ABA
Søndag 19. kl. 9.30
23. s. e. trin.
Tirsdag 21. kl. 13.30
Gudstjeneste på
Hatting Centret
Søndag 26. kl. 9.30
Sidste s. i kirkeåret
v. SKH

Erhardt Nielsen

Tlf: 40 10 11 51
erhardtnielsen@enhatting.dk

Kirkeværge
Tove Schack-Nielsen

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

Næstformand

Aktivitetsudvalg
Grethe Hummelshøj

Arne Jacobsen

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

Tlf: 61 67 11 02
amkjb@stofanet.dk

Hatting Kirkes personale
Sognepræst
Anna Sofie Orheim Andersen
Præstegården, Oensvej 1, Hatting,
8700 Horsens, T: 75 65 31 05 - asa@km.dk
Kontortid i Hatting Præstegård:
Tirsdage fra 10-11, torsdage fra 17-18

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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Ombygning af præstegården
Af: Anna Sofie Andersen
Når dette blad udkommer, er
ombygningen af Hatting præstegård i fuld gang. Sognefaciliteterne
er i færd med at blive udvidet og
en mindre del af præsteboligens
stueetage er ved at blive ombygget.
Samtidig får hele bygningen nye
vinduer mod øst.
Billederne til denne artikel er taget en dag juli, hvor de indledende
forberedelser med at rydde loftet
og pakke i kasser fandt sted. Det
samlede arbejde forventes færdigt i
løbet af december.
Byggeprojektet indebærer, at vi
står uden sognelokaler i efteråret.

Det betyder selvfølgelig ikke, at vi
lukker ned for al aktivitet, blot at
de kirkelige aktiviteter og det præstelige arbejde primært er henlagt
til Hatting Kirke. Det er f.eks. her
konfirmandundervisningen finder
sted, og det er også her præsten
er at træffe. Men vi trækker også
på andre lokaliteter, f.eks. øver
kirkens kor for voksne på skolen i
musiklokalet, og så har vi i efteråret
planlagt en høj grad af fællesarrangementer med Torsted Sogn, både
et foredrag og en række sangaftner.
Vi glæder os til i det kommende
blad at kunne melde en præcis dato
ud, for hvornår vi første gang kan
invitere indenfor i de nye sognelokaler.

Der ryddes ud..

VINDUER

- din online vinduesmester

..og pakkes ned

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

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.

www.amalielund.dk

HattingBladet
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Hatting IF

Nyt fra
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

Vi har planlagt en del aktiviteter for hele Hatting i den kommende tid, og derudover har vi
diskuteret et projekt, som vil kræve en del tid,
planlægning og penge.
Kommende aktiviteter:
09.09.17 kl. 20.00 Koncert med Den Røde Tråd
Koncerten i hallen med Den Røde Tråd glæder vi os til at fortælle mere om i det næste
nummer af Hatting Bladet.
08.10.17 kl. 10.30 Velkomst til Hatting - Mød nye
og gamle tilflyttere til Hatting.
Foregår i Hatting Klubhus. Velkomst til Hatting er noget helt nyt, som vi vil prøve at starte. Nogle gange kan man på Facebook læse

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

Cykling

31.10.17 kl. 18.30 - 20.00 Gys og gru - Halloweenaften i Hatting
Mødested Hatting Centret. Gys og Gru bliver
en aften i uhyggens tegn, og alle er velkomne.
Flagallé til Hatting
Derudover vil vi rigtig gerne arbejde med at
få en flagallè gennem Hatting. Det er et arbejde, som kræver en del, og vi vil prøve på at få
andre involveret i denne sag. Der vil komme
mere om dette projekt i senere numre af Hatting Bladet, men hvis der sidder en eller to og
har en masse ideer, så henvend jer til Grethe
Laursen på wlaursen@stofanet.dk.

Husk koncerten Gys og gry

Fodbold

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

om tilflyttere, der efterlyser information, og
det vil vi prøve at efterkomme ved at holde en
formiddag i klubhuset, hvor alle er velkomne.

Der er fællessangs-garanti, når bandet Den
Røde Tråd kommer til Hatting d. 09.09.17
kl. 20.00.
Den Røde Tråd er et kopi band, som spiller
de gode og velkendte Shubidua sange.
Koncerten starter kl. 20.00, og dørerne åbnes
kl. 19.00. Billetten koster 150,00 kr.
Mere info og billetsalg finder du på
www.hattingif.dk.

Tirsdag d. 31.10.17 kl. 18.30—20.00 er der
dømt Halloween gys og uhygge. Vi går gennem Hatting med start på Hatting Centerets
parkeringsplads, og vi slutter aftenen i Spejderbyen på Overholm 13.
Alle er velkomne, unge som gamle, og meget
gerne udklædte. Der vil være mulighed for
at købe
pølser og
sodavand.
Tør du???
Så kom og
vær med
til en aften
med uhygge.
Tilmelding til Grethe på mail: wlaursen@
stofanet.dk inden d. 27.10.17.
Arrangeret af Hatting Aktivitetsudvalg.
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Klip ud og hæng op
Arkivfoto fra udkanten af Hatting
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Gymnastik

Klar til ny gymnastik-sæson
Sæson 2017 / 2018 - gymnastikprogram
DAG

TID

HOLD

INSTRUKTØR

kl. 17.15 - 18.00

Forældre / Barn

Mette Kjersgaard

kl. 19.00 - 20.00

Step / styrke

Hanne Frederiksen

kl. 16.00 - 16.50

Puslinge 3 - 4 år

Christina Nielsen

kl. 17.00 - 17.50

Børnegymnastik 5-6 år

Christina Nielsen

Pigespring 2.-4. kl.

Susanne Bendix

kl. 18.00 - 19.00

Spring Lopper 0. - 1. kl.

Christian Bie & Kenneth Mikkelsen

kl. 20.00 - 22.00

Mande Hørm

kl. 16.30 -17.45

Springdrenge 2. - 4. kl.

kl. 17.45 - 19.15

JuniorSpring 5-9 kl.

John Brogaard & Lasse Petersen
Jeppe Petersen, Lukas Friis & Torben
Gravesen
Anders Sloth, Lasse Petersen & Trine
Petersen

Mandag

Tirsdag

18.15 - 19.30
Onsdag

Torsdag

Hjælpeinstruktører

antal STED
Gymnastiksal
25
Hatting Skole
Gymnastiksal
30
Hatting Skole
Gymnastiksal
30
Hatting Skole
Anne, Emma & Sarah
Gymnastiksal
30
Anne, Anne Katrine & Emma
Hatting Skole
Gymnastiksal
30
Emilie, Johan & Sarah
Hatting Skole
Gymnastiksal
30
Hatting Skole
50 Hatting Hallen
Gymnastiksal
30
Hatting Skole

Tilmeldingen er åben fra den 13. august.
Sæson 2017/18 starter mandag i uge 36.

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

35

Hatting Hallen

HattingBladet
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Gymnastik

Hatting-gymnaster til Landsstævne
Af: Line Juul, Line Læsøe og Gitte Maj
Torsdag d. 29 juni drog 3 aktive gymnaster fra Hatting
Gymnastikforening til Landsstævne i Aalborg. Spændte og
fulde af forventninger til 4 dages idræt sammen med 25.000
øvrige idrætsfolk.
Vi går alle 3 til gymnastik på Gedved holdet ”Seje damer og
Friske gutter”, som er et rytme og springhold i alderen 18 – 60
år. Der er nogle, som har gået på holdet hele vinteren, men når
der er Landsstævne, så bliver der åbnet op for nye tilmeldinger og i år havde vi 6 nye gymnaster på holdet.
Efter ankomsten og indkvarteringen på Aalborghus Gymnasium, sammen med øvrige idrætsudøvere fra DGI Sydøstjylland, skulle vi ind til byen, hvor vi skulle går indmarch gennem byen. Som alle ved, så har denne sommer ikke budt på
det flotteste sommervejr, og det gjorde det heller ikke denne
torsdag. Da vi skulle til at gå indmarch kl. 17.00 begyndte det
at regne, og det stod ned i stænger under gåturen og frem til
sen aften. Der var desværre ikke så mange tilskuere, som vi
havde for 4 år siden, men indmarchen blev alligevel
en folkefest.
Vi skulle gå
ned til havnen,
hvor de fleste af
gymnastikkens
arrangementer
fandt sted, og det
var også her den
officielle åbning
fandt sted. Dronningen blev sejlet
ind til åbningsscenen, og så var der
ellers underholdning, musik og
dans. Det flotteste var da ca. 7000 efterskoleelever, som stod
på Limfjordsbroen, sendte balloner op i himlen. Pga vejret var
alle drivvåde, så i stedet for at høre Mads Langer synge, tog vi
tilbage til skolen, for at få tørt tøj på, og der sad vi så og hyggede.
Fredag formiddag drog vi ind til byen for at se gymnastik
og opleve stemningen i byen. At se gymnastik med Limfjorden som baggrund findes ikke flottere, og samtidig skinnede
solen, så det var en fantastisk oplevelse. Fredag kl. 16.50 blev
det så vores tur til at lave gymnastik. Lige da vi skulle ind på

gulvet, kom regnen, men forsvandt efter første serie. Selvom
vi alle 3 har været med til Landsstævne før, så er hver gang en
oplevelse for livet, og denne gang var ingen undtagelse. Det er
så fedt, og når vi er færdige med opvisningen og går fra opvisningsgulvet, så er man mega stolt af sig selv og hele holdet.
Fredag aften drog vi til International Gymnight, med fantastisk gymnastik, og traditionen tro sluttede vi af nede i byen
med musik og dans.
Lørdag stod den igen på masser af gymnastik, og stemning
i Aalborg midtby. Solen skinnede, så hele Aalborg summede
af liv, og der var mange aktiviteter i byen.
Om aftenen
skulle vi ind og se
efterskolernes opvisning, og sikke
en opvisning. Det
var en helt fantastisk oplevelse,
og som forældre
til de børn, der
var på banen, kunne man ikke være andet
end stolt, for hvor var det flot. At se 7000 efterskolebørn lave
gymnastik, show, sang og ikke mindst det fællesskab de havde var helt fantastisk. Et flot stykke arbejde lavet af forskellige
efterskoleledere.
Resten af aftenen stod igen på fællesskab med dans og musik i den indre by.
Søndag var så sidste dag i Aalborg. Vi havde ikke bestilt
billetter til afslutningsshowet, så for os stod den på pakning
af vores soveposer og
luftmadrasser og så
vende snuden hjem
til Horsens igen - en
masse oplevelser rigere.
Vi kan kun opfordre alle idrætsudøvere
i Hatting til at deltage
i et Landsstævne. Man
behøver ikke være gymnast. Vi var sammen med Seniordamerne i fodbold fra Hatting. Der var løbere, tennisspillere,
badmintonspillere osv. Alle har mulighed for at deltage, og
man bestemmer selv, hvor aktiv man vil være. Der var f.eks
også rødvins petanque.
Vi håber alle 3, at vi får mulighed for at deltage, næste
gang der er Landsstævne. Så herfra vil vi gerne sige ”VI SES I
SVENDBORG I 2021”.
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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)
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Separering · Dræn
Skybrudssikring

Julemarked på Hatting
Centret d. 25. november
Lørdag den 25. november kl. 10 – 14 kan du komme i julestemning ved vores hyggelige julemarked på Hatting Centret.
Der vil være:
• Diverse boder med
dekorationer, smykker, genbrug,
pynt m.m.
• Tombola og hjertetræ
(lotteri)
• Hygge i caféen med
lækker mad
Har du lyst til at leje en
bod til 50 kr., kontakt da
aktivitetsmedarbejderen
på tlf. 24959033 eller email alk@horsens.dk senest den 3. november.

Kloakering
i det åbne land

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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Strik til nødhjælp!
Se her alle strikkeglade i Hatting og
omegn. Den sidste torsdag i hver måned
samles vi på Hatting Centret og strikker
til syriske flygtningebørn i Bulgarien og
andre trængende i Østeuropa.
Vi vil gerne være endnu flere til dette
gode formål, så mød op når vi starter den
31. august kl. 9.30.
Vi vil gerne sige de mange givere tusind
tak for alt det garn vi får foræret – det er

det der gør det muligt for os at sende så
meget godt hjemmestrik afsted!
En gang om året sender vi det hele afsted. I maj blev der sendt i alt 178 ting
afsted - 32 tæpper, 62 bluser, 12 trøjer, 11
par strømper samt diverse huer, tørklæder m.m.
Vi modtager altid med TAK strikkegarn
af en hver art – også hvis det er påbegyndte arbejder. Håber vi ses!
De bedste hilsner fra Elin og Edith

Hatting Centrets kommende arrangementer
September

Tirsdag den 5. kl. 13.00
Blå tur til Vorre Bjerre Bakker via Lundum
Pris 40,- kr. Tilmelding senest den 1. sep.
Tirsdag den 12. kl. 19.00
Banko ved Centerrådet
Sponsor: Hatting Bilcenter
Søndag den 17. kl. 9.00 - 13.30
Cafeen har søndagsåbent
Tirsdag den 19. kl. 13.30
Gudstjeneste ved sognepræst Anna
Sofie Andersen med efterfølgende
Kirkekaffe i Caféen
Onsdag den 20. kl. 14.00
Modeopvisning ved Smartex. Tilmelding
senest den 18. september
Onsdag den 27. kl. 13.00 - 16.00
Frivilligfestival – Se hele programmet
for Frivillig-festivalen på
www.frivilligfestivaluge39.dk

Oktober

Onsdag den 4. kl. 11.30 – 13.00
Influenza-vaccination i billardstuen
Torsdag den 5. kl. 12.00
Løvfaldsfest m. underholdning.
Menu: Svinekam stegt som vildt i bacon

svøb, waldorfsalat, kartofler, brune
kartofler, sovs, asier, bønner og karotter.
Dessert gammeldags æblekage m.
ribsgele. Kaffe og småkager
Tilmelding senest den 27. september
Søndag den 8. kl. 9.00 - 13.30
Cafeen har søndagsåbent
Tirsdag den 10. kl. 12.30 - 13.30
Firmaet Bjørn & Bjørn kommer på
besøg og vil præsentere og sælge deres
store udvalg af spændende tasker
Tirsdag den 10. kl. 13.30
Gudstjeneste ved sognepræst Anna
Sofie Andersen med efterfølgende
Kirkekaffe i Caféen
Tirsdag den 10. kl. 19.00
Banko ved Centerrådet
Sponsor: Riishøj Ejendomscenter
Tirsdag den 24. kl. 10.00 – ca. 15.00
Temadag med Kurt Leth
Søndag den 29. kl. 9.00 - 13.30
Cafeen har søndagsåbent
Tirsdag den 31. kl. 10.00
Fællessang i anledning af Spil Dansk
Ugen. Ingen tilmelding

November

Mandag den 13. kl. 14.00 - 15.30
Forebyggende medarbejder Hanne Ballegård
orienterer om indholdet i de forebyggende
hjemmebesøg. Alle i aldersgruppen 65-80 år
er velkomne til at deltage.
- Generel information om forebyggende
hjemmebesøg.
- Formidling af viden om f.eks. fysisk
aktivitet, kost, kronisk sygdom og
ensomhed/isolation.
- Oplysning om kommunale tilbud,
ændringer i lovgivningen m.v.
- Aktuelle muligheder i lokalområdet
Tirsdag den 14. kl. 19.00
Banko ved Centerrådet
Sponsor: Teknik og El Aps
Tirsdag den 21. kl. 13.30
Gudstjeneste ved sognepræst Anna
Sofie Andersen med efterfølgende
Kirkekaffe i Caféen
Lørdag den 25. kl. 10.00 - 14.00
Julemarked med diverse boder,
lotterier og lækker mad i caféen.
Husk at sætte kryds i kalenderen: Torsdag
d. 7. december holde vi julefrokost. Der
er tilmelding senest d. 29. november

Tilmelding til Hatting Centrets arrangementer
Tilmelding til arrangementer kan ske på opslag på Hatting Centret eller ved henvendelse
til aktivitetsmedarbejderen på sms til tlf. 24 95 90 33 eller e-mail: alk@horsens.dk
Husk også at følge med på Hatting Centrets Facebookside

HattingBladet
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Horsensegnens Kulturfestival
Af: Flemming Fløe, frivillig Egebakken
Fredag den 23. juni sluttede Horsensegnens Kulturfestival 2017. Det blev en
forrygende uge med foredrag, musik,
god mad, samvær og livsglæde. Festivalen var arrangeret af Hatting Centret,
Birkebo Østbirk, Tamdrup Centret,
Søndergården Brædstrup og Egebakken
Egebjerg.
Åbnet med sang
Den 19. juni blev festivalen åbnet på
Egebakken, Egebjerg, ved Kulturudvalgsformand Martin Ravn, der talte om
baggrunden for festivalen. Festivalsangen ”Erindring”, skrevet og komponeret
af parret Hanne Rasmussen og Kenny
Jensen fra Rådved, blev sunget. Sangen
blev sunget hver formiddag som indledning til en ny festivaldag.
Efter åbningstale og sang, optrådte
solist Hanne Hohwü Houmøller og
Bakkekoret sammen med et til lejligheden samlet underholdningsorkester.
Kenny Jensen, som også er korleder og
dirigent for Bakkekoret, havde samlet
orkestret. Sangene var skrevet af Kai
Normann Andersen, som jo har skrevet
utallige sange. Det var meget populært
hos publikum, og mange sange blev der
også sunget med på.
Efter frokost underholdt Errboe og
Svarrer med deres meget musikalske og
morsomme show. Det bragte publikum
i begejstring at se og høre Svarrers vittigheder og leddeløse bevægelser.
Deres musik er inspireret af jazz, og
det kunne ofte høres. Dejligt.
Musikalsk tirsdag
Tirsdag flyttede festivalen til Søndergården i Brædstrup. Her er der
ikke plads til telt, så hele dagen foregik
indendørs. Om formiddagen kom Carl

Erik Lundgaard med foredraget ”Humor og lyst-Livets salt”. Det var inspirerende at høre Carl Erik fortælle om
sin barndom og opvækst. Han havde
som barn polio, og derfor er hans højre
arm lam fra skulder til håndled. Som
lille ville han bare lære at spille harmonika, men det var jo vanskeligt med den
lamme arm. Men det lykkedes til fulde!
Han havde tre forskellige størrelser harmonikaer med, og gav prøver på dem
alle. Meget smukt. Samtidig var Carl
Erik meget underholdende og morsom,
når han ind i mellem fortalte om hele sit
liv med harmonikaen. I dag underviser
Carl Erik på konservatoriet.
Efter frokost optrådte Erik Grip. De
fleste kender jo Erik Grip. Han har en
dejlig sangstemme, spiller flot guitarspil
og krydrede koncerten med sjove kommentarer undervejs. Meget populært.
En pumas fortællinger
Onsdag den 21. var vi så nået til
Tamdrup Centeret i Lund. Efter den
sædvanlige sang ”Erindring” mødte vi
Karsten Holm. Karsten sang ”baggårds-

pumaens” (Otto Brandenburg) sange
og fortalte om hans liv. Det var meget
spændende at høre om den kendte
kunstners liv. Desuden sang Karsten
også sange af Johnny Cash og Kim Larsen. Karsten har en rigtig god stemme,
og vi var meget underholdt.
Om eftermiddagen trådte troubadouren Thomas Kjellerup op på scenen.
Thomas blev kendt med ”Annis Sang”
fra 1991. I løbet af eftermiddagen sang
Thomas sange fra hele sit store repertoire og tryllebandt publikum.
Sigfred og Paul
Torsdag på Birkebo i Østbirk. I dag
skulle Lillian Hjort-Westh fortælle om
Sigfred Pedersen. Lillian, der kommer
fra Bornholm, kunne på sit charmerende
dialekt fortælle om Sigfred Pedersens
lange virke. Om de mange mennesker
han har kendt gennem livet og hans
enorme flid. Vi kender alle mange af
hans tekster, men kendte ikke hans liv
(fortsættes på næste side)
Dyveke på slap line i teltet
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Hatting Centrets faste aktiviteter

Hver mandag

Kl. 09.15 - 10.15
Linedance i cafeen
Kl. 10.30 - 12.00
Litteraturgruppe (den 4.
mandag i hver måned)
Kl. 10.30
Gymnastik og sang i Caféen
Kl. 12.30 - 14.30
IT
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
Kl. 10.00 - 14.00
Kreativt værksted - Håndarbejde. Der er
mulighed for at købe diverse materialer
Kl. 12.00 - 14.00
Billedbehandling
Kl. 13.00 - 15.00
Kortspillet Skip-bo i cafeen
Kl. 13.30 - 15.00
Petanque (frem til 11/10)
Billard/dart i vinterhalvåret
Kl. 14.30 - 16.30
IT
Kl. 15.00 - 17.00
Petanque frem til 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
IT
Kl. 9.30 - 11.30
Hjælp til nødhjælp: strik af trøjer,
huer, hjemmesko m.m. (Den
sidste torsdag i hver måned)
Kl. 10.00 - 13.00
Træværkstedet er åbent
Kl 10.00 - 11.00
En tur på løbebåndet i centrets motionsrum
Kl. 10.15 - 11.30
Litteraturgruppe
Kl. 13.00 - 15.00
Slægtsforskning på nettet
Kl. 13.30 - 15.30
Krolf (frem til 12/10)
Kl. 13.30 - 15.30
Kortspillet Whist
Kl. 19.00
Skak (i ulige uger)

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

(...fortsat)
før denne dag. Meget spændende.
Om eftermiddagen fik vi besøg af
Per Wium og The Beatrio. Per kunne
fortælle meget om The Beatles og især
om Paul McCartney, som var dagens
emne. Dette orkester kunne virkelig få
alle os ”gamle” op at stå. En forrygende
festlig dag med masser af kendte musiknumre.

en ”selfie” med hele teltets glade tilhørere som baggrund.

Afrunding med fællessang
Sidste dag på festivalen var fredag.
Her kom gruppen Dyveke, der har specialiseret sig i gamle viser fra revyerne
i 20’erne, 30’erne og 40’erne. Der blev
sunget med i hele teltet når de 2 dygtige
musikere sang de gamle sange. Stor
fest, og Dyvekes musikere tog da også

Efter en dejlig men også hård uge,
sluttede festivalen 2017.
Tak til Sponsorerne (der gjorde det
økonomisk muligt), styregruppen og
alle de frivillige for en dejlig oplevelse.
Vi glæder os til næste gang.

Festivalen sluttede med dansktopsangenes sange. En meget levende sangerinde Anne-Mette Nørgård og musiker Henrik Nagstrup fremførte mange
kendte dansktopsange, og publikum
sang med. Mange af teksterne kunne
publikum huske.

Salg af tasker
Firmaet Bjørn & Bjørn kommer på besøg
og vil præsentere og sælge deres store udvalg af spændende tasker til alle formål,
dejlige punge i alle størrelser, lækre, flotte
sjaler samt bløde skindhandsker.
Kvaliteten er god, udvalget stort og priserne er fornuftige. Alle varer udleveres
med det samme. Du kan betale med kontanter eller med Dankort, Visa, MasterCard, Visa-electron eller Mobile-Pay.
Det foregår tirsdag d. 10.oktober kl.
12.30-13.30 i Caféen. På gensyn - Alle er
velkomne.
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Kom til Frivillig Festival i september
Af: Anne-Mette Klausen
Som en del af Frivillig Festival byder Hatting Centret alle interesserede velkommen
onsdag d. 27. september kl. 13 – 16. På Hatting Centret foregår der rigtig mange aktiviteter og der bliver afholdt flere arrangementer og ture i løbet af året – en lille niche er de
forskellige spil, man kan deltage i. Dem har
vi valgt at sætte fokus på i forbindelse med
Frivilligfestivalen 2017, ved at indbyde dig til
en eftermiddag bestående af nedenstående:
•
•
•

•

•
•
•

Diverse spil så som dart, whist, billard m.m.
Se hvordan de frivilliges arbejde udfolder sig når deltagerne spiller
Deltag i en mini turnering eller følg
turneringerne som tilskuer – der vil
være præmier til vinderne
Den mere præcise turneringsform og
præmierne vil først blive offentliggjort på dagen
Snak med de frivillige og brugerne
om oplevelser og erfaring
Få informationer om mulighederne
for at blive frivillig på Hatting Centret
Mulighed for at købe kaffe, kage
m.m.

For yderligere information kontakt Aktivitetsmedarbejder Anne-Mette Klausen på tlf.
24 95 90 33.

FRIVILLIG FESTIVAL 2017
25.-29. september

Under teamet ’VIS VÆRDIEN’ afholder
Horsens Kommune, Frivillige og Foreningslivet
Program for ugen:
Mandag:

Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:

Fredag:

”Alder Bedst” i Forum Horsens
Spændende oplæg, åbne stande, repræsentanter fra
frivilligheden samt indslag ved
Lone Kühlmann og Henning Kirk.

Oplev Frivilligheden med åbne arrangementer på lokale
aktivitetscentre.

Fejring af frivillige i Horsens
Frivillige inviteres på FÆNGSLET til et opløftende og motiverende
oplæg med B.S. Christiansen med fokus på motivation, livsglæde og
det at gøre noget for sine medmennesker.
Kaffe og kagetapas, fotoudstilling ”Vis værdien” samt åbne stande.

Eventen arrangeres af:
Aktiviteter og Frivillige, Sund By og Handicap,
Psykiatri og Socialt Udsatte
Nærmere information og program for Frivillig Festival 2017 kan findes på www.frivilligfestivaluge39.dk,
siden vil løbende vil blive opdateret.

PRIS: KR. 10.00

Stolegymnastik for alle
Tilbud til dig, som gerne vil holde dig i gang!
På Hatting Centret mødes vi hver mandag kl. 10.30
til stolegymnastik – alle kan være med! Ikke alle kan
alt, men alle kan noget! Husk det er godt at holde sig
i gang.
Det er gratis at deltage, så mød op og vær med! Rollator og kørestol er ingen hindring… Vi er 4 friske,
modne piger som på skift leder gymnastikken.
De varmeste hilsner fra Agnes, Inga, Ellen og Edith
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Hyggelig og vellykket Midsommerfest
Af: Peter Jensen, Næstformand
Den årlige midsommerfest på Hattingcentret blev afholdt den 15. juni
2017 ugen før Sct. Hansugen, da der i
denne uge blev afholdt Kulturfestival
på en række af Horsens Centre og også
på Hattingcentret
Midsommerfesten startede klokken
18. Der var stillet borde og
stole op både i telte og i det fri.
Her var der mulighed for køb
af pølser og brød og samt øl og
vand.
”John og hans venner” spillede og sang, hvilket var med
til at sprede det gode humør.
Traditionen tro var der tombola med 100 gode gevinster,
og begge aktiviteter blev som
sædvanligt hurtigt besøgt.

I løbet af aftenen blev
centret besøgt af ca. 110
deltagere. Kl. 20 gik Kaj
Hüttel på ”podiet” og
holdt en spændende båltale over sin tid i Hatting,
hvor han som 2-årig kom
til præstegården med
sine forældre.

Kl. 21 blev bålet tændt med en meget flot heks, produceret af frivillige
og sendt afsted under midsommervisen. Kort herefter trak vi indenfor i
cafeen, til kaffe og kage.
”John og hans venner” uddelte sanghæfter til fællessang og aftenen sluttede som sædvanligt med sangen ”Nu
er det slut på en dejlig dag”, da var
klokken blevet 22.30.

Temadag med Kurt Leth
Tirsdag d. 24. oktober kl. 10 - ca. 15
inviteres du til et bevægende, charmerende og humoristisk foredrag om
mennesker og deres livshistorier.
I løbet af dagen serveres der:
• Formiddagskaffe med
rundstykker
• Frokost: Lækre tærter
med salat
• Eftermiddagskaffe
med kage
Tilmelding senest den 17.
oktober.
Bag om Kurt
Kurt Leth er en legende både på TV
SYD og TV Østjylland. ”Kaffe med
Kurt” var i mange år det mest sete og

populære program på TV SYD. Det
samme kan siges om programmet
”Kurt kom Forbi” på TV 2 Østjylland.
Det kørte i 22 år. For Kurt handler det
om at lave tv med almindelige mennesker med
en ualmindelig historie,
og han er en institution
i dansk tv. En pioner
ud i regional fjernsyn.
Han har været med til at
starte både TV SYD og
TV 2 Østjylland op. Kurt
Leth holder foredrag i
hele landet. ”Kaffe med Kurt” og ”Kurt
kommer forbi” Kurt Leth fortæller
om spændende personer på hans vej
igennem tv-journalistikken fra starten i
Danmarks Radio via TV 2 systemet.

Både bevægende og humoristisk
Foredraget er først og fremmest fængende beretninger - anekdoter - om
nogle af de mest spændende og fantastiske mennesker, som Kurt har mødt
i sine mange år som journalist. Det
være sig som skrivende, radio og tvjournalist.
I sit foredrag giver Kurt også et
indblik i, hvordan man laver tv. Hvordan optager han og kameramanden?
Hvordan finder han emnerne? Der er
også livlige historier om Kurt’ s tid som
»skriverkarl« på Jyllands Posten. Om
tiden som radiojournalist i det midt og
vestjyske og jobbet som pressemand
i Udenrigsministeriet under Uffe Ellemann. Spørgelysten er altid stor, når
Kurt gir den gas og træder op.
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Klar til en ny sæson
Af: Willy Severin
Vi starter den nye sæson mandag den 11. september 2017
kl. 19.30 – 22.00. Vi danser hver mandag undtagen i skoleferierne uge 42 og uge 7.
Det er for nybegyndere, øvede, enlige og par. Alle er meget
velkomne!
Danseleder: Mie Nielsen: Kom og prøv vores nye danseleder!
Spillemænd: Henning Pleshardt, Stephan Hansen og Palle
Mikkelsen
Kontingent for hele sæsonen er 600 kr. Eller man kan vælge at
betale 35 kr. pr. aften.
Nye dansere må prøve de første 3 gange gratis. Så mød op og
få motion på en god og sjov måde. Husk kaffekurven – kolde
øl og vand kan købes til fornuftige priser.

DAGLIG RENGØRING
HOVEDRENGØRING

FLYTTERENGØRING
GAVEKORT UDSTEDES

v. Ruth Christensen
Smedebakken 6, Hatting • 8700 Horsens

PROGRAM FOR SÆSON 2017/2018
Mandag den 11. september 2017: Sæsonstart
Mandag den 11. december 2017: Juleafslutning
Mandag den 8. januar 2018: Opstart efter jul

Resultatgivende ”trygsager“
både online og offline !

Fredag den 9. februar 2018 kl. 19.30 – 23.30:
Legestue på Torstedskolen med Jelling Spillemandslaug og
med Mie Nielsen som leder.
Mandag den 26. marts kl. 18.00 til ca. 22.00: Afslutningsfest
med sild og smørrebrød, kaffe og småkager.
Info om turisttur og evt. sommerudflugt kommer senere.
Med venlig hilsen, Hatting IF Folkedanserudvalg

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
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En fin og god tur til solskinsøen
Af: Willy Severin

Onsdag og torsdag havde vi en rigTirsdag den 11. juli 2017 startede vi
tig god guide fra kl. 9.00 til 16.00. Han
kl. 6.00 fra Hatting og havde derefter opstammede fra Sæby, men havde boet
samling i Løsning og Hedensted. Lige før på Bornholm de sidste 12 år. Han vidste
Storebælt kørte vi ind på en
rasteplads, hvor vi fik kaffe
og vores medbragte rundstykker. Derefter fortsatte vi
over Storebæltsbroen, videre
over Øresundsbroen og videre til Ystad. Derfra sejlede
vi kl. 12.30 med Bornholmerfærgen og ankom kl. 13.30
til Rønne. På færgen spiste
vi vores medbragte frokost.
Fra Rønne havde vi ca. en ½
times kørsel til familiehotellet Pepita, som ligger midt i
Sandvig. Her blev vi indkvarteret og fik kaffe med kage,
Vi var 53 deltagere + vores gode chauffør Henning Wulff.
som vi iøvrigt fik hver dag, når
vi kom hjem fra turene.
meget om øen og var rigtig god til at
Aftensmaden var hver dag kl. 18.30 til
vise os rundt og fortælle om Bornholm
21.00 med øl, vand og vin ad libitum. Det
og dens historie - blandt andet om 2 vergav en rigtig god stemning. Maden var
denskrig. Vi så Østerlars Rundkirke, Helbuffet med 2 forretter og 2 hovedretter
ligdomsklipperne, røgerier og i Dueodde
+ salatbar og 2 deserter. Det hele var vel
så vi Europas bedste badestrand. Torsdag
tilberedt og smagte super godt.
aften så vi solnedgangen. Det er kun lidt
af det, vi har set og oplevet af Bornholm.
Fredag den 13. juli
sejlede vi 32 personer
til Christiansø. Vi gik
rundt om øen og også
over broen til Frederiksø.
Vi opholdt os på øen i 3
timer og havde en rigtig
god oplevelse. Nogen
af dem, der ikke tog
med til øen, tog til Gudhjem, andre til Allinge.
Da vi kom tilbage til
hotellet til kaffe, var der
underholdning i gården.

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

Det var den ene af hotellets 2 kokke
der spillede på keyboard. - Kl. 17,00
flyttede han ind i spisesalen og underholdt under spisningen fra kl.
19.00, og fra kl. 20.00 spillede han op
til dans. Marianne, som er hotellets
bestyrer, er også sangerinde og underholdt med sang. Det blev en hyggelig og stemningsfuld danseaften.
Lørdag den 15. juli tog vi afsked
med hotellet kl. 9.30 og kørte til Rønne. Der var ca. 1 ½ time til at se lidt
af byen, inden vi skulle med færgen
til Ystad. Bl.a. var der marked på torvet. Vi kørte samme vej tilbage som
på udturen og var i Hatting igen kl.
ca. 21.00.
En stor tak til jer alle der var med
på turen, og især tak til Henning,
som igen i år har givet os en god tur
med mange gode oplevelser.
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Et af Danmarks bedste formationshold
kommer fra….. HATTING!!
Af: Gry Thorstensen

·Indendørsmaling
·Tapetsering
·Udendørsmaling
Hyldemarken 3
8700 Horsens

60 64 05 60

Fræsning Græssåning

Private og Industriområder

I weekenden d. 3.-5. juni var Energy Dance Hatting til DM i
disco, hip-hop og formationsdans i Brøndby-Hallen. Det blev
en weekend, hvor Hatting for alvor blev sat på landkortet i
dansens verden. Byens disco formationshold ”MOHICANS”
blev bronzevindere, kun slået af regerende danmarksmestre
fra Tåstrup og et hold fra Brøndby. En kæmpe sejr i et svært
og dygtigt felt. Derudover høstede danseskolen flere danmarksmesterskaber, sølv- og bronzemedaljer, medaljer i disco
solo og disco duo. Danmarksmester i disco solo blev Malou
Nørlund Müller, sølvvinder Emma Iversen. Danmarksmestre
blev Malou Nørgaard Müller i disco junior 1 begynder og
duoparret Emma Sørensen og Cathrine Olsen i disco duo junior, talent. Sølvmedaljevindere blev Cecilie Stærmose i junior
1 superkonkurrence, Emma Iversen i de voksnes konkurrenceklasse og duo-parret Nanna Lassen & Alberte Beurze i Int.
Junior 2 star. Bronze-vindere for 3. år i træk blev duo-parret
Mille Christiansen og Victoria Ulsøe i junior 1, konkurrence,
samt bronze til Liv Thomassen i Int. Junior 1 Star.
Danseskolen åbner for efterårssæson 2017/2018 d. 29. & 31.
august, hvor alle er velkomne.

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

