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Fællesskabet
er i fokus
HATTING IF

FORENING

INITIATIV

Formandsskifte

På lokalhistorisk tur
til Samsø

Nørklecaféen er
åben

• 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
28.01.18
29.04.18
29.07.18
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
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Nu er det Hattings tur
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Juletræs fest
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Sidste nyt fra Folkedans
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Alle veje fører til Hatting
Hattingbladets redaktionsgruppe

hun tog initiativ til Hattings nye
Nørklecafé - som i øvrigt har fået en flyvende start. Læs mere om den på side 19.

Nja, sådan har det vist ikke helt føltes
i dette efterår. Når et par af trafikårene
blokeres, mærker vi presset på de øvrige.
Men tingene skal jo som bekendt nogle
gange være skidt for at blive godt. Og nu
ser vi frem til færdiggørelsen af den flotte
nye vej og tilkørsel til motorvejen.
Og en tilkørsel så tæt på kan bestemt
skabe fordele for os borgere i HattingTorsted, som Per Andersen også påpeger
i sit indlæg på side 6.

Vi kan også komme uden om forhindringerne ved at søge en fælles vej. Det
sker i stor stil her i vores område. Se bare
det lokale engagement, der bidrager til
bedre forhold for vores gymnaster. Mere
om det på side 17. Og hvad de har gjort
på Østerhåbskolen for at skabe fællesskab på tværs af afdelingerne kan du
læse mere om på side 24.

Af: Anni Østergaard Clausen

Min overskrift til denne leder har jeg jo
naturligvis hugget fra talemåden Alle veje
fører til Rom. Ergo: Man kan nå i mål eller opnå et resultat på mange forskellige
måder. Så vi behøver heller ikke her i
Hatting altid at tage den samme vej hver
gang. Og det gør vi faktisk heller ikke.
Charlotte, Hattings første private børnepasser, har for eksempel fundet sin helt
egen vej. Se mere om det på side 6.

Ja, der er masser af initiativ og vilje at
spore her i vores lille del af verden.
Det oprindelige udtryk Alle veje fører
til Rom tog jo udgangspunkt i, at Rom i
oldtidens Romerrige var verdens absolutte midtpunkt – og derfor naturligvis
samlingspunkt for alle veje. Selv om vi
her i Hatting måske nok betragter os selv
som verdens navle, kan vi nok ikke helt
leve op til det. Vi må tage en ny vej ad
gangen.

Man kan vælge at tænke kreativt og i nye
baner. Det gjorde Maj-Britt Svenson, da

Rigtig god læselyst - og tak for de mange
flotte bidrag, som bliver sendt til bladet.
Det er dejligt at høre fra jer.

Får du HattingBladet?

Næste nummer

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.

HattingBladet udkommer næste
gang i slutningen af februar 2018.
OBS: Deadline for indlevering
af stof til næste nummer er
søndag 28. januar 2018.

HattingBladet
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Årets fællesspisning...
Af: Tanja Andersen

Bestyrelsen
Formand
Peter Uldall Thyssen
40 17 31 65
puthyssen@gmail.com
Kasserer
Kirsten Bank Gundersen
22 64 61 67
kp@stofanet.dk
Sekretær
Marie Ryborg
28 88 99 91
marieogtorben@gmail.com
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
Heidi Christiansen
27 20 36 77
heidi.christiansen@ymail.com
Medlem
Tina Van Deurs Pedersen
40 16 31 63
vandeurs@post9.tele.dk
Udlejning af forsamlingshus
Heidi Jensen
40 17 64 27
gastong1@profibermail.dk

...blev en dejlig succes med rekord på
antal spisende på hele 80 personer. Vi
er superglade for den store opbakning i
Hatting Borgerforening.

Helle for dit engagement. Menuen i år
bestod af græsk farsbrød og kartoffelbåde med timian. Dertil var der æble- og
tomatsalat. Til dessert fik vi vaniljeis.

Tak for mad, Helle
Helle Brandtlund stod igen i år for levering af maden. Helle tager simpelt
hen en fridag fra sit arbejde for at lægge
kræfter i denne dag årligt, hvor vi arrangerer fællesspisning. Tusind tak

Klar til en gentagelse igen næste år
Vi ses igen til næste år til nem, lækker
aftensmad og hygge et par timer med
familie, naboer og hvem ved? Nye bekendtskaber?

Billetsalg til årets Forårsfest-weekend
I år vil vi fra Borgerforeningen gerne
have HELE Hatting Forsamlingshus
fyldt op med glade og feststemte mennesker. Kryds derfor allerede datoerne 2.-3.
marts af nu, og få spurgt dem du kender,
om ikke I skal få købt billetter til denne
fest sammen. Sidste år var vi jo desværre
nødt til at aflyse fredag aftens seniorfest
pga. manglende tilmeldinger. Men vi
prøver igen, og håber på stor tilslutning
denne gang.

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.

Seniorfest d. 2. marts 2017 kl. 18 - 23
Menu endnu ikke fastsat, men vi skal
synge og måske danse lidt, som vi
plejer. Pris 200 kr.
Forårsfest d. 3. marts 2017 kl. 18 - 01.30
De lokale slagtere fra Super Brugsen
kommer og serverer lækker buffet for os
igen i år. Pris 300 kr.
Sådan køber du billet
Billetter til begge dage sælges fredag d.
26. januar kl. 16.00 - 18.00 i Super Brugsen. Efterfølgende kan billetter købes
hos Tina Van Deurs på tlf. 40163163 eller
Tanja Andersen på tlf. 20714338.
Der bliver lavet bordplan efter hvem
man melder sig til sammen med.

Velkommen til Nytårstaffel 2017
Kom i Hatting Forsamlingshus og få
sagt ”Godt Nytår” til naboer, familie
og venner på årets sidste dag den 31.
december kl. 11.00 – 14.00.
Menu:
Sild m/karrysalat
Lun leverpostej

Pris pr. person
incl. 1 snaps
Øl		
Vand		
Snaps		

50 kr.
20 kr.
10 kr.
10 kr.

Vi glæder os til at se jer!
Mvh. Borgerforeningen
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•5•

NYHED: Vinsmagning
Et af Hatting Borgerforenings nye tiltag er en aften med
vinsmagning i Hatting Forsamlingshus.
Vinsmagningen foregår fredag d. 2. februar 2018 kl. 19.00.
Pris 100 kr. incl. kiks og ost.
Billetsalg i
SuperBrugsen:
Fredag d. 5. januar
2018 kl. 16-18.

Efterfølgende kan billetter købes hos Marie Ryborg.
Tlf. 28 88 99 91

Kom med til næste
Generalforsamling
Hatting Borgerforening holder generalforsamling i Hatting
Forsamlingshus onsdag d. 21. marts kl. 19.
Kom og få en bid brød og et glas rødvin og fortæl os, hvad
du kunne tænke dig, vi kunne gøre for Hatting by.

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

HattingBladet
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Nu er det Hattings tur
Af: Per Andersen
Jeg bor på Rødtjørnen i Østerhåb, og
det er jeg meget tilfreds med. Østerhåb
er jo bydelen, der markerer den traditionelle sammenhæng mellem Hatting og
Torsted. Og vi har ad fine stisystemer let
adgang til begge bydele. På få minutter
kan man være i Hatting, så det er nemt
at komme hen i Brugsen for at handle.
En ny udstykning vest for den nuværende skaber yderligere nærhed til Hatting.
Jeg har tidligere boet mange år i selve
Hatting, og jeg glæder mig over, at det
går godt i Hatting. Der er en pæn stigning i befolkningstallet, og stigningen vil
tage til, når den ny tilkørsel til motorvejen tages i brug. Nærhed til motorvejen
er nemlig et vigtigt argument, når

folk skal vælge et sted at slå sig ned! Se
blot på Lund og lær, hvad det betyder
at have motorvejen lige ved siden af!
Lunds befolkning er i de sidste 10 år
steget med 51 procent. Lund er ganske
enkelt det hurtigst voksende bysamfund
i Danmark! Nu er det Hattings tur.
Er vækst i antallet af indbyggere et
gode? vil nogen måske spørge. Ja, det
er! Vækst betyder flere kunder i lokale
butikker. Og der bliver større tilgang til
foreningslivet. Vækst betyder også, at
kommunen vil være mere opmærksom
på Hatting. Der vil blive sørget for nye
udstykninger, der vil utvivlsomt blive
skabt bedre forhold for fritidsaktiviteterne.

Hattings første private
børnepasser

Boligforeningerne vil se et marked for
flere lejeboliger. Har man et hus i Hatting, som man på et tidspunkt vil sælge,
vil man opleve, at det er nemmere at
sælge til den rette pris, fordi Hatting er
et sted, mange gerne vil flytte til.
Der er noget at se frem til, og man
kan kun glæde sig over, at partierne i
Horsens byråd har insisteret så kraftigt
på den nye tilkørsels nødvendighed.

VINDUER

- din online vinduesmester

Af: Charlotte Hasselbalch Kristensen
Jeg hedder Charlotte, er 41 år, og er startet som privat
børnepasser her i Hatting. Jeg har 10 års efaring med børn
i alderen 0-3 år og kan tilbyde et lille trygt og overskueligt
miljø med masser af leg og læring, masser af frisk luft,
sund kost og et 100 % røg- og allergivenligt hjem. Her
er masser af nærvær og omsorg. Jeg er rolig og stabil, er
meget fleksibel og vægter
forældresamarbejde højt.
Jeg er godkendt af Horsens Kommune § 78, og
det er også kommunen,
der fører tilsyn hos mig.
Kig ind på min hjemmeside: www.dagplejelotte.dk eller kom forbi
Overholm 22a, hvor jeg
bor.

Vinduer	
  og	
  døre	
  med	
  og	
  uden	
  montage	
  
Se	
  mere	
  på	
  www.ja-‐vinduer.dk	
  
	
  
Eller	
  ring	
  :l	
  Johnny	
  -‐	
  	
  26858962	
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Nyt fra kirken
Ny leder af børnekoret
Kan du lide at synge, og har du lyst til at blive bedre?
Så kom og syng med i Hatting skole- og kirkekor. Koret er
for alle drenge og piger fra 2. klasse og op. Vi synger musik i
mange genrer – både salmer og sange.
Vi vil lege med stemmerne, og bruge kroppen til at få sangene til at lyde endnu bedre. Vi skal have det sjovt og lære at
synge sammen i kor, og at synge for andre. Koret er en fast
del af spaghettigudstjenesterne i kirken, og i december skal
vi også gå Luciaoptog på Hatting Centret og medvirke ved
julekoncerten i kirken. Vi øver hver tirsdag fra kl. 14.15 -15.30 i
konfirmandstuen.
Den nye korleder fortæller om sig
selv: Jeg hedder Mai-Brit Bondo, er
27 år gammel og er lige nu i gang
med det sidste år af min kandidatuddannelse. Jeg har en bachelor i
musikvidenskab og har tidligere haft
forskellige kor, og derfor har jeg glædet mig helt vildt meget til at skulle
have børnekoret i Hatting. Noget af
det som jeg lægger stor vægt på i korarbejdet er, at det skal
være sjovt for børn at synge sammen. Derfor er jeg meget
åben over for børnenes egne forslag til sange, samtidig med
at jeg selvfølgelig vil komme med nye sange til børnene. Jeg
håber meget, at kunne smitte børnene med min glæde ved
musikken og sangen, så vi får nogle gode, sjove og hyggelige
kortimer sammen.
Mai-Brit Bondo kan træffes på tlf: 23 95 31 67.

Dåbsklude
Dåbsklude strikkes nu i over 400 danske kirker. Hatting
Kirke tilbyder dåbsklude til alle dåbsbørn fra 1. januar 2018.
Vi tilbyder nu strikkeglade mulighed for at være med til at
strikke dåbsklude til Hatting Kirke.
Hatting Nørkle Cafe startede i november med stor succes
af Maj-Britt Svenson (se
mere på side 19). Hende
har vi inviteret til at samarbejde med os og det hun
sagt ja til. Vi synes, det kunne være rigtig godt at være
flere sammen. Derfor slår vi
nu ”kludene” sammen.
Aktiviteten vil foregå i
vores nye flotte konfirmandstue. Nørklecafeen vil være åben
1 gang om måneden. Første gang er torsdag den 4. januar kl.
15 - 21.30. Man kommer, når man kan inden for dette tidsrum.
Dåbskludene vil blive vist og gennemgået den 4. januar imellem kl. 15.30 og kl. 17. Medbring strikkepinde i str. 2½ og 3.

Alle er hjertelig velkommen. Både dem der vil strikke dåbsklude og dem der vil sidde med egne nørklerier. Der er mulighed for at lave kaffe/te. Der er ligeledes brød den første gang.
Datoer og tidspunkter tilpasses løbende efter gruppens
behov samt efter ledige tidspunkter i konfirmandstuen. Tidspunkterne lægges på Facebook.
Alle er velkomne til nogle hyggelige og kreative timer.

Kom og bind din adventskrans
Torsdag den 30. november kl. 18.30 inviterer vi til en aften i
selskab med Birgit Boisen, blomsterbinder og gravermedhjælper. Denne aften skal vi lave adventskrans – traditionel rød.
Vi har alle de materialer, som du skal bruge. Pris for adventskrans er 100 kr.
Der vil også være mulighed for, at du kan lave din egen juledekoration. Her skal du dog medbringe alle dine egne materialer, og så kan du få hjælp og inspiration til at bruge dem på
en ny måde. (Gran kan evt. købes hos os til favorable priser).
Vi starter med en fælles gennemgang af adventskransen og en
kort gennemgang af opbygning af en dekoration. Herefter får
I selv lov til at være kreative.
NB! Husk en lille skarp kniv og en god grensaks.
Vi serverer kaffe, saft og kage, og vi glæder os til en kreativ og
hyggelig aften. Tilmelding til Grete Laursen, på tlf: 28604186
el. e-mail: wlaursen@stofanet.dk. Ved tilmelding bedes oplyst
,om man ønsker at lave adventskrans.
NB! Arrangementet foregår i Spejderbyen.

Første søndag i advent
Søndag den 3. december er der adventsgudstjeneste kl.
19.00. Voksenkoret medvirker, og årets 2. klasser vil være
særligt indbudt til at bære lys ind i kirken og tænde adventskransen. Efter gudstjenesten er alle velkomne til gløgg/saft og
æbleskiver i konfirmandstuen.

Åbent Hus i det nye konfirmandlokale
Menighedsrådet har længe ønsket det nye konfirmandlokale samt de tilhørende sorgnelokaler moderniseret og udvidet,
og i løbet af efteråret er dette sket. Dette vil vi gerne fejre og
indbyder hermed sognets beboere til åbent hus søndag den 3.
december kl. 13.00 – 14.30.
Der vil være mulighed for at se de nye lokaliteter, ligesom
menighedsrådet vil byde på et beskedent traktement. Tilmelding til Grethe Laursen på telefon 28604186 eller på email :
wlaursen@stofanet.dk

Julekoncert
Søndag den 10. december kl. 19.00 afholdes julekoncert i
Hatting Kirke. Aftenens medvirkende er: Børnekoret under

HattingBladet
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Nyt fra kirken
ledelse af Mai-Brit Bondo, voksenkoret under ledelse af Karen
Frederiksen, kirkesanger Ulla Andreasen, kirkesanger Lærke
Villemoes Gade og organist Ulla Gade.
Koncerten varer en god time og alle er velkomne!

Filmaften
Kom og opleve en særligt udvalgt film torsdag den 11. januar
kl. 19.00 i konfirmandstuen. 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.

Spaghettigudstjeneste
Et tilbud til børn og deres forældre, bedsteforældre, tanter,
onkler og store søskende.
Torsdag 25. januar kl. 17.00 & Torsdag 1. marts kl. 17.00
Vi begynder med en kort gudstjeneste i Hatting Kirke tilrettelagt så selv de mindste kan være med. Derefter går vi i
præstegåden, hvor der er dækket op til en gang spaghetti med
kødsovs, lavet med kærlig hånd af kirkens frivillige personale.
Arrangementet slutter omkring kl. 18.30
Tilmelding: Af hensyn til køkkenet senest dagen før til:
schack-nielsen@profibermail.dk

Askeonsdag, aske og askekors
Kan du undvære kaffe i en tid?
Ved gudstjenesten i Hatting Kirke onsdag den 14. februar kl.
17.00, markerer vi Askeonsdag - den første dag i fasten - som
leder frem til påske.
Den kristne fastetid strækker sig over de sidste 40
hverdage inden Påskedag.
Og den første dag i fasten er
askeonsdag.
Fastetiden er en invitation
og tid til at tænke sig om, at
gå nye veje og til at begynde på en frisk. Den husker os på, at
vi ikke er fastlåste personer, men kaldet til frihed og i stand til
at bryde gamle mønstre. Men kan faste fra f.eks. slik, tobak,
kaffe, bilkørsel, alkohol, fjernsyn, eller kød - det står os frit for
selv at vælge eller lade være.
Ved gudstjenesten askeonsdag er der mulighed for at få tegnet
et kors i panden med aske. Asken er fra de palmegrene, som
pyntede Hatting Kirke Palmesøndag sidste år.

Gospelworkshop med Lars Jochimsen
Workshop i Hatting afvikles i år den 25. februar 2018 i tidsrummet 10.00 – 17.00. Kaffe/check in fra kl. 9.30.
Workshop for alle, fra 7. kl. og op efter, som har lyst til at opleve glæden ved gospel. Dagen vil indeholde masser af gospel
sang: livsbekræftende tekster, lækre rytmer, sange med power
og sjæl.

Sangaftener
I maj udkom ”Kirke sangbogen” - et tillæg til salmebogen. I
vintermånederne indbyder menighedsråd sammen med Torsted Sogn til 3 sangaftener, 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:
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

Kyndelmisse
Fredag den 2. februar er det kyndelmisse. Den dag er vi halvvejs gennem den mørke vinter, og lyset begynder at vende
tilbage. Det fejrer vi med en lysgudstjeneste i Hatting Kirke,
søndag den 28. januar kl. 16.00. Gudstjenesten afvikles i fællesskab med Hattingspejderne.

Workshoppen ledes af Lars Jochimsen, som er professionel
gospelinstruktør og underviser. Hans undervisning bærer
præg af et stort musikalsk overskud, masser af humor og indlevelse.
Workshoppen finder sted i konfirmandstuen i præstegården.
Workshoppen bliver afsluttet med en gospelgudstjeneste i
Hatting Kirke kl. 17.00.
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Nyt fra kirken
Det koster 50 kr. at deltage. Frokost inkluderet i prisen.
Tilmelding til Grete Laursen, senest den 20. februar på tlf:
28604186 el. e-mail: wlaursen@stofanet.dk med fulde navn og
adresse

Konfirmation 2019
I 2019 er der konfirmation i Hatting Kirke fredag den 17. maj.

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

Januar

Nytårsdag 1.
Ingen gudstjeneste.
Gudstjeneste i Østerhåb
Kirke kl. 16.00
Søndag 7. kl. 9.30
1. s. e. h. 3 k.
Kirkekaffe.
Søndag 14. kl. 9.30
2. s. e. h. 3 k.
v.ABA
Søndag 21. kl. 9.30
Sidste s. e. h. 3 k.
Tirsdag 23. kl. 13.30
Gudstjeneste på Hatting
Centret
Torsdag 25. kl. 17.00
Spaghettigudstjeneste
Søndag 28. kl. 16.00
Kyndelmissegudstjeneste
v. SKH

Tirsdag den 9. januar kl. 19.00
Tirsdag den 6. februar kl. 19.00
Møderne er offentlige og afholdes i
konfirmandstuen i præstegården.

Kontaktperson
Grethe Laursen

Tlf: 28 60 41 86
wlaursen@stofanet.dk

Kasserer
Gunnar Fogh

Tlf: 30 95 50 80
gunnarfogh@stofanet.dk

Kirkeværge

Erhardt Nielsen

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.

December

Menighedsrådmøder

Formand

Gudstjenesteliste

Søndag 3. kl. 19.00
1. s. i advent. Voksenkor
Søndag 10. kl. 19.00
Julekoncert
Torsdag 14. kl. 10.00
Julegudstjeneste
for før-skolebørn
Søndag 17. kl. 9.30
3. s. i advent
v. ABB
Torsdag 21. kl. 13.30
Julegudstjeneste på
Hatting Centret
Søndag 24.
Kl. 11.00 Juleaften for børn
Kl. 14.30 Juleaften
Kl. 16.00 Juleaften
Mandag 25. kl. 11.00
Juledag
Tirsdag 26. kl. 19.00
Anden Juledag
Søndag 31. kl. 16.00
Nytårsgudstjeneste
v. KC
Derefter champagne
i våbenhuset

Menighedsrådet

Tlf: 40 10 11 51
erhardtnielsen@enhatting.dk

Næstformand

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

Februar

Søndag 4. kl. 9.30
Seksagesima
v. ABA
Søndag 11. kl. 9.30
Fastelavn
Onsdag 14. kl. 17.00
Askeonsdag (se omtale)
Søndag 18. kl. 9.30
1. s. i fasten.
Kirkekaffe
Søndag 25. kl. 17.00
Gospelgudstjeneste
(se omtale)

Tove Schack-Nielsen

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

Ferie og fridage
Anna Sofie Orheim Andersen holder
ferie i uge 5. Ved sognepræstens
ferie og fridage 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 (fortsat)
Kordegn Ove Bruun
Email: okbr@km.dk

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

Gravermedhjælper
Birgit Boisen

Tlf: 26 19 95 57
bibo@profibermail.dk

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.

Kirkesangere
Ulla Andreasen
Tlf: 86 53 13 81

Lærke Gade Villemoes
Tlf: 50 50 24 34

Organist
Ulla Gade

Tlf: 40 63 05 77
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Lokalhistorisk Forenings tur til Samsø
Af: Aase Thyssen
Den 22. august stod Hatting Sogns
Lokalhistoriske Forening bag en tur
til Samsø. Allerede ved foreningens
generalforsamling i februar blev turen
annonceret. Hurtigt herefter
meldte flere personer sig til
turen. Vi forventede derfor,
at det ville været en let sag
komme op på de 40 personer,
som skulle til for at turen
kunne realiseres. Desværre
kom der hen ad vejen afbud
fra 8 personer, men vi endte
med at blive 42 personer,
som vi håber har haft en god
tur.

kommunalbestyrelsen i 1978, og var
borgmester på øen fra 1994 til 2002.
John Petersen skulle være vores guide
for en dag. Det første sted han førte os
hen var til øens Velkomstcenter i det

Velkomstcenteret
Allerede klokken 8.15 var
der afgang fra Hatting, og vi var først
hjemme klokken 20.00. Det må siges at
være en lang dag.
Turen foregik med bus. Mens vi kørte,
var Børge Nielsen rejseleder og fortalte
om, hvad vi mødte på vejen mod Hov.
På havnekajen i Hov var der udskænkning af små ”gewesener”. Efter en dejlig
sejltur i sol og godt vejr blev vi i Sælvig
havn modtaget af John Sander Petersen,
som tidligere var øens meget aktive politiker. Petersen blev valgt ind i Samsøs
Nordby

gamle mejeri i Tranebjerg. Centret er
centrum for Samsø Museum. Her fik vi
en kulturhistorisk introduktion til øen,
samt information om Samsø Museums
mange besøgssteder. Samsø Museums
hovedformål er at synliggøre samspillet
mellem menneske og landskab, kultur
og natur igennem øens historie, og
derigennem fremhæve baggrunden for
Samsøs rige kulturlandskab.
I Velkomstcentret så vi så en film,
der hedder ”Samsø, en ø bliver til”. Den
handlede om Samsøs udvikling gennem
16.000 år. Vi opdagede senere på dagen,
hvorledes man kunne
opleve kulturhistorien
i sammenhæng med
det landskab, den er
en del af.
Fakta om Samsø
Ud over filmen fik
vi også et lille foredrag
om dagens fakta på
øen:
”Samsø består af et

areal på 114 km2; heraf er 20 % fredet.
Der er 6.000 ha dyrket landbrugsareal.
Øens indbyggertal er på 3726.
Øen er 28 km lang. Det bredeste sted på
øen er 7 km og det smalleste sted er 500
m. Der i alt 22 landsbyer.
Samsø er Danmarks vedvarende
Energi-ø. Den er 100% Co2 neutral. Der
er halmvarmeværker, sol- og flisvarmeværker, vind- og havmøller. Samsø har
mere solskin, færre dage med frost og
nedbør og en højere gennemsnitstemperatur end landsgennemsnittet.
Samsø og havet omkring øen indbyder til en vidunderlig blanding af dyb
afslapning i rolige omgivelser, og der
findes en ubeskrivelig smuk og meget
afvekslende natur.
Samsøs syltefabrik står bag de mange
kendte Samsø survarer, vi kender fra
supermarkeder f.eks. rødbeder, rødkål,
asier, agurkesalat, drueagurker, græskar mm. Herudover fremstilles der på
Samsø specialitetsprodukter som sennep, ketchup pastasauce, marmelade og
kirsebærsovs. Råvarerne er af øens egne
produkter. Samsø har råvarer året rundt
og leverer rigtig meget til fastlandet af
friske grøntsager og frugter. John Petersen fortalte, at de gør rigtig meget ud af
at konkurrere på kvaliteten af de råvarer
som dyrkes på Samsø. De gør en dyd
ud af kunne overleve på kvaliteten af
varerne.
På øen ligger en perlerække af hyggelige landsbyer: i alt 22 større eller mindre
med hvert sit særpræg og charme. De
seks af byerne er beriget med en havn.
Efter John Petersens fortælling, film
og lidt rundgang på Velkomstcentret og
museet kørte vi videre mod den sydlige
del af Samsø. Vi kørte gennem blandt
andet Kolby, forbi syltefabrikken, Brat-
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tingsborg og videre til Ballen havn, hvor
vi bl.a. besøgte Ballen Købmandsgård.
Turen fortsatte til Besser forsamlingshus, hvor middagen stod på nakkesteg
og citronfromage. I Besser besøgte vi
også Søster Sidevind en rigtig sjov forretning, som både var unik og meget
særpræget.
Eftermiddagens tur gik nordpå, hvor
John Petersen fortalte om Stavns Fjord
og de mange holme, som giver landskabet en helt speciel karakter. Han fortalte om den
dybe rende, ”Hjortholmrenden”, der slynger sig
nærmest som en flod ind
igennem den lavvandede
fjord. Tidevandet her er
kun omkring 30 cm, men
kraftig blæst kan medføre
oversvømmelser af de lave
landområder, der omkranser fjorden. Holmene i fjorden er som bakkerne på
syd Samsø dannet i den sidste
del af istiden. Arkæologiske undersøgelser tyder på, at det nuværende fjordlandskab blev oversvømmet som følge
af havstigninger for ca. 7.000 år siden.
Historisk vingesus
John Petersen fortalte videre, at der
findes utallige spor af jægerstenalderens bopladser og aktiviteter, og i
fjordens opland ses både stendysser
Kanhavekanalen

og bronzealderhøje, og som det måske
mest markante, viser Kanhavekanalen,
Stavns Fjord og hele Samsø, at Samsø
var et magtcenter i tidlig vikingetid. Om
Kanhavekanalen fortalte John Petersen,
at det var en gravet kanal, der i jernalderens sidste århundrede blev anlagt
på tværs af den smalle landtange, der
forbinder øen Samsø på øens smalleste
sted fra Mårup Vig i vest til Stavns Fjord
i øst. Kanalen var ca. 500 meter lang og

Søster Sidevind i Besser
11 meter bred og kunne besejles af fartøjer med op til ca. 1 meters dybgang.
Brinkene var i dele af kanalen beklædt
med et bolværk af to til fire vandrette
træplanker, der er dateret til år 726.
Herefter fortsatte vi til øens nordligste
spids. Issehoved gennem Nordby Bakker. På en vej hvor man helst ville undgå
at mødes med en modkørende. Nordby
Bakker er et af Danmarks største og
måske smukkeste områder med overdrev. Nordby
Bakker som
består af nøgne,
græsgrønne og
storbølgende
landskaber
med vilde
blomster er
særlig smukt.
Både fordi det
grænser op til
havet, og fordi
de op til 64 me-

ter høje bakker gennemskæres af dale.
Området byder på flere P-pladser, vi må
have været på den nordligste. En usædvanlig smuk køretur. Endelig nåede vi
Issehoved, som er Samsøs nordspids,
der er dannet på samme måde som Skagens Gren.
Her kunne vi nyde en enestående udsigt til Aarhus og Mols med Helgenæs
og Ellemandsbjerget, Sletterhage Fyr (ca.
12 km væk), længere mod øst Ebeltoft
Vig med færgehavn samt øen Hjelm.
Samtidigt kunne man også se, hvordan
istidens gletsjere har bevæget sig flere
gange hen over landskabet for titusinder
af år siden. Floder af smeltevand skabte
slugter og lavninger og efterlod de helt
grundlæggende elementer i landskabet.
Under opholdet og nydelsen af naturoplevelsen fik vi serveret kaffe og kringle.
Bindingsværkbyen Nordby
På tilbageturen fra Nordby Bakker
til Sælvig gjorde vi holdt i Nordby.
Nordby er en af de bedst bevarede byer
på Samsø. Det skyldes, at mange af de
oprindelige stuehuse i bindingsværk er
blevet liggende, selv om man flyttede
gårdene ud på markerne efter landboreformerne. Den krogede vejstruktur,
der kredser sig om det store gadekær i
bymidten, gør også sit til at give indtryk
af den oprindelige by. Tæt på gadekæret
ser man klokketårnet på det sted, hvor
gårdmændene i gamle dage samledes til
bystævne. Nu om dage ringes solen stadig op og ned fra tårnet, da kirken ligger
uden for hørevidde. Over for klokketårnet ses byens gamle majstang, og bygningen bagved rummer både postbutik,
bibliotek og sogneudstilling.Vi så den
gamle bybrønd med dens rødmalede
træværk og hejsehjul. Ved et kig ned i
den fik vi et indtryk af de imponerende
stensatte sider.
John Petersen guidede os rundt på en
dejlig tur i Nordby. Videre på vejen til
Sælvig fortalte han, at der på Samsø er
(..fortsættes på næste side)
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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
Klerkevænget 7
Tlf: 75 65 32 19
Sekretær
Aase Thyssen
Østerhåbsvej 22
Tlf: 75 65 35 58
aathyssen@stofanet.dk
Bestyrelsesmedlem
Egon Bech
Lovbyvej 71
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
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(...fortsat)
mange bukke, og at han ofte selv er på
jagt.
På hjemturen på færgen fik vi serveret
sandwich og øl eller vand. På vejen til
Hatting var vi omkring Åkær Gods,
som i dag er et af Jyllands største godser. Før godset overgik til privat eje har
det både været under holstensk ridder,
bispesti og kronen. Oprindeligt er det
nederste af bygningerne fra 1300 tallet,
og det øverste fra 1700 tallet. Hørende
til godset er der ca. 52 huse som udlejes.
Der har været flere, men nogle er nedrevet.

Det smukke Issehoved

Næste Generalforsamling
Af: Aase Thyssen
Ordinær generalforsamling holdes
onsdag den 21. februar 2018 kl. 19.30 på
Hattingcentret. På denne aften er arkivet
åben fra klokken 18.30.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab

4. Valg af bestyrelse
5. Valg af suppleanter
6. Valg af revisor
7. Fastsættelse af kontingent
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Mail: hattinglokalarkiv@gmail.com
Web: hattinglokalarkiv.mono.net

Efterlysning

Åbningstid
Arkivet har åbent den første tirsdag i hver
måned fra kl. 19.00 til kl. 21.00 i lokalerne i
kælderen på Hattingcentret.

Bliv medlem
For et beskedent beløb på 75 kr. er du med
til at bevare sognets historie og modtager
medlemsblad i februar måned hvert år.
Du kan indmelde dig ved henvendelse til
Børge Nielsen. Medlemskabet gælder for det
enkelte medlem; det er ikke husstandsmedlemskab.

www.amalielund.dk

Vi har i Lokalarkivet fået indleveret
et stykke værktøj,
men vi ved ikke
hvad det skal bruges til, og hvad det
hedder. Kontakt
gerne Lokalarkivet,
hvis du kender til
værktøjet på billedet.
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Hatting IF

Juletræsfest
i Hatting hallen for alle

søndag den 10. december 2017
Kl. 14.00 – ca.16.30
Kom og vær med til en hyggelig eftermiddag. Her er der mulighed for
at danse og synge, hoppe i hoppeborg og meget mere. Julemanden
kommer og danser med og vi skal synge julesange.
Hele familien er velkommen til julehygge og husk nissehuen.
Der vil være mulighed for at købe kaffe/te m.kage, øl, sodavand og
ikke mindst pølser med brød til gode priser.
Pris pr. barn 40 kr. via hattingif.dk
Pris pr. barn 50 kr. ved indgangen på dagen
I prisen er der også en slikpose
Bedsteforældre & Forældre – gratis entré
Med venlig julehilsen
Hatting IF
Der modtages kontanter og Mobilepay på dagen!
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Formandsskifte i Hatting IF
Af: Peter Kai

Generel mailadresse

hifhatting@gmail.com

Hovedformand

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

Hatting IF har sagt farvel til Mona Luxhøj
Møgelvang, som efter 5 år som formand, har
valgt ikke at genopstille. Mona var en af hovedkræfterne bag afviklingen af foreningens
125 års jubilæum i 2012, og har derudover
være involveret i utallige aktiviteter med
henblik på at styrke Hatting såvel idrætsmæssigt som socialt.
Således har Mona stået i spidsen for HIFs
deltagelse ved DM i foreningsudvikling i
regi af DGI; en konkurrence som vi godt
nok ikke vandt, men som til gengæld har
betydet, at vi er blevet mere kloge på os selv
som idrætsforening og i tilgift har fået nye
ideer til initiativer. På Hatting IFs vegne vil
jeg gerne sige Mona tusinde tak for hendes
store indsats.

Samtidig vil jeg så i al beskedenhed sige
pænt goddag til mig selv som ny formand
for HIF. Jeg har siddet i HIFs hovedbestyrelses forretningsudvalg siden 2011; først som
menigt medlem og siden som næstformand,
webmaster og medlem af Team Frivillig.
Jeg er hverken sportsmand eller bestyrelsesaspirant af natur, men da mine børn er
aktive i idrætsforeningen, har det været naturligt for mig at involvere mig i foreningens
arbejde ud fra devisen, at det man ikke ved
noget om, kan man lære. En positiv sidegevinst ved foreningsarbejdet er en adgangsbillet til at lære en masse dejlige mennesker
at kende. Jeg ser frem til et godt samarbejde
med bestyrelsen, HIFs medlemmer og de
øvrige foreninger i Hatting.

Badminton

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

Fodbold

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

Folkedans

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

Gymnastik

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

Håndbold

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

Tennis

Arne Ballegaard / Boris Tirsvad
Tlf: 60 15 26 57 / 21 75 58 75
arne@balles-bilvask.dk
klerkevanget22@gmail.com
Lars Juhl Hansen
Tlf: 20 27 33 75
ljh@nptrucks.dk

Cykling

Christina Nielsen årets leder i HIF
Af: Peter Kai
Christina Nielsen fra HIF Gymnastik blev
valgt til Årets Leder 2016/17 af HIFs hovedbestyrelse.
HIF Gymnastik indstillede Christina med
følgende begrundelse:
”Christina har været gymnastikleder i mere
end 10 år og har haft mange børn igennem
sine hænder. Hun udviser et stort engagement i gymnastikforeningen, og er altid den
som træder til som træner, hvis vi mangler
nogle til et hold. Hun møder altid velforberedt og engageret op til timerne. Hun er stabil og meget kompetent til undervisningen
af børneholdene. Christina møder børnene
på deres niveau. Og der er vist ingen børn
her i Hatting, som ikke kender Christina og
hendes døtre, da hun er god til at inddrage
hele sin familie i gymnastikkens arbejdsopgaver.

Vi håber, at gymnastikafdelingen kan drage
nytte af hendes engagement mange år
endnu.”
HIF ønsker Christina stort tillykke!
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Klip ud og hæng op
Arkivfoto fra udkanten af Hatting
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Gymnastik

Bedre plads til vores gymnaster
Af: Hanne Frederiksen
Gymnastiksæsonen startede op i uge 36, og næsten alle
vores hold var fyldt helt op fra starten. På flere af holdene var
der i løbet kort tid fyldt op. Det gav desværre ventelister. Ærgerligt vi ikke har plads til alle. Der er ingen tvivl om, at vi er
udfordret på pladsen i gymnastiksalen, og vi ønsker os mere
plads.

Heldigvis er det lykkedes os at få træningstid til vores juniorhold i Hatting Hallen, og det har gjort en kæmpe forskel. Nu
er der pludselig plads til at få et ordenligt tilløb til trampolinspring, og de unge mennesker behøver ikke længere være
bange for, at de rammer loftet, når de laver dobbelte rotationer. For at kunne have springhold i hallen har vi været nødt
til at indkøbe flere springredskaber og ikke mindst en længere
springbane. Det er en stor investering – heldigvis har tre sponsorer hjulpet os med at gøre det muligt. Stor tak til: Niels Bie´s
Maskinstation, Murer- og entreprenørfirmaet Poul Pedersen
og Bøje Kran. Uden de tre firmaer, var det ikke muligt!
Ny træning til januar
Er der traditionen tro behov for at smide julefedt efter nytår,
tilbyder vi igen i år 10 gange Core/styrketræning med opstart
onsdag d. 3/1 2018. Der er allerede nu åbent for tilmelding via
www.Hattingif.dk. Se mere her:

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

KOM TIL CORE / STYRKETRÆNING
Gymnastikafdelingen tilbyder igen i år
10 gange træning i gymnastiksalen.
Core/styrketræning er for dig, din mand, din kone,
din kæreste, din veninde/ven og din nabo
– altså for alle, uanset køn og alder.
Timen består af:
- let opvarmning,
- herefter masser af squat,
- træning af baller og lår, ryg, skuldre og nakke
- vi slutter af med en god udstrækning
Onsdage fra 3/1 - 14/3 kl. 19.10 - 20.10
i gymnastiksalen. Tilmelding på www.hattingif.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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Nørkle-cafeen er åbnet
Af: Maj-Britt Svenson

KFUM-Spejderne

Den 1. november havde vi vores første komsammen i Hatting Nørkle Cafe.
Omkring 30 personer mødte op i løbet
af dagen og det var super hyggeligt og
meget inspirerende at mødes. Der blev

me: vi hygger os og laver hvad vi hver
især brænder for.
Da jeg fik lysten til at lave en nørkle cafe,
lavede jeg et opslag på Facebook siden
»Hatting ved Horsens i Danmark« for at

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:

hæklet, strikket, lavet øreringe, syet, perlearbejde og en lavede guilling. Nogle
lærte at strikke og der blev udvekslet
rigtig mange gode ideer.
Alle syntes at det var en fantastisk
ide, med sådan en cafe og et næste
møde blev planlagt til d. 22. november også i forsamlingshuset.
I det nye år bliver cafeen slået sammen med dåbsklude-projektet (se mere
om dette på side 7). Så fra januar vil
caféen foregå månedligt i konfirmandstuen, første gang torsdag d. 4. januar.
Men uanset stedet er konceptet det sam-

Hatting Nørkle Cafe
Alle er velkomne til at deltage i
Hatting Nørkle Café. Bliv medlem
af gruppen »Hatting nørkle Cafe«
på facebook for at følge med
i mødedatoer, blive inspireret
af andres projekter m.m.
høre om der var interesse derfor og jeg
fik rigtig mange positive tilbagemeldinger. Derfor oprettede jeg så siden Hatting nørkle Cafe og der er allerede 80,
som gerne vil være medlem af siden. Så
jeg må sige min ide er blevet taget
godt imod, hvilket jeg selvfølgelig er
glad for.

Gunnar Fogh (præsident)
Ingeborg Pedersen (vice-præsident)
Kristian Korsholm (skatmester)
Tove Pedersen (sekretær)
Peter Rabjerg (webmaster)
Tove Schack-Nielsen (pastpræsident)

Denne smukke og dekorative kage
blev kreeret til åbningen af Hatting
Nørkle Café den 1. november - og
blev med garanti nydt af de mange
deltagere.
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Løvfaldsfesten 2017
Af: Anne-Mette Lund Klausen
Imens kulden og mørket stille og roligt tager til efter årstiden, samledes en flok glade mennesker i starten af oktober
til løvfaldsfest på Hatting Centret. De dygtige damer i cafeen
sørgede for en yderst lækker og veltilberedt menu alt, imens
Egon Stidsen og Birgitte Jacobsen skabte festlig stemning med
deres glade musik. Vi ser frem til at se rigtig mange til vores
kommende arrangementer på Hatting Centret!

·Indendørsmaling
·Tapetsering
·Udendørsmaling
Hyldemarken 3
8700 Horsens

60 64 05 60

Fræsning Græssåning

Private og Industriområder

Hatting VVS aPS
udfører alt inden for

Vand - Varme - Blik
naturgaS
- få et godt tilbud

Hatting VVS APS
STOREGADE 25 - HATTING
8700 HORSENS
Telefon 75 65 36 22
Biltlf. 40 44 40 89
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Separering · Dræn
Skybrudssikring

Julefrokosten 2017

Kloakering
i det åbne land

Vi glæder os til at se dig på Hatting Centret til en dejlig julefrokost torsdag d. 7. december kl. 12.
Menu: Marinerede sild m. karrysalat, tarteletter med høns i
asparges, grønlangkål med brune kartofler og hamburgryg,
risalamande, kaffe og småkager.
Lucia optog ved Hatting Kirkes børnekor og julehistorie.
Tilmelding senest d. 22. november

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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Årsmøde med valg til Centerrådet
Årsmøde med valg til Centerrådet foregår på Hatting Centret tirsdag den 27.
februar kl. 14. Alle er hjertelig velkomne,
og vi ser frem til at mange møder op.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Beretning ved centerrådsformand
Ellen Bertelsen
4. Regnskab

5. Behandling af indkomne forslag
(forslag skal være formanden i hænde
senest 8 dage inden årsmødet)
6. Valg til centerråd
7. Eventuelt
Aktiviteten er vært med kaffe og kringle.
I umiddelbar forlængelse af årsmødet
afholder centerrådet et hyggeligt bankospil. Plader kan købes til 10,- kr. pr. stk.

HUSK: Der er Bankospil på Hatting
Centret 2. tirsdag hver måned kl. 19

Hatting Centrets kommende arrangementer
December

Torsdag den 7. kl. 12.00
Julefrokost. Pris: 150,- kr. Julehistorie,
Lucia optog og lotteri.
Tilmelding senest d. 22. november.
Søndag den 10. kl. 9.00 - 13.30
Cafeen har søndagsåbent
Tirsdag den 12. kl. 10.00
Luciaoptog og julefællessang med børn
fra børnehaven. Der er mulighed for at
købe kaffe og kage i cafeen.
Tirsdag den 12. kl. 19.00
Banko ved Centerrådet
Sponsor: Hatting Revision
Torsdag den 14. kl. 19.00
Julekoncert ved Nord for Alperne/
Hovedgård Blæserne
Pris: 50,- kr. inkl. kaffe og æbleskiver.
Tilmelding senest d. 7. december.
Torsdag den 21. kl. 13.30
Julegudstjeneste ved sognepræst
Anna Sofie Andersen med efterfølgende
kirkekaffe i Caféen

Januar

Søndag den 7. kl. 9.00 – 13.30
Cafeen har søndagsåbent
Tirsdag den 9. kl. 19.00
Banko ved Centerrådet
Sponsor: Vagn Pedersen Maskinfabrik A/S
Tirsdag den 23. kl. 12.30 - 13.30
Gudstjeneste ved sognepræst
Anna Sofie Andersen med efterfølgende
kirkekaffe i Caféen
Onsdag den 24. kl. 14.00
Nytårskur, Taler: Ulrik Kragh
Boller m. pålæg, kransekage,
champagne og kaffe. Pris: 80,- kr.
Tilmelding senest d. 11. januar
Søndag den 28. kl. 9.00 - 13.30
Cafeen har søndagsåbent

Februar

Tirsdag den 13. kl. 19.00
Banko ved Centerrådet
Sponsor: Hatting VVS
Tirsdag den 20. kl. 14.00
Underholdning, kaffe og kage.
Hold øje med opslag på centret, eller
følg med på vores facebookside.
Sidste frist for tilmelding d. 14. februar.

Tirsdag den 27. kl. 14.00
Årsmøde med valg til centerrådet. 		
Aktiviteten er vært med kaffe og kringle
Efterfølgende er der bankospil. 10,- kr.
pr. plade.
Onsdag den 28. kl. 10.30
Fernisering af maleriudstilling.

Marts

Onsdag den 7. kl. 10.00 - 13.30
Jysk tøjsalg v. Lars Rasmussen.
Tirsdag den 13. kl. 13.30
Gudstjeneste ved sognepræst
Anna Sofie Andersen med efterfølgende
Kirkekaffe i Caféen.
Torsdag den 22. kl. 12.00
Påskefrokost m. underholdning
og lotteri. Pris: 120,- kr.
Menu: Marinerede sild med karrysalat,
skidne æg, ribbensteg med rødkål,
citronfromage og kaffe m. småkager.
Tilmelding senest d. 7. marts.

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
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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

Vi byder på masser af julestemning
Hatting Centret byder på flere muligheder for at komme i den helt rigtige
julestemning.
Luciaoptog med
børnehavebørn
Tirsdag d. 12. december kl. 10 får
Hatting Centret besøg af luciabørn fra
børnehaven. Kom
og oplev de skønne
børn gå Lucia og
synge julesange.
Der er mulighed for at købe kaffe og
brød i cafeen.

Julekoncert med blæseorkester
Vi har igen i år fornøjelsen af at lægge
hus til, når Nord for Alperne/Hovedgård blæserne giver den gas på
instrumenterne d. 14. december kl. 19.
Vi kan godt love, at det bliver festligt.
Tilmelding senest d. 7. december.

Nytårskur
Har du lyst til at fejre, at vi er gået ind i et
nyt år, så kom til Nytårskur d. 24. januar
kl. 14 på Hatting Centret.
Ulrik Kragh er taler ved arrangementet,
som også byder på en festlig buffet med
boller, pålæg, kransekage, champagne og
kaffe. Tilmelding senest d. 17. januar
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Østerhåbskolen

Status på skolesammenlægningen
Af: Line Zilmer-Pedersen
1. august 2015 blev Hatting Skole
og Torstedskolen lagt sammen til
Østerhåbskolen. I dag har skolen
1.330 elever fordelt på 10 årgange,
55 klasser, over 160 medarbejdere
og 3 matrikler.
Sammenlægning af skoler er en
stor proces og tager tid. Her lidt
over to år efter sammenlægningen
er vi godt på vej på mange områder. En af grundene til at vi er
kommet så langt, er en blanding
af nogle fantastiske elever, nogle
kompetente medarbejdere, en aktiv
bestyrelse, en engageret forældre
kreds og et lokalsamfund som bakker op om skolen. Så en stor tak til alle
jer, der bidrager til, at gøre vores skole
til et godt sted at være!
Vi er også meget glade for, at det
gode samarbejde om elevernes læring
og trivsel også afspejler sig meget

positivt i skolens resultater i form af
trivselsmålinger, faglige test og afgangskarakterer.
Elevrådet
Med en skolesammenlægning kommer også en sammenlægning af elevrådene. På Østerhåbskolen har vi heldigvis mange engagerede elever,

som vil hinanden og skolen
det bedste og i november
måned sidste år, havde vi
det første ”stormøde”. Alle
elevrødderne var samlet og
lærte hinanden lidt at kende,
før de blev præsenteret for
deres første store opgave: at
lave en antimobbestrategi for
skolen. På samme tid lavede
skolens bestyrelse i samarbejde med skolens ledelse og
vores trivselsvejledere deres
bud på en antimobbestrategi.
Den 3. marts på den nationale trivselsdag var repræsentanter fra elevrådet rundt på hele skolen og præsentere
den endelige strategi, som er blevet
en kombination af begge gruppers
arbejde. Strategien kan ses på skolens
hjemmeside: oesterhaabskolen.dk.
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Eksempler på efterårets aktiviteter
Tur til Østerhåb kirke
I september blev alle vores elever fra
indskolingen (0. til 3. klasse) inviteret
til koncert i Østerhåb kirke. Koncerten
hed ”Luther på 60 minutter” og var
med selveste Sigurd Barrett! Forud for
arrangementet havde indskolingen i
både Hatting og Torsted haft besøg af
de lokale præster, som havde fortalt
vores elever om Luther og reformationen. Gennem sang og historie fik
Sigurd så igen fortalt om reformationen og Luther på en måde, så selv
de mindste elever kunne følge med.
Eleverne blev inddraget i fortællingen,
kunne synge med på flere af sangene
og havde en fantastisk oplevelse.
Motionsdag på Østerhåbskolen
På folkeskoler i hele landet bliver
der hvert år dagen før efterårsferien
afholdt motionsdag. Det bliver der
selvfølgelig også på Østerhåbskolen
og i år fik vi både hædret en gammel
tradition, startet en ny og prøvet nogle

helt nye ting. Vores afdeling i Hatting har en gammel tradition med, at
løbe om kap om de Gyldne Sko – en
tradition eleverne glæder sig til og vi
værner om. På Torstedafdelingen har
vi en ny tradition med et Colourrun for
indskolingen (0.-3. klasse), hvor både
elever og lærere iklæder sig farverigt
tøj og løber. På mellemtrinnet i Torsted
og i udskolingen har eleverne i år lavet

mange forskellige aktiviteter: 6. årgang
skulle nytænke og finde på helt nye
aktiviteter for 4. og 5. klasse og udskolingsklasserne kunne vælge mellem
forskellige aktiviteter – bl.a. kajakroning, parkour, brydning og krolf. Alle
vores afdelinger summede af aktivitet
og var fyldt med glade elever.

Opfordring til alle
Følg med i skolens hverdag og aktiviteter på vores facebookside og/
eller instagramprofil. Der sker hele tiden nye og spændende ting.
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Folkedans

Dansesæsonen er i gang
Af: Willy Severin
Den 11. september startede vi på en ny
sæson i Hatting Forsamlingshus, med ny
danseleder; Mie Nielsen. Spillemændene
er de samme; Henning Pleshardt, Stephan
Hansen og Palle Mikkelsen.

til 21.00, hvor vi hygger os med vores
medbragte kaffe. I slutningen af pausen
synger vi 2 sange.

Vi byder op til dans
Vi har fået 2 nye medlemmer, men der
er så 2 medlemmer, som vi ikke har set
endnu. Så vi har plads til flere dansere
i Forsamlingshuset, så kom og prøv at
være med. Prøv 3 gange helt gratis.
Vi danser hver mandag fra 19.30 til
22.00. Vi holder en kaffepause fra 20.30

Alle er velkomne til bal/legestue
Fredag den 9. februar 2018 afholder vi
bal/legestue på Østerhåbskolens Torstedafdeling kl. 19.30 til 23.30. Det er med
Mie Nielsen som danseleder. Jelling Spillemandslaug vil underholde og spille til
nogle sange.

DAGLIG RENGØRING
HOVEDRENGØRING

Festlig stemning med Jelling Spillemandslaug

FLYTTERENGØRING
GAVEKORT UDSTEDES

v. Ruth Christensen
Smedebakken 6, Hatting • 8700 Horsens

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

I pausen er der kaffe/te med boller og
lagkage. Mød op og få en god aften.
Hvis ikke I danser, må I meget gerne
sidde og lytte til den dejlige musik.
Alle er meget velkomne

HATTINGBLADETS ANNONCØRER
Teknik og El Aps

Super Brugsen Hatting

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

HJEMMESIDE

Tømrerfirmaet Skov A/S

Kirkebakken 47

Hatting

Hatting VVS ApS

Tømrerstuen

Smedebakken 12

www.hattingmaskinstation.dk

www.rcservice.dk

Vagn Pedersen Maskinfabrik A/S

STØT DEM - DE STØTTER OS

Resultatgivende ”trygsager“
både online og offline !

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

