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

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

Dit hold i ryggen
75 65 33 99

IndustriService

Hotline · Partner · Agentur

Øget efterspørgsel på vores IndustriService

VP IndustriService
- dit hold i ryggen!

Værktøjs- og Maskinfabrik a/s

VAGN PEDERSEN

IndustriService
75 65 33 99

VP IndustriService spænder vidt og tilbyder alt fra service, 
vedligehold og reparation på maskiner og anlæg, til smede-
opgaver af enhver art. Situationen eller opgaven bestem-
mer, 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. 
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Bøje kran- og maskintransport A/S v/ Thomas Bøje
Tlf.: +45 25 222 666 

www.boje-maskintransport.dk • Email: thomas.boje@stofanet.dk

• Flytning af  
fabriksmaskiner

• Flytning af tanke og både 
• Bakseopgaver

• Flytning af sommerhuse, 
pavillioner ect.

• Alle former for  
kranopgaver
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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.
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Artikler skal afleveres i et helt 
almindeligt word-dokument. 

Undgå at bruge rammer, word-
art illustrationer, indsætning 
af billeder osv. Aflever blot 

teksten så simpel som muligt. 
Billeder skal afleveres som jpeg-
filer og i højest mulig opløsning.

NÆSTE NUMMER

HattingBladet udkommer næste 
gang i slutningen af maj 2019. 

OBS: Deadline for næste nummer 
er søndag 28. april 2019. 

 
Kommende deadlines:

28.04.19 - 28.07.19 - 27.10.19

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.

Af: Anni Østergaard Clausen
Hattingbladets redaktionsgruppe

Om du vil være ved det eller ej, så 
bedømmer du et menneske, som du 
møder første gang, på et splitsekund. 
Inden vedkommende overhovedet har 
åbnet munden og ytret et ord, har du al-
lerede lavet din egen vurdering af, hvad 
det er for et menneske, du står over for. 
Og ved du selv hvorfor?

Det at »putte hinanden i kasser« 
er en helt automatisk funktion, der er 
grundlæggende i den menneskelige na-
tur. Helt basalt handler det faktisk om 
overlevelse: Urmennesket var afhængig 
af lynhurtigt at kunne afgøre, om et væ-
sen, det mødte, var ven eller fjende - fre-
deligt eller farligt. Skulle man kæmpe 
eller flygte for at overleve - eller kunne 
der slappes af og socialiseres.

Havde vi ikke haft evnen til lynhur-
tigt at vurdere andre og putte dem i 
kasser, så ville vi ganske enkelt ikke 
have overlevet som art. I nutidens skala 
bidrager »kassetænkningen« også til 
artens overlevelse, da den hjælper men-
neskehjernen til lettere at overskue de 
mange informationer, den får.

Men selvom vi alle gør det helt 
automatisk og det rent faktisk aflaster 
hjernen, bør vi måske alligevel udfordre 
os selv lidt på de automatiske tanke-
strømme. Jeg tror også, at vi alle kender 
det med lynhurtigt at dømme nogen 
»ude«, fordi vedkommende virker un-
derlig, mut eller ikke er ligesom dem, vi 
plejer at omgås. Men når man så lærer 
vedkommende at kende, er sagen hel-
digvis ofte en anden. 

Måske husker du den ”Alt det vi 
deler” kampagne, som TV2 lavede for 
et par år siden? I tv-spottet samles en 
gruppe danskere i et stort rum. På gul-
vet er der tegnet hvide båse, og de frem-
mødte sættes i bås med dem, de umid-
delbart ligner mest, fx.: Højtlønnede i 
jakkesæt, »biker-typer«, sygeplejersker, 
fitness-udøvere osv. Men da de derefter 
bedes træde frem efter andre kriterier, 
sker der noget: Hvem der har reddet et 
liv, hvem der er bonusforælder, hvem 
der er blevet mobbet...  Så opstår der 
nye koblinger og sågar bånd imellem 
de mange forskellige typer. Rørende 
TV, som gik viralt ved at påpege at vi 
alle måske i virkeligheden har mere til 
fælles, end vi går og tror? 

Hvilken bås er du mon i?
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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       

Hatting Borgerforening

Af: Tina van Deurs

Så lykkedes det! Den sidste 
weekend i november 2018 
blev den store sal i Hatting 
Forsamlingshus lydisoleret. 

På vegne af alle de hattingbor-
gere, som kommer i forsam-
lingshuset, vil vi gerne sende 
en stor tak til vores sponsorer, 
som har gjort det muligt at 
gennemføre projektet:

- Tømrerstuen v/ Niels Erik 
- TE Maskinudlejning v/Torben Ejlersen 
- Bøje Kran- og Maskintransport  
   v/Thomas Bøje 
- Agriteam v/Peter Riishøj 
- Murerfirmaet Christian Andersen 
- Poul Pedersen A/S v/ Lars Jørgensen 
- Hatting Bilcenter v/Jimmy Dahl 
- Murermester Mikael Andersen 
- VP Maskinfabrik A/S 

Tusind tak til alle de frivillige hænder, 
som brugte tid og kræfter på projektet, 
som vi alle vil få gavn af:
- Niels Erik Jørgensen 
- Per Grave 
- Thomas Christiansen 
- Arne Mikkelsen 
- Jesper Landrok 
- Carsten Nielsen 
- Claus Pedersen 
- Kim Morthorst

Lydisolering i forsamlingshuset

Af: Tina van Deurs

Den 31. december 2018 kl. 11 åbnede vi 
dørene til Hatting Forsamlingshus til 
årets Nytårstaffel. 
Rigtig mange hattingborgere benytter 
Nytårstaflet til at hilse ”Godt nytår” 
til hinanden, og taflet i 2018 var igen 
en kæmpe succes. Da klokken var 12 
måtte vi melde alt udsolgt, og desværre 
kunne vi ikke lukke flere ind, men vi 
håber at de, som gik forgæves, kommer 
igen i år. 
SuperBrugsen bespiste os alle med sild 
og lun leverpostej – endnu en gang tak 
til Palle for den store støtte i årets løb. 
Tak til de mange lokale virksomheder, 
som havde sponseret de fine præmier, 
der blev udloddet på indgangsbillet-
terne.

Alt udsolgt til Nytårstaffel 2018
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6.30

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

Af: Tina van Deurs

Lørdag d. 24. november 2018 var der endnu en gang mange 
lokale hattingborgere og skønne dansepiger, som havde lyst 
til at være med, da lysene på byens flotte juletræ blev tændt. 
SuperBrugsen var igen 
vært ved arrangementet 
og de lune æbleskiver 
og gløgg blev serveret af 
frivillige fra Hatting Y’s 
Mens Club. 
Mange dygtige dansere 
fra Energy Dance gav 
opvisning, inden lysene 
på træet blev tændt og 
der blev sunget julesange. 
Dejligt med den store opbakning fra byens borgere – vi havde 
en hyggelig eftermiddag. Tak til SuperBrugsen for æbleski-
ver og drikkevarer til alle. Tak til Gry og pigerne fra Energy 
Dance for den flotte opvisning.

Juletræet blev tændt..

Af: Peter Thyssen

Dagsorden til Hatting Borgerforenings generalforsamling 
den 20. marts 2019 kl. 19.00 i Hatting Forsamlingshus:
1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning v. Peter Thyssen
3: Fremlæggelse af revideret regnskab v. Kirsten Bank
 a) Hatting Borgerforening
 b) Hatting Forsamlingshus
 c) Hattingbladet v. Jørgen Madsen
4: Forslag til næste års kontingent
5: Indkomne forslag
6: Valg af bestyrelse. På Valg: Peter Thyssen, Kim Morthorst 
(ønsker ikke genvalg). Tina Van Deurs Pedersen og Heidi 
Christiansen (ønsker genvalg). Kirsten Bank og Marie Ry-
borg holder udenfor normal valgperiode.
Valg af to suppleanter.
7: Valg af revisorer. På valg: Lars Schou og Rasmus Reetz
8: Valg af revisor suppleant:
9: Evt. 

Hatting Borgerforening er vært ved et mindre traktement.

Velkommen til årets 
Generalforsamling 

Af: Peter Thyssen

Lørdag d. 3. november var der Herrefrokost og ølsmagning i 
Hatting Forsamlingshus. 
Der var 102 snakkesalige herrer, som havde stor lyst til nogle 
hyggelige timer sammen. Eftermiddagen startede med en 
ølsmagning, som Hatting Superbrugsen havde arrangeret. 
Efter en times spændende foredrag fra ølspecialisten, som til 
tider havde svært ved at overdøve deltagernes snakkelyst, 
fik vi mad fra Superbrugsen. Timerne til frokosten gik hur-
tigt. Vi startede kl. 13.00 og pludselig var kl. 22.00. Det var en 
kæmpesucces, som må gentages. 

Herrefrokost i Hatting
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Askeonsdag, aske og askekors

Ved gudstjenesten i Hatting 
Kirke onsdag den 6. marts kl. 
17.00 markerer vi Askeons-
dag - den første dag i fasten - 
som leder frem til påske. 
 Den kristne fastetid stræk-
ker sig over de sidste 40 
hverdage inden Påskedag. 
Og den første dag i fasten er askeonsdag. 
Fastetiden er en invitation og tid til at tænke sig om, at gå nye 
veje og til at begynde på en frisk. Den husker os på, at vi ikke 
er fastlåste personer, men kaldet til frihed og i stand til at bry-
de gamle mønstre. Men kan faste fra f.eks. slik, tobak, kaffe, 
bilkørsel, alkohol, fjernsyn, eller kød - det står os frit for selv at 
vælge eller lade være.
Ved gudstjenesten askeonsdag er der mulighed for at få tegnet 
et kors i panden med aske. Asken er fra de palmegrene, som 
pyntede Hatting Kirke Palmesøndag sidste år.

Babysalmesang
I uge 8, 9, 10, 11, 12 & 14 mødes vi i kirken på tirsdage kl. 
11.00. Salmesangen ledes af Tine Mynster. 
Vi anbefaler, at børnene er fra ca. 3 mdr. til ca. 8 mdr. 
Efterfølgende er der hygge i konfirmandlokalet i præstegår-
den.
Tilbuddet er gratis, men vi beder om tilmelding til Tove 
Schack på e- mail: schack-nielsen@profibermail.dk eller 
tlf./sms: 42190960 .

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 7. marts, Torsdag 4. april og
Torsdag 9. maj.

Nyt fra kirken
Spaghettigudstjenester

Torsdag 28. februar kl. 17.00
Torsdag 25. april kl. 17.00 

Alle er velkomne. Vi begynder med en kort gudstjeneste i 
Hatting Kirke kl. 17.00 tilrettelagt så selv de mindste kan være 
med. Derefter går vi i præstegården, hvor der er dækket op 
til en gang spaghetti med kødsovs, lavet med kærlig hånd af 
kirkens frivillige personale.
Arrangementet slutter omkring kl. 18.30.
Tilmelding: 
Af hensyn til køkkenet bedes I melde jer til senest dagen før til 
Tove Schack-Nielsen på schack-nielsen@profibermail.dk

Skærtorsdagsgudstjeneste med efterfølgende spisning 
Skærtorsdagsgudstjeneste med efterfølgende spisning i kon-
firmandstuen torsdag d. 18. april kl. 17.00
 
Pris for deltagelse i spisning: 65 kr. for voksne og 30 kr. for 
børn under 14 år. 
Tilmelding til Grete Laursen, senest den 12. april på tlf: 28 60 
41 86 el. e-mail: wlaursen@stofanet.dk 

Minigudstjeneste
Påske for før-skolebørn (dagplejebørn, børn som går hjemme, 
børn i børnehave, børn i legestue) torsdag den 11. april kl. 
10.00. Gudstjenesten varer ca. 1/2 time.
Vi synger: Måne og sol & Dine hænder er fulde af blomster. 

Årets konfirmander i Hatting Kirke
Fredag den 17. maj 2019 kl. 10.00 konfirmeres: 

Mille Heidenheim Christiansen
Eline Rahbek Thyssen
Louise Holm Ravn
Magnus Lillesø Hansen
Lena Maria Nymann Pustelnik
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Nyt fra kirken

Hatting Kirkes personale

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

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

    Ferie og fridage
Anna Sofie Andersen holder fri i uge 
6 & uge 11. Under ferie og friweek-
ender passes embedet af præsterne 
i Torsted:
Sara Klaris Huulgaard 
Tlf. 21 54 72 71 – Email: sakh@km.dk
Kim Clemmensen 
Tlf.: 21 22 04 64 - E-mail: kc@km.dk
Anne Kobberø 
Tlf. 42 95 35 32 – Email: ako@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

Kordegneassistent Søren Gellert

Graver
Gert Løvlund Pedersen
Østerhåbsvej 72, Hatting
8700 Horsens
Privat tlf: 20 41 80 16
gert.birthe@outlook.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

Gudstjenesteliste 

Marts
Søndag 3. kl. 9.30
Fastelavn v. KC
Onsdag 6. kl. 17.00
Askeonsdag (se omtale)
Søndag 10. kl. 9.30
1. s. i fasten
Søndag 17. kl. 9.30
2. s. i fasten v. KC
Søndag d. 24 kl. 9.30
3. s. i fasten. Voksenkoret
Tirsdag d. 26. kl. 13.30
Gudstjeneste på 
Hatting Centret
Søndag d. 31. kl. 19.00
Midfaste. Kirkekaffe.

April
Søndag 7. kl. 9.30
Mariæ bebudelsesdag

Torsdag 11. kl. 10.00
Påske for før-skolebørn
Søndag 14. kl. 9.30
Palmesøndag v. SKH
Torsdag 18. kl. 17.00
Skærtorsdag
Fredag 19. kl. 9.30
Langfredag. Liturgisk
Søndag 21. kl. 9.30
Påskedag. Kirkekaffe.
Mandag 22. kl. 9.30
Anden påskedag v. AKO
Tirsdag 23. kl. 13.30
Gudstjeneste på 
Hatting Centret
Torsdag 25. kl. 17.00
Spaghettigudstjeneste 

Børnekor.
Søndag 28. kl. 19.00
1. s. e. påske

Maj
Søndag 5. kl. 9.30
2. s. e. påske v. KC
Søndag 12. kl. 9.30
3. s. e. påske. Kirkekaffe.
Fredag 17. kl. 10.00
Konfirmation
Søndag 19. kl. 9.30
4. s. e. påske
Søndag 26. kl. 19.00
5. s. e. påske
Tirsdag 28. kl. 13.30
Gudstjeneste på 
Hatting Centret
Torsdag 30. kl. 9.30
Kristi Himmelfart dag

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

KC – Kim Clemmensen 

SKH - Sara Klaris Huulgaard

AKO - Anne Kobberø 

Menighedsrådet

Menighedsrådmøder
Tirsdag den 26. marts
Tirsdag den 23. april
Tirsdag den 21. maj

Møderne afholdes i konfirmandstuen i 
præstegården, begynder kl. 18.30 og 
er åbne for alle.

Formand
Erhardt Nielsen
Tlf: 40 10 11 51
erhardtnielsen@enhatting.dk

Næstformand
Arne Jacobsen
Tlf: 61 67 11 02
amkjb@stofanet.dk

Kontaktperson
Grethe Laursen
Tlf: 28 60 41 86
wlaursen@stofanet.dk

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

Kirkeværge
Tove Schack-Nielsen
Tlf: 42 19 09 60
schack-nielsen@profibermail.dk

Formand, Aktivitetsudvalget
Arne Jacobsen
Tlf: 61 67 11 02
amkjb@stofanet.dk

Sekretær
Grethe Hummelshøj
Tlf: 29 93 33 45

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.

Henrik Brandorff Stengaard
Mathilde Karup Jensen
Kristina Marie Pedersen
Kirstine Rode Bie
Cecilie Maj Rasmussen
Cecilie Katrine Thygesen
Kirsthine Dalsgaard Henriksen
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Generel mailadresse
hifhatting@gmail.com

Formand
René Petersen
Tlf: 61 61 53 27
formandhattingif@gmail.com

Kasserer
Brian Juel Jørgensen
Tlf: 20 68 01 42
fam.juel@email.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

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

Hatting IF

Hvad er Hatting IF for en størrelse?
Af: René Petersen

HIF Bestyrelse eller forretningsudvalget 
i Hatting IF. Hvad er det for en størrelse og 
hvad består Hatting IF egentlig af? Vi starter 
med HIF Bestyrelsen/Forretningsudvalget. 
Kært barn har mange navne - så for ikke at 
gøre alt for meget ud af det, så kalder vi det 
fremover for HIF bestyrelsen.

Tak for indsatsen
Bestyrelsen i HIF blev i efteråret 2018 næ-

sten skiftet komplet ud, da de daværende 
bestyrelsesmedlemmer havde besluttet ikke 
at stille op igen. Her skal det siges, at den 
tidligere bestyrelse har siddet på posterne i 
flere år, også flere end det de blev valgt ind 
til. Den afgående bestyrelse har efter min me-
ning gjort et kæmpe stykke arbejde, som vi i 
Hatting kun kan være glade for og stolte af! 
Til jer, der har fulgt med i Hatting IF og ved 
hvem de er: giv dem lige et klap på skulderen 
som tak for indsatsen! Det fortjener de! Vi i 
den siddende bestyrelse vil i hvert fald gerne 
sige mange tak for den flotte indsats.
For at det hele ikke går op i takketaler med 
mere (selv om det er noget, man burde gøre 
mere af i hele verden - det skaber glæde og 
godt humør), må vi tilbage på sporet: HIF-
bestyrelsen består lige nu af følgende: 
- 1 formand
- 4 medlemmer 
- 1 kasserer
- 2 suppleanter
Heraf er halvdelen valgt for 1 år, og den an-
den halvdel er valgt for 2 år, så vi undgår, at 
alle kan stoppe på én gang. 
Hatting IF er bygget op sådan, at HIF besty-
relsens opgaver består i at varetage Hatting 
IF’s overordnede interesser og være bindeled 
mellem de forskellige sportslige foreninger, 
som for eksempel badminton, håndbold mm., 
som i øvrigt gør et kæmpe arbejde for at hol-
de Hatting aktive og i gang…  Tak for det.
HIF Bestyrelsens overordnede interesser kan 
for eksempel være hallen, klubhuset, kontak-
ten til kommunen vedrørende adgang, fejl og 
mangler, hvis dette skulle være nødvendigt. 

Det kan også være nye tiltag i foreningen for 
at skaffe glæde og aktivitet i Hatting, som 
måske kan give lidt penge til i kassen til gavn 
for sporten og ikke mindst børnene i Hatting.

Nye tiltag
Bestyrelsens planer og ideer skal ikke være 

(og er efter min mening ikke) nogen hemme-
lighed, og jeg vil derfor nævne et par stykker 
her. En eller flere af planerne kræver opbak-
ning og støtte fra både frivillige og Hattings 
erhvervsliv - som der heldigvis er en del af i 
Hatting.
>> Der påtænkes at genoptage salg af lodsed-
ler i byen.
>> Der skal hænges førstehjælpsskab op i hal-
len. 
>> På kort sigt skal vi have renoveret cafeteriet 
med nyt/nyere inventar og renset stole i klub-
huset. Så hvis der skulle være nogen privat/
firma, som har eller skal have renoveret køk-
ken derhjemme, så sig endelig til (hvis det er 
til at genbruge).
>> Der ligger en tegning over en udvidelse af 
Hattinghallen, så vi kan få flyttet cafeteriet ind 
langs hallen og forstørre redskabsrummet. 
Det vil gøre, at vi kan få bedre og afgørende 
vilkår for sporten i Hatting og ikke mindst få 
et fast sted til det nyeste tiltag i HIF, nemlig 
E-sport.

Sammen er vi stærkere
Det var lidt af planerne i Hatting IF og 

den sidste plan, som er en udvidelse af Hat-
tinghallen, kommer til at kræve en lige så stor 
opbakning som et tidligere superfint projekt 
i Hatting, nemlig legepladsen, hvor man ikke 
kan rose de bærende kræfter nok. MANGE 
TAK herfra. Hvordan vi lige får grebet det an, 
er vi ikke kommet i gang med, men det kom-
mer til at være et emne på næste møde. En af 
mulighederne kunne være en indkaldelse af 
de forskellige firmaer med ekspertisen i Hat-
ting om råd og støtte, hvor vi håber, at de vil 
give en hjælpende og afgørende hånd. Skulle 
der være nogen, som har idéer eller input, er 
I meget velkomne til at tage kontakt til besty-
relsen.                                         fortsættes på næste side
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Hatting IF

Organisationen HIF
Hatting IF består derudover af en 

hovedbestyrelse og de forskellige sports-
lige bestyrelser og ikke mindst Team 
frivillig. Nedenfor kan I se hvordan or-
ganisationen er sat op. 
Hovedbestyrelsen består af HIF besty-
relse (red.: se en oversigt over de nye 
medlemmer af  HIF bestyrelsen på side 
10) og en repræsentant fra hver afdeling. 

Sportsbestyrelserne i de forskellige for-
eninger står for mange opgaver, f.eks 
for at: 
>> Skaffe trænere og frivillige hjælpere. 
>> Sørge for vi har et bredt udvalg af 
aktiviteter ved hele tiden at tænke ud af 
boksen som for eksempel med GoRun 
samt håndbold og badminton fitness.
>> Arrangere stævner.
>> Finde sponsorer og i det hele taget 
finde på tiltag, som er med til at holde 

kontingenterne nede, så der er så mange 
som muligt, der har mulighed for at gå 
til sport.

Foreningerne er som alt andet i HIF 
bygget op på frivilligt arbejde og et 
engagement for at give Hatting et fæl-
lesskab gennem bevægelse og hyggeligt 
samvær, og her skal  der igen lyde en 
kæmpe tak for indsatsen fra bestyrelsen 
side.

Af: Line Læsøe

Hatting IF kårer hvert år ”Årets Le-
der”. I 2018 faldt valget på Peder 
Andreasen, på baggrund af føl-
gende indstilling:

Peder er relativt ny i bestyrelsen 
i badmintonafdelingen, men har 
på meget kort tid sat sit markante 
aftryk på arbejdet i afdelingen.

Peder har været primus motor i 
etableringen af badminton fitness 
som nyt koncept i HIF, og har ef-
terfølgende fået håndboldafdelingen 
med på den gode idé. Han har selv 
søsat projektet, lavet reklame via sociale me-
dier, og ikke mindst forsøgt at motivere dem, 
han møder på sin vej, til at deltage aktivt i 
det nye tilbud. Peder står derudover natur-
ligvis også selv som instruktør på banen, når 
det er badminton, der står for fitness timen.

Peder er desuden et stort aktiv i det løben-
de arbejde primært med ungdommen i bad-

mintonafdelingen. Heriblandt kan nævnes 
Natminton, 2 generationers badminton samt 
hjælp med den praktiske afvikling af diverse 

arrangementer i afdelingen. Derudover er 
Peder badmintonafdelingens repræsentant i 
DGI´s netværk for badmintonklubber i Hor-
sens Kommune, hvor han deltager i arbejdet 
med at udveksle ideer og erfaringer, samt 
forsøge at øge samarbejdet mellem de delta-
gende klubber.

Slutteligt skal nævnes Peders store en-

gagement i Team Frivillig, hvor han ofte 
kan ses i klubhuset og hallen i gang med at 
opfylde diverse opgaver i forbindelse med 
arrangementer i HIF regie.

Peder er et kæmpe aktiv i Hatting IF i 
almindelighed, og i badmintonafdelingen i 
særdeleshed, og det er derfor med stor glæde, 
at vi indstiller Peder som Årets Leder, og vi 
håber i den grad, at han vinder prisen – det 
har han i den grad fortjent.

På badmintonbestyrelsens vegne 
Henning Rasmussen

Endnu engang tillykke med kåringen! 
og en stor tak for indsatsen! skal det lyde 
fra Hatting IF’s hovedebestyrelse.

Årets HIF leder 2018

Note fra redaktionen

Artiklen om Årets Leder 2018 skulle 
have stået i Hattingbladet 2018-4, 

men kom ved en fejl ikke med.
Redaktionen beklager fejlen.
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Succes med Team Frivillig til Hansen/Nissen Cup 
Hatting IF

Af: Lene Andreasen,  
      Frivilligkoordinator, Team Frivillig. 

Igen i 2018 har vi i Hatting lagt lo-
kaler til et utal af kampe i forbindelse 
med den traditionsrige Hansen/Nissen 
indendørsturnering i fodbold. I løbet af 
de 4 dage, turneringen varer, kommer 
rigtig mange forskellige mennesker 
igennem vores by og vores idrætshal. I 
den forbindelse vil vi rigtigt gerne give 
et godt indtryk af vores by og vores 
idrætsforening, og vi stiller derfor op 
i meget stærk opstilling hvert år, med 
salg af kiosk- og madvarer fra både en 
bod i forhallen og fra cafeteriet i klub-
huset. 

Nye folk på opgaven
Det kræver mange mennesker på 

vagt at jonglere 2 salgssteder, da begge 
salgssteder bliver nødt til at være per-
manent bemandet i åbningstiden. Sam-
tidig er det nødvendigt med en person, 
der kan løbe frem og tilbage med frisk 
kaffe, tomme kander osv., og helst også 
en der kan hjælpe med salg, der hvor 
der er mest travlt, samt hente nye for-
syninger af varer, når vi løber tør for de 
bedst-sælgende varer. Så mange frivil-
lige plejer vi slet ikke at kunne fremskaf-
fe, og vi har tidligere år trukket meget 
på ”Tordenskjolds soldater”, altså de 
samme få personer, der er endt med at 
tilbringe størstedelen af juleferien i hal-
len, trods intentioner om noget andet.

Sådan gik det ikke i år! Vores omtale i 
diverse lokale og nationale medier pga. 
aflysningen af juletræsfesten har affødt 
en hel masse op-
mærksomhed og 
dermed en masse 
nye frivillige i vo-
res Team Frivil-
lig. Samtidig tog 
vi konsekvensen 
af, at turnerings-
programmet 
altid kommer 
meget sent, så 
vi reelt aldrig 
ved hvor mange 
vagter, der skal 
dækkes på de 
enkelte dage, og 
annoncerede efter frivillige langt tidli-
gere end vi plejer at gøre. 

Det betød i praksis, at vi var fuldt 
booket op på stort set alle vagter inden 
jul, og at ”Tordenskjolds soldater” 
kunne nøjes med en dag hver i hallen, 
som tovholdere. Det var virkelig dejligt 
at opleve den store opbakning, lige-
som det var super dejligt at opleve den 
glæde og energi alle de frivillige – nye 
som gamle – viste på de enkelte vag-
ter. Folk fik snakket på kryds og tværs 
med hinanden, og vi fik rigtig mange 
positive tilbagemeldinger og tilkende-
givelser om, at man gerne vil komme 
igen en anden gang! Og at det slet ikke 

var så svært, som nogen måske havde 
frygtet. Opbakning og positive tilbage-
meldinger som disse varmer virkelig et 

halvgammelt, frivil-
ligt hjerte. Det er et 
sammenhold og en 
opbakning, som vi 
virkelig er stolte af i 
HIF!  

Med så mange nye 
frivillige følger også 
et behov for mere 
skriftligt materiale 
og erfarne frivillige, 
der deler ud af deres 
viden, så man som ny 
føler sig tryg ved at 
være med. Vi havde 

inden stævnet udarbejdet en manual 
for frivillige, med det vi lige kunne hu-
ske – og det viste sig at være langt fra 
alt. Den er derfor, efter stævnet, blevet 
udvidet med ganske mange punkter, så 
vi forhåbentlig er endnu bedre rustet til 
næste år. 

En stor tak til alle de frivillige, der hjalp 
til, og samtidig en stor velkommen til 
alle de nye medlemmer i Team Frivillig! 
Vi er super glade for at have jer ombord!

Er du ikke allerede medlem af Team 
Frivillig kan du melde dig ind på vores 
Facebookside ”Hatting IF – Team Frivil-
lig” – vi har plads til mange flere!

De nye navne i HIF bestyrelsen 
René Petersen (Formand)
Præstemarksvej 8
Tlf: 61 61 53 27
formandhattingif@gmail.com

Brian Juel Jørgensen (Kasserer) 
Monradsvej 23
Tlf: 20 68 01 42
fam.juel@email.dk

Daniel Sønderby (Bestyrelsesmedlem) 
Filips Alle 5
Tlf: 40 40 17 77
dsoenderby@gmail.com

Gitte Maj (Bestyrelsesmedlem) 
Rasmus Hansens Vej 8 
Tlf: 24 68 89 87 
gkm@dsb.dk

Lene Andreasen (Bestyrelsesmedlem) 
Rasmus Hansens Vej 20 
Tlf: 76 34 44 26 
lenelea@hotmail.com

Rikke B. Mikkelsen (Bestyrelsesmedlem) 
Filips Alle 14 
Tlf. 23 30 38 64 
rikkebjensen@hotmail.com

Henriette Kristensen (Suppleant) 
Eriknauervej 11 
Tlf: 20 96 64 74 
hkjk3012@icloud.com

Line Læsøe (Suppleant) 
Konsul Jensen Gade 7, 3 tv 
line.laesoee@gmail.com
Tlf: 20 73 17 48
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Af: Jesper Nielsen,  
      Teknik og Sponsorsøgning. 

Hatting Idrætsforening har opstartet 
en E-sports afdeling, og under arbejdet 
med at få denne gjort virkelig, har jeg 
flere gange mødt holdningen: Bør de 
ikke hellere røre sig? Et godt spørgsmål 
egentlig. Er det bedre at dyrke en sport, 
hvor man rører sig end en hobby, som 
man brænder for? Svaret vil jeg lade 
hænge, for der er nok ikke et, der dæk-
ker alle alligevel - og der er andre ting 
ved E-sport, der er mere interessant.
F.eks. netværk! Ligesom ved alle de 
andre sportsgrene - for E-sport er nem-
lig en sportsgren - så handler det rigtigt 
meget om at mødes med andre. For alle 
mennesker, unge som gamle, er det vig-
tigt at have nogen at dele sin interesse 
med. Fodbold, badminton, håndbold 
m.fl. er sportsgrene, der er pænt kede-
lige at udøve alene, så der er et godt 
incitament til at gå i den lokale sports-
forening for at netværke. Modsat kan 
man godt sidde hjemme og dyrke sin 
E-sport alene. Det er ikke nødvendigvis 
skidt i alle tilfælde, men for nogen er det 
isolerende kun med kontakt gennem 
tekst og headset - selv om man spiller 
med andre via nettet.
Der vil altid være nogen, der absolut 

ikke har interesse i de gammelkendte 
sportsgrene, som tilbydes af den lokale 
idrætsforening. De vil aldrig dukke op 
ved sæsonstart, og hvis de gør, stopper 
de højest sandsynligt inden for kort tid. 

Hvad nu hvis tilbuddet om en E-sports 
afdeling fik vedkommende ud af bu-
sken og ned i foreningen og der så sin 
kammerat løbe med en bold, og plud-
selig var vedkommende med. Bagefter 
gik kammeraten med over i E-sportsfor-
eningen, for det skulle da lige checkes 
ud. Well, I have a dream!
Hvad er det så for færdigheder, de kan 
få med fra denne verden? Der er faktisk 
flere ting. Det sker ofte, at deltageren 
forbedrer sit sprog væsentligt, både det 
danske men også eksempelvis engelsk. 
Kommunikation er nemlig en vigtig del 
af spillene. Præcis og tydelig tale. Sam-

arbejde er en nødvendighed, hvis spillet 
skal lykkes, så de lærer at lægge en tak-
tik, undersøge og indsamle oplysninger 
og at følge den taktik, der er valgt. Både 
som at lede et team og som at være med 
på et team. Hjemme kan man måske 
smadre sit tastatur eller sparke til stue-
alteret i arrigskab, men den går ikke i 
foreningen. Så der er en stor del af dan-
nelse og opførsel, at reagere ordentligt, 
med i denne verden. Og så er der det at 
lære noget om IT. En teknologi, der i dag 
er i alle job, og som ingen kan undvære. 
Tilsammen færdigheder som enhver 
arbejdsgiver bør kunne drage nytte af. 
Og der er sikkert flere, end dem jeg har 
listet her.
I øvrigt; fysiske udfordringer er med 
blandt vores læringsredskaber. Der 
findes mange sjove lege for at skærpe 
teknikken og færdighederne.
I løbet af 2019 kommer vi rundt med 
hatten igen og spørger efter donationer 
til foreningen. Ønsker du at komme os 
i forkøbet, så skriv en mail til esporthat-
ting@gmail.com eller ring til mig på 
4021 5876. Tak til dem der allerede har 
hjulpet os, det er vi rigtig glade for.
Og husk at E-sports foreningen i Hatting 
er for teenagepiger og -drenge, voksne 
kvinder og mænd.
Vel mødt.

E-sport? Bør de ikke røre sig i stedet?

Hatting VVS aPS
udfører alt inden for

Vand - Varme - Blik
naturgaS

- få et godt tilbud

Hatting VVS APS
STOREGADE 25 - HATTING

8700 HORSENS
Telefon 75 65 36 22 
Biltlf. 40 44 40 89

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
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Hatting IF

Af: Hanne Frederiksen og  
     Lene Andreasen

Hatting IF inviterer til 10 gange fæl-
lestræning op til Royal Run d. 10. juni 
2019. Alle kan være med!

Succesen gentages
Som mange sikkert har hørt i pressen, 

bliver sidste års succes med Royal Run 
gentaget i år, hvor man bl.a. har mulig-
hed for at deltage i løbet i Aarhus. 

Dette har vi et stort ønske om at un-
derstøtte som forening, og vi vil derfor 
gerne invitere ALLE i Hatting til fælles-
træning. 

Om du er stor, lille, ung, gammel, i 
træningsform eller kageform – om dit 
mål er at kunne gå ”one mile” distancen 
eller løbe 10 km: Vi er klar til at tage 
imod dig 10 skønne forårssøndage i 
Hatting!

Målet er først og fremmest hyggeligt 
og aktivt samvær og fællesskab, og at 
alle får mulighed for at gennemføre den 
distance, de sætter sig for. 

Hvis nogen har et ønske om at træne 
sig op til en 5 eller 10 km løbedistance, 
har vi både begynderløbeprogram og 
”fra 5-10 km” løbeprogram klar på før-
ste træningsdag.

   

Distancerne i Aarhus:
>> 1,6 km løbe eller gå distance
>> 5 km løbe eller gå distance
>> 10 km løbe distance

Du kan tilmelde dig løbet på Royal Runs 
hjemmeside: www.royalrun.dk.

Så hvad venter vi på? 
Tag din nabo, under armen om mød 

op til fællestræning d. 31. marts kl. 10 
ved klubhuset! Vi glæder os til at tage 
imod en hel masse mennesker allerede 
på første træningsdag!

Fællestræning til Royal Run!

Praktiske informationer

Opstart: Søndag d. 31. marts 
2019 kl. 10 ved klubhuset
Træningstidspunkter: Hver søndag 
fra d. 31. marts frem til Royal Run 
afvikles d. 10. juni. Dog undtaget 
søndag i påsken – mere herom senere
Løbende information vil findes 
på GoRun facebooksiden, som 
i denne periode dedikeres 
til Royal Run eventen
Pris: Det er gratis at deltage i 
fællestræningen, så det eneste du 
skal betale, er prisen for selve løbet. 
Her varierer prisen efter hvor lang 
distance du ønsker at gennemføre, 
samt hvor hurtig du er til at tilmelde 
dig. Vær opmærksom på, at du 
skal selv tilmelde dig løbet.

Hyldemarken 3
8700 Horsens 60 64 05 60

·Indendørsmaling
·Tapetsering
·Udendørsmaling

www.amalielund.dk



Februar 2019 • nr. 1 • 13 • HattingBladet

Klip ud og hæ
ng op



• 14 •HattingBladet Februar 2019 • nr. 1

Klip ud og hæ
ng op



Februar 2019 • nr. 1 • 15 • HattingBladet

Folkedans

Klar til sommerdans og gåture
Bestyrelsen
 
Formand
Alice Mikkelsen
Tlf: 21 56 53 60
aamikkelsen@hotmail.com
Næstformand
Käthe Christensen
Tlf: 26 92 28 76
marsvej60@hotmail.com
Kasserer
Willy Sewerin
Tlf: 29 89 36 92
willysewerin@profibermail.dk
Medlem
Lynge Rasmussen
Tlf: 23 87 00 92 
tol@lafnet.dk   
Medlem
Henning Pleshardt 
Tlf: 29 87 19 40 
hhples@outlook.dk

Af: Willy Severin

Efter juleferien startede vi igen mandag 
den 7. januar 2019 med dans i Forsam-
lingshuset. Vi slutter sæsonen mandag 
den 1. april med sild og smørrebrød + 
kaffe/te med småkager.

Onsdag den 10. april 2019 fortsætter vi 
med sommerdans.
Igen i år har vi hver mandag gåture 
forskellige steder, med start den 8. april. 
Folkedansere og alle andre er meget 
velkomne til at gå med. Det er helt gratis 
at deltage.

Gåture i 2019
08.04             Ølsted Skov 
15.04             Remmerslundvej – på parkeringspladsen over for genbrugspladsen 
29.04             Haldrup under viadukten  
06.05             Bygholm enge - Parkering: kør ca. 500 m på Kærgårdsvej   
13.05             Broen over Gudenåen syd for Gammelstrup. Parkering på Vestbirkvej 2  
20.05             Hotel Opus   
27.05             Hedensted Golfbane, Rindbækvej 6 
03.06             Snaptun Havn  
17.06             Nørrestrand ved Vandrehjemmet 
24.06             Uldum Kær - Parkering ved fugletårnet  
22.07             Nordsiden af Bygholm Sø. Parkering på Lovbyvej, hvor der er bænke 
29.07             Horsens Golfklub, Silkeborgvej 44, 8700 Horsens  
05.08             Naturstien fra Lund  - Kør mod Lundum, drej til venstre ad Vintenvej  
12.08             Egebjerg Vandværks Sø 
19.08             Boller Slot - Parkering ved Slotshaven 
26.08             Hjertestien, Husodde Camping, Husoddevej 85, 8700 Horsens  
26.08             Åbjergskovvej - indkørsel fra Schüttesvej, Parkeringsplads til højre            

Vi mødes mandage kl. 19.00. Efter gåturen ca. kl. 20.00 finder vi en god egnet plads til 
at drikke vores medbragte kaffe. Mød op - turene er gratis - alle er meget velkomne.

Sommerfolkedans 2018: Ingen tilmelding. Pris pr. aften er 40 
kr. Medbring selv kaffekurv, skiftesko og folkedansersangbogen.  
Spillemænd, som ønsker at spille med, er meget velkomne.

Programmet for dette års 
Sommerfolkedans

Ark1

Side 1

Tid Sted Leder / Spillemænd

Onsdag d. 10. april 2019 
kl. 19.30 - 21.45 

Hatting Forsamlingshus 
Overholm 2, Hatting, 8700 Horsens 

Gert Højen Hansen /  
Olav Pedersen og Ingolf Ryom-Nielsen 

Onsdag d. 24. april 2019 
kl. 19.30 - 21.45 

Aale Minihal 
Pogensvej 5, Aale, 7160 Tørring 

Else Dam /
Vibeke Smidt og Olav Pedersen 

Onsdag d. 8. maj 2019
kl. 19.30 - 21.45 

Søvind Skole, Gamle Gymnastiksal 
Ravnebjerget 12, Søvind, 8700 Horsens 

Dorthe Skouborg /
Helle og Leif Tølløse 

Onsdag d. 22. maj 2019 
kl. 19.30 - 21.45 

Gedved Skole, Gymnastiksalen
Kirkevej 16, 8751 Gedved 

Anne Grethe Dahlstrøm /
Olav Pedersen og Ingolf Ryom-Nielsen 

Onsdag d. 5. juni 2019
kl. 19.30 – 21.45  

Gedved Skole, Gymnastiksalen
Kirkevej 16, 8751 Gedved 

Grethe Juul /
Olav Pedersen og Ingolf Ryom-Nielsen 

Onsdag d. 19. juni 2019
kl. 19.30 – 21.45 

Hatting Forsamlingshus 
Overholm 2, Hatting, 8700 Horsens 

Mie Nielsen / 
Olav Pedersen og Ingolf Ryom-Nielsen 
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Undskyld, hvis vi larmer
Tekst: Nicki og Mie Aagaard Johansen

Hvis du bor omkring Oensvej 12 i 
Hatting og til tider hører lidt bulder og 
brag, så er det sikkert blot, fordi at vi - 
Hattings lokale rallykørere Nicki og Mie 
Aagaard Johansen - går i vores selvbyg-
gede garage og nusser om vores nyer-
hvervede Mitsubishi EVO 8 rallybil.

At Hatting har et rallyteam, er der 
nok ikke mange, der er bekendt med. 
Men Nicki har i 15 år ageret service-
mand for flere af de danske teams, 
inden han i slutningen 
af 2016 selv fik blod på 
tanden på at prøve at 
sætte sig bag rattet. Mie 
har været co. driver i 
rally siden 1995, og der 
var derfor ikke langt fra 
tanke til handling, da 
Nicki gav udtryk for, at 
han godt kunne tænke 
at prøve at køre selv. 

For at deltage i rally 
skal man erhverve sig 
en licens, og da denne var i hus, var vi 
klar til vores første DM løb i august 2017 
i vores fine Opel Kadett C fra 1976. Det 
var med en del nerver for Nickis ved-
kommende. Et er at vide hvordan man 
laver en rallybil, noget andet er selv at 
køre den. Men vi har i teamet vist, at til 
trods for at vores bil er meget under-
legen i forhold til de moderne biler, vi 
kæmper imod, så kan man sagtens gøre 
en god figur. Teamet sluttede således på 
en 7. plads ud af 17 deltagere i klassen i 
vores første fulde DM sæson i 2018.

 
Kan man have følelser for en bil?

Altså Raketten!! En Opel Kadett C 
fra 1976? - svaret er JA, og det kan des-
værre sætte sine begrænsninger. Sådan 
er det i hvert fald for Nicki. Når man 
midt under et rally oplever Nicki sidde 
og klappe instrumentbordret og sige 
”du er nu en god dame nåååårrrr”, ved 

man, at han virkelig elsker den bil. Og 
det gør nok den forskel, at han ikke på 
nogen måde har taget de store chancer. 
Han ville være så ked af at smadre den. 
Der er jo kun den ene af sin slags. Vi 
savnede dog at kunne konkurrere på 
lige vilkår, og vores ”gamle Opel” kan 
simpelthen ikke være med i den klasse, 
vi skal deltage i. Derfor gik teamet straks 
efter sidste løb i gang med at undersøge 
mulighederne for et evt. bilskifte til sæ-
son 2019. 

En anderledes markedsføring og lokal 
opbakning

Et sådant projekt kan slet ikke lade 
sig gøre uden gode samarbejdspartnere, 
og vi arbejder benhårdt for at få det hele 
til at gå op i en højere enhed. Rally er en 
sportsgren,  hvor der køres på almin-
delig afspærret landevej,  så det kræver 
en del mere planlægning at få sine sam-
arbejdspartnere med ud og kikke, end 
hvis de skulle ud og se en håndbold-
kamp. Derfor er vi afhængige af en an-
derledes markedsføring 
for vores partnere. Vi 
har derfor til sæson 2019 
lavet en TV-aftale, hvor 
vi er garanteret sende-
tid.  Der vises ca. en ½ 
times sammendrag efter 
hvert løb på henholds-
vis TV3 Sport, TV3 max 
og på de lokale TV2 

stationer. Dette er med til at sætte vores 
team, sponsorer og ikke mindst Hatting 
på landkortet. Vi er så taknemmelige 
og stolte over at have lokal opbakning. 
En af de lokale, der igen i år har valg at 
støtte op om teamet, er Evolution Parts 
ApS. Derudover sørger REMA 1000 
Torsted for alt teamets forplejning under 
løb. Lokal opbakning  giver det sam-
menhold, som vi mener er vigtigt for en 
by som vores.

Vores målsætning for 2019
Nu er det jo ingen hemmelighed, at 

den nye bil er meget anderledes end den 
gamle. Nicki skal lære at køre med 4- 
hjulstræk  og mange flere hestekræfter. 
Men når det så er sagt, er vores målsæt-
ning af være i Top-10, når der skal deles 
medaljer ud i slutningen af 2019. Det er 
bestemt store ord, men vi mener det er 
realistisk. 

Følg os på Facebook og Instagram
Vi har til sæson 2019 oprettet en 

Facebook- og Instagram-side ved navn 
NickiMotorsport. Her kan I følge os hele 
sæsonen. Vi glæder os til, at DM-sæso-
nen starter den 27. april i Nordtyskland, 
men inden da skal der køres et par tests, 
så vi er helt klar. 

Kik ind og sig hej
Skulle du gå forbi, og garageporten 

står åben, så kik ind og sig hej. Vi vil 
rigtigt gerne vise og fortælle vores by, 
hvad vi går og laver. Vi glæder os til at 
hilse på jer.
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Østerhåbskolen

Vellykket STEAM-uge på skolen
Tekst: Line Zilmer-Pedersen 

Anden halvdel af skoleåret 2018/2019 er godt i gang på 
Østerhåbskolen. I december havde vi masser af julehygge på 
alle afdelinger med Luicaoptog, juleklip, banko og julepynts-
konkurrencer.

2019 har vi skudt i gang med en fantastik vellykket pro-
jektuge for alle eleverne fra 0.-8. årgang på skolen. Eleverne 

skulle arbejde med deres emner ud fra den såkaldte STEAM-
model. STEAM står for Science, Technology, Engineering, Arts 
and Mathematics og indeholder grundlæggende 7 elementer: 
Forståelse af udfordringen, Undersøg, Få idéer, Konkretisér, 
Konstruér, Forbedre og til sidst Præsentér. Eleverne i indsko-
lingerne skulle komme med forslag til forbedring af skolens 
legepladser og udearealer. På mellemtrinnet og i udskolingen 
skulle eleverne arbejde mod at deltage i den kommunale kon-
kurrence Bering 2019 – Horsens Bedste Idé; her bliver eleverne 
bedømt på deres samarbejdesevner, problemløsning og in-
novation, om de formår at formidle deres idé og produkt samt 
deres brug af it og medier.

STEAM-ugen på Østerhåbskolen blevet afsluttet med et 
åbent hus-arrangement, hvor alle forældre kunne komme og 
se alle de mange kreative produkter og høre de flotte fremlæg-
gelser. Tak til alle der deltog! Det var en super oplevelse for 
både elever og 
ansatte på sko-
len. 

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

El-installation og teknik  
til både private og erhverv

Service

Grøn energi

Installation

PrivatAutomatik

v. Ruth Christensen
Smedebakken 6, Hatting • 8700 Horsens

DAGLIG RENGØRING
HOVEDRENGØRING

FLYTTERENGØRING
GAVEKORT UDSTEDES
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Private og Industriområder

Fræsning Græssåning

www.tfskov.dk

entreprenørforretning • 7565 3188 • fynbo-as.dk

Jord · Kloak
Beton · Fundamenter

Belægning
Rottespærre

Separering · Dræn
Skybrudssikring 

Kloakering 
i det åbne land
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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

Hatting Sogn Lokalhistorie

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 husstandsmed-
lemskab. 

Forårloppemarked ved Hatting 
Y’s Men Club
Af: Peter Rabjerg

Hatting Y’s Men’s Club afholder igen 
loppemarked i en af de store hvide hal-
ler (over for Scandic Bygholm Park) Det 
er 21. gang vi afholder loppemarked 
her.
Det sker lørdag den 11. maj 2019, kl. 10 
til 15. Overskuddet fra loppemarkedet 
går som altid ubeskåret til velgørende 
formål.
Vi laver en indsamling i Hatting til lop-
pemarkedet. Det sker mandag den 29. 
april.  
Hvis man derudover gerne vil af med 
ting og sager til loppemarkedet, er man 
altid velkommen til at kontakte os. Så 
laver vi en aftale om afhentning.

 

Kontakt telefonisk: 
Peter Rabjerg 27 20 39 16 og Tove 
Schack-Nielsen 42 19 09 60.

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 
Sekretær: Erhardt Nielsen 
Past-præsident: Gunnar Fogh



• 20 •HattingBladet Februar 2019 • nr. 1

Hatting Centret

Marts
Torsdag den 7. kl. 13.30
Koncert ved ”Musikanterne”. Se omtale.  
Pris 50 kr. inkl. kaffe og kage. Tilmelding 
senest d. 5/3.
Tirsdag den 12. kl. 19.00
Banko ved Centerrådet. Sponsor: 
Hatting Thermoglas
Mandag den 18. kl. 14.00
Eftermiddagshygge. Pris 30 kr. 
Tilmelding senest d. 15/3.
Torsdag den 21. kl. 14.00
Foredrag med Lars Nyhuus Henriksen 
(vinder af ”Alene i Vildmarken 2018”)
Se omtale. Pris 50 kr inkl. kaffe og kage
Seneste tilmelding d. 19/3. 
Tirsdag den 26. kl. 13.30
Gudstjeneste med efterfølgende kirkekaffe

April
Onsdag den 3. kl. 10.30
Fernisering af ny udstilling
Tirsdag den 9. kl. 19.00
Banko ved Centerrådet. 
Sponsor: SuperBrugsen 
Onsdag den 10. kl. 12.00
Påskefrokost med underholdning v/
Citrondrengen, som spiller og synger.
Menu: Sild med karrysalat, skidne 
æg, lun ret, citronfromage, kaffe 
og småkager. Pris kr. 150
(Billetsalg hos Anne Grete senest d. 3/4)
Tirsdag den 16. kl. 14.00
Påskehygge med kagebord. Pris kr. 40
Seneste tilmelding d. 12/4
Tirsdag den 23. kl. 13.30
Gudstjeneste med efterfølgende kirkekaffe

Maj
Torsdag den 9. kl. 10.00
Krolfturnering. Pris 35 kr. inkl. frokost
Torsdag den 9. kl. 13.00
Blå Tur (program følger)
Tirsdag den 14. kl. 19.00
Banko ved Centerrådet. Sponsor: Eigil Fynbo
Mandag den 20. kl. 14.00
Eftermiddagshygge. Pris: 30 kr. 
Seneste tilmelding 16/5
Tirsdag den 21. kl. 9.00
Sommerudflugt til Silkeborgsøerne. 
Pris 300 kr. inkl. sejltur, bus, amerikansk 
lotteri og middag på Nr. Vissing Kro. 
Se omtale. Billetsalg hos Anne Grete 
fra d. 23/4. (Afgang – se opslag)
Torsdag den 23.
Ud i det blå-tur. Hold øje med opslag.

Hatting Centrets kommende arrangementer 

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: agb@horsens.dk. Husk også at følge med på Hatting Centrets Facebookside

Hold dig opdateret med nyhedsbrev
Vil du modtage nyhedsmail og holde 
dig opdateret med alt det, der foregår på 
Hatting Centret? Nyhedsmailen er en 
god mulighed for at holde dig opdateret 
med aktiviteter og arrangementer på 
Centret, høre om nye tiltag og på denne 
måde følge med i hvad der sker i huset. 
Hatting Centret er et 
Send en mail til aktivitetsmedarbejder, 
Anne Grete Bøndergaard på agb@hor-
sens.dk og nævn, at du gerne vil mod-
tage nyhedsbrevet, som vil udkomme 
med jævne mellemrum. 

Elsker du at komme ud i naturen?
Som noget nyt arrangerer vi på Hatting 
Centret et forløb med naturvejleder, 
Thorke Østergaard. Forløbet strækker 
sig over fire fredage – og der bliver rig 
mulighed for at nyde naturen, stille 
spørgsmål og blive klogere på fugle og 
fauna – alt sammen i selskab med andre. 
Undervejs nyder vi kaffe og kage.

Man tilmelder sig hele forløbet – og 

betaler 80 kr. (for alle 4 dage) ved tilmel-
ding. 
Mødetidspunkt og sted: Kl. 10 på de 
enkelt mødesteder (man sørger selv for 
transport). Varighed ca. 1 ½ time.

Datoer og mødesteder:
D. 26/4: Hansted Skov v/Egebjerg Vand-
værkssø
D. 10/5: Åbjerg Skov v/O-klubbens klub-
hus
D. 24/5: Klostermølle ved p-pladsen
D. 14/6: Den genfundne bro

Tilmelding til aktivitetsmedarbejder, 
Anne Grete Bøndergaard på 24959033 
eller agb@horsens.dk

NYT-NYT-NYT: Begynder-linedans
På Hatting Centret har vi længe haft et 
linedanserhold, som øver hver mandag. 
Her fyldes huset med bl.a. countrymu-
sik og vores dygtige instruktør, Dianna 
leder holdet. 

Der har længe været et ønske fra bruger-
ne på Centret om at få et begynderhold 
– og det har vi nu fået mulighed for! 
Derfor vil vi gerne invitere alle, der el-
sker dans og motion – og som gerne vil 
deltage i et uhøjtideligt fællesskab – til at 
deltage. Holdet øver mandag kl. 10.30-
11.30. På holdet vil du lære trinene fra 
bunden – så der kræves ingen forudsæt-
ninger for at være med – kun lysten til 
at bevæge sig og have det sjovt sammen 
med andre. Kontakt gerne  aktivitets-
medarbejderen, hvis du har spørgsmål 
– ellers møder du bare op. Det koster 
100 kr. pr. halve år at være medlem i 
Horsens New Style Danceclub og 20 
kr pr. gang, man danser (Man køber et 
klippekort til 200 kr.)
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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
Begynder-linedance 
Kl. 12.45 - 13.45
En tur på løbebåndet i centrets motionsrum 
Kl. 13.00 - 15.00
Billard
Kl. 13.00
Keramik
Kl. 13.00-15.00
Billard
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 - åben og gratis vejledning ved
dine spørgsmål om IT
Kl. 09.00 - 12.00
Træværkstedet er åbent
Kl. 9.30 - 11.30
Strik til nødhjælp, den 2. 
onsdag i hver måned
Strik af trøjer, huer, hjemmesko m.m
Kl. 10.00 - 12.00
Kreativt værksted - Håndarbejde. Der er 
mulighed for at købe diverse materialer
Kl. 10.00 - 14.00
Kreativt værksted - Håndarbejde. Der er 
mulighed for at købe diverse materialer
Kl. 12.00 - 14.00
Billedbehandling 
Kl. 13.00 - 15.00
Kortspillet Skip-bo i cafeen
Kl. 13.30 - 15.00
Petanque 
Billard/dart i vinterhalvåret ca. 
indtil påske Billard/dart

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.
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 - opstart den 25/4 
Kl. 13.30 - 15.30
Kortspillet Whist 

Hver fredag
Kl. 09.30 - 11.30
Malegruppe, kun i lige uger. 

Hatting Centrets faste aktiviteter

Med forbehold for fejl og rettelser                                                                                                                                 
 

Ovenstående er Hattingcentrets  
faste aktiviteter fra januar til juni 2019

Vi fortsætter med Data Café på Hatting Centret
Af:  Hans Johansen

Vi fortsætter med Data Café 
hver onsdag fra 9.00 til 11.00
Her hjælper vi med det, du har brug 
for. Er du stødt ind i problemer i løbet 
af ugen, kan der hentes hjælp onsdag 
formiddag. 

Vi kan blandt andet hjælpe med: 
- almindelig tekstbehandling 
- at indsætte billeder i tekst, breve eller   
   kort 
- google på nettet 

- hjælpe med at overføre billeder fra 
kamera eller telefon
- gå i E-boks, som har fået ny udse-
ende fra 1. januar 2019
- gå ind hos din læge, på sundhedssi-
den og apotek 
- bruge mail
- handle over nettet

Du kan også komme og skrive din 
livshistorie med tilhørende billeder 
sat ind i teksten. Du må gerne have 
din egen computer med, men vi har et 
antal stående til fri afbenyttelse.

Med venlig hilsen
Datastuen på Hattingcentret
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Hatting Centret

Kommende arrangementer
KONCERT MED MUSIKANTERNE
I marts er det ”Musikanternes” tur til 
at lægge vejen forbi Hatting Centret. 
”Musikanterne” består af 5 musikere, 
der bl.a. spiller på kontrabas og klari-
net. De spiller en lang række kendte og 
folkekære sange, der er lige til at blive i 
godt humør af. Dette arrangement løber 
af stablen d. 7/3 kl. 13.30 og koster 50 kr. 
inkl. forplejning.  (Tilmeldingsfrist er 
28/2)

PÅSKEFROKOST 
Igen i år har du mulighed for at deltage i 
påskefrokost på Hat-
ting Centret d. 10/4 kl. 
12. Her har du mulig-
hed for at deltage i et 
hyggeligt måltidsfæl-
lesskab, hvor menuen 
denne dag består af: 
Sild med karrysalat, 
skidne æg, lun ret, 
citronfromage, kaffe 
og småkager. Undervejs er der ameri-
kansk lotteri og senere vil Citrondren-
gen underholde med musik og fælles-
sang. Kom og vær med til en festlig dag. 
Prisen er 150 kr. og der er billetsalg hos 
aktivitetsmedarbejderen. 

PÅSKEHYGGE
Som noget nyt holder vi i år ”påske-
hygge” tirsdagen før påske – d. 16/4 kl. 
14. Her dækker vi et hyggeligt kaffebord 
med flere slags kager og giver god tid 
til snak og samvær. Undervejs 
synger vi lidt sammen. Arrange-
mentet koster 40 kr. Tilmelding 
på Centret.  

KROLF-TURNERING
Torsdag d. 9/5 kl. 10. er der krolf-
turnering på Hatting Centret. Her 
dyster vi med krolfspillere fra Bræd-
strup, Lund, Østbirk, Egebjerg og Stens-
balle i det sjove og motionsgivende spil. 
Hatting Centrets bane får ofte meget ros 

af udefrakommende p.g.a. det lidt ujæv-
ne terræn, som gør banen ekstra udfor-
drende. Alle kan dog være med! Der er 
præmier til vinderholdet, og vi slutter af 
med at spise frokost sammen. Prisen er 
35 kr. – og tilmelding nødvendig
Vores krolfhold spiller hver torsdag kl. 
13.30 fra omkring påske – du er meget 
velkommen til at kontakte aktivitets-
medarbejderen, hvis du kunne tænke 
dig at være med.

SOMMERUDFLUGT TIL SILKE-
BORGSØERNE

I år går Hatting 
Centrets årlige som-
merudflugt til Silke-
borg, hvor vi efter 
en smuk køretur ud 
i det grønne, lander 
i Silkeborg, hvor 
”Mågen” er klar til 
at tage os med ud 
på en dejlig sejltur 

på Silkeborgsøerne, så vi rigtig kan nyde 
den smukke natur. Vi kører dernæst til 
Nr. Vissing Kro ved Låsby. Om kroen 
siges der:
 ”Der var engang en smugkro ved 
vejgaflen i Nørre Vissing. Her kom de 
lokale i snak over en salt-sild, med et 
krus øl og en pæl brændevin. I 1801 flyt-
tede kroen, så rejsende nu kunne over-
natte og få opstaldet hesten i laden. Det 
blev en Kongelig Privilegeret Kro, og 
et nyt eventyr tog sin begyndelse. Ved 

bakker, skove 
og søer ligger 
Nørre Vissing 
Kro. Den reno-
verede, men 
mere end 200 år 
gamle kro mø-
der i dag sine 

gæster med blå pudsede vægge og 
sprossede vinduer, der fortæller om et 
møde mellem tradition og nutid. Der 
fornemmes hjerterum, når døren åbnes 

til den lille reception, og man mærker, 
at her sætter værten Morten Mygind en 
ære i at skabe stemning og atmosfære 
for sine gæster” 
På kroen skal vi nyde en dejlig ”kro-
menu” bestående af kalvesteg stegt som 
vildt med diverse tilbehør og en lækker 
trifli med kaffe til dessert – og vi vil af-
holde amerikansk lotteri. 
Pris inkl. bus, sejltur og middag: 300 kr. 
pr. person. Der sælges billetter hos akti-
vitetsmedarbejderen. 

HORSENSEGNENS KULTUR- 
FESTIVAL
Horsensegnens Kulturfestival 2019 af-
holdes over fem forrygende dage med 
spændende oplevelser:
Tamdrup Centret i Lund, 17. juni.  
Tema: Sverige-Norge 
Søndergården i Brædstrup, 18. juni. 
Tema: Frankrig 
Birkebo i Østbirk, 19. juni.  
Tema: Irland 
Hatting centret i Hatting, 20. juni.  
Tema: Danmark 
Egebakken i Egebjerg, 21. juni.  
Tema: USA 

Det endelige program foreligger ikke 
endnu, men som det fremgår, har hvert 
center fået tildelt et land, som vil blive 
belyst om formiddagen med et fore drag 
og om eftermiddagen gennem musik. 
I Hatting regner vi bl.a. med at få besøg 
af den kendte trompetist, Per Nielsen. 
Det endelige program kan fås på Hat-
ting Centret i løbet af foråret – og vil 
også blive bragt i Hatting Bladet i næste 
nummer. 



Februar 2019 • nr. 1 • 23 • HattingBladet

Hatting Centret

Kirkebakken 47, Hatting

Motion på Hatting Centret
Vidste du, at træningslokalet på Hatting Centret er åbent 

for selvtræning i Centrets åbningstid fra 6-22 for alle i alderen 
65 + ?  
Her kan du i ro og mag træne og styrke kroppen og gøre brug 
af stedets mange maskiner. Vi har bl.a. løbebånd, crosstrainer, 
romaskine og motionscykler. Det er ganske gratis, og du skal 
ikke visiteres.  
Vil du gerne træne sammen med andre har vi ugentligt 
to hold: Mandage kl. 12.45 og torsdage kl. 10. Her kan du 
spørge vores frivillige til råds om maskinerne og få hjælp til at 
komme i gang. Du har også mulighed for at få vejledning af 
en træningsassistent - der hænger en tilmeldingsseddel i træ-
ningslokalet med ledige tider. 

Har du spørgs-
mål er du me-
get velkommen 
til at kontakte 
aktivitetsmed-
arbejderen.

355 dage i vildmarken - foredrag med Lars 
Nyhuus Henriksen

Hvad fik en lille familie til at flytte 
til en øde svensk fjeldskov med bjørne 
og rensdyr som nærmeste naboer? Hør 
berettelsen om livet med vandspand, 
brændekomfur og isnende kuldegrader 
ved et spændende foredrag med Lars 
Nyhuus Henriksen

Familien tog et år ud af kalenderen 
for at leve i og af naturen. Et år med 
vildmarksliv sommer og vinter, mel-
lem midnatssol og 33 graders kulde. I 
centrum af det hele står familieværdier, 
nærvær og tid og lyst til at lære sig – 
ikke bare at overleve – men at leve. 
Om hjemmeundervisning; mødet med 

samerne; bjørne og ulve; tilspidsede 
situationer og hyggelige stunder foran 
brændeovnen.

Kom og vær med til en spændende 
eftermiddag i selskab med Lars Nyhuus 
Henriksen, der i den brede befolkning 
er kendt for sin deltagelse og sejr i TV-
udsendelsen ”Alene i Vildmarken”. Der 
vil blive serveret kaffe og kage – og være 
mulighed for spørgsmål.

Arrangementet foregår torsdag d. 21. 
marts kl. 14.00. Pris: 50 kr. inkl. kaffe og 
kage. Seneste tilmelding 19/3.
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Hatting Centret

Af:  Anne Grete Bøndergaard

December måned er en dejlig tid for 
store og små – og det gælder i høj grad 
også for brugerne af Hatting Centret. 
Her starter julen allerede sidst i novem-
ber med det traditionsrige julemarked, 
hvor over 200 personer i år kiggede 
forbi. Og her var nok at kigge 
på og lade sig friste af. Boderne 
bugnede af juledekorationer, 
adventskranse, marmelade, 
småkager, nisser, kugler og 
andet julepynt. Spejderne solgte 
hjemmelavede bolsjer og det 
var muligt at finde en julegave i 
boderne med kunsthåndværk i 
både ler, glas og træ eller prøve 
lykken i tombolaen, hvor fine 
gevinster prydede hylderne. 
Traditionen tro var der derudover også 
mulighed for at købe lodder på ”hjer-
tetræet”, hvor hovedgevinsten var en 
flot købmandskurv. Der blev hurtigt 
udsolgt, og så var det bare med at vente 
i spænding på at vindernumrene blev 
udtrukket. Køkkenet havde forberedt 
lækre ”klassikere”: Æbleskiver, ris a 
la mande og julekål med medister og 
flæsk. For mange er det en ubrydelig 
tradition at få årets første julekål på 
Hatting Centret – og i år var ingen und-
tagelse.

Besøg med sang
I år har glade barnestemmer lydt i 

gangene på Centret indtil flere gange. 
Vi har haft besøg af ”Myrerne” fra vug-
gestuen til tirsdagssang, og det var en 
fornøjelse at være vidne til deres barn-
lige glæde og naturlige nysgerrighed, så 
alt blev vendt og drejet og undersøgt – i 
sær juletræet. Der blev sunget julesange 
i børnehøjde og spist æbleskiver inden 
de små skulle tilbage til vuggestuen til 
deres middagslur. Ugen efter var det 
børnehavens tur, hvor hele 30 søde børn 

gik luciaoptog. De lyste op og spredte 
glæde med deres sang og livlighed – og 
skulle naturligvis have æbleskiver og 
saftevand at gå videre på. Torsdag d. 
6/12 havde vi besøg af skole-kirkekoret, 
der også gik luciaoptog i anledning 
af Centrets julefrokost. Pigernes klare 
stemmer gik rent ind hos alle, der 

deltog i festlighederne – og det blev 
et meget smukt øjeblik. Efterfølgende 
sang de glade julesange – bl.a. fra ”Jul 
på Slottet”. Julefrokosten er et af årets 
højdepunkter på Hatting Centret. Her 
pynter ”udsmykningsgruppen” op på 
festligste vis – og hver gang er bordene 
dækket på en endnu mere spændende 
og kreativ måde. Køkkenet leverer god, 
traditionel mad – og her er julekålen 
igen på menukortet. 
Den må man ikke 
pille ved! ”Rør blot 
ikke ved min gamle 
jul” – det er ikke helt 
ved siden af – og det 
kender mange af os 
nok i virkeligheden 
ret godt. Der er noget 
skønt, trygt og varmt 
over de elskede traditioner. 

Julebanko og -koncert
December har også budt på jule-

banko, hvor hele 90 personer mødte for 
at forsøge at sikre sig juleanden. Her var 
der hygge og god stemning - og nogle 

var heldige at få andestegen i hus, mens 
andre var henstillet til en tur i supermar-
kedet. Denne aften var der sidegevin-
ster, så der var rig mulighed for ikke at 
gå tomhændede hjem.

 Årets julekoncert sørgede for at spre-
de julestemning blandt alle tilhørerne. 
Her spillede ”Hovedgårdblæserne” 
mange af julens dejlige sange – og det 
var en fornøjelse at lytte til. Orkestret 
tæller mange forskellige instrumenter 
bl.a. tuba, trompet, saxofon, klarinet 
og fløjte – og man må sige, at samspil-
let var i top denne aften. Her var både 
de smukke, højtidelige julesalmer og 
julesange med højt tempo og fuld blæs 
på – alt sammen serveret med humor og 
indlevelse. En dejlig aften i godt selskab 
med de dygtige musikere.

Julequiz og pakkeleg
Hatting Centrets sidste arrangement 

i 2018 blev afholdt d. 27. december. Her 
var der julehygge for alle pengene for de 
ca. 40 deltagere. Her blev der spist mas-
ser af julegodter og norske gær-klejner, 
inden der blev dystet i en rigtig julequiz 
med spørgsmål om både flæskesteg 
og julekalendere gennem tiden. Hvert 
bord skulle drøfte svaret på spørgsmå-

lene – og der blev 
gættet på livet løs. 
Vi sluttede af med 
en omgang ”pak-
keleg” – og her 
blev der stjålet med 
arme og ben – helt 
som der nu skal. 
Ingen blev sparet 
– heller ikke de 

børn, der deltog – men det var alligevel 
de færreste, der ikke fik en pakke med 
hjem. En dag med godt fællesskab og 
hygge – helt efter hensigten.

Dejlige december
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Håndbold

Af:  Mai-Britt Søndergaard Thyrring

Den 30. december var U10 pi-
gerne til julestævne i Fredericia. 
Og sikke et stævne. C holdet skulle 
nærmest op midt om natten. El-
ler sådan føltes det i hvert fald at 
skulle være i Fredericia kl. 7:15 
midt i ferien. Men op kom de, og 
friske må de have været. For de 
spadserede hele vejen til finalen, 
som de vandt i straffekonkurrence. 
Den store pokal blev taget til Hat-
ting, og det var en flok meget stolte 
piger, der stod på podiet til den 
store præmie overrækkelse.
Senere samme dag skulle B holdet 
spille deres stævne. Flere mødte 
dog op og heppede i finalen på C 
holdet.

Brav kamp af B holdet
B holdet gik uden de store problemer 

videre fra deres pulje og skulle i semi- 
finalen møde et A hold, der inden kam-
pen meget hoverende proklamerede, at 
nu fik vi tæsk, og det havde vi godt af. 
Men de fik tæsk og lidt at tænke over. 
Det var den bedste sejr!
Så stod finalen, og desværre måtte vi 
sande at det havde kostet mange kræf-
ter at vinde semifinalen, så til slut var 
der ikke kræfter til at hale sejren hjem 

og vi måtte slå os til tåls med sølv. 
Begge hold blev selvfølgelig fejret på 
behørig vis til træning med champagne 
og vinder-billeder.

Pigerne har her selv sat ord på deres 
oplevelse(uredigeret):
- Det har været rigtig sjovt at spille så 
mange kampe. Vi er glade for at vi fik sølv og 
guld med hjem.
- Vi har hygget os rigtig meget med hinan-
den - også inde på banen.
- Vi har samarbejdet med hinanden uden for 
banen og inde på banen.

- Det har været sjovt at møde andre hold. Vi 
kendte nogle i forvejen, og derfor var det lidt 
mærkeligt at spille mod dem, men vi gjorde 
vores bedste.
- Vi har heppet på hinanden og vi har spist 
en masse æbler.
- Vi har grinet og hygget os hele dagen.
- Det har været en fantastisk dag.
- Vi var tidligt oppe om morgenen og spille 
kamp og vi vandt GULD.
- Vi var igennem straffe konkurrence og så 
vandt vi.

Med venlig hilsen 
Hattings seje U10 piger

Fantastisk Julestævne 2018 i Fredericia

Moderne 
kursusfaciliteter
i naturskønne
omgivelser

Bygholm
Landbrugsskole & Kursuscenter

Tlf. 75621799     bygholm.dk
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Gymnastik

 

Kom til

Forårsopvisning i Hatting

Søndag den 10. marts 2019 kl. 14.00
 Hatting gymnastikafdeling sender

7 hold på gulvet 
ved den årlige gymnastikopvisning

i Hattinghallen

Ud over vores egne dygtige hold,
arbejder vi på at finde et spændende gæstehold

Alle er velkomne!

Entre kr. 40,- via www.hattingif.dk, 
entré ved indgangen kr. 50,-. 

Gratis adgang for børn under 14 år. 
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Gymnastik

Af:  Gitte Juhl Maj

I gymnastikafdelingen er vi godt i 
gang med sæsonen, og de fleste af vores 
hold, er ved at planlægge deres program 
til vores gymnastikopvisning, som er 
søndag d. 10 marts fra 14 – 17.
Igen i år har vi brug for hjælp til vores 
kagebord. Det gælder både til bagning af 
kager og til pasning af boden, så hold øje 
med Team Frivilliges opslag.
Ud over vores egen opvisning, deltager 
vores børnehold på Flemming Efterskole 
d. 2. marts, derudover deltager Juniorhol-
det også i opvisning i DGI huset i Vejle d. 
3. marts.
Det har været en sæson med fuld power 
på holdene, hygge, højt aktivitets niveau 
og ikke mindst nogle fantastiske børn, 
unge mennesker og voksne. Vi kan endnu engang, glæde os 
over i gymnastikafdelingen, at vi har nogle dygtige og enga-
gerede trænere og hjælpeinstruktører. 

Trænermangel
Vi har dog også i foreningen måtte sande, at vi har været 

udfordret på trænersiden. Det har været svært at få holdene til 
at hænge sammen, pga. manglende voksne trænere og hjæl-
peinstruktører. De nuværende trænere har været gode til at 
træde til, når det har knebet på andre hold.
Så derfor vil vi gerne opfordre alle, som har lyst til at være 
en del af et godt gymnastikteam, til at melde sig som trænere 
eller hjælpetrænere til vores kommende sæson. Er du fx lige 
kommet hjem fra efterskole og fyldt med ny inspiration, så 
meld dig endelig på banen. I kan kontakte vores formand 
Hanne Frederiksen på tlf. 31 33 27 14.

Sjov weekendlejr i Daugård
Den 18. – 19. januar var der weekendlejr i Daugård Multi-

hal for børn i 2. – 4. klasse. Fra Hatting deltog der 20 børn sam-
men med Lasse, og de havde en fest med spring og oplevelser. 
De var trætte, brugte men også høje efter sådan en weekend. 
Tak til alle jer som deltog, og også en stort tak til Lasse for at 
lægge et stort stykke arbejde i sådan et arrangement.
Hvis man ikke kan få nok af fed gymnastik, og har lyst til at se 
gymnastik i verdensklasse, så kommer DGI Verdensholdet til 
Forum Horsens d 20 maj.

Nyt fra Gymnastikafdelingen 
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Hatting Parkens Venner

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

Nyt år, ny sæson 
– nye initiativer
Tekst: Mathilde Gjødsbøl Arvedsen

Hatting Parkens Venner byder nu 
velkommen til vores første fulde år på 
legepladsen. Vi håber, at den forrygende 
opbakning fortsætter i takt med, at vi skal 
færdiggøre fase 2 – med opsætning af en 
klatrepyramide på toppen af  ”bakken”  
på legepladsen. Legepladsens fremtidige 
udvikling afhænger af opbakningen fra 
hele Hatting, så husk at forny medlems-
skabet – det koster kun 50 kr. for hele 
2019.

Allerede ved årsskiftet blev byggeriet 
af brændeskuret ved shelteren færdig, og 
vi har fået en fin grill sat op. Samtidig er 
der etableret en kasse med friluftsudstyr: 
Snobrødspinde, pandekagepander, pop-

kornlåg, samt 
støbejerns-
gryde til kaffe/
kakao/varme 
retter. Disse kan reserveres på www.hat-
tingparken.dk.

Bestyrelsen er ved at udforme en guide 
til god skik og brug, og opfordrer alle til 
at rydde op efter sig selv og udvise hen-
syn over for naboerne. Samtidig er parke-
ringsforholdene blevet meget bedre, da 
den nye P-plads ved kirken er åbnet – alle 
kørende opfordres til at benytte den fine 
nye plads. 

Hatting Parkens Venner holder Gene-
ralforsamling den 30. april kl. 20 i Konfir-
mandstuen.

VINDUER
- din online vinduesmester

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

Legepladsen iklædt en smuk vinterfrost.



Februar 2019 • nr. 1 • 29 • HattingBladet

Energy Dance

Dansemestre kommer fra Energy Dance
Af: Gry Thorstensen

Dansere fra Hattings lokale danse-
skole fik fantastisk flotte JM resultater.
8 nykårede jyske mestre i disco dance, 
21 guld, sølv & bronze medaljer, 33 fina-
lepladser og 5 oprykninger.

Således fik dansere fra Energy Dance 
i Hatting en masse flotte resultater til 
Jysk Mesterskab 2018. Danseskolen 
kunne blandt andet gøre rent bord om 
lørdagen, da de eftertragtede titler i den 
højeste række skulle uddeles, nemlig i 
superkonkurrence. Her vandt danse-
skolen i alle alderskategorier – junior 1, 
junior 2 og voksen – og gjorde altså rent 
bord. Jyllandsmesterskabet blev afholdt 
af De Danske Danseskoler d. 19. & 20. 
januar i Ry-Hallen, hvor over 1000 dan-

sere fra Jylland 
kæmpede om den 
eftertragtede titel 
om at blive jysk 
mester. Danserne 
har trænet hårdt 
for at blive klar til 
turneringen. De 
træner flere gange 
om ugen i Hatting 
Forsamlingshus. 
Stort tillykke til 
alle danserne, som 

endnu engang har fået sat Hatting og 
Horsens på danse-danmarkskortet.
Jyske mestre
Liv Thomassen i junior 1 superkonkur-
rence, Mille Heidal i Junior 2 superkon-
kurrence, Ida Nielsen i voksen super-
konkurrence, Karen Harck i minibørn 
begynder (hendes første mesterskab), 
Amanda Degn & Esther Henriksen i 
disco duo børn 2 superkonkurrence, 
Sofia Storgaard Jensen & Ellen Harck i 
disco duo børn 2 konkurrence.

 
Vice-Jyske mestre (Sølvmedalje)
Liv Thomassen & Marie Rühne i disco 
duo junior 1 superkonkurrence, Ida 
Nielsen & Maria Clement i disco duo 
voksen superkonkurrence, Mia Chri-
stensen & Stephanie Lundvig i disco 
duo børn 2 superkonkurrence, Signe 
Maj i junior 1 konkurrence, Stella Gilbert 
i junior 1 rekruttering, Marianne Chri-
stensen i junior 2 konkurrence, Ellen 
Harck i børn 1 konkurrence, 

 
Bronzemedaljevindere
Ida Bech Rasmussen i junior 2 konkur-
rence, Mia Christensen i børn 2 talent, 
Stephanie Lundvig i børn 2 superkon-
kurrence

De tre nykårede jyske mestre Mille, 
Liv og Ida med danselærer Gry

NIELS BIE's
MASKINSTATION

Østerhåbsvej 80 · Hatting · 8700 Horsens

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

Ring på telefon 75 65 30 32
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Find Spejderne på facebook! Gruppen  
hedder ’’KFUM Spejderne i Hatting NY’’

Kontakt: 
Bævere: Jette, tlf: 21 96 54 64 
Ulve: Lisbeth, tlf: 25 61 72 99 
Junior og Trop: Anja, tlf: 28 57 94 42
Mail: hattinggruppe@yahoo.dk

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.-8. klasse:
Onsdage kl. 18.30-20.00 
Anja, Michael, Simon 
 
Vi følger skoleåret, så hvis skolen holder 
ferie, er der heller ikke spejder.

KFUM-Spejderne

Af: Lene Jørgensen

27. januar afholdt spejderne 
gruppemøde og nytårsparade. 
Gruppemødet er vores gene-
ralforsamling, hvor gruppe-
rådsformandens og spejdernes 
årsberetning samt regnskabet 
fremlægges, samt nye foræl-
dre vælges ind i grupperådet. 
Lone Freher, Johan Varberg og 
Bettina Mikkelsen udtrådte i 
år af grupperådet. De skal alle 
sammen have tak for deres 
indsats hos os. Vores nyvalgte 
grupperødder er Anne Marja 
Marskot, Bjørn Knudsgaard 
og Britta Borgbjerg Jeppesen. 
Som revisorer blev Tanja Jensen 
Øverland og Bettina Mikkelsen valgt. 
Velkommen og tak til jer alle. Vi glæder 
os til samarbejdet.

 Imens de voksne holdt møde, blev 
spejdere og søskende underholdt uden-
for. Da mødet var slut, kom de indenfor. 
Ud over gruppemøde var det også da-
gen, hvor spejderne får deres årsstjerner. 
Stort tillykke til Kristina Pedersen, som 
fik sin 10-årsstjerne. Efter kaffe og kage 
gik alle i samlet flok bag fanerne op til 
kirke til kyndelmissegudstjeneste, hvor 
spejderne for første gang aflagde deres 
spejderløfter. Nu går de ikke til spejder, 
nu er de spejdere. 

Spejderloven sætter den overordnede 
værdiramme for spejderarbejdet, som 
vægter fællesskab, medmenneskelighed, 
ansvarlighed og selvværd. Værdier som 
vi håber, at spejderne vil have livslang 
gavn og glæde af. 

Nye ledere søges! 
Vi ved allerede nu, at vi kommer til 

at mangle ulveledere næste år, da vores 
dejlige ulveledere vil få mere at rive i 
i deres civile liv, efter denne sæson, så 
skulle der sidde nogen derude med en 
ulveleder i maven, hører vi meget gerne 
fra jer. - Der er mulighed for oplæring 
frem til sommerferien. 

Nytårsparade hos Spejderne

SPEJDERLOVEN
En spejder: 
- lytter til Guds ord er hjælpsom 
- respekterer andre
- værner om naturen
- er til at stole på
- tager medansvar
- finder sin egen mening

SPEJDERLØFTET
»Jeg lover at gøre mit bedste for at lytte til Guds ord, holde 
spejderloven og hver dag gøre noget for at glæde andre.«
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Resultatgivende ”trygsager“
både online og o�  ine !

Fuglevangsvej 41     8700 Horsens     Tlf. 75 61 33 44 

grafi skforum@grafi skforum.dk      www.grafi skforum.dk

Vores kompetencer ligger indenfor 
produktion af tryksager, webløsninger, 

kommunikation og logistik.

Vi gør din opgave til en tryg sag !


