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Sankt Hans i
fællesskab

LEGEPLADS

SPEJDERNE

STIMULASTIK

Årets
Skulderklap
til Rasmus

På lejr i
Pippi-land

Motorik og
leg for
babyer

• 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
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NÆSTE NUMMER
HattingBladet udkommer næste gang
i slutningen af november 2018.
OBS: Deadline for næste nummer
er søndag 28. oktober 2018.
Kommende deadlines:
28.10.18 - 27.01.19 - 28.04.19
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.
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Tag imod de gode tilbud
Af: Anni Østergaard Clausen
Hattingbladets redaktionsgruppe

I forårets udgave af bladet beskrev
jeg den solfattige sommer 2017 og konkluderede, at i år skulle hver en solstråle
tælles og værdsættes. Jeg løb da vist
tør for tal undervejs! Sikke en sommer
vi har haft os. Fantastisk for de sol- og
badehungrende. Slemt for landmændene. En sommer i det ekstreme har altid
vindere og tabere.
Har vi nogensinde før i en sommerferie oplevet at kigge håbefuldt på himlen efter regnskyer? Og følt os snydt når
regnen endnu en gang ikke ramte vores
matrikel? Hjemme hos mig bød den
første regn i ugevis på en spontan jubel
og regndans - og mudderleg blandt
nogle i husstanden. Ekstremt vejr giver
åbenbart ekstrem opførsel.
Uanset vind og vejr har du forhåbentligt haft en dejlig sommer. Og nu
hvor oplevelseskontoen er fyldt op, afslapningskontoen ligeså, har hverdagen
igen banket på. En ny sæson står klar
og byens foreninger byder ind med et
hav af muligheder for både bevægelse,
kreativitet og fællesskab.

Her i bladet finder du tid og sted for
den kommende sæsons mange aktiviteter i Hatting. Og der bør være noget for
enhver smag.
Vil du være vinterklar med en ny
hue, så ty til Nørklecafeen i vores konfirmandstue.
Ynder du at udtrykke dig med sang
og ord, så skal du da med til kor.
Vil du hygge indendørs i en tid med
regn og blæst, så husk at kigge forbi
Hatting Centrets Løvfaldsfest.
Har du fået nok af at være en enlig
gænger, så kom til folkedans og sving
dine stænger.
Er du træt at konens helsekost, så tag
du til Borgerforeningens Herrefrokost.
Vil du ha’ motion og være på hold,
så giv du dig i kast med håndbold.
Vil du hellere være i din egen fold, så
skyd du ketcheren mod en fjerbold.
Ja, jeg skal nok stoppe med de urimelige rim nu. Bare du lover at kigge aktiviteterne her i bladet igennem, så byens
gode tilbud også bliver benyttet. På den
måde er vi nok også heldige at få dem
igen næste år.
God sæsonstart til jer alle!

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

HattingBladet
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Hold øje med disse datoer
Kommende arrangementer og billetsalg i Borgerforeningen

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

Fredag 07.09.18 kl. 16-18

Billetsalg til fællesspisning

Onsdag 26.09.18 kl. 18-21

Fællesspisning i Hatting Forsamlingshus

Fredag 05.10.18 kl. 16-18

Billetsalg til Herrefrokosten

Lørdag 03.11.18 kl. 13

Herrefrokost i Hatting Forsamlingshus

Lørdag 24.11.18 kl. 16

Byens juletræ tændes ved SuperBrugsen

Mandag 31.12.18 kl. 11

Nytårstaffel i Hatting Forsamling

Fredag 01.03.19 kl. 18

Seniorfest i Hatting Forsamlingshus

Onsdag 20.03.2019

Generalforsamling i Borgerforeningen

Lørdag 06.04.19

Årets fest i Hatting Forsamlingshus

Ny fællesspisning for byens borgere
Af: Peter Thyssen
Igen i år holdes der fællesspisning for
alle der har lyst til at være sammen med
familien, naboer og andre borgere.
Denne gang er det onsdag den 26. september kl. 18 – 21. Kom og hav en hyggelig aften, hvor du ikke selv skal lave
mad.

Køb billet i Superbrugsen fredag, den 7.
september mellem kl. 16 og 18.
Billetter kan derefter købes ved Heidi
Christiansen på tlf. 27203677
Prisen er kr. 75 for voksne og kr. 35 for
børn. Drikkevarer købes i forsamlingshuset.

Kom til Herrefrokost

Juletræet tændes

Sidste år forsøgte vi os med en damefrokost – med stor succes. Så nu er det
herrernes tur. Vi håber, at byens mænd
uanset alder er med på ideen og har lyst
til en festlig frokost. Der arbejdes blandt
andet på at få arrangeret ølsmagning.
Køb din billet i Superbrugsen fredag
den 5. oktober kl. 16-18. Billetter kan
derefter købes ved Kim Morthorst på
tlf. 76 37 77 18.

Vi fortsætter vor tradition med at Hattings juletræ bliver tændt på Superbrugsens parkeringsplads. Det sker i år
lørdag d. 24. november kl. 16.
Vi synger omkring juletræet, der bliver
serveret æbleskiver, gløgg, sodavand
mv. Og vi håber, at julemanden igen i år
kan finde frem til Superbrugsens parkeringsplads denne eftermiddag.

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:
Præsident: Ingeborg Pedersen
Vice-præsident: Hans Johansen
Skatmester: Einar Jørgensen
Sekretær: Erhardt Nielsen
Past-præsident: Gunnar Fogh
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Mindeord ved Poul Erik Pedersens død
Af: Peter Thyssen
Hatting har mistet en stor ildsjæl. Som
bestyrelsesmedlem gennem mange år
i Hatting Borgerforening har Poul Erik
ydet en kæmpe indsats.
Ved den årlige revy, som blev opført i
mange år ydede Poul Erik en stor indsats som ”altmuligmand”. Han brugte
mange timer i forsamlingshuset ved
disse arrangementer. I mange år stod

han for udlejningen af Hatting Forsamlingshus og samtidig brugte han mange
timer på at vedligeholde forsamlingshuset. Da vi for nogle år siden malede
huset indvendigt, malede Poul Erik selv
hele loftet.
Han var meget arbejdsvillig og sagde tit:
Det ordner jeg.

var manden, som underholdte hele selskabet med mange festlige indslag.

Poul Erik var altid klar til en lille fest i
Borgerforeningen, hvor han som regel

På Hatting Borgerforeningsvegne
Peter Uldall Thyssen

Han var med sit gode humør og positive
tilgang til livet en meget behagelig person at arbejde sammen med.
Æret være hans minde

·Indendørsmaling
·Tapetsering
·Udendørsmaling
Hyldemarken 3
8700 Horsens

60 64 05 60

Hyggelig Sankt Hans fejring på
fællesområdet ved Peter Dans Vej
Af: Peter Dans Vej nr . 15 og 17
Sommervejret har for første gang
i mange år vist sig fra sin pæne side.
Dette var også tilfældet Sankt Hans
aften, hvor folk mødte talrigt op til båltænding ved fællesområdet ved Peter
Dans Vej.
Flammerne stod højt da heksen blev
sendt afsted. Der var længe frygt for
om båltændingen kunne blive til noget
pga. afbrændingsforbud, men heldigvis
kunne arrangementet gennemføres, da
afbrændingsforbuddet blev ophævet
kort før Sankt Hans.
Vi takker for den store tilslutning og
håber at gentage succesen næste år.

HattingBladet
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Nyt fra kirken
Sangaften
Torsdag den 27. september kl. 19.00 i konfirmandstuen:
”To generationer spiller ud”
Dette er overskriften på en sangaften med far og datter, Svend
og Inge Burchardt.
Svend Burchardt er tidligere lærer og skoleinspektør ved
Mejrup Skole, Holstebro,
og forhenværende højskolelærer ved Seniorhøjskolen i Nørre Nissum.
Inge Burchardt har været
lærer ved Hattingskolen,
korleder i Hatting og nu
lærer ved Kragelund Efterskole.
Det bliver en sangaften,
hvor far og datter vil
præsentere nogle af de
sange og salmer, som de
holder af.
En aften i selskab med
højskolesangbogen, men
også med eksempler på nyere sange og salmer.
Aftenen vil veksle mellem fællessang, kommentarer, solosang
og ønsker fra publikum.

Foredrag med Kurt Johansen, generalsekretær i SAT-7
Tirsdag den 30. oktober kl. 19.00 i konfirmandstuen.

forskellige lande og kirkesamfund er gået sammen om en ny
satellit-tv station SAT-7, der nu sender døgnet rundt på fem
kanaler med egne studier i Egypten, Libanon og Tyrkiet. SAT7 har på kort tid fået stor anerkendelse bl.a. for sine modige
kvindeprogrammer og en undervisningskanal for syriske
flygtningebørn og ses nu af 21 mio. seere, heraf en del i Danmark. SAT-7 har sit europæiske kontor i Danmark og herfra
vil generalsekretær Kurt Johansen fortælle om ”SAT-7 – en ny
mulighed for de arabiske kristne”. Foredraget er et samarbejde
mellem Torsted Sogn og Hatting Sogn. iver

Børnekor og Band
Under ledelse af Emil Hylleberg Nielsen
Børnekor:
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.
Den nye sæson begynder d. 4. september, og vi øver hver tirsdag i konfirmandstuen fra kl. 14.15 -15.30. Så mød gerne op
d. 4. september kl. 14.15!
Koret medvirker første gang ved spaghettigudstjeneste torsdag den 11. oktober kl. 17.00.
Det er gratis at deltage og modtage undervisning, men der
forventes godt fremmøde, og at man melder afbud til korlederen, hvis man en dag ikke kan komme.
Band
I år bliver der igen mulighed for at spille i kirkeband!
Bandet øver hver tirsdag kl. 15.45 – 17.00.
Første gang er tirsdag den 4. september, hvor vi mødes i konfirmandstuen. Bandet medvirker ved en gudstjeneste og ved
årets julekoncert søndag den 9. december kl. 19.00

I de senere år har vi hørt mange nedslående nyheder fra Mellemøsten. Diskrimination og forfølgelse af det kristne mindretal, afbrændinger af kirker i Egypten og fordrivelse af de kristne i Syrien og Irak. Men er der også gode nyheder? Hvad gør
de arabiske kristne for at bidrage til forståelse og til en bedre
fremtid i en fortvivlet situation.
En af de gode nyheder er, at de arabiske kristne fra mange

Om den nye kor- og bandleder.
Emil fortælle om sig selv:
Jeg hedder Emil Hylleberg Nielsen, er 27 år gammel og er lige
nu i gang med at læse til lærer. Jeg har en bachelor i musikvidenskab og har derfra erfaring med korarbejde, og herfor
glæder jeg mig helt vildt meget til at skulle have børnekoret i
Hatting. Børnene skal have det sjovt, når de er til kor. Så jeg vil
bl.a. inddrage musikalske lege og være åben over for børnenes egne forslag til sange, samtidig med at jeg selvfølgelig vil

August 2018 • nr. 3

HattingBladet

•7•

Nyt fra kirken
komme med nye sange. Jeg håber meget at kunne smitte børnene med min glæde ved musikken og sangen, så vi får nogle
gode, sjove og hyggelige timer sammen.
I år er det også mig der står for bandundervisning. Jeg har
spillet i mange forskellige bands gennem de sidste 14 år, og
vil derfor gerne videregive noget af min erfaring og glæde til
nogle elever, som gerne vil lære at spille et instrument eller
kan det i forvejen. Foruden
min praksiserfaring med
bands har jeg også gennem
musikvidenskab og praktikperioder fået erfaring med
bandledelse, hvor jeg f.eks.
har medvirket som kapelmester for skolebands ved
opførelser af musicals. Den
gensidige og kreative proces, man indgår i som band,
er ekstremt sjov, og man får
et meget tæt socialt bånd til
sine bandkammerater, hvor
man lærer at lytte til hinanden og spille sammen. Vi vil komme til at spille forskellige instrumenter og sange i forskellige
stile, som skal spilles til bl.a. en julekoncert i Hatting kirke.
Hvis jeres barn har en drøm om eller lyst til at spille musik i et
band, så kan dette være første skridt på vejen mod en fantastisk verden fuld af gode toner.
Emil Hylleberg Nielsen kan træffes på tlf: 28 14 62 52. l Astrup

Babysalmesang
Sang, spil og rytmer for dig og din baby under ledelse af Tine
Mynster. Vi anbefaler, at børnene er fra ca. 3 til 8 mdr.
Babysalmesangen foregår i kirkerummet og varer en god halv
time. Første gang er: tirsdag den 4. september kl. 11.00.
Derefter mødes vi de følgende 5 tirsdage:
- 11. september
- 18. september
- 25. september
- 2. oktober
- 9. oktober.
Forløbet er gratis, men vi beder om tilmelding til menighedsrådsmedlem Tove Schack-Nielsen, tlf: 42 19 09 60/ e-mail:
schack-nielsen@profibermail.dk

Sangkor for voksne
Går du og ”rumler” med drømmen om en sangkarriere og
store scener eller måske bare hyggeligt samvær med andre
sangglade mænd og kvinder, så prøv at kom til korsang hos
os i Hatting Kirkekor. Her er ikke optagelsesprøve. “Hver fugl
synger med sit næb”, og korlederen gør sit allerbedste for at
leve op til korets forventninger.
Det foregår hver onsdag kl. 19 til 21 i konfirmandstuen Sæsonstart: den 5. september. Pris for deltagelse er 300 kr.

Nørklecafé
Vi strikker dåbsklude og meget andet. Der bliver også hæklet,
udvekslet erfaringer, snakket og lært nyt. Alle er velkomne –
øvede som nybegyndere.
Der er ”åbent hus” fra kl. 15.00 – 21.00 i konfirmandstuen på
følgende dage:
- Torsdag 6. september
- Mandag 8. oktober
- Torsdag 8. november
- Torsdag 6. december

Høstgudstjeneste for før-skolebørn
Torsdag den 13. september kl. 10.00.
For dagplejebørn, børn som går hjemme, børn i børnehave.

Spaghettigudstjenester
Spaghettigudstjenester et tilbud til børn og deres forældre,
bedsteforældre, tanter, onkler, store søskende og alle andre.
Vi begynder med en kort gudstjeneste i Hatting kirke, tilrettelagt så selv de mindste kan være med.
Derefter er der spisning i konfirmandstuen. Menuen er den
samme hver gang: Spaghetti med kødsovs, lavet med kærlig
hånd af kirkens frivillige personale. Arrangementet slutter
omkr. kl. 18.30. Af hensyn til køkkenet beder vi om tilmelding
(senest dagen før) til schack-nielsen@profibermail.dk
Der er gudstjeneste og spaghetti på følgende datoer:
- 11. oktober kl. 17.00
- 22. november kl. 17.00
Vi glæder os til at se jer!

1

Alle Helgens Dag

Søndag den 4. november, Alle Helgens Dag, holder vi mindegudstjeneste i Hatting kirke kl. 9.30.
Efter gammel skik læses navnene op på dem, der er døde i
sognet og/eller er bisat eller begravet fra Hatting Kirke siden
Alle Helgens Dag sidste år.
Efter gudstjenesten er der en kop kaffe i våbenhuset og mulighed for at få udleveret lys til at sætte på graven.

HattingBladet
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Nyt fra kirken
Filmaften i kirken

Menighedsrådet

Torsdag 15. november kl. 19.00 viser vi en særligt udvalgt film
i kirken. Filmens titel og omtale findes på kirkens hjemmeside:
www.hattingkirke.dk
Aftenens program ser således ud: Kort indledning til aftenens
film • Film • Pause med et stykke brød, øl, vand og kaffe (pris
kr. 20,-) • Samtale. Vi starter kl. 19.00 og slutter ca. kl. 22.00.

Oktober

Søndag 7. kl. 9.30
19. s. e. trin.
Torsdag 11. kl. 17.00
Spaghettigudstjeneste
Søndag 14. kl. 9.30
20. s. e. trin. v. SKH
Søndag 21. kl. 9.30
21. s. e. trin. v. SKH
Tirsdag 23. kl. 13.30
Gudstjeneste på
Hatting Centret
Søndag 28. kl. 19.00
22. s. e. trin.

Grethe Laursen

Møderne er offentlige og afholdes i
konfirmandlokalet i præstegården.

Gunnar Fogh

Tlf: 40 10 11 51
erhardtnielsen@enhatting.dk

Næstformand

ABB - Annette Brounbjerg
Bennedsgaard
KC – Kim Clemmensen
SKH - Sara Klaris Huulgaard
NN - Ny præst i Torsted

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

Kirkeværge

Tlf: 61 67 11 02
amkjb@stofanet.dk

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

Aktivitetsudvalg
Grethe Hummelshøj

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

November

Søndag 4. kl. 9.30
Alle Helgens gudstjeneste.
Kirkekaffe
Søndag 11. kl. 9.30
24. s. e. trin.
Søndag 18. kl. 9.30
25. s. e. trin. v. NN
Torsdag 22. kl. 17.00
Spaghettigudstjeneste
Søndag 25. kl. 9.30
Sidste s. i kirkeåret v. KC
Tirsdag 27. kl. 13.30
Gudstjeneste på
Hatting Centret

Tove Schack-Nielsen

Arne Jacobsen

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

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

Tlf: 28 60 41 86
wlaursen@stofanet.dk

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.

September

Kontaktperson

Tirsdag den 25. september kl. 18.30
Tirsdag den 23. oktober kl. 18.30
Tirsdag den 27. november kl. 18.30

Formand

Gudstjenesteliste

Søndag 2. kl. 9.30
14. s. e. trin.
Søndag 9. kl. 9.30
15. s. e. trin.
Tirsdag 11. kl. 13.30
Gudstjeneste på
Hatting Centret
Søndag 16. kl. 9.30
16. s. e. trin. v. KC
Søndag 23. kl. 9.30
17. s.e. trin. v. KC
Søndag 30. kl. 19.00
18. s.e. trin.

Menighedsrådmøder

Anna Sofie Andersen holder ferie fra
den 13. oktober til og med den 21.
oktober. 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

Lotte Stærmose
Tlf: 30 64 96 86

Organist
Ulla Gade

Tlf: 40 63 05 77
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Ny kirkesanger i Hatting
Pr. 1. juli har vi ansat ny kirkesanger ved Hatting Kirke. Hun hedder Lotte Stærmose, og vi ser frem
til samarbejdet med hende.
Lotte skriver om sig selv:
Jeg hedder Lotte Stærmose og har
altid elsket at synge. Som barn
sang jeg i kirkekor i Ellebæk Kirke
ved Holstebro og senere blev det
til lidt kirkekoncerter i bl.a. Vor
Frue Kirke i Aalborg.
Min passion er at tænde gnisten i mennesker, så de kan tænde
gnisten i andre. Derfor blev jeg i 2015 selvstændig med min
socialøkonomiske virksomhed UPdesign ApS. Her udvikler
jeg mennesker og deres omgivelser, så hverdagen bliver fuld
af mening og glæde. Jeg er uddannet arkitekt, coach og snart
også terapeut. Det giver mig indsigt, nøgler og værktøjer til
al det, der skaber trivsel inden i og omkring os. Mit private
åndehul er vores lille gård ved Bryrup, hvor jeg nyder freden,
naturen og alle vores dyr.
Jeg glæder mig til, sammen med menigheden, at fylde Hatting Kirke med smukke salmer og sange, der rør hjertet og
møder os, der hvor vi er.

VINDUER

- din online vinduesmester

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

Velkommen til den nye sæson
Af: Willy Severin
Vi starter ny sæson mandag den 10.
september 2018 kl. 19.30 - 22.00.
Vi danser hver mandag med undtagelse
af skoleferien uge 42 og 7.
Det er for nybegyndere, øvede, enlige og
par. Alle er meget velkomne
Danseleder: Mie Nielsen
Spillemænd: Med ny forspiller Maja
Kjær Jacobsen med violin, Palle Mikkelsen med harmonika, Henning Pleshardt

med harmonika og Stephan Hansen
med bas.
Kontingent for hele sæsonen er 700 kr.
Eller man kan vælge at betale 35 kr. pr.
aften. Nye dansere må prøve gratis de
første 3 gange.
Så kom op af sofaen og få motion på en
god og sjov måde.
Husk kaffekurven til kaffepausen.

Bestyrelsen
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

Program 2018
- Start mandag den 10. september 2018 kl. 19.30 til 22.00
- Juleafslutning mandag den 10. december med julegløgg & æbleskiver
- Start igen mandag den 7. januar 2019 kl. 19.30 til 22.00
- Sæsonafslutningsfest mandag den 1. april kl. 18.00 til ca. 22.00
- Turisttur og evt. en legestue kommer senere.

En fin og god tur til øen Rügen i Tyskland
Af: Willy Severin
Rügen er Tysklands største ø, som
ligger i Østersøen, nord for Stralsund.
Historisk såvel som naturmæssigt har
øen mange seværdigheder. Bl.a.
Kong Valdemar den Store og Bisp
Absalon, der i 1169 gik i krig mod
venderne for at erobre borgen
Arkona, der samtidig var tempel
for krigs- og frugtbarhedsguden
Svantevit. I perioden 1648 til 1814
var øen besat af svenskerne, indtil
danskerne igen besatte øen – dog
kun indtil 1815, hvor Rügen blev
indlemmet i Preussen.
Vi boede på Rügen Hotel, centralt beliggende i Sassnitz, tæt på
gågaden og havnen. Fra hotellet var der
direkte udsigt til havnen med Europas

længste ydermole. Alle værelser var
pæne og udstyret med bad/toilet, telefon og tv. Desuden var der elevator,
restaurant, bar, indendørs svømmebassin og sauna.

Søndag den 8. juli 2018 kl. 8,00 kørte
vi fra Hatting. Efter opsamling i Løs-

ning og Hedensted kørte vi mod den
dansk/tyske grænse. Vi kørte ind på en
rasteplads før grænsen, hvor vi fik kaffe
og vores medbragte rundstykker. Ca. kl.
13 havde vi frokostpause, hvor vi spiste
vores medbragte mad. Vi kørte
forbi Lübeck og Wismar. Ca. kl.
15.30 havde vi kaffepause. Og
derefter kørte vi forbi Rostock
og Stralsund, videre over den
nye bro, som forbinder Rügen
med fastlandet. Vi var på hotellet ca. kl. 18. Efter indkvarteringen og efter en 3 retters menü,
gik vi ned til havnen, hvor der
var stor havnefest langs hele
havnen. Det sluttede ca. kl. 23
med et stort flot fyrværkeri.
Mandag den 9. juli. Efter at have spist
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Folkedans
vores morgenmad på 9. etage, kørte vi
ned på havnen, hvor vi kl.10 skulle ud
på en 2-timers sejltur langs kysten. Vi
skulle bl.a. kunne se de store kridtklinter.

spillemænd var også flittige til at spille
til sange i bussen. Tusinde tak.
Onsdag den 11. juli, kørte vi en tur
til den sydlige del af Rügen. Først ad
den lange smalle landtange ”Schmale
Heide” forbi den næsten 5 km lange
bygning fra 30’erne, som blev bygget til

Torsdag den 12. juli, besøgte vi Stralsund, der er en af de vigtigste byer i
Nordtyskland, ikke mindst på grund af
sin havn. Tidligere var byen en magtfuld
Hansestad, da det var ”porten” mod øst.
Byen er i dag totalfredet, og vi så den
gamle bydel, bymuren, den fantastiske
flotte rådhusplads, hvor mange af bygningerne stammer fra Middelalderen og er noget af det
bedst bevarede i Tyskland.
En guide viste os rundt i den
gamle bydel. Hun var af tysk
afstamning og havde tillært
sig norsk og svensk.

Tirsdag den 10. juli, kørte vi en
rundtur på den nordlige del af øen. Vi
statede med at køre igennem
Nationalparken Jasmund
til kridtklinterne Köningsstuhl med flot udsigt ud
over Østersøen. Vi fortsatte
igennem byen Glowe, hvor
der antageligt har ligget
et forsvarsværk, bygget af
danerne ledet af Kong Erik
Fredag den 13. juli. Efter
Emune i 1136. Derefter kørte
morgenmaden kl. 8.30 tog vi
vi over den smalle landtange
afsked med vort hotel samt
Schwaabe til den nordligste
Rügen. På hjemturen kørte
del af Rügen, som hedder
vi samme rute, som på udKap Arkona – også kaldet
Vi var i år 51 deltagere på turen og vores gode chauffør Henning Wulff rejsen, med en lille afstikker
Tysklands ”Nordkap”, hvor og hans kone.
til byen Wismar. Byen er bygget
resterne af vendernes borganop om det store torv på 10.000
læg Arkona ligger. Turen gik derefter til
ferieboliger. Dette gigantiske byggeri, en m2. På vejen hjem gjorde vi holdt ved
Altenkirchen, hvor den middelalderlige slags ”ferie fabrik”, var et af Hitlers store Düborg, hvor vi alle fik en dansk hakdanske landsbykirke Pfarrkirche, bygget projekter, der gjorde det muligt for det
kebøf med tilbehør. Vi var i Hatting igen
af bisp Absalon i omkring 1200, ligger
arbejdende folk at komme på ferie. Vi
ca. kl. 20.30.
– Roskilde stift indgik i 1991 et samarforsatte til Putbus, hvor greverne af Rübejde om renovering af kirken. På turen
gen boede. Vi så den cirkelrunde plads
En stor tak til jer alle der var med på
tilbage til hotellet, kørte vi over Weik og
omgivet af paladser. Vi var også ude at
turen, og tusinde tak til vores dygtige
sejlede over et lille sund ved Wittower.
køre med det gamle damplokomotiv
spillemænd og Henning Wulff, som
Efter aftensmaden på hotellet, spil”Rasende Roland” til Göhren. En god
igen i år har givet os en god tur med
lede vores 3 spillemænd, Palle, Stephan
og fin oplevelse. På tilbageturen så vi de mange gode oplevelser.
og Visbye op til dans og til sange. Det
store ferieområder ved Gôhren og Sellin.
var en rigtig god og hyggelig aften. De 3

Tirsdag aften blev der budt op til dans ved vores tre spillemænd, Palle, Stephan og Visbye
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Nyt fra spejderne
Af: Anja Ipsen

KFUM-Spejderne
Find Spejderne på facebook! Gruppen
hedder ’’KFUM Spejderne i Hatting NY’’

Mødetider skoleåret 2018/19
Alle møder holdes
i Spejderbyen
Overholm 13, Hatting
Bævere, 0.-1. klasse:
Torsdage kl. 17.00-18.30
Jette, Torben + hjælpere
Ulve, 2.-3. klasse:
Tirsdage kl. 17.30-19.00
Lisbeth, Randi, Merethe og Kirsthine
Junior, 4.-5. klasse
Onsdage kl. 18.30-20.00
Anja, Michael, Dorthe
Trop, 6.-7. klasse:
Onsdage kl. 18.30-20.00
Anja, Michael, Simon
Vi følger skoleåret, så hvis skolen holder
ferie, er der heller ikke spejder.
Hattinggruppens mail
hattinggruppe@yahoo.dk

MUS-løb
Igen i år deltog Hatting Gruppe i Sct.
Georg Gildernes MUS-løb, som denne
gang blev afholdt den 5. maj i Bjerge
Skov, hvor en masse spejdere fra både
KFUM, DDS og De Grønne Pigespejdere
deltog. Løbet var var hensat til Middelalderen, og spejderne i dagens anledning
riddere med medbragte skjolde, så det
var klar til kamp. Det var en super dejlig
dag, hvor vores spejdere klarede sig rigtig flot, nød naturen, og fik mange roser
med på vejen fra folkene på posterne for
at være søde og høflige. – Til spejdernes
store begejstring; ”Så kan det være vi
får flere point!!  ” De fik mange point,
men måtte se sig slået af en kæmpe
flok fra Erik Menved Gruppe. I denne
konkurrence er det nemlig i en fordel
at være mange afsted. Juniorerne fik en
flot 2. plads, og bæverne gik sejrige hjem
med de små spejderes trofæ Stofmusen.
Bævere og ulve har været i Vimmerby!
Som afslutning på spejderåret var bævere og ulve på sommerlejr på Houens
Odde Spejdercenter i Kristi Himmelfarts
ferien. For de fleste af børnene var det
første gang de var på lejr. – Og ikke bare
en lejr, men en stor lejr sammen med 500
andre spejdere. Det var en stor oplevelse
at skulle klare sig selv, sove i telt og
finde rundt.
Lejren foregik i Astrid Lindgrens univers, hvor Vimmerby dannede rammen.
Allerede den første dag var der Markedsdag, hvor spejderne mødte både
Emil fra Lønneberg, Pippi Langstrømpe,
Karlson på taget og mange andre. Lejren
bød også på forskellige aktivitetsblokke
hvor man skulle lave aktiviteter inspireret af de forskellige universer. Hjemvendt fra lejren lød en hilsen på vores
facebookgruppe fra en af bæverne: “Verdens bedste lejr, ja altså godt nok har jeg
ikke været på andre, men fantastisk var
den.”

I Vimmerby mødte vi bomstærke Pippi

En del af noget større
Efter Spejdernes Lejr sidste år, blev
det besluttet at bygge videre på det
gode samarbejde, de horsensianske
grupper imellem, og danne en fælles
forening. Denne blev dannet på et fælles spejderevent sidste weekend i maj,
på Sømosegård ved Brædstrup. Hatting
Gruppe er nu også en del af ”Spejderne
i Horsens” sammen med mange andre
grupper fra DDS, De Grønne Pigespejdere og KFUM. Det ændrer hverken
på hvordan vores gruppe kører i det
daglige eller farven på uniformerne,
men giver et ekstra netværk, og måske
større indflydelse rent kommunalt. Vi
glæder os til det videre samarbejde.
Indtil videre er det aftalt at der et årligt
spejderevent; næste gang i maj 2019. I
år foregik spejdereventet i vikingetiden,
hvor spejderne prøvede kræfter med alt
fra sværdkamp, bueskydning, sejllads,
trællehandel, hårfletning, smagning af
vikingemad til tatoveringer og styrkeprøver.
Midsommerfest
Årets sommerafslutning var en
kæmpe succes. Det var dejligt at se så
mange! Vi takker mange gange for opbakningen og en hyggelig aften, der bød
på et lille spejderløb for de yngste, mens
de voksne grillede maden. Med over 150
mennesker, kan det være vi skal skaffe
os en grill mere næste år.
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Gymnastik

Program for den kommende gymnastiksæson
Sæson 2018 / 2019 ‐ gymnastikprogram
DAG

TID

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

HOLD

INSTRUKTØR

Hjælpeinstruktører

antal STED

kl. 16.30 ‐ 17.15

Forældre / Barn

Sara Kjærgaard

Gymnastiksal
20
Hatting Skole

kl. 17.30 ‐ 18.30

Puslinge 3 ‐ 4 år

Mette Kjersgaard & Michelle Therkelsen Katrine, Dennis

30

Gymnastiksal
Hatting Skole

kl. 18.45 ‐ 19.45

Puls, styrke & step

Hanne Frederiksen

30

Gymnastiksal
Hatting Skole

kl. 16.15 ‐ 17.15

Børnegymnastik 5‐6 år

Louise Maigaard

30

Gymnastiksal
Hatting Skole

kl. 20.00 ‐ 22.00

Mande Hørm

Lasse Petersen & John Brogaard

kl. 16.30 ‐17.45

Spring Piger 2. ‐ 4. kl.

Susanne Bendix & Niklas Hald

Jannie & Johan

kl. 18.00 ‐ 19.15

Mixhold ‐ dreng/pige 2. 4. kl. Susanne Bendix & Niklas Hald

Johan & Sarah

kl. 17.30 ‐18.30

Springlopper 0. ‐ 2. kl.

Rikke & Kenneth Mikkelsen

kl. 17.30 ‐ 19.15

JuniorSpring 5‐9 kl.

Anders Sloth & Niklas Hald

kl. 18.45 ‐ 19.45

Yoga

Pernille Hoejgaard

Sarah, Sofie & Simone

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

www.amalielund.dk

Mandag

Tirsdag

50

Katrine & Michelle
Lasse

Hatting Hallen
Gymnastiksal
25
Hatting Skole
20

Gymnastiksal
Hatting Skole

28

Gymnastiksal
Hatting Skole

35
20

Hatting Hallen
Gymnastiksal
Hatting Skole

Tilmeldingen er åben fra den 18. august kl. 10.00
Sæson 2018/19 starter mandag i uge 36.

Hatting VVS aPS

DAG

Hjælp til de
administrative
opgaver i små
og mellemstore
virksomheder
BS Bogføring
Filips Alle 5· 8700 Horsens· www.bsbog.dk
Britt Sønderby Hansen · Tlf. 2231 9955· britt@bsbog.dk

Onsdag

Torsdag
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Hatting IF

Nyt fra badmintonafdelingen
Af: Brian Juel Jørgensen

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

Mvh. Bestyrelsen i badmintonafdelingen

Træningstider for håndbold
Hold

Årgang

Træning

Trænere

Opstart

U6 Mix

2012-2013

Tirsdag 16:00 - 17:00

Uge 36

U8 Mix

2010-2011

Tirsdag 17:00 - 18:00

Didde Pedersen
Allan Lang Kristoffersen
René Petersen
Jeppe Fynbo

U10 Piger

2008-2009

Tirsdag 18:00 - 19:30

Mai Britt Søndergård
Jens Anthon Bach

Uge 33

Henrik Nygaard
Charlotte Kristensen

Uge 33

Bjarne Skjøtt Sørensen
Peter Andreasen

Uge 36

Onsdag 17:45 - 19:15

Gymnastik

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

U12 Piger

2006-2007

Tirsdag 18:30 - 20:00
Torsdag 16:15 - 17:45

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

SÆSONSTART FOR UNGDOMSSPILLERE 20. AUGUST
Vi glæder os til at tage hul på en ny badmintonsæson. Ungdomsspillerne starter mandag
den 20. august kl. 16 og der trænes hver mandag fra 16 - 18. Trænerne bliver i år André Maj
Rasmussen og Gitte Maj. Du kan tilmelde dig
ungdomsbadminton på vores hjemmeside på:
www.hattingif.dk/Tilmelding
Hold også øje med hjemmesiden og Hatting
IF’s facebook-side med nyheder fra badmintonafdelingen.
Har du spørgsmål om ungdomsbadminton,
er du meget velkommen til at kontakte Henning Rasmussen på tlf. 20 44 53 79

UDLEJNING AF BANER TIL MOTIONSBADMINTON
Udlejningen af baner for sæsonen 2018/2019
finder sted i klubhuset søndag den 26. august
kl. 9.00. Tildelingen af baner sker ved personligt fremmøde og efter først-til-mølle.
Der kan betales kontant eller med mobilepay
Medbring gerne liste med informationer, om
hvem der spiller på banen (navn, mailadresse,
tlf.nr.).
Vi ser frem til at se både nuværende og nye
medlemmer. Ved at følge dette link kan du se
ledige banetider og prisen for banelejen:http://
www.hattingif.dk/Ledige-banetider

Cykling

Håndbold/
badminton
fitness M/K

Onsdag 20:15 - 22:00

*NB ! Justeringer til træningstiderne kan forekomme

Uge 36

Moderne
kursusfaciliteter
i naturskønne
omgivelser

Bygholm
Landbrugsskole & Kursuscenter
Tlf. 75621799

bygholm.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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Hatting Sogn Lokalhistore

Nyt tilbud om bevægelse for
babyer og deres forældre
Af: Marie Vogn Lorentzen

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.
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se og glæde videre til andre. Derfor tog
jeg springet og startede mit lille firma.
Jeg håber, vi kan få en masse spændende tilbud her i vores lille by, så vi
holder liv i vores lokalmiljø.
For information om holdstart og pris
se Facebooksiden: Stimulastik ved Marie Lorentzen.

Stimula...hvad? Det spørgsmål får jeg
ofte. Stimulastik er et ergoterapeutisk
koncept, som handler om stimulation
og gymnastik for spædbørn (0-12 måneder), hvor børn, forældre og bevægelsesglæde er i fokus.
Man kan starte, så snart både baby
og mor/far er klar og har mod på at
blive udfordret.
Til stimulastik leger man med
sit barn, og man lærer måder at
bruge legene på i hverdagen. Det
er forskellige øvelser med fokus på
stimulering af de 3 basale sanser:
balancesansen, muskel-ledsansen og
berøringssansen.
Som noget nyt i Hatting kan man
nu gå til stimulastik
med sin baby i forsamlingshuset. Til
stimulastik er det
et lille intimt hold,
hvor der er plads
til forskelligheder
og grænser for den
enkelte - samtidig
VI tIlbyder
med glæden ved
at deltage sammen
• Kloakarbejde (aut. kloakmester)
med andre mødre/
• Landbrugsarbejde
fædre.
• Lastbilkørsel / Gylletransport
Stimulastik fan• Slamsugning og -spuling
gede min interesse,
Ring på telefon 75 65 30 32
da jeg gik til det
med min datter for
NIELS BIE's
6 år siden. Jeg opMASKINSTATION
levede glæden ved
at turde lege aktive
Østerhåbsvej 80 · Hatting · 8700 Horsens
og lidt vildere lege
med hende, hvor
jeg stadig følte mig
helt tryg. Siden har
det været en drøm
for mig selv at blive
instruktør, for også
at give den oplevel-

El-installation og teknik
til både private og erhverv

6.30
Service

Installation

VI KAN TILBYDE:

Automatik

Grøn energi

Privat

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

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

Hatting Centret

Har du lyst til at Er du ny på Hatting Centret?
være frivillig?
På Hatting Centret sørger de ca. 50
frivillige for, at huset fungerer og at der
er en hverdag fuld af liv, aktivitet og
spændende oplevelser.
De frivillige har mange forskellige
arbejdsopgaver – det kan være vejleder for et hold – fx til gymnastik eller
læsegruppen, praktisk hjælp fx vande
blomster, dækkeborde eller hjælp til
arrangementer.
Måske kunne det også være noget
for dig? Det kan være du har en interesse, som du gerne vil dele med andre
eller at du fx gerne vil hjælpe til med
at stille borde op, når vi har bankospil.
Mulighederne er mange. Hvis det
kunne være noget for dig er du mere
end velkommen til at henvende dig til
aktivitetsmedarbejderen.

Hatting Centret er et åbent aktivitetscenter. Det betyder, at Centrets
aktiviteter og arrangementer er for
ALLE, der er fyldt 60 år eller som er
førtidspensionist. Som aktivitetsmedarbejdere støder vi ofte på mange
fordomme om centrene: ”Er det ikke
kun for de gamle?” ”Er det ikke kun
for dem, der bor på centrene?” osv. Vi
må sige, at det er det bestemt ikke! Vi
har indtryk af, at disse forestillinger
kan afholde nogen fra at komme på
stederne, hvilket er en skam, da der
her er rig mulighed for at blive beriget
af at deltage i fællesskab, aktiviteter
og arrangementer. At være et åbent
center betyder, at alle i aldersgruppen
kan komme – også folk, der bor i den
anden ende af byen – og både dem
på 62 og dem på 95 – når blot man er
selvhjulpen.

Vi ved samtidig også, at det kan være
svært at træde ind et nyt sted, hvor man
måske ikke kender nogen – eller helt
ved, hvad man skal. Vi vil derfor meget
gerne aftale et tidspunkt med dig, hvor
du kan komme og høre nærmere og se
stedet og hvor vi eventuelt kan aftale,
hvornår du kommer første gang og
hvem, der vil tage imod dig her. Du er
meget velkommen til at kontakte aktivitetsmedarbejderen, så finder vi en tid
(tlf. 24959033 eller agb@horsens.dk)
Det kan også være, at du synes, at
Hatting Centret mangler lige netop den
aktivitet, du synes er allermest spændende. Vi er altid åbne for input og ideer, så tag endelig fat i en af de frivillige
eller aktivitetsmedarbejderen og fortæl
om den – og om hvordan vi eventuelt
kan samarbejde om at få omsat idé til
praksis.
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Vekommen til nye aktiviteter på Hatting Centret
BLOMSTERBINDING
Kom og bind en smuk buket eller lav en
farverig dekoration. Til efteråret har du
mulighed for at komme til blomsterbinding på Hatting Centret. To vejledere
vil hjælpe og
inspirere dig –
ligesom du kan
prøve dine egne
ideer af og også
inspirere andre.
Konceptet er,
at man selv
medbringer
blomster, materialer og værktøj. Blomsterbinding finder sted to gange i løbet
af efteråret: Onsdag d. 10/10 (efterår/
løvfald) og onsdag d. 12/12 (juledekorationer) – begge gange i Centrets Café kl.
10. Det er gratis at deltage.

BOWLING
Har du lyst til at prøve kræfter med
bowling og få en god oplevelse i selskab
med andre – så har du her muligheden.
Fire fredage i efteråret arrangerer Hatting Centret
fællesbowling.
Tilmelding er
senest dagen
før ved kontakt
til aktivitetsmedarbejderen på 24959033 eller agb@
horsens.dk. Derefter møder du op ved
Bowl´n fun kl. 12.45, hvorefter holdene
fordeles. Deltagerne deler udgiften til
banen imellem sig – prisen vil således
svinge lidt efter antal deltagere. Skolejen
er på 15 kr. Du har mulighed for at deltage i bowling på følgende datoer: 31/8,
28/9, 26/10, 23/11.

MALEGRUPPE
Nu har du mulighed for at udfolde dine
kreative evner på vores nystartede malehold. Hver anden fredag bliver vores aktivitetsrum lavet om til ”maleværksted”,
hvor du kan lege med farver og motiver.
Der kræves ikke
nogen
særlige
forudsætninger for at
være med – blot lysten til at male. Man
medbringer selv alle materialer og der er
mulighed for at få vejledning og inspiration fra vores frivillige vejleder. Det er
gratis at deltage. Første gang er 24/8 – og
man møder bare op.

Hatting Centrets kommende arrangementer
August

Onsdag den 29 kl. 14.00 - 16.00
Åbent Hus og fernisering af ny udstilling.

September

Søndag den 9 kl. 9.00 - 13.30
Cafeen har søndagsåbent
Tirsdag den 11. kl. 13.30
Gudstjeneste med efterfølgende kirkekaffe
Tirsdag den 11. kl. 19.00
Banko. Sponsor: Hatting Bilcenter
Tirsdag den 25. kl. 14.00
Modeopvisning ved Smartex.
Pris: 50 kr. Tilmelding senest 18/9
Onsdag den 26. kl. 12.00
Temadag med Lotte Heise under
overskriften: ”Der kommer stadig flere
rynker”. Menu: Tærter med salat, kaffe og

småkager. Pris: 120 kr. Billetsalg v/Ellen eller
Anne Grete i uge 36-38, senest d. 19/9
Søndag den 30. kl. 9.00-13.30
Cafeen har søndagsåbent

Tirsdag den 23. kl. 13.30
Gudstjeneste med efterfølgende kirkekaffe
Tirsdag den 23. kl. 13.30
Fernisering af ny udstilling ved Hanne Görlitz

Oktober

November

Onsdag den 3. kl. 11.30-13.00
Vaccinationsdag. Kom og bliv vaccineret
mod influenza helt gratis
Tirsdag den 9. kl. 19.00
Banko. Sponsor: Riishøj Ejendomscenter
Onsdag den 10. kl. 13.00-14.00
Bjørn og Bjørn – salg af punge og tasker
Torsdag den 11. kl. 12.00
Løvfaldsfest med musikalsk
underholdning ved Egon og Birgitte.
Pris: 180 Kr. Tilmelding senest 4/10
Søndag den 21. kl. 9.00-13.30
Cafeen har søndagsåbent

Søndag den 11. kl. 9.00 - 13.00
Cafeen har søndagsåbent
Tirsdag den 13. kl. 19.00
Banko. Sponsor: Teknik og El ApS
Onsdag den 21. kl. 10.00-13.30
Jysk Tøjsalg
Lørdag den 24. kl. 10.00-14.00
Julemarked. Spændende boder, lækker
mad og tombola. Cafeén sælger
julekål med medister, æbleskiver,
ris á la mande, gløgg, kaffe m.v.
Tirsdag den 27. kl. 13.30
Gudstjeneste med efterfølgende kirkekaffe

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. (opstart 27/8)
Kl. 10.30 - 11.30
Gymnastik i Caféen
Kl. 12.45 - 13.45
En tur på løbebåndet i centrets motionsrum
Kl. 13.00 - 15.00
Billard
Kl. 13.00
Keramik (opstart 3/9)
Kl. 18.30
Syning og hygge (opstart 3/9)

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

dine spørgsmål om IT (opstart 5/9)
Kl. 09.00 - 12.00
Træværkstedet er åbent
Kl. 9.30 - 11.30
Strik til nødhjælp: strik af trøjer,
huer, hjemmesko m.m., den
anden onsdag i hver måned
Kl. 10.00 - 12.00
Kreativt værksted - Håndarbejde. Der er
mulighed for at købe diverse materialer
Kl. 10.00 - 12.00
Blomsterbinding (10/10 og 12/12)
Kl. 10.00 - 14.00
Kreativt værksted - Håndarbejde. Der er
mulighed for at købe diverse materialer
Kl. 12.00 - 14.00
Billedbehandling (opstart 5/9)
Kl. 13.00 - 15.00
Kortspillet Skip-bo i cafeen
Kl. 13.30 - 15.00
Petanque (sidste gang 10/10)
Billard/dart i vinterhalvåret.
Kl. 15.00 - 17.00
Petanque

Kl. 09.00 - 11.00
Datacafe - åben og gratis vejledning ved

Hver torsdag

Kl. 09.00 - 12.00
Træværkstedet er åbent
Kl. 9.30 - 11.30
Strik til nødhjælp: strik af trøjer, huer,
hjemmesko m.m., den sidste torsdag
i hver måned. (opstart 30/9)
Kl 10.00 - 11.00
En tur på løbebåndet i centrets motionsrum
Kl. 10.15 - 11.30
Litteraturgruppe (opstart 23/8)
Kl. 13.00 - 15.00
Slægtsforskning på nettet (opstart 6/9)
Kl. 13.30 - 15.30
Krolf (sidste gang 11/10)
Kl. 13.30 - 15.30
Kortspillet Whist (opstart 18/10)
Kl. 19.00
Skak, kun i ulige uger (opstart 30/8)

Hver fredag

Kl. 09.30 - 11.30
Malegruppe, kun i lige uger. (opstart 24/8)
Kl. 12.45 - 14.00
Bowling ( 31/8, 28/9, 26/10, 23/11)

Med forbehold for fejl og rettelser
Ovenstående er Hattingcentrets
faste aktiviteter fra august til dcember 2018

Sommerhygge på Hatting Centret
Af: Anne Grete Bøndergaard
Juli måned er for mange lig med ferie
sammen med familie,
børn og børnebørn.
Campingvognen skal
luftes – eller det er tid
til en tur i sommerhuset. Der skal spises is,
grilles og hygges i fællesskab med andre.
For andre kan juli måned føles lang, netop fordi det er ferie,
aktiviteterne man plejer at deltage i er
på stand by og netværket kan være

spinkelt og der er derfor måske ikke så
mange at opleve sommeren sammen
med.
På Hatting Centret har vi i
år haft mulighed for at lave
en række arrangementer i
løbet af juli måned netop
for de, der kan opleve sommeren som lang – og føle
sig ensomme – eller de, der
måske ikke har så mange
ferieplaner men stadig lyst
til at være sammen med andre. Arrangementerne har haft samvær og
hygge som fokus. Der er blevet bagt

duftende vafler, sunget fællessange,
spist vaffelis, spillet spil, fortalt sjove
og spændende historier fra deltagernes liv, og så har der været mulighed
for at sætte sig til et indbydende sommerkaffebord med flere slags kager og
boller. Brugerne af huset har taget fint
imod tilbuddet, som har fundet sted
én gang om ugen i juli måned. Der har
desuden været mulighed for i samlet
flok at tage til sommerfest på det åbne
center på Kildebakken – for der i selskab med mange andre at nyde en god
middag og underholdning.
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Kommende arrangementer
ÅBENT HUS 29. AUGUST
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.
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 aktivitetsmedarbejderen. Vi vil
med glæde vise huset frem og svare på
spørgsmål.
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.
MODESHOW
Tirsdag d. 25/9 kl. 14.00 inviterer Hatting
Centret til spændende modeopvisning.
Firmaet Smartex medbringer efterårets
nyheder, som Centrets egne ”modeller”
viser frem. Undervejs serveres der sandwiches, kaffe og småkager.
Der er naturligvis mulighed for at gøre
en god handel og blive inspireret. Kom
og vær med til en hyggelig dag i godt
selskab. Prisen er 50 kr.
TEMADAG MED LOTTE HEISE
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
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. Billetsalg i uge 36-38.

me lidt ud og møde andre i festligt lag.
Løvfaldsfesten d. 11/10 kl. 12 er ingen
undtagelse. Her pynter vi bordene op
med smukke efterårsfarver og køkkenet
serverer en rigtig lækker efterårsmenu
bestående af svinekam stegt som vildt
med tilbehør, romfromage med kirsebærsauce og kaffe og småkager og
vi synger nogle af efterårets smukke
sange. Musik og underholdning skal
der til – og det sørger Egon og Birgitte
for i år. Prisen er 180 kr og der er seneste
tilmelding d. 4/10. Hjertelig velkommen
til Løvfaldsfest.
JULEMARKED
Traditionen tro afholder Hatting Centret
det årlige julemarked sidste lørdag i
november: 24/11 kl. 10.00-14.00.

VACCINATIONSDAG
Onsdag d. 3/10 er der mulighed for at
blive vaccineret mod influenza helt gratis i tidsrummet 11.30-13.00. Der kræves
ingen tilmelding – man møder bare op.
Aktiviteten er vært ved en kop kaffe og
der er mulighed for at få en rundvisning
i huset og høre om stedets mange aktiviteter.
LØVFALDSFEST
På Hatting Centret elsker vi fester og
traditioner, hvor fokus er på hyggeligt
samvær, dejlig mad og god stemning.
Festerne er en god anledning til at kom-

Vi byder igen velkommen til
en hyggelig Løvfaldsfest

Med de hyggelige boder og lækre
juledelikatesser er der garanti for
at komme i julestemning
Huset vil summe af liv og julestemning
– og der vil dufte af julens lækkerier fra
køkkenet.
På markedet har du mulighed for at:
- Handle i mange forskellige boder med
dekorationer, smykker, julepynt m.v.
- Prøve lykken i vores spændende tombola og hjertetræ
- Hygge i caféen, hvor der sælges julekål med medister, æbleskiver, ris á la
mande, gløgg m.v.
Alle er meget velkomne til at besøge
julemarkedet.
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Strik til nødhjælp

Smukke lysestager

På Hatting Centret har vi en flok dygtige kvinder, der to gange om måneden mødes for at strikke til et godt formål. Alt, der
strikkes sendes til syriske flygtningebørn i Bulgarien og andre
trængende i Østeuropa.
I år har de flittige kvinder
produceret
intet mindre
end 137 ting –
herunder bl.a.
10 tæpper, 37
bluser og 10
legesager. De
fine ting er netop blevet afleveret sammen med 1600 kr. som
er penge fra salg af strikkede varer. Vi vil gerne sige mange
tak til jer, der har doneret garn – vi modtager stadig gerne
garn og garnrester.
Har du lyst til at være med til at strikke og på den måde kombinere det at strikke med at gøre en forskel så mød op, når vi
starter op efter sommerferien. Første gang er 30/8.

Nu er det blevet en endnu smukkere oplevelse at komme
til gudstjeneste på Hatting Centret. Èn af vores brugere fra
træværkstedet har nemlig drejet to utrolig smukke lysestager,
som står på ”altret” når vi har gudstjeneste her i huset. Samtidig har han også lavet et fint udsmykket kors og en vase, så
vi nu har et komplet sæt,
der kun bruges til disse
lejligheder. Gudstjenesterne
på Centret er en månedlig
tilbagevendende begivenhed, som mange har stor
glæde af. Der er både prædiken og salmesang som til
enhver anden Gudstjeneste
og efterfølgende er der altid
hyggeligt samvær til ”kirkekaffe”. Gudstjenesterne
er for alle – så enhver er
velkommen.

Kom på Datastuen
Af: Hans Johansen
Datastuen på Hattingcentret starter efterårssæsonen i uge 36.
Billedbehandling, onsdage 12 – 14
Slægtsforskning, torsdage 13 – 15
Der vil hver onsdag 09 – 11 være åbent hus i Datastuen, hvor
alle er velkomne med både små og større opgaver. Ønskes
yderligere oplysninger så henvend dig til Hans Johansen, tlf.
20290231 eller på mail ingaoghansoensvej@gmail.com

Kirkebakken 47, Hatting
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Midsommerfest med bål og blæst
Af: Anne Grete Bøndergaard
Torsdag d. 21/6 afholdt vi midsommerfest på Hatting Centret
– en fest med mange
tilbagevendende og
festlige traditioner. Vejret var typisk for den
danske midsommer
og Sankt Hans – byger
og sol – og en god omgang blæst. På grund
af tørken og et muligt
afbrændingsforbud,
holdt vi nøje øje med
pressemeddelelser fra
beredskabsstyrrelsen
og vejrudsigter lige
til allersidste sekund.
Da vinden lagde sig
en smule og samtidig
var fra den ”rigtige”
retning endte vi med at
få tændt bålet og sendt
den fine heks afsted
– alt forløb uden problemer med hjælp fra
nogle af husets erfarne frivillige, der har
god forstand på den slags.
Flot fremmøde og madsalg
Bange anelser om et lavt fremmøde
p.g.a. vejr og vind blev gjort til skamme,
da op i mod 100 personer mødte op og
var med til at gøre aftenen festlig. De
frivillige havde travlt med salg af pølser
og drikkevarer – der blev sågar udsolgt
af pølser ud på aftenen. Mange prøvede
lykken i tombolaen og fik sig en eller
flere præmier med hjem. Hovedgevinsten var en lækker kurv fra Brugsen,
som først fandt sin ejer helt til sidst – så
det gav lidt ekstra spænding. Båltalen
stod Borgmester Peter Sørensen for. Den
blev dog holdt indendøre, da vi fik en
ordentlig byge bedst som borgmesteren
ankom. Peter Sørensen holdt en fin tale,

hvor han spontant startede på sangen:
Kald det kærlighed og snart fik hele
salen til at synge med. Han kunne ikke

af aftenen – først ved at spille udendørs
og senere til fællessang i caféen efter
kaffen. Her var der mulighed for at fore-

selv forklare, hvorfor han lige fik den
slå en sang – og det blev til mange gode
ide – men måske det var fordi, han blev
sange fra ”Giro 413” genren – bl.a. ”Så
mødt af så mange rare og imødekomlænge jeg lever” og ”Skuld gammel venmende mennesker her i Hatting – det
skab”. Ved 22-tiden rundede vi dagen
gætter vi på! I talen kom han bl.a. ind
af – og kunne se tilbage på et vellykket,
på, hvor vigtigt det er med fællesskab
velbesøgt og hyggeligt arrangement.
og mellemmenneskeligt samvær
– det at mødes,
lave noget sammen, få en snak og
komme hinanden
ved. Alt det, vi i det
daglige arbejder på
DAGLIG RENGØRING
FLYTTERENGØRING
at skabe rammerne
HOVEDRENGØRING
GAVEKORT UDSTEDES
for på Hatting Centret. John og Rigmor – ledsaget af to
v. Ruth Christensen
sangere sørgede for
Smedebakken 6, Hatting • 8700 Horsens
den musikalske del
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Rasmus Bissenbakker Kærsgaard
har fået Årets Skulderklap 2018
Af: Mette Kærsgaard

Bestyrelsen
Formand
Rasmus Bissenbakker Kærsgaard
51542313
bissenb@kker.dk
Næstformand
Flemming Løgstrup Andersen
27913921
flemmingloegstrup@gmail.com
Kasserer
Sara Kjærgaard
20831573
sakj.dgi@gmail.com
Sekretær
Mathilde Arvedsen
25856527
mathilde@arvedsen.net
Medlem
Anne-Mette Würtz
61382181
amhwurtz@gmail.com

HattingBladet

”Årets Skulderklap” gives til personer, der ikke er i rampelyset til daglig.
Nogle af de lidt mere anonyme ildsjæle,
som i mere eller
mindre ubemærkethed binder det
hele sammen.
Og dem er der
mange af i Midtog Nordjylland.
458 indstillede
kandidater viser
tydeligt, at der er
mange, som fortjener anerkendelse for deres
indsats.”
Sådan skriver
Energiselskabet
Eniig i en artikel
på deres hjemmeside.
For at komme i betragtning til ”Årets

Skulderklap” skal man indstilles, af
nogle som har bemærket, at her er der
en person, som gerne tager en ekstra
tørn for fællesskabets skyld. Rasmus var
blevet indstillet af 12 forskellige Hatting Borgere, og blev
udvalgt som en af
de 5 til at modtage et
skulderklap, for sin
frivillige indsats bl.a. I
forbindelse med etablering at Hattings nye
legeplads, men også
fået sit arbejde i Børnehavens bestyrelse og
aktivitetsudvalg.
D. 25 juni skulle
Rasmus have at vide,
at han havde vundet.
Det var derfor lykkedes
bestyrelsen i den nye
Hatting Parkens venner
forening at lokke ham
ned hvor legepladsen skal bygges, med
påskud om et leverandørmøde. Imens
mødtes hans familie og flere af de
Hatting borgere, der havde indstillet ham til prisen ved Brugsen,
inden turen gik hen for at overraske ham. Rasmus anede ikke
uråd, og blev meget overrasket,
da de to repræsentanter fra Eniig
kunne fortælle at han var modtager af Årets Skulderklap.
Foruden æren, modtog Rasmus 10.000 kr til sig selv, samt
5.000 kr. Til Hatting Parkens Venners nye forening.
Nogle uger senere blev Rasmus igen hyldet hos Eniig i Silkeborg sammen med de 4 andre
modtagere af Årets Skulderklap
2018.
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Hatting Parkens Venner

Massiv lokal opbakning til byens
kommende fælles legeplads
Af: Mathilde Gjødsbøl Arvedsen
HattingParkens Venner, der arbejder
på at etablere den kommende fælles
legeplads i Hatting, oplever massiv lokal
opbakning – ikke mindst fra de lokale
erhvervsdrivende, der har støttet projektet økonomisk. Så nu kan foreningen
igangsætte første etape af legepladsen.
Rekruttering af støtter
Som tidligere beskrevet har HattingParkens Venner modtaget økonomisk
støtte fra Horsens Kommune – under
forudsætning af, at foreningen selv
kunne skaffe yderligere 25% økonomisk
opbakning udefra.
Derfor har foreningens aktive arbejdet hårdt hen over sommeren på at
hverve medlemmer – blandt andet her
ved SuperBrugsen inden hedebølgen for
alvor fik fat.

I skrivende stund (29. juli) har foreningen 83 betalende medlemmer.
Prisen for et års medlemskab er kun
50,- kr. eller det samme som 2 Magnum
Is – eller 4 timers parkering. Og selv om
især isen kan være fristende, så holder et

Støtteplakaten blev luftet nede ved SuperBrugsen
medlemskab længere – nemlig året ud!
Opbakning fra lokale virksomheder
Det er lykkedes foreningen at få støtte
fra en række lokale erhvervsvirksomheder og en
grundejerforening.
Opbakningen viser at
sammenholdet i Hatting
er stærkt,
og ønsket
om at skabe
det nye
fælles samlingspunkt
findes bredt
i lokalområdet. Med
den økonomiske støtte er foreningens
mål for 1. etape af legepladsen nået.
”Det er utroligt med den opbakning –
uden den lokale støtte ville drømmen
ikke blive til virkelighed” udtaler Rasmus Bissenbakker Kærsgaard.

Fonde støtter med bæredygtige udvidelser.
Foreningen har haft succes med ansøgninger til en række virksomheder og
fonde. Legepladsen i Hatting Parken
kommer ikke til at henligge i mørke,
da foreningen har sikre soldrevet LEDbelysning af hele området. Anstrengelserne med at søge fonde har båret
frugt, således er der opnået tilsagn fra
flere fonde. Et andet resultat er to topmoderne motionsmaskiner – og her vil
de kommende anstrengelser på motionsmaskinerne kunne aflæses direkte
på mobilen – idet maskinerne muliggør
opladning af mobiltelefoner under træningen.
De videre planer
Bestyrelsen har før sommerferien
mødtes med repræsentanter for flere
leverandører af udstyr til legepladsen.
Nu vælges snart leverandør til 1. etape.
Herefter starter planlægningen af opsætningen – og her bliver igen brug for
opbakning fra fællesskabet i Hatting.
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