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Det blev forår - til sidst
HATTING IF

LEGEPLADS

BIERFEST

GoRun er
motion for
alle i byen

Ny forening
er etableret

Fælles fest
for HattingTorsted

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

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

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

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

IndustriServic

e

75 65 33 99
VP IndustriService spænder vidt og tilbyder alt fra service,
vedligehold og reparation på maskiner og anlæg, til smedeopgaver af enhver art. Situationen eller opgaven bestemmer, hvordan vi sammensætter det konkrete team, så du
er sikret, at VP IndustriService løser opgaven optimalt.
Vil du vide mere om, hvad du kan forvente - og forlange - af
VP IndustriService, så kontakt os på telefon 75 65 33 99.

Dit hold i ryggen

IndustriService
Hotline · Partner

75 65 33 99

· Agentur

VAGN PEDERSEN
Værktøjs- og Maskinfabrik a/s

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

ToucheReklame.dk

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

HattingBladet
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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

NÆSTE NUMMER
HattingBladet udkommer næste
gang i slutningen af august 2018.
OBS: Deadline for næste nummer
er søndag 29. juli 2018.
Kommende deadlines:
29.07.18 - 28.10.18 - 27.01.19
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.

www.ha
ttingblad
et.dk

Anni Østergaard Clausen | Rødtjørnen 41 | Østerhåb | 30 24 78 99 (ansvarshavende redaktør)
Karen S. Nielsen | Gedhøjen 53 | Hatting | 20 51 59 90
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Hver en solstråle tæller
Af: Anni Østergaard Clausen
Hattingbladets redaktionsgruppe

Måske har du næsten allerede glemt
det, men i starten af april var der sne
på jorden og frost i luften - og vinteren
føltes uendelig. Og så, nærmest i løbet
af en uge, vendte det rundt til sommervejr og temperaturer, der oversteg selv
det ellers forårsvarme Barcelona. Tillige
den tidligste sommerdag i Danmark i
54 år. Det siger noget om, hvor flygtig
en størrelse vejret er. Og den fylder jo
meget i nuet, hvor den påvirker både
vores samtaler, beklædning og humør.
Men det hele er som regel glemt igen i
morgen.
Nu står sommeren så i den grad for
døren. Skulle du være så heldig at have
glemt vejrsituationen sidste sommer,
så er her den bistre beskrivelse taget
direkte fra DMI:
”Solfattigste sommer siden 2000 og
vådeste siden 2011. Få sommerdøgn, ingen
tropedøgn. Mange nedbørsdøgn. Ved en del
lejligheder i alle tre sommermåneder var
der kraftig regn og skybrud. Indimellem
blæsende.”

Det er et trist gensyn, for vejrets tilstand fylder nok især meget for os om
sommeren. Regn og skyer tæller ned
og kan blive afgørende for, hvordan vi
oplever vores sommerferie. Jeg husker
selv at føle mig snydt, hvis jeg - ved
slutningen af august - ikke kan krydse
en eneste lun sommeraften på terrassen
af på to-do listen.
Til vores bryllup for efterhånden en
del år siden fik vi af gæsterne et kunstværk, som de kreerede ved fælles hjælp
under festen. Nok mere sprælsk end
kønt - men det er jo også tanken, der
tæller. Én kløgtig gæst havde dog sirligt
noteret et budskab midt i mylderet: Tæl
de lyse timer. Tanken bag var nok, at vi
som ægtepar skal holde ud i de svære
tider og sætte pris på de gode. Altså
lade de lyse timer fylde mest. Jeg vil
tage dette smukke budskab med mig
ind i sommeren 2018: Hver en solstråle
tæller og den vil blive yderst værdsat.
God sommer til dig, hvadenten du
satser på den danske eller søger mod
andre destinationer.

Får du HattingBladet?
HattingBladet udkommer i Hatting Sogn. Hatting Y’s Men’s Club, sørger
for omdeling af bladet. Du kan kontakte distribution@hattingbladet.
dk, hvis du ikke får bladet. Bladet kan desuden afhentes i Super
Brugsen, i cafeteriet i Hattinghallen og i Hatting Kirke.

HattingBladet
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Seniorhyggeaften var et hit
Af: Heidi Christiansen

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

Endnu en dejlig aften i Hatting forsamlingshus. Hvor Hatting borgerforeningen afholdte senioraften.
Der blev serveret flæskesteg og
citronfromage fra Korning Kro, der
som altid var en succes.
Der blev lyttet til harmonika musik
under middagen. Derefter var der
fællessang.
En rigtig hyggelig aften med en god
stemning.

Opfordringer fra redaktionen
Af: Anni Østergaard Clausen

os per mail: redaktion@hattingbladet.dk

Nyder du at tage billeder af livet
omkring dig? Det kan f.eks. være fra en
begivenhed i byen, en fælles oplevelse
med dine medborgere eller et øjebliksbillede af naturen, som den ser ud i og
omkring Hatting. Det kan også være, at
du ligger inde med billeder, der viser,
hvordan Hatting så ud engang. Vi modtager altid gerne billedmateriale - og der
behøver ikke nødvendigvis at følge den
store fortælling med. Fotos modtages
helst i jpeg og i højest mulige opløsning.
Vi foretrækker billeder fra kamera frem
for mobiltelefon - men lad det ikke holde dig tilbage, hvis du har et godt motiv.
Send vedhæftede fotos og et par ord til

Det passionerede og forenede Hatting
Blandt Hattings borgere finder vi med
garanti nogen, der har en passion, de
kunne ønske at dele med os andre.
Har vi mon foreninger eller grupper i
Hatting, som flertallet slet ikke kender
til? Er I nogen, der mødes i et fællesskab,
som har varet i mange år - hvor en fælles
hobby er blevet grobund for venskab?
Eller har du selv en hobby, der kunne
være interessant at dele med os andre?
Du er måske en superfan, der følger dit
idol jorden rundt? Har du landets største samling af kapsler - eller er du danmarksmester i hulahop? Lad høre fra
dig, hvis du vil dele din passion med os.

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.

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

Maj 2018 • nr. 2
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Den første Bierfest - men ikke den sidste
Af: Bjarke Ilkjær
Lørdag den 7/4 slog Torstedhallen dørene op til til den første Bierfest
i området. Tanken bag festen var at
samle Hatting og Torsteds borgere til
en hyggelig og festlig aften.
Det lykkedes, da hele 370 festglade
mennesker bakkede op til Bierfesten heraf flere borde med Hatting-borgere.
Det gik over alt forventning. Vi har
arbejdet med en stram tidsplan og
den lille styregruppe på 6 frivillige har
virkelig kæmpet for at få det hele op
at stå.
Succesen gentages
I 2019 bliver der igen Bierfest i Torstedhallen. Selvfølgelig var der ting der
kunne gøres bedre og de erfaringer vi har fået,
tager vi med over i 19.
Der bliver sat toiletvogne op, da det virkelig
var en udfordring.Vi arbejder allerede nu med
andre tiltag der skal gøre festen til årets fest i
Hatting-Torsted.
Allerede nu er vi blevet kontaktet af nye, der
gerne vil hjælpe til i styregruppen. Billetsalget
åbner senere i år. Der bliver sat 400 billetter til
salg.

Humøret i Torstedhallen var
helt i top. Udover hallens
forvandling til en velvoksen
bierstube bidrog de mange
festlige udklædninger også til en
autentisk og opløftet stemning.

HattingBladet
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Nyt fra kirken

Årets konfirmander i Hatting Kirke. Øverst fra venstre:
Astrid Riber Poulsen, Kristian Andersen, Jeppe Kjeldgaard Christiansen, Julius Gørtz Andersen, Lise Fynbo Larsen, Maja Bech Pedersen, Thea
Nygaard Sørensen, Simone Kjærgaard Andersen, Marie Dalsgaard Pedersen, Johanne Kai, Sofie van Deurs Jensen, Sarah van Deurs Jensen,
Noah Frederiksen Rasmussen, Stian Steffen Nørregaard, Oliver Edward Juhl Wade, Alexander August Astrup Jensen

Sved for en sag den 21. august
Motionsløbet ”Sved for en sag” finder i år sted tirsdag den 21.
august kl. 18.30.
Vi mødes ved Præstegården, hvor der er fælles start. Der er 6
forskellige ruter, som varierer i længde fra 3,5 km til 17 km, og
der er frit valg, om man vil gå, løbe eller cykle. For børn på 12
år og derunder er der en særlig ”præmierute” på 5 km. Startgebyr er 60 kr. for voksne og 20 kr. for børn.
”Sved for en sag” støtter i år den humanitære non-profit organisation DINNødhjælp.
Denne organisation kæmper for børns rettigheder. Deres primære formål er at redde de såkaldte heksebørn i Nigeria, hvor
overtroen på hekse er meget udbredt. Samtidig med at
de forsøger at give de børn, som reddes en god fremtid, kæmper de for at komme overtroen til livs.
Heksebørn i Nigeria
Heksebørn er børn, som af landsbysamfund bliver
anklaget for at være hekse. Ofte forsøger familierne

at gøre alt for at få heksedoktorer og præster til at uddrive de
onde kræfter. Alligevel ender mange børn med at blive udstødt fra deres familier efter pres fra landsbyen. Mange ’heksebørn’ ender med at
blive tortureret eller
sågar dræbt. I 2008
anslog FN og Unicef,
at 10.000 børn årligt
bliver anklaget for at
være hekse.
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Nyt fra kirken
Menighedsrådet

Babysalmesang
Til efteråret er der igen BABYSALMESANG ved Tine Mynster. 6 tirsdage kl. 11 i kirken med efterfølgende opsamling i
konfirmandstuen. Datoerne er: Tirsdag den 4. september og
de efterfølgende 5 tirsdage med slut tirsdag den 9. oktober.
Tilmelding til Tove Schack enten via mail:
schack-nielsen@profibermail.dk eller SMS 42190960.
Der er plads til 10 på holdet. liver Edward Juhl Wade, Alexan-

Menighedsrådmøder
Tirsdag den 19. juni kl. 18.30
Torsdag den 16. august kl. 18.30
Møderne er offentlige og afholdes i
konfirmandlokalet i præstegården.

Formand

der August Astrup Jensen pps

Gudstjenesteliste

Erhardt Nielsen

Tlf: 40 10 11 51
erhardtnielsen@enhatting.dk

Kirkebilen kører til alle gudstjenester.
Kontakt Svend Erik, Taxa tlf.: 40 94 94 23
Kirkebilen skal bestilles senest dagen inden,
man ønsker at benytte den.

Juni

Søndag 3. kl. 9.30
1. s. e. trin. v. KC
Søndag 10. kl. 9.30
2. v. SKH
Tirsdag 12. kl. 13.30
Gudstjeneste på
Hatting Centret
Søndag 17. kl. 9.30
3. s. e. trin. v. SKH
Søndag 24. kl. 19.00
4. s.e. trin.

Juli

Søndag 1. kl. 9.30
5. s. e. trin.
Søndag 8. kl. 9.30
6. s. e. trin. v. KC
Søndag 15. kl. 9.30
7. s. e. trin.
Søndag 22. kl. 9.30
8. s. e. trin. v. KC
Søndag 29. kl. 19.00
Ingen gudstjeneste i
Hatting. Gudstjeneste i
Torsted Kirke kl. 11.00

Næstformand
Arne Jacobsen

KC – Kim Clemmensen
SKH - Sara Klaris Huulgaard

Kasserer
Gunnar Fogh

Tlf: 30 95 50 80
gunnarfogh@stofanet.dk

Kirkeværge
Tove Schack-Nielsen

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

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

August

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

Ferie og fridage

ABB - Annette Brounbjerg
Bennedsgaard

Tlf: 28 60 41 86
wlaursen@stofanet.dk

Grethe Hummelshøj

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

Hvor intet andet er
anført, har Anna
Sofie Andersen
tjenesten.

Grethe Laursen

Aktivitetsudvalg

Tlf: 61 67 11 02
amkjb@stofanet.dk

Søndag 5. kl. 9.30
10. s. e. trin. v. NN
Søndag 12. kl. 9.30
Ingen gudstjeneste i
Hatting. Gudstjeneste
i Østerhåb kl. 11.00
Tirsdag 14.kl. 13.30
Gudstjeneste på
Hatting Centret
Søndag 19. kl. 9.30
12. s. e. trin.
Søndag 26. kl. 19.00
13. s. e. trin.

Kontaktperson

Anna Sofie Andersen holder ferie
fra den 17. juli til og med den 12.
august. Ved sognepræstens ferie og
fridage passes embedet af præsterne
i Torsted:
Sognepræst Sara Klaris Huulgaard
Tlf. 21 54 72 71 – Email: sakh@km.dk
Sognepræst Kim Clemmensen
Tlf.: 21 22 04 64 - E-mail: kc@km.dk
Provst Annette B. Bennedsgaard
Tlf. 20 46 99 97 – Email: abb@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.

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

Kirkesangere
Ulla Andreasen
Tlf: 86 53 13 81

Organist
Ulla Gade

Tlf: 40 63 05 77

HattingBladet

Kom til Hatting nørklecafe
Af: Tove Schack
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VINDUER

- din online vinduesmester

Hatting nørklecafe fortsætter også til efteråret. Der er
»åbent hus« fra kl. 15 - 21 i konfirmandstuen på følgende
dage:
• Tirsdag den 7. august
• Torsdag den 5. september
• Torsdag den 11. oktober
• Onsdag den 7. november
• Torsdag den 6. december
Nogle strikker dåbsklude. Vi strikker, hækler, udveklser
erfaringer, lærer nyt og hører nyt. Alle er velkomne på det
tidspunkt, der passer en bedst. Der er kaffe/te på kanden.
Gruppen kan følges på FB: Hatting nørklecafe.

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

GoRun Hatting - gratis motion til alle!
Af: Hanne Frederiksen
GoRun Hatting, er et nyt gratis motionsfællesskab, hvor
vi mødes og går eller løber på en tilrettelagt rute. Ruten er 2,4
km, 4,1 km eller 5,7 km, og du har op
til en time til at gå eller løbe den distance du ønsker.
Det er ikke holdtræning, og giver
dig derfor mulighed for at tage turen i
dit eget tempo. Men vi lægger stadigvæk vægt på fællesskab og det sociale
ved at dyrke motion sammen. Derfor mødes vi og starter samtidig, og
GoRun værten sørger for, at du bliver
taget godt imod igen, når du kommer
retur fra din tur.
Succesfuld opstart
Vi startede søndag 6. maj kl. 10.00 med over 50 fremmødte,
og fortsætter hver søndag frem til sommerferien. Vi mødes
ved Hatting Hallen, Grønhøjvej 11, Hatting. Du skal ikke tilmelde dig, og dermed er det blot at møde op. Vi håber meget
at se både børn, forældre, bedsteforældre og andre, der har
lyst til motion og fællesskab.
Og husk du kan både vælge at gå eller løbe til GoRun Hatting. Og vil du i gang med at løbe, så kan du få et begynderløbeprogram udarbejdet af Bevæg Dig for livet Løb / DGI.

GoRun er for hele familien
Da ruten følger Stationsvej et lille stykke uden fortov, anbefaler vi at børn under 10 år er ifølge med en voksen. På dele af
ruten kan barnet løbe frit,
og så vente på den voksne
inden stykket på Stationsvej.
Vil du vide mere om
GoRun, så kontakt Hanne
Frederiksen fra Gymnastik
på 31 33 27 14.

Om GoRun Hatting
Tidspunkt:
Mødested:
Rute:

Søndage kl. 10.00
Hatting Hallen, Grønhøjvej 11, Hatting
https://www.plotaroute.com/route/587568

Det er gratis at deltage, ingen tilmelding – så mød blot op
Rute 2,4 km – 4,1 km – 5,7 km. Du bestemmer selv!
Bag GoRun Hatting står Hatting IF. Initiativtagere er Line Læsoe og
Hanne Frederiksen.
Se mere på www.hatting-if.dk og Hatting Idrætsforenings facebookside.

Trænermangel hos gymnastik og håndbold
Både gymnastik- og håndboldafdelingen har akut brug for
trænere for at få den kommende sæson op at køre. Derfor er
der på facebook sat en eftersøgning i gang efter nye kræfter til
afdelingerne:
GYMNASTIK
Gymnastikafdelingen er udfordret til næste sæson. Vi mangler
seriøst voksen-instruktører til
- Børnegymnastik 5-6 år
- Springgymnstik 2.-4. klasse
- Juniorspring 5.-9.- klasse (erfaring i springmodtagelse er
nødvendigt)
Sæsonen løber fra september 2018 til marts 2019. Det kræver ca. 1½ time om ugen. Gymnastikafdelingen tilbyder nød-

vendig uddannelse og kurser. Henvendelse til Hanne Frederiksen, tlf: 31332714.
HÅNDBOLD
Håndboldafdelingen mangler pt. en - gerne flere trænere for
U8 mix til sæson 18/19. U8 er årgang 2010/2011. Sæsonen
kører fra september til marts, og der vil være træning 1 gang
om ugen og deltagelse i stævner i løbet af sæsonen. Vi har pt.
1 hjælpetræner på plads, som har trænererfaring. Vi tilbyder
også kurser, så man kan få inspiration til træningen.
Har du lyst til at bidrage til, at U8 børnene i Hatting har
mulighed for at spille håndbold i Hatting så kontakt Bjarne
Skjøtt Sørensen med en PB eller på mobil 76434660.

HattingBladet
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Teamwork blandt både
store og små
Af: Anja Ipsen

KFUM-Spejderne
Find Spejderne på facebook! Gruppen
hedder ’’KFUM Spejderne i Hatting NY’’
De anførte ledere er kontaktperson for
deres enheder.

Mødetider for Spejderne
Alle møder holdes
i Spejderbyen
Overholm 13, Hatting
Bævere, 0.-1. klasse:
Torsdage kl. 17.00-18.30
Enhedsleder: Jette, 21 96 54 64
Ulve, 2.-3. klasse:
Mandage kl. 17.30-19.00
Enhedsleder: Randi, 22 82 74 56
Junior, 4.-5. klasse + Trop, 6.-7. klasse:
Onsdage kl. 18.30-20.00
Enhedsleder: Anja, 28 57 94 42
Vi følger skoleåret, så hvis skolen holder
ferie, er der heller ikke spejder.
Hattinggruppens mail
hattinggruppe@yahoo.dk

Vores yngste spejdere Bæverne, og
deres lidt ældre kammerater Ulvene,
var til årets distriktsturnering i Løsning.
Her mødtes en masse spejdere fra hele
vores store distrikt, og konkurrerer i løsning af spejderopgaver, og ikke mindst
i det allervigtigste: Turn-out. Her bliver
spejdernes evner til at arbejde sammen,
kommunikere, tage hensyn og lade
hinanden komme til bedømt. I Hatting
bruger vi gerne at sige til vores spejdere,
at det vigtigste ved et løb er, at man skal
have det sjovt. Hvis man har det sjovt
sammen, så arbejder man også godt
sammen. Det gælder alle vores spejdere,
og det er vi stolte af. I år var bævernes
samarbejde faktisk så godt, at de både
vandt en 2. plads, Turn-out og sammen
med ulvene sikrede Hatting den flotte
titel »Bedste gruppe«. Det var meget
stolte børn og voksne, der vendte hjem.
De fleste af vores ældste spejdere har
været på endnu et barsk adventureløb,
denne gang »Seditio« omkring Silkeborg. Udover de fysiske prøvelser, så
er der jo endnu en stor udfordring, når
man kun må medbringe en telefon, som
de fleste nok vil betegne »retro«. Ja sådan en med rigtige taster! Ingen gps
eller andet moderne pjat, bare frem med
kort og kompas. Og ømme fødder, når
man får gået alt for mange km forkert.
Vi er fortsat imponerede over, at de har
mod på det, de er bare seje!
Senest har de så kastet sig ud i en
noget anderledes udfordring, sammen
med juniorspejderne. Der eksisterer en
række mere eller mindre tossede uofficielle mærker. Nok mest »mere«. Denne
udfordring lød: spis to liter regnbueis på
to timer. Alle var stærkt optimistiske,
og kastede sig ud i opgaven med ske og

åben mund. Nu skal isen så komme lige
fra fryseren, og må ikke hakkes ud eller
tvangstøes på anden vis, så det er ikke
så lige til at få det hurtigt ned. Vores
lokale Brugs-super-mand Palle havde
doneret isen til dette vilde eksperiment

Ulvene har i løbet af året taget bl.a.
Pioner- og Hulebyggermærket. Her ses
skelettet til deres hule, hvori 5 seje
ulveunger overnattede, selvom de blev
overraskede af både frost- og blæsevejr.
- Det siger vi mange, mange tak for! til
gengæld skal Brugsen nok ikke bestille
så meget regnbueis hjem lige med det
samme, for der var vist en del, der fik
is nok til at være dækket ind i lang tid.
3 spejdere klarede hele portionen, og
kan bære det flotte regnbueismærke på
deres uniform. En del af de øvrige får
lov at smykke sig med et halvt mærke
- og nogle stykker valgte at nyde solen
og isen, og være mindre bekymrede om
mærker.
Til sidst vil vi lige gøre spejdere og
forældre samt søskende opmærksomme
på, at årets afslutning bliver onsdag den
20. juni kl. 17, hvor vi tænder grillen, så
den medbragte mad kan grilles og nydes i godt selskab.
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Hatting IF

Hatting IF har en plan
Af: Peter Kai

Generel mailadresse

hifhatting@gmail.com

Hovedformand

Peter Kai
Tlf: 93 50 86 22
peter.kai67@gmail.com

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

Kasserer

Sekretær

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

Klubben/Kiosken

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

Badminton

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

Fodbold

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

Folkedans

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

I HIFs hovedbestyrelse har vi den seneste tid arbejdet med en udviklingsplan for
Hattinghallen og klubhuset. Vi har i lang
tid oplevet, at det er vanskeligt at lokke folk
fra hallen hen til kiosken i klubhuset. Både
køkken og klublokale har set
bedre dage. Vi har derfor ansøgt Horsens Kommune om et
udviklingsprojekt med henblik
på at modernisere faciliteterne
i Hattinghallen. Det er vores
ønske, at der skal etableres et
nyt køkken og cafe-område ved
siden af hallen, hvor det nuværende halkontor og depotrum
ligger. Cafeområdet skal have
indkig i hallen via to store vinduespartier, så man kan hygge
sig med en kop kaffe og samtidig følge med
i aktiviteterne i hallen. Samtidig er det planen, at der etableres et stort redskabsrum.
Gymnastikafdelingen har fået haltid til flere
springhold, som kræver større fysiske rammer, end gymnastiksalen kan tilbyde, og
det kræver plads til opmagasinering af de
mange gymnastikredskaber, der er fulgt
med. Nu krydser vi så fingre for, at Horsens
Kommune finder projektet interessant og
støtteværdigt.
Horsens Kræmmermarked
med hjælp fra HIF
Traditionen tro afholdes Horsens Kræmmermarked i weekenden d.
28. og 29. juli 2018. Hatting IF
er en af otte idrætsforeninger,
der hjælper med at afvikle
kræmmermarkedet mod til
gengæld at dele overskuddet. Dette kræver dog også en
betydelig arbejdsindsats fra
klubbens medlemmer. Derfor
er det særdeles vigtigt, at HIFs
medlemmer støtter op om initiativet, og at alle, der har mu-

lighed for det, tilbyder sin hjælp. Opgaverne
består primært i at hjælpe til i informationen
op til og under kræmmermarkedet og under
kyndig vejledning af det faste personale. Det
er målet, at overskuddet, der forhåbentligt
bliver af en anselig størrelse, skal bruges som
medfinansiering af halprojektet.

Skal vi have E-sport i Hatting?
Der bliver spillet rigtig meget pc-spil
rundt omkring i de mange hjem. E-sporten
er i kraftig vækst i Danmark, og DGI hjælper
derfor medlemsforeningerne med at etablere de rette rammer for at udbrede denne
sportsgren. Vi arbejder derfor på at finde
ud af, om der er grundlag og stemning for
at etablere en afdeling med E-sport i regi
af Hatting IF. Jeg vil derfor gerne høre fra
interesserede, som har lyst til bidrage til at
etablere og drive en afdeling eller som bare
gerne vil være medlem.

Moderne
kursusfaciliteter
i naturskønne
omgivelser

Bygholm
Landbrugsskole & Kursuscenter
Tlf. 75621799

bygholm.dk
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Folkedans

Bestyrelsen

Nyt fra folkedanserne
Af: Willy Severin
Vi havde en fin og god bal/legestue
på Østerhåbskolen i Torsted fredag
den 9. februar. Musikken blev spillet af
Jelling Spillemandslaug med 9 spillemænd. Dansen blev ledet af vores danseleder Mie Nielsen.
Den 26. marts sluttede vi vores dansesæson i Hatting Forsamlingshus med
sild og smørrebrød m. v.
Vi fortsætter nu med gåture og sommerdans, se skemaer. Alle er velkomne.

Søndag den 8. juli kører vi 6 dage på
turisttur til Rügen i Tyskland med 51
personer.
Vi starter på en ny sæson, mandag
den 10. september 2018 kl. 19.30 til 22.00
i Hatting Forsamlingshus. Vores danseleder er igen Mie Nielsen og spillemændene er med ny forspiller Maja Kjær
Jacobsen med violin, Henning Pleshardt
og Palle Mikkelsen med harmonika,
Stephan Hansen med bas.
Alle nye dansere er velkommen til
prøve de første 3 mandage helt gratis.

Formand
Alice Mikkelsen
Tlf: 21 56 53 60
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

Gåture i 2018

28.05
Hotel Opus
04.06
Snaptun Havn
11.06
Nørrestrand ved Vandrehjemmet
Ark1
Ark1
Ark1
18.06
Uldum Kær - ParkeringArk1
ved fugletårnet
25.06
Vest siden af Bygholm Sø
23.07
Kattrupmade 2, 8732 Hovedgård
Sted Sted
Leder / Spillemænd
Tid
Sted
Sted
Leder / Spillemænd
Leder / Spillemænd
Leder / Spillemænd
30.07
Ulvedalen, Silkeborgvej 37, 8700 Horsens
06.08
Lund Torsted
- Kør mod
Lundum,
tilGert
venstre
adHansen
Vintenvej
18
Østerhåbskolen,
Torsted
Højen
/ Højen
Onsdag
d. 11.Naturstien
april
2018fra
Østerhåbskolen,
Gert Højen
sdag
aprild.
2018
11.
april 2018
Østerhåbskolen,
Østerhåbskolen,
Torsted drejTorsted
Gert
HøjenGert
Hansen
/ Hansen
/ Hansen /
Torstedvej
1, 8700
Horsens
Olav
Pedersen
og Olav
Ingolfog
Ryom-Nielsen
kl.
19.30Søndre
- 21.45
Søndre
1, 8700
Horsens
Olav
og Ingolf Ryom-Nielsen
19.30
45
- 21.45
SøndreVandværks
Torstedvej
Søndre
1,
8700
Horsens
1,Torstedvej
8700 Horsens
Olav
Pedersen
Pedersen
Ingolf
Ryom-Nielsen
ogPedersen
Ingolf Ryom-Nielsen
13.08
Egebjerg
SøTorstedvej
20.08
Boller Slot
Gåture: Vi mødes mandage kl. 19.00. Efter gåturen ca.
Aale
Else Dam
/ tilDam
18
Onsdag
d. 25.Minihal
april
2018
Aale
Minihal Parkeringsplads
Else Dam /
Aale
Minihal
Aale
Minihalfra
Else
sdag
aprild.
2018
25.
april 2018
27.08
Åbjergskovvej
- indkørsel
Schüttesvej,
højre/Else Dam
kl. /20.00
finder
vi en
god egnet plads til at drikke vores
5, Aale,
7160
Tørring
Smidt
Olav
Pedersen
kl.
19.30Pogensvej
- 21.45
Aale,Vibeke
7160 Tørring
Vibeke
Smidt
og Olav Pedersen
19.30
45
- 21.45
Pogensvej
5,
Aale,
7160
5,Pogensvej
Aale,
Tørring
71605,Tørring
VibekeogSmidt
Vibeke
og
Olav
Smidt
Pedersen
og Olav
Pedersen
03.09
Bygholm
parkPogensvej

medbragte kaffe. Mød op - turene er gratis.
Ark1
Ark1
Ark1
Søvind
Skole,
Gymnastiksal
Dorthe
Skouborg
/ Dorthe /Skouborg
8
d. 9. maj
2018Gamle
Søvind
Skole,
Gamle
Gymnastiksal
Dorthe
sdag
maj 2018
d. 9.Onsdag
maj 2018
Søvind
Skole,
Søvind
Gamle
Skole,
Gymnastiksal
Gamle
Gymnastiksal
Dorthe Skouborg
/ Skouborg /
12, Søvind,
8700Ravnebjerget
Horsens
Helle
og8700
Leif Tølløse
kl. 19.30Ravnebjerget
- 21.45 Ravnebjerget
12, Søvind,
Horsens
og Leif Tølløse
19.30
45
- 21.45
Ravnebjerget
12, Søvind,
12,
8700
Søvind,
Horsens
8700
Horsens
Helle
og Leif
Helle
Tølløse
og LeifHelle
Tølløse
Tid
Sted
Sted
Leder / Spillemænd
Leder / SpillemændSommerfolkedans 2018:
d
Sted
Leder / Spillemænd

Østerhåbskolen,
Anne Grethe
Dahlstrøm
/Grethe
18
Onsdag
d.
2018
Østerhåbskolen,
Torsted
Anne
Grethe
/ tilmelding. Pris pr.
sdag
maj
2018
23.
maj
Østerhåbskolen,
Østerhåbskolen,
Torsted
Torsted
Anne
Grethe
Anne
Dahlstrøm
Dahlstrøm
/ Højen
/ Dahlstrøm
Onsdag
d. 23.
11. maj
april
2018 Torsted
Østerhåbskolen,
Torsted
Gert
/Ingen
.sdag
aprild.
2018
Østerhåbskolen,
Torsted
Gert Højen
Hansen
/ Hansen
d.
11.
april2018
2018
Østerhåbskolen,
Torsted
Gert
Højen
/ Hansen
Søndre
Torstedvej
1,
8700
Horsens
Olav
Pedersen
og
Ingolf
Ryom-Nielsen
kl.
19.30
21.45
Søndre
Torstedvej
1,
8700
Horsens
Olav
Pedersen
og
Ingolf
19.30
45
21.45
Søndre
Torstedvej
Søndre
Torstedvej
1,
8700
Horsens
1,
8700
Horsens
Olav
Pedersen
Olav
og
Pedersen
Ingolf
Ryom-Nielsen
og
Ingolf
Ryom-Nielsen
kl. 19.30 - 21.45 Søndre Torstedvej
Søndre
Torstedvej
1, 8700Olav
Horsens
Olav
og Ingolf
Ryom-Nielsen
45
1, 8700
Horsens
Pedersen
Ingolf
Ryom-Nielsen
19.30
- 21.45
Søndre Torstedvej
1,
8700 Horsens
Olav og
Pedersen
ogPedersen
Ingolf Ryom-Nielsen
aftenRyom-Nielsen
er 40 kr. Medbring

selv kaffekurv, skiftesko og

8
Østerhåbskolen,
Torsted
Grethe Juul
Onsdag
d.
2018
Østerhåbskolen,
Torsted
Juul
sdag
uni
2018
d.
6.
juni
2018
Østerhåbskolen,
Østerhåbskolen,
Torsted
Grethe
Juul
Grethe
/ Dam
Juul/ Grethe
/
Onsdag
d. 6.
25.juni
april
2018
Aale Torsted
Minihal
Else
Dam
/ /
.sdag
april
2018
Aale
Minihal
Else/ Dam
/Else
d.
25.
april
2018
Aale Minihal
folkedansersangbogen.
1,
Horsens
Olav
Pedersen
og
Ingolf
Ryom-Nielsen
kl.
–
21.45Torstedvej
Søndre
Torstedvej
1,
8700
Horsens
Olav
Pedersen
Ingolf
Ryom-Nielsen
19.30
.45
21.45
Søndre
Torstedvej
Søndre
1,
8700
Horsens
1,
8700
Horsens
Olav
Pedersen
Olav
og
Pedersen
Ingolf
Ryom-Nielsen
ogOlav
Ingolf
Ryom-Nielsen
kl. 19.30
19.30Søndre
- 21.45
Pogensvej
5, Tørring
Aale,
7160
Tørring
Vibeke
Smidt
ogogOlav
Pedersen
45 –- 21.45
Pogensvej
5, 8700
Aale,Torstedvej
7160
Tørring
Vibeke
Smidt
og
Olav
Pedersen
19.30
Pogensvej
5,
Aale,
7160
Vibeke
Smidt
og
Pedersen

Spillemænd, som ønsker

Hatting
Forsamlingshus
MieGymnastiksal
Nielsen
/ Skouborg
18
d.
juni
2018 Forsamlingshus
Hatting
Forsamlingshus
Mie
Nielsen
/
sdag
juni2018
2018
d.
juni2018
2018
Hatting
Hatting
Forsamlingshus
Mie
Nielsen
Mie
/ Nielsen
/
Onsdag
d. 20.
9. maj
2018
Søvind
Skole,
Gamle
Dorthe
/ at spille med, er meget velmaj
Søvind
Skole,
Gamle
Gymnastiksal
Dorthe
/Skouborg
sdag
d. 20.
9.Onsdag
maj
Søvind
Skole,
Gamle
Gymnastiksal
Dorthe
/ Skouborg
2, Hatting,
8700
Horsens
Olav
Pedersen
Ingolf
Ryom-Nielsen
kl.
–
21.45Overholm
Overholm
2, Hatting,
8700
Horsens
og Ingolf
Ryom-Nielsen
19.30
.45
21.45
2,
Overholm
Hatting,
2,
8700
Hatting,
Horsens
8700
Horsens
Olav
Pedersen
Olav
og
Pedersen
Ingolf
Ryom-Nielsen
ogPedersen
Ingolf
kl. 19.30
19.30Overholm
- 21.45
Ravnebjerget
12,
Søvind,
8700
Horsens
Helle
og
LeifRyom-Nielsen
Tølløse
45 –- 21.45
Ravnebjerget
12, Søvind,
8700
Horsens
Helle
ogogLeif
Tølløse
19.30
Ravnebjerget
12,
Søvind,
8700
Horsens
Helle
og
LeifOlav
Tølløse

komne.

Onsdag
d. 23. maj
2018 Østerhåbskolen,
Østerhåbskolen,
Torsted Anne Grethe
.sdag
maj 2018
Østerhåbskolen,
Torsted
Dahlstrøm
/ Grethe/ Dahlstrøm /
d. 23.
maj 2018
Torsted
Anne
GretheAnne
Dahlstrøm
kl. 19.30 - 21.45 Søndre Torstedvej
Søndre
Torstedvej
1, 8700Olav
Horsens
Olav
og Ingolf Ryom-Nielsen
45
1, 8700
Horsens
Pedersen
Ingolf
Ryom-Nielsen
19.30
- 21.45
Søndre Torstedvej
1,
8700 Horsens
Olav og
Pedersen
ogPedersen
Ingolf Ryom-Nielsen

Hatting VVS aPS

d. 6. juniØsterhåbskolen,
2018
Østerhåbskolen,
Torsted Grethe JuulGrethe
Juul /
Torsted
/
juni
sdag2018
d. 6.Onsdag
juni 2018
Østerhåbskolen,
Torsted
Juul Grethe
/
kl. 19.30 – 21.45Søndre Torstedvej
Søndre
Torstedvej
1, 8700Olav
Horsens
Olav
og Ingolf Ryom-Nielsen
.45 – 21.45
1, 8700
Pedersen
Ingolf
Ryom-Nielsen
19.30
Søndre
Torstedvej
1,
8700 Horsens
Olav og
Pedersen
ogPedersen
Ingolf Ryom-Nielsen
udfører
alt inden
for Horsens

Vand - Varme - Blik
naturgaS

Onsdag
d. 20. juni
2018 Forsamlingshus
Hatting Forsamlingshus Mie Nielsen
.sdag
juni 2018
Hatting
/ Nielsen Mie
d. 20.
juni 2018
Hatting Forsamlingshus
Mie
/ Nielsen /
kl. 19.30 – 21.45Overholm 2,
Overholm
2, Hatting,
8700 Olav
Horsens
Olav
og Ingolf Ryom-Nielsen
.45 – 21.45
Hatting, 2,
8700
Horsens
Pedersen
Ingolf
Ryom-Nielsen
19.30
Overholm
Hatting,
8700
Horsens
Olav og
Pedersen
ogPedersen
Ingolf Ryom-Nielsen

- få et godt tilbud

Hatting VVS APS
STOREGADE 25 - HATTING
8700 HORSENS
Telefon 75 65 36 22
Biltlf. 40Side
44 401 89Side 1

Side 1

Side 1

www.amalielund.dk
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Separering · Dræn
Skybrudssikring
Kloakering
i det åbne land

Fræsning Græssåning

Private og Industriområder

Jord · Kloak
Beton · Fundamenter
Belægning
Rottespærre

entreprenørforretning • 7565 3188 • fynbo-as.dk

www.tfskov.dk
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Foreningen inviterer på en
historisk udflugt til Fanø
Af: Aase Thyssen
Foreningen arrangerer udflugt tirsdag den 21. august 2018 med afgang
fra Hattinggård klokken 8.00 præcis. På

tyve år senere var Fanøs flåde, der lige
siden 1783 havde været en af de fire
største flåder i Danmark, stort set forsvundet.
Under 2. verdenskrig var mange af

Bestyrelsen
Formand
Jens Chr. Vang
Rugballevej 5
Tlf: 27 38 32 34
ingevangjens@outlook.dk
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
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
Mail: hattinglokalarkiv@gmail.com
Web: hattinglokalarkiv.mono.net

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.

turen mod Esbjerg vil der blive serveret
kaffe og rundstykker.
Fanøs historie
Fanø - en naturperle med fortidens
minder, hvor tiden har været gået i stå.
På Fanø mødes vi med en guide, som
vil fortælle om Fanø på turen rundt på
øen.
Fanø har fra de ældste tider været krongods og optræder i 1231 i Kong
Valdemars Jordebog. Fanøs befolkning købte øen af kongen på auktion i Ribe i 1741 og fik herved retten
til »fri sejlads«, hvilket hidtil havde
været forbeholdt ripenserne. Indtil
1741 var hovederhvervet fiskeri. Frem
mod 1807 prægedes øen af vækst med
tiltagende skibsbyggeri og en hastigt
voksende handelsflåde.
Fanø mistede hovedparten af denne
flåde under Englandskrigene i 1807-14,
og det blev indledningen til en stagnationstid, der varede til omkring 1840.
Herefter var der igen kraftig vækst
i skibsbyggeriet, og frem mod højdepunktet i 1897 oplevede Fanø sin guldalder. I perioden fra 1768 til 1896 blev
der på Fanø bygget ca. 1100 skibe. Godt

Fanøs sømænd beskæftiget på danske handelsskibe – nogle sejlede for
hjemmeflåden, andre sejlede forsyninger over Atlanten for de allierede. Mange fannikker mistede livet ved påsejling
af søminer eller ved tyske ubådes angreb. På Fanø befæstede tyskerne øen
som led i deres beskyttelse af havnen
og lufthavnen i Esbjerg. I alt blev der på
Fanø opført knap 300 bunkers. Der blev
også anlagt minefelter, betonveje samt
to tipvognsjernbaner. Befæstningsværkerne sætter stadig i dag deres spor
rundt omkring på øen.
Danmarks smukeste landsby
Sønderho vandt konkurrencen som
den smukkeste landsby i Danmark og
er om noget essensen af dansk hygge.
De gamle huse og den maritime historie er den perfekte ramme for en dejlig
tur rundt på øen med guiden.
Middagen 2 retter incl. 1 øl eller vand
pr. person serveres på Fanø Krogaard.
Om eftermiddagen serveres der
kaffe og hjemmebag.
Pris for hele turen 500,00 kr.
Øvrige oplysninger udsendes til
foreningens medlemmer.
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Lokalhistorisk forening

Forårsopvisninger før og nu
Af: Aase Thyssen
Her i foråret har der i rigtig mange
haller landet over været forårsopvisninger, som vores årlige gymnastikopvisninger kaldes. Der har været vist meget

flot gymnastik ikke mindst i Hatting
Hallen. Der er et gammelt ordsprog,
der siger ”hjemme er bedst”. Hatting
Idrætsforening har en lang tradition

Ved gymnastikafslutning den 15. marts 1961
I vinter har vi slidt og slæbt,
især for hjernen var det trægt.
Nu har vi nået vores afslutning igen,
mon ikke vi skal få en gymnastikplan frem,
så øver vi hjemme og dygtige vi bli`r,
mon fru Vandel noget om det si`r.
For hun er jo dygtig og kan det hele,
vi gerne interessen med hende vil dele.
Men en ting må vi dog skulle vide,
vi ikke elite er og kan bli`e,
men kun nogle trætte dovne koner,
der trænger til motion på vore balloner.
Gudrun var ved at få et chok,
for alt det svære skal jeg give op,
hun næsten ikke fik søvn om natten,
men så gik snakken,
så kom der en recept afsted,
så Gudrun om mandagen kunne følge med.
Anna Hornbæk tager den mere med ro,
hendes tanker er andre steder kan I tro,
fra mandag og otte dage frem,
gymnastikken i hendes hjerne har et hjem.
Ja, Else Thomsen har det hele derinde,
men mon ikke en fejl vi hos hende kan finde.
Vi træner i skolen, vi træner derhjemme,
så er det flovt hvis vi de 13 kan glemme.
Sidste år Rita Frederiksens vidundere var borte,
efter styrtebad hun studerede de korte,
løfter sløret og ler,
Else Andersen hvad er det jeg ser,
det er jo mine trusser (vidundere) du har på,
det var godt jeg så dem så.
Jenny Bie mødte hver gang i bukser hvide
dem kunne hun lide,
men nu slet ikke deri grunden lå,
borte med blæsten var hendes de blå.
Mon Else også havde taget dem på,
men så kom Høj Nielsen kan I tro,

inden for gymnastikken. I dag er afslutningen ikke, som den var engang. I tiden tilbage samledes man efterfølgende
til kaffe og en svingom, når man var
færdig med opvisningen. I lokalarkivet
fandt vi et skrift, som fortæller, at de har
haft det morsomt dengang. Efterkommere har givet tilladelse til, at vi må
publicere skriftet, med direkte afskrift:

på lærerværelset et par bukser havde bo,
men så fik Hulda øje på de fine,
hun snuppede dem og sagde de er mine,
derefter sagde Bien så tager jeg dine.
Fru Lilly Hansen har lange ben,
uha uha sikken én sikken én.
Men mine og fra Vandels er heller ikke små,
de når helt ud til den store tå.
Ingrids er flotte med feston,
mon hun gør indtryk på sin facon.
Hansa hvad tænker du på,
blive hjemme fordi du ej kan forstå,
skidt med at du strækker den venstre vinge,
når det er højre du ud skal svinge.
Karen, Else, Anna og Signe,
de har også haft en pine,
Anna skar sin vorte af så nakken den blev stiv,
Karen tænderne ud skulle ha`, og Signe mærker liv,
Else Lyn ondt i rygge fik,
men mon der kan komme en lille strik.
Og Emma var ved at gå sin vej,
men så sagde Ingrid og jeg skam nej,
hvad tror du så fru Vandel vil sige,
hvis du også ud af holdet vil glide,
dit bygkorn blev helt, den undskyldning ej duer,
så skal vi to nok give dig dressur.
Nu har vi nok alle fået en tur, lad min nu lige tænke.
For resten der er mange fler`, vi må ha` dem i lænke,
Inga, Herdis, Runa, Ingrid, Eva, Henny og Helene,
og til sidst rosinen Siska der må gå så ene.
Høj og Brok har sagt fra i komiteen,
der er kun arbejde og gøren ved-én,
købe blomster samle penge dække borde tage af
vaske op rydde væk,
ja vi skiftes må i træk.
Tak til fra Vandel fru Jørgensen og alle kammerater.
Tak for hvert ord og smil der her i skolen starter.
Vi håber at alle har moret sig godt uden at blive gale,
det hele var kun for sjov og spot de ord vi her lod dale.

Gymnastikleder
Fru Vandel

Teksten er skrevet af
Ingrid Jacobsen og
Hanne Christiansen

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

Kom til Åbent Hus på Hatting Centret
Af: Anne Grete Bøndergaard,
Aktivitetsmedarbejder
Så er det igen tid til Åbent Hus på
Hatting Centret. Denne dag er en unik
chance for dig,
som måske
ikke kender
Centret til at
komme forbi
og snuse til alt
det, der foregår i vores
dejlige hus og møde medarbejderne og
de frivillige.
Hatting Centret er et åbent aktivitetscenter for alle borgere i alderen 60 +
samt førtidspensionister. Vi har et væld
af aktiviteter, du kan deltage i – lige fra
datacafe, slægtsforskning, linedance,
petanque – til gymnastik, træningsrum
og træværksted. Har er noget for enhver

smag. Derudover har vi mange forskellige arrangementer – fx udflugter, julefrokost, banko og løvfaldsfest. Uanset hvad
du deltager i, er fællesskab og samvær i
fokus. Her er en god atmosfære og plads
til alle.

I løbet af eftermiddagen vil der være
fernisering af den nye kunstudstilling i
huset. Vores ferniseringer er altid festlige, og vi åbner udstillingen med et lille
glas og snacks.
Vi håber at se rigtig mange til åbent
hus – en god mulighed for at få indblik i
alt det, Hatting Centret har at byde på.

Til Åbent Hus vil der fra klokken
14-16 være kage og kaffe på kanden.
De frivillige vil
vise de forskellige
aktiviteter frem –
og der mulighed
for at få en snak
med brugerne af
huset, de frivillige
eller aktivitetsDAGLIG RENGØRING
FLYTTERENGØRING
medarbejderen.
HOVEDRENGØRING
GAVEKORT UDSTEDES
Vi vil med glæde
vise huset frem og
svare på spørgsv. Ruth Christensen
mål.
Smedebakken 6, Hatting • 8700 Horsens
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Kommende arrangementer
TUR TIL LØGBALLE CAMPING
Tirsdag d. 28/8 har Hatting Centret en
udflugt til Løgballe Camping. Der er
afgang fra Centret kl. 13 og vi kører en
smuk vej til pladsen. Løgballe Camping ligger på Juelsmindehalvøen ved
Vejle Fjord, smukt omgivet af flot natur
med skov, marker og strande. Når vi

når frem til Camping Pladsen venter
os kaffe og kage – og Anker Olsen vil
fortælle om stedet og stå for fællessang.
Vi forventer at være tilbage i Hatting ca.
16.30. Prisen er 50 kr. og seneste tilmelding er d. 22/8.

MIDSOMMERFEST
Torsdag d. 21/6 kl. 19 holder vi traditionen tro midsommerfest på HattingCentret. Der er lagt op til en rigtig hyggelig
aften med bål, båltale ved Borgmester
Peter Sørensen, tombola og salg af kage,
pølser og drikkevarer. Der vil være
musikalsk underholdning ved John og
Rigmor, som altid sørger for en festlig
stemning. Alle er hjertelig velkommen.

Hatting Centrets kommende arrangementer
Maj

Tirsdag den 22. kl. 13.30
Gudstjeneste med efterfølgende kirkekaffe
Søndag den 27. kl. 9.00-13.30
Cafeen har søndagsåbent
Tirsdag den 29. kl. 09.00
Sommerudflugt til Givskud Zoo.
Vi starter med morgenmad på centret.
Vi spiser middag i Givskud
Pris: 240 kr. inkl. morgenmad, middag,
bus og entre. Tilmelding senest 17. maj.
Se hvordan du kan sikre dig en
billet til turen på side 25

Juni

Onsdag den 6. kl. 13.30
Jimmi fra Smartex viser og
sælger tøj (UDSALG)
Mandag den 11. kl. 13.00
Blå tur til Vorbjerg og Slaggård Banke.
Pris 40 kr. inkl. kaffe og brød
Tilmelding senest d. 6. juni
Tirsdag den 12. kl. 13.30
Gudstjeneste med efterfølgende kirkekaffe
Søndag den 17. kl. 9.00-13.30
Cafeen har søndagsåbent
Torsdag den 21. kl. 19.00
Midsommerfest. Bål og båltale ved
Borgmester, Peter Sørensen. John
og Rigmor spiller. Tombola, salg
af pølser, drikkevarer m.v.

August

Tirsdag den 14. kl. 13.30
Gudstjeneste med efterfølgende kirkekaffe
Tirsdag den 28. kl. 13.00
Blå Tur til Løgballe Camping med kaffe
og kage og underholdning. Pris 50 kr.
Sidste frist for tilmelding er 22/8
Onsdag den 29. kl. 14.00-16.00
Åbent Hus med Fernisering
af ny kunstudstilling
Søndag den 2. kl. 9.00 - 13.00
Cafeen har søndagsåbent

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

September

HattingBladet

• 20 •

Maj 2018 • nr. 2

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 - 11.30
Gymnastik og sang i Caféen
Kl. 12.45 - 13.45
En tur på løbebåndet i centrets motionsrum
Kl. 13.00 - 15.00
Billard
Kl. 13.00
Keramik
Kl. 18.30
Syning og hygge

Hver tirsdag

Kl. 10.00 - 11.30
Fællessang m. Marie Bie ved klaveret
Kl. 13.30 - 14.30
”Frisk motion” - Gymnastik til musik

Hver onsdag

Kl. 09.00 - 11.00
Datacafe med vejledere
Kl. 10.00 - 12.00
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. 13.00 - 15.00
Tegn og mal sammen med andre
Kl. 13.30 - 15.00
Billard/dart (vinterhalvåret)
Petanque (sæson 11/4 - 10/10)
Kl. 15.00 - 17.00
Petanque (sæson 11/4 - 10/10)

Hver torsdag

Kl. 9.30 - 11.30
Hjælp til nødhjælp: strik af trøjer,
huer, hjemmesko m.m. (Kun den
sidste torsdag i hver måned)
Kl. 10.00 - 12.00
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 (sæson 12/4 - 11/10)
Kl. 13.30 - 15.30
Kortspillet Whist
Kl. 19.00
Skak (kun i ulige uger)

Med forbehold for fejl og rettelser
Ovenstående er Hattingcentrets
faste aktiviteter frem til 30.06.2018

Lotte Heise kommer på besøg
Onsdag d. 26/9 har vi en spændende
temadag på Hatting Centret. Vi har
inviteret Lotte Heise til at holde foredraget: »Der kommer stadig flere rynker«
Det er 30 år siden, Lotte Heise her i
september for første gang blæste ind
på scenen med sit eget one-womanshow om modelbranchen: ”Bare det
var mig”, og siden er det blevet til over
30 forskellige shows.
Lotte har stort set berørt alle de emner,
der er værd at tage fat på fra ”Kedelige
Mænd” over ”Hysteriske Kvinder”
til ”Besværlige Børn” til hvor kikset,
det kan være at ligge hos gynækologen! Mænd, kvinder og deres roller i

forhold til hinanden har ofte både fået
med grovfilen og fået publikum til at
græde af grin. Intet har været tabu.
Nu tager Lotte på turné med ’det bedste af det bedste’ fra de 30 år, hvor hun
har delt danskerne i to: Dem der elsker
Lotte Heise, og dem der elsker at hade
hende.

Lotte er kendt for sine meninger og
for at komme ud med dem – og så har
hun en fantastisk smittende udstråling
og med sit selvsikre og levende kropssprog, får hun publikum helt ud på
kanten af stolesædet.
Glæd jer til en spændende eftermiddag med ny input i godt selskab.
Heises motto er “foredrag, der gør en
forskel”.
Temadagen begynder kl. 12 med spisning. Menuen står på tærter med salat.
Lotte Heise holder derefter sit foredrag
og vi slutter af med kaffe og småkager.
Prisen er 120 kr.
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Røverne fra Rold arrangement 17. april
Af: Peter C. Jensen, Næstformand i
Hatting Centerråd
I 1800 tallet huserede der et røvervælde i Rold skov. Det var så omfattende
at kongen besluttede at gøre noget ved
det, og i 1830 fik man opsporet en stor
del af røverne. Herefter fulgte en syv års
retssag.

Lorentz Meyer. Han stjal sin mesters
penge og stak af, men blev fanget og ført
til et fængsel på Holmen, hvor han blev
kagstryget* med 37 hasselkæppe, der
havde ligget i saltlage, inden han kom til
at tilbringe resten af sine dage i tugt-og
forbedringshus. Der var Bettefanden,
eller Johannes Jensen, som han var døbt
- en lille mand på kun 145 cm og med
krum ryg. Han var oprindeligt udlært

Rold som hjemstavn
Historien om en troubadur, født i
Himmerland, der fortalte om sin opvækst i nærheden af skoven ”Rold
skov”, hvor han sammen med sine
brødre legede i skoven, medens hans
forældre passede deres gartneri i en lille
by, der hedder Ravnkilde, kun et stenkast fra Rold skov. Legen handlede om
røverne fra Rold. Navnet er Flemming
Både og han underholdt med harmoFlemming Både som han ser ud når
nikaen og sang for ca. 50 interesserede
han underholder med harmonika
fremmødte på Hatting Centret.
slagter og havde kone og børn, startede
Farverige personligheder
som lommetyv, men udviklede med
Han fortalte om Anne Pernille Storm
tiden grovere forbrydelser. Han var let
kaldet ”Petronillen”. Hun var ikke
genkendelig på grund af denne særlige
nogen skønhedsåbenbaring og havde
kropsbygning, og det var ikke ligefrem
været glædespige i Ålborg, og nu havde en fordel for en røver, der jo helst skulle
hun slået sig sammen med en røverundgå at blive fanget. Han fik sit røbande i Rold skov. Den næste var en
vernavn ”Bettefanden” under et røveri,
skomagerlærling fra Ålborg, der hed
hvor det gik ud over en rig gårdmand-

senke i Ersted. Han havde fået fat i et
koskind, hvor hornene sad på endnu, og
med dette over ryggen en mørk aften,
brød han ind i enkens hus. Hun blev
skræmt fra vid og sans af den krumme
skikkelse med horn i panden og i mørket forvekslede hun ham med Fanden
selv. Af samme årsag lod hun Bettefanden få sine værdier. Selv slap hun
uskadt. Ikke alle Bettefandens ofre var
så heldige. Han sluttede sig til de andre
røvere i Rold skov. Da røvernetværket
blev opbrudt blev Bettefanden dømt for
47 forbrydelser. Han blev kagstryget, og
ført til Holmens fængsel i 1837, hvor han
sad til han blev løsladt i 1864 og flyttede
hjem til sin kone igen, hvorefter de byggede et hus. Så han har nok haft nogle af
de røvede penge gemt. Han døde i 1870,
men på grund af hans ugudelige liv
ville de ikke have ham begravet i indviet
jord, da de mente at han ville gå igen.
Han fik dog alligevel et hvilested på
kirkegården. Nu er der bare sket det, at
vejen er blevet flyttet forbi kirkegården,
så han nu ligger uden for muren. Så vidt
vides er der dog ikke nogen der har set
noget til ham, og der er ikke flere røvere
i Rold skov.
* Kagstryget betyder Piskning men her med
hasselkæppe lagt i saltlage

RØVERSTUEN
Røverstuen, hvor røvere har holdt til, er et af Rold Skovs smukkeste jordfaldshuler.
Røverstuen er et af de smukkeste, da det har en fuldstændig kegleform. Det er omkring 12 meter dybt og cirka 35 meter i diameter ved toppen.
Legenden siger, at en røverfamilie havde deres hule i bunden af Røverstuen, og at
de havde spændt tynde snore ud over vejen oven over hulen. I enden af snorene
var der små sølvklokker, der ringede nede i hulen, når de vejfarende kørte forbi.
Røverne styrtede op af hulen, overfaldt dem, der kom kørende, og røvede hvad der
røves kunne.
Et jordfaldshul i Rold skov, hvor røverne
fra Rold kan have haft deres hule.
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DATASTUE - Hvad er det for noget?
Af: Hans Johansen
En Datastue er et sted, hvor ældre
hjælper ældre med at bruge en computer!
For 7 år siden tog Centerrådet på
Hattingcentret initiativ til at oprette en
Datastue. Datastuen blev
indrettet i et lokale i kælderen på Hattingcentret, og
der blev indkøbt maskiner,
så der var udstyr til hold på
op til 10 deltagere.
Investeringen blev finansieret med penge fra
forskellige fonde, og den
daglige drift er afholdt af
en deltagerbetaling på 150
kr. pr halvår. Vi startede forsigtigt op
med et par hold i efteråret 2011, og da vi
var flest, var der over 80 ”kursister” og
10 vejledere.
Der har været arbejdet med generel
brug af en computer, tekstbehandling, email, netbank, e-boks og Borger.dk mm.
Der blev derudover hurtigt oprettet et
hold med billedbehandling og efter et
par år også et hold med slægtsforskning.
Datastue er suppleret med Data Café
Behovet for den generelle brug af
computer og internet har været aftagende de sidst par år, og ved årsskiftet

2017 /2018 blev de sidste ”faste” hold
med edb nedlagt, da der ikke havde
været tilgang af nye kursister gennem
længere tid.
I stedet er der oprettet en Data Café,
hvor tidligere kursister og andre interesserede er meget velkomne til at møde
op med spørgsmål
og gode idéer. Der
har været så tilpas
stor interesse for
Data Caféen, at vi
fortætter med denne
aktivitet i efterårs
sæsonen.
Der vil normalt være
2 vejledere til rådighed i åbningstiden,
så der er god mulighed for at få hjælp,
hvis man møder op.
Det er gratis at
deltage, og man kan
møde op en enkelt
gang, eller være med
hele sæsonen, alt
efter ønske og behov.
Det er valgfrit om
man medbringer
egen computer (evt.
tablet og smartphone), eller man ønsker
at bruge Datastuens
udstyr.

Kommende åbningstider og hold
I efteråret 2018 vil Data Caféen være
åben hver onsdag formiddag kl. 9 - 11
fra uge 36 til og med uge 49, kun afbrudt af efterårsferie i uge 42.
NB: Datastuen har fortsat hold med
Slægtsforskning og Billedbehandling
med opstart i uge 36. Der er plads til
nogle nye deltagere på begge hold! Så
hvis det har din interesse, er du meget
velkommen til at henvende dig til Hans
Johansen på tlf. 20 29 02 31 eller e-mail
til ingaoghansoensvej@gmail.com.
Billedbehandling foregår
Onsdage kl. 12 - 14
Slægtsforskning forgår
Torsdage kl. 13 - 15

Kirkebakken 47, Hatting
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Pigefodbold er i vækst
- men der er altid plads til flere
Af: Bjarke Ilkjær
Så er fodboldsæsonen kommet godt fra start, især på pigesiden er der virkelig kommet nye spillere til. Vi glæder os
utrolig meget over, at der er kommet så mange piger ind. Vi
vil altid gerne have nye spillere og alle er velkomne. Vi har
fodbold helt fra U4, hvor de små kan komme op og prøve at
spille fodbold.
Kom og vær med
Man er altid velkommen til at komme op og prøve. Har man
spørgsmål, så står Ungdomsudvalget også klar til at hjælpe.
Se mere om både hold, træningstider og kontaktpersoner på
www.hatting-torsted.dk.
U11-teamet til kamp i Voerladegård.

·Indendørsmaling
·Tapetsering
·Udendørsmaling
Hyldemarken 3
8700 Horsens

60 64 05 60

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
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Næsten 1000 legoklodser i brug for
at bygge forslag til ny legeplads
Af: Mathilde Gjødsbøl Arvedsen,
sekretær i Hatting Parkens Venner
23 interesserede var mødt op i den
nyrenoverede konfirmandstue i præstegården i Hatting. På årets hidtil
varmeste dag var både stemningen og
temperaturen høj blandt de forsamlede.
Nu skulle opbakningen til etablering af
den nye legeplads omsættes til konkrete
aftaler. I løbet af de efterfølgende timer
skulle en ny forening stiftes, så visionen
om en legeplads i Hatting kunne komme tættere på at blive til virkelighed.
Godt på vej
Rasmus Bissenbakker præsenterede,
hvordan de første tanker om en ny legeplads for alle i Hatting allerede var
fulgt op af handling. Rasmus beskrev,
hvordan det efter dialog med Horsens
Kommune var lykkedes initiativtagerne

Den ideelle legeplads skabt i LEGO

Der var et fint fremmøde på den sommerlune torsdag.
at få tilsagn om tilskud på 250.000 kr.
fra mellembyspuljen – forudsat der kan
skaffes yderligere 25% medfinansiering,
svarende til 83.334 kr. fra lokale støtter
og arbejdstimer.

Initiativtagerne har efter dialog med
Menighedsrådet og Provstiet indgået
aftale om, at den nye forening som
beskrevet i sidste udgave at Hatting
Bladet, kan leje et areal for en 10-årig
periode til opførelse af legepladsen.
Efter tegnekonkurrencen blandt byens
børn, har der være dialog med to forskellige leverandører af legepladsudstyr.
Rasmus præsenterede flere spændende
forslag og beskrev mulighederne for at
udbygge med flere elementer, hvis foreningen kan skaffe opbakning og finansiering hertil.
Rasmus præsenterede herefter forslag
til et medlemssystem. Et bud på aktivering af alle gode kræfter gennem moderne indsamlingsmuligheder f.eks. via
crowdfunding samt potentielle fonde,
der forventes at kunne støtte etableringen af legepladsen. Efter endt præsentation var der ros til Rasmus for præsentationen og ikke mindst den store indsats
forud for mødet.
Herefter blev der serveret kaffe af
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menighedsrådet og tre slags kage - bagt
af frivillige, der ønsker at støtte den nye
forening.
Ny forening stiftet
Så blev det tid til at afholde stiftende
generalforsamling i foreningen Hatting
Parkens Venner. Foreningen blev stiftet
med følgende formål:
[…] bliver med udgangspunkt i det forpligtende fællesskab at samle byen om opførelse og drift af offentlig legeplads i Hatting
Parken og relaterede aktiviteter med almen
interesse for byen, så det sikres at Hatting
by fortsat forbliver attraktiv at bo i for både
børn, unge og ældre.
Herefter besluttede forsamlingen, at
det fremover skal koste 50 kr. pr. person
at være medlem af foreningen, samt
at målet for foreningen er at bygge og
drive legepladsen for godt 345.000 kr.,
hvilket betyder, at der skal samles godt
100.000 kr. ind i form af både økonomisk

støtte og frivilligt arbejde, før ambitionerne for legepladsen kan realiseres.
Deltagerne på den stiftende generalforsamling var dog overbeviste om, at
målet er inden for rækkevidde allerede i
løbet af det kommende år.
Bestyrelsen
Herefter valgte forsamlingen fem
bestyrelsesmedlemmer, suppleant og
revisor.
Bestyrelsen har
efterfølgende konstitueret sig med
Rasmus Bissenbakker som formand,
Flemming Løgstrup Andersen
som næstformand,
Sara E. Kjærgaard som kasserer,
Anne-Mette Würtz
som bestyrelses-

Den nyvalgte bestyrelse bestående af fem bestyrelsesmedlemmer, en
suppleant og en revisor.

medlem og Mathilde Gjødsbøl Arvedsen som sekretær.
Støt foreningen
Alle interesserede kan melde sig ind
på foreningens nye hjemmeside: www.
HattingParken.dk. Her kan du også se
præsentationen fra generalforsamlingen,
og læse mere om, hvordan du kan støtte
den nye legeplads.

El-installation og teknik
til både private og erhverv

Service

Automatik

Installation

Grøn energi

Privat
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Super Brugsen Hatting

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

Storegade 2

Storegade 10

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

Hatting

Hatting

Korning

Hedensted

Hatting

Hatting

Hatting

Hatting

Hatting

Horsens

Hatting

Hatting

Horsens

Hatting

Horsens

Horsens

Hatting

Horsens

Korning

BY

75 65 30 85

75 65 35 88

76 74 40 15

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

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.hattingmaskinstation.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

Teknik og El Aps

Smedebakken 10

Hatting

75 65 33 99

Hatting VVS ApS

Tømrerfirmaet Skov A/S

Kirkebakken 47

Hatting

www.rcservice.dk

Tømrerstuen

Smedebakken 12

75 65 34 00

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

