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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

Aktivitetsudvalgets Kalender
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ikke får bladet.  Bladet kan desuden afhentes i SuperBrugsen,  
 i cafeteriet i Hattinghallen og i Hatting Kirke.

Indhold
Deltag i Den Store Bagedyst 4
Y’s Men’s Club Loppemarked 4
Gå med - På Camino Mossø 6
Nyt fra Kirken 7
Gården åbner dørene op 10
Folkedans på tur til Maastricht 12
Nyt fra Folkedans 14
Aktivitetsudvalgets Kalender 15
HIF - Behov for nye kræfter til håndboldbestyrelsen 17
Spejdere på lejr i Æbleskoven 18
Fodbold i Hatting-Torsted 20
Nyt fra Hatting Centret  21-22
Hatting Centrets faste aktiviteter 23
Hatting Centrets afholdte arrangementer 24
Hatting Centrets kommende arrangementer 26
Datastuen - Lav din egen fortælling om dit liv 28
Badminton - klar til en ny sæson 29
Glade brugere af legepladsen 30
Annoncørliste 31

Stof til HattingBladet - Sådan!

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-
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NÆSTE NUMMER

HattingBladet udkommer næste gang 
i slutningen af november 2019. 

OBS: Deadline for næste nummer 
er søndag 27. oktober 2019. 

 
Kommende deadlines:

27.10.19 - 26.01.20 - 26.04.2020

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

Vidste du, at 41 % af danskerne ud-
fører frivilligt arbejde i løbet af et år? Vi 
er sammen med hollænderne og sven-
skerne de europæere, der arbejder mest 
frivilligt. Samtidig er vi også i top på 
listen over verdens mest lykkelige fol-
kefærd. Og den sammenhæng er ikke 
tilfældig. Det mener en gruppe holland-
ske forskere i hvert fald. 

De angiver, at der er en stærk sam-
menhæng mellem frivilligt arbejde og 
lykke, både for samfundet generelt og 
for det enkelte individ. Så i et samfund, 
hvor frivilligt arbejde er almindeligt, er 
den gennemsnitlige borger lykkeligere 
end i andre samfund - også selv om han 
eller hun ikke selv arbejder som frivillig.

Spørgsmålet er så, om folk bliver 
lykkeligere af at arbejde frivilligt, eller 
om lykkelige mennesker bare er mere 
tilbøjelige til at bruge deres tid på gode 
formål? Sikkert er det i hvert fald, at 
frivilligt arbejde bidrager til mere social 
kontakt mellem mennesker, eftersom 
det er en måde hvorpå man kan lære 
nye mennesker at kende. 

Og det er bare en af flere gode grun-
de til at lave frivilligt arbejde. Her er en 

oversigt over, hvad flertallet svarer, når 
de bliver spurgt om hvorfor de arbejder 
frivilligt:
- Få udbygget mit netværk
- Møde andre engagerede mennesker
- Gøre en forskel for andre - og mig selv
- Prøve kræfter med nye opgaver og 
styrke mine kvalifikationer
- Stå stærkere ift. til et kommende job

Jeg er også med på »frivilligvognen«. 
Ikke hver gang, men jeg tager gerne en 
tjans i ny og næ, når det passer ind. For 
det føles godt at være med til at tjene 
ind til foreninger og klubber. På den 
måde hjælper vi til med at kunne købe 
udstyr og holde kontingenterne nede. 
(I HIF regi støtter man endda en udvi-
delse af hallen - se mere på side 15.)

Og det skal lige siges, at jeg aldrig 
kommer hjem efter en frivillig tjans og 
tænker ”øv, hvorfor meldte jeg mig dog 
til det?” Uanset med hvem og hvilken 
tjans det er, så har det altid været en 
god oplevelse, hvor man ofte lærer 
nogle nye mennesker at kende. Fælles-
skabsfølelsen på sådan en frivillig vagt 
er altid god - og det er også en slags løn.

Kilder: www.frivilligjob.dk og www.videnskab.dk

I den gode sags tjeneste
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Bestyrelsen
 
Formand
Heidi Christiansen
27 20 36 77
Kasserer
Tina Van Deurs Pedersen
40 16 31 63
Sekretær
Christina Nielsen
40 50 85 87
Medlem / Teknisk ansv. Forsamlingshuset
Brian Ejlersen
20 96 75 89 
Arne Mikkelsen
40 95 81 78
Medlem
Bente Hansen
23 71 81 09
Medlem
Christian van Deurs Jensen
30 78 12 41
Medlem
Bente Hansen
23 71 81 09

Ønsker du at støtte Hatting Borgerforening og
forsamlingshuset, kan du indbetale det årlige kon-
tingent på 150 kr. på reg.nr. 1551  konto nr.
5265715747 ELLER  MobilePay  14202
VIGTIGT! Husk at skrive GADENAVN og NR. i tekst-
feltet, så vi kan registrere dit medlemskab. Ønsker
du at betale kontant, så kontakt kasserer Tina
van Deurs Pedersen på telefon 40 163 163 for 
nærmere aftale.

Udlejning af Hatting Forsamlingshus:
Udlejning af forsamlingshuset sker online via www.
hattingbladet.dk
Kontaktperson:
Heidi Jensen
40 17 64 27
gastong1@profibermail.dk

Hatting Borgerforening

Af: Helle Brandtlund

Kom nu ud af busken og få dig meldt 
til ”DEN STORE BAGEDYST” søndag 
d. 22 september kl. 14 i Hatting Forsam-
lingshus.

Du skal bage de flotteste kager hjem-
me i dit eget køkken, anrette dem fint, 
og så komme i forsamlingshuset. Her 
vil et dommerpanel vurdere på smag og 
kreativitet.

Tilmeld dig i følgende kategorier og 
aldersgrupper:

Katergorier
1. Lagkage.
2. Bradepandekage.
3. Tørkager (portionskager) f.eks. muf-
fins, cupcake, andre spændende kager.
4. Småkager.

Aldersgrupper:
A. Voksne ( fra 16 år)
B.  Børn ( til og med 15 år)
C.  Forældre og barn ( barn op til 10 år)

Der er præmier til vinderen i hver ka-
tegori, samt et flot diplom til alle delta-
gere. Blandt alle deltagere vil der blive 
udtrukket et gavebevis på et ferieophold 
på 2 overnatninger i et feriehus i Skagen.

Kagerne skal være til min. 12 personer 
og vil indgå i et kagebord for byens bor-
gere.

Så kom ud af køkkenet til en sjov dag 
for alle. Tilmelding skal ske senest den 5. 
september til Helle Brandtlund på: 
johnbrandtlund@mail.tele.dk
Der skal oplyses navn, tlf-nummer, ka-
tegori og aldersgruppe (gerne med alder 
på barnet)

Den Store Bagedyst

Af: Peter Rabjerg og Bent Schack-Niel-
sen

 Hatting Y’s Men’s Club afholder igen 
loppemarked i en af de store hvide hal-
ler (over for Scandic Bygholm Park). Det 
er 22. gang vi afholder loppemarked 
her. Det sker lørdag den 14. sept. 2019, 
kl. 10 til 13. Overskuddet fra loppemar-
kedet går som altid ubeskåret til velgø-
rende formål. 

Indsamling til loppemarkedet
Vi laver en indsamling i Hatting til 

loppemarkedet. Det sker mandag den 
2. september. Hvis man derudover 
gerne vil af med ting og sager til lop-
pemarkedet, er man altid velkommen til 

at kontakte os. Så laver vi en aftale om 
afhentning.

 Kontakt telefonisk: Tove Schack-
Nielsen 42 19 09 60 eller Helmer Jakob-
sen 20 76 23 03. 

Efterårsloppemarked ved 
Hatting Y’s Men’s Club
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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

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

Hatting VVS aPS
udfører alt inden for

Vand - Varme - Blik
naturgaS

- få et godt tilbud

Hatting VVS APS
STOREGADE 25 - HATTING

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

Af: Anna Sofie Orheim Andersen

Ordet El Camino er spansk og bety-
der vejen. Det er navnet på den kendte 
pilgrimsrute til Santiago de Compostela. 

Pilgrimsvandringer finder sted overalt i 
verden med alle slags motiver. Motioni-
ster, vandringsfolk, turister og søgende 
mennesker begiver sig ud på veje og 
stier også herhjemme. I middelalderen 
var pilgrimsbevægelsen stærk og i en 
periode deltog mellem 20 og 50% af 
Europas voksne befolkning i valfarter og 
vandringer. Martin Luther forbød pil-
grimsvandringer og først 500 år senere 
vendte vandringstanken tilbage. Som 
en indre vandring i den ydre vandrings 
form. Genfødt i det moderne menneskes 
behov for indre ro, men også for bevæ-
gelse.

Søren Kirkegård sagde: ”Tab ikke lysten 
til at gå. Jeg går mig hver dag det dag-
lige velbefindende til og går fra enhver 
sygdom. Jeg har gået mig mine bedste 
tanker til”. 
Han oplevede en slags renselse ved at 
gå: ”Jeg kender ingen tanke så tung, at 
man ikke kan gå sig fra den...når man 
således bliver ved med at gå, så går det 
nok”. 

I dag er der megen fokus på motion og 
bevægelse. Vi kender til at komme træt-
te hjem fra arbejde. Går vi en tur, vender 
energien tilbage, og det letter i sindet. 
Eller som en læge sagde til en stressramt 
kvinde: ”Du skal ikke have medicin, 
men din medicin skal være hver dag at 
komme ud og fortynde tanker!” At van-
dre sammen er derfor ingen 

præstation, vi skal yde, men en gave. 
Mens vi går, sanser vi naturen, og vi kan 
tie stille, tænke, tale eller måske endda 
synge: Gennem de favre/riger på jorden/
går vi til Paradis med sang.

Vi er et udvalg bestående af folk fra 
Hatting og Torsted. Fælles for os er, at 
vi kan lide at vandre i naturen gerne i 
selskab med andre. Vil du gå med?

Den 15. september mødes vi i Hatting 
kirke til andagt kl. 9.30 ved Anna Sofie 
Andersen. Derefter tager vi bussen til 
Voervadsbro, hvor vi vandrer sammen 
over Klostermølle til Voerladegård og 
hentes her igen. Turen er godt 8 km lang 
– og for de, der har lyst, er der mulighed 
for også at gå op omkring Sukkertop-
pen.

Gå med - på Camino Mossø

Praktiske informationer
• Hvis du kan gå 8 km. så kom 

og vandre med og få en skøn 
oplevelse i særpræget natur. 

• Der vil være forplejning på 
turen i form af landgangsbrød, 
vand, kaffe & kage. 

• Der arrangeres fælles 
bustransport. 

• Husk at medbringe godt 
fodtøj og den rette 
påklædning til dagens vejr.

• Vidste du, at: pilgrimmen 
har nogle vigtige kendetegn 
til sin vandring? Det kan 
være sandaler, stav, 
hat, rygsæk og kors.

• Det er gratis at deltage. 
• Tilmelding til kirkekontoret 

senest den 3. september på  
torsted.sognhorsens@km.dk 
eller på tlf: 75 64 23 64
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»Sved for en sag« 

Motionsløbet ”Sved for en sag” finder i år sted tirsdag den 3. 
september kl. 18.30. Vi mødes i præstegården.  Derefter står 
det frit, om man vil gå, løbe eller cykle én af 3 forskellige ruter 
som varierer i længde fra 3,5 km til 20 km.  Startgebyr er 60 kr. 
for voksne og 20 kr. for børn.  Der vil være vand og lidt andet 
at styrke sig på efterfølgende. 
Få en fælles oplevelse, som gavner sundheden og som hjælper 
andre mennesker, der ikke har så meget. Alt sammen med 
andre glade Hattingborgere.  
Så sæt allerede nu X i kalenderen ud for denne dag.
 
”Sved for en sag” støtter i år Kirkens Korshær i Horsens. Kir-
kens Korshær er en hjælpeorganisation, der hjælper samfun-
dets udstødte grup-
per. I Horsens driver 
Kirkens Korshær en 
varmestue, hvor man 
kan købe en portion 
mad billigt, få et varmt bad og noget rent tøj.  Ligeledes findes 
der genbrugsbutikker, som drives af frivillige og hvor indtæg-
terne anvendes til driften af varmestuen. Se evt. mere info på 
www.horsens.kirkenskorshaer.dk

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 3. september kl. 11.00. 
Derefter mødes vi de følgende 5 tirsdag: 10. september; 17. 
september; 24. september; 1. oktober & 8. oktober.

Forløbet er gratis, men vi beder om tilmelding til menigheds-
rådsmedlem Tove Schack-Nielsen, tlf: 42 19 09 60/ e-mail: 
schack-nielsen@profibermail.dk

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: 
Onsdag den 4. september
Mandag den 7. oktober
Mandag den 4. november
Mandag den 9.december.

Følg os også gerne på Facebook: Hatting Nørklcafe

Nyt fra kirken
Børnekor/band - under ledelse af Emil Hylleberg Nielsen

Børnekor
Kan du lide at synge, og har du lyst til at blive bedre til at 
synge sammen med andre? 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 populærsange.
 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 julekon-
certen i kirken.
 Den nye sæson begynder d. 3. september, og vi øver hver tirs-
dag i konfirmandstuen fra kl. 15.00 -16.15. Så mød op d. 3. 
september kl. 15.00.
 Koret medvirker i løbet af efteråret til 2 spaghettigudstjene-
ster, som kommer til at ligge på torsdage kl. 17.: d.19. sept. & 
d. 21. nov. Koret møder disse dage kl. 16.00. Koret er også med 
ved familiegudstjenesten juleaftensdag kl. 11.00. 
 
Det er gratis at deltage og modtage undervisning, men der 
forventes godt fremmøde, og at man melder afbud til korlede-
ren, hvis man en dag ikke kan komme.
 
Band
I år bliver der igen mulighed for at spille i kirkeband!
Bandet øver hver tirsdag kl. 16.30-17.45. Første gang er d. 3. 
september, hvor vi mødes i Hatting skoles musiklokale kl. 
16.30. Bandet medvirker ved én gudstjeneste og ved årets jule-
koncert søndag den 8. december kl. 19.00
 
Hvis I har nogle spørgsmål, er I meget velkomne til at skrive 
til Emil Hylleberg Nielsen på tlf. 28 14 62 52.

Sangkor for voksne - under ledelse af Karen Frederiksen
Så skal vi til at starte med kirkekoret igen, med masser af sang 
og hygge. Det foregår onsdag aften fra kl 19 til 21 med indlagt 
kaffepause. Sæsonstart: den 18. september.  
Pris for deltagelse er 300 kr. 
Tag en nabo med til en prøve. De vil aldrig fortryde det. 

Koret medvirker ved gudstjenesten 1. søndag i advent kl. 
19.00 & ved årets julekoncert den 8. december kl. 19.00.  
1

Høstgudstjeneste for før-skolebørn
For dagpleje børn, børn som går hjemme, børn i børnehave. 
Torsdag den 26. september kl. 10.00.
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Spaghettigudstjenester 

Et tilbud til børn og deres forældre, bedsteforældre, tanter, 
onkler og store søskende. Vi begynder med en kort gudstje-
neste i Hatting Kirke tilrettelagt så selv de mindste kan være 
med. Derefter går vi i præstegåden, hvor der er dækket op 
til en gang spaghetti med kødsovs, lavet med kærlig hånd af 
kirkens frivillige personale.
Arrangementet slutter omkring kl. 18.30  
 
Tilmelding: Af hensyn til køkkenet. Senest dagen før til:
schack-nielsen@profibermail.dk
Der er gudstjeneste og spaghetti på følgende datoer:  
19. september kl. 17.00
21. november kl. 17.00

Vi glæder os til at se jer!

Alle Helgens Dag
Søndag den 3. november, Alle Helgens Dag, holder vi minde-
gudstjeneste 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 mulig-
hed for at få udleveret lys til at sætte på graven. 

Filmaften
Torsdag 24. oktober kl. 19.00 viser vi en særligt udvalgt film 
i konfirmandstuen. Filmens titel og omtale findes på kirkens 
hjemmeside: www.hattingkirke.dk 

Aftenens program ser således ud: Kort indledning til aftenens 
film • Film • Pause med et stykke brød, øl, vand og kaffe (pris 
kr. 20,-) • Samtale. Vi starter kl. 19.00 og slutter ca. kl. 22.00.

Sangaften 
Torsdag den 14. november kl. 19.00 – 20.30 inviterer vi til fæl-
lessang i Hatting Kirke.  Aftenen vil byde på: oplæg om ud-
valgte sange, lejlighed til at synge med på allerede kendte tek-
ster og melodier og mulighed for at lære en ny sang eller tre. 
Og det sker alt sammen i selskab med organist Ulla Gade kir-
kesangere Ulla Andreasen og Lotte Stærmose og sognepræst 
Anna Sofie Andersen

Nyt fra kirken
Kom og bind din adventskrans!

Torsdag den 28. november kl. 18.30 inviterer vi til en aften i 
selskab med Birgit Boisen, blomsterbinder og gravermedhjæl-
per. 
 Denne aften skal vi lave adventskrans – traditionel rød.
Vi har alle de materialer, som du skal bruge. Pris for advents-
krans er 100 kr.
 Der vil også være mulighed for, at du kan lave din egen jule-
dekoration. Her skal du dog medbringe alle dine egne mate-
rialer, og så kan du få hjælp og inspiration til at bruge dem på 
en ny måde. (Gran kan evt. købes hos os til favorable priser). 
 
Vi starter med en fælles gennemgang af adventskransen og en 
kort gennemgang af opbygning af en dekoration. Herefter får 
I selv lov til at være kreative.
NB! Husk en lille skarp kniv og en god grensaks. 
 
Vi serverer kaffe, saft og kage, og vi glæder os til en kreativ og 
hyggelig aften. Tilmelding til Grete Laursen, på tlf: 28604186 
el. e-mail: wlaursen@stofanet.dk 
Ved tilmelding bedes oplyst om man ønsker at lave advents-
krans. NB! AFTENEN FINDER STED I SPEJDERBYEN

Første søndag i advent
Søndag den 1. december er der adventsgudstjeneste kl. 19.00. 
Voksenkoret medvirker, og årets 2. klasser vil være særligt 
indbudt til at bære lys ind i kirken og tænde adventskransen. 
Efter gudstjenesten er alle velkomne til gløgg/saft og æbleski-
ver i konfirmandstuen. 

Julekoncert
Søndag den 8. december kl. 19.00 afholdes julekoncert i Hat-
ting Kirke. Aftenens medvirkende er: Børnekoret og bandet 
under ledelse af Emil Hylleberg Nielsen, kor mellem under 
ledelse af Heidi Gammelby, voksenkoret under ledelse af 
Karen Frederiksen, kirkesanger Ulla Andreasen, kirkesanger 
Lotte Stærmose og organist Ulla Gade. 
Koncerten varer en god time og alle er velkomne!

Julegudstjeneste for før-skolebørn i konfirmandstuen
For dagplejebørn, børn som går hjemme, børn i børnehave.
Torsdag den 12. december kl. 10.00.
Børnehaven går i Luciaoptog. Vi synger Dejlig er den himmel 
blå & Et barn er født. 

Konfirmation 2021
I 2021 er der konfirmation i Hatting Kirke fredag den 30. april 
2021.
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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 ferie fra 
den 12. oktober til og med den 21. 
oktober.
Ved sognepræstens ferie og fridage 
passes embedet af præsterne i Tor-
sted:
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
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 

September
Søndag 1. kl. 9.30
11. s. e. trin. Konfirmand 
opstartsgudstjeneste
Søndag 8. kl. 9.30
12. s. e. trin. v. SKH 
Kirkekaffe
Søndag 15. kl. 9.30
Pilgrimsandagt ifm.
vandring (se omtale)
Torsdag 19. kl. 17.00
Spaghettigudstjeneste
Søndag d. 22. kl. 9.30
14. s. e. trin v. KC
Tirsdag d. 24. kl. 13.30
Gudstjeneste på 
Hatting Centret
Torsdag 26. kl. 10.00
Høstgudstjeneste 
for før-skolebørn
Søndag 29. kl. 19.00
15. s. e. trin. 

Oktober
Søndag 6. kl. 9.30
16. s. e. trin. Kirkekaffe
Søndag 13. kl. 9.30
17. s. e. trin. v. AKO

Søndag 20. kl. 9.30
18. s. e. trin. v. KC
Tirsdag 22. kl. 13.30
Gudstjeneste på 
Hatting Centret
Søndag 27. kl. 19.00
19. s. e. trin.

November
Søndag 3. kl. 9.30
Alle Helgens dag. 
Kirkekaffe 
Søndag 10. kl. 9.30
21. s. e. trin. v. KC 
Søndag 17. kl. 9.30
22. s. e. trin. v. AKO
Torsdag 21. kl. 17.00
Spaghettigudstjeneste
Søndag 24. kl. 9.30
Sidste s. i kirkeåret
Tirsdag 26. kl. 13.30
Gudstjeneste på Hatting 
Centret 

December
Søndag 1. kl. 19.00
1. s. i advent. Voksenkor. 
Gløgg og æbleskiver 

Søndag 8. kl. 19.00
Julekoncert
Torsdag 12. kl. 10.00
Julegudstjeneste for før-
skolebørn 
Søndag 15. kl. 9.30
3. s. i advent. v. KC
Torsdag 19. kl. 13.30
Julegudstjeneste på 
Hatting Centret
Søndag 22. kl. 9.30
4. s. i advent v. SKH
Tirsdag 24. 
Kl. 11 Juleaften for børn
Kl. 14.30 Juleaften
Kl. 16.00 Juleaften
Onsdag 25. kl. 11.00
Juledag
Torsdag 26.
2. juledag. Ingen 
gudstjeneste i Hatting. 
Gudstjeneste i Torsted 
kl. 11.00 v. KC
Søndag 29. kl. 9.30
Julesøndag v. SKH
Tirsdag 31. kl. 16.00
Nytårsgudstjeneste. 
Derefter champagne 
i våbenhuset.

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

SKH - Sara Klaris Huulgaard

KC – Kim Clemmensen  

AKO – Anne Kobberø 

Menighedsrådet

Menighedsrådmøder
Tirsdag den 24. september kl. 18.30 
Tirsdag den 22. oktober kl. 18.30
Tirsdag den 26. november kl. 18.30
Møderne er offentlige og afholdes i 
konfirmandlokalet i præstegården.

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.
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Af:  Anni Østergaard Clausen

Familien Oerlemans, der bor på Mejl-
højgård uden for Hatting, deltager i det 
landsdækkende event, Åbent Landbrug, 
den 15. september.

Åbent Landbrug er en folkefest på 
landet, hvor man hvert år har mulighed 
for at komme helt tæt på dyrene, se de 
store landbrugsmaskiner og snakke 
med en rigtig landmand. Familien 
Oerlemans  inviterer dermed de lokale 
og andre interesserede indenfor til et 
unikt indblik i livet og produktionen på 
landet.

Familien har 425 malkekøer samt 200 
kvier og kalve. Og de har et klart formål 
med at deltage på Åbent Landbrug, 
fortæller Herman Oerlemans:
”Den 15. september skal først og frem-
mest være en festdag, hvor de lokale 
Hatting-borgere og andre interesserede 
kan komme og opleve landbruget på 
en sjov måde. Der vil være aktiviteter 
for børnefamilierne, hvor børnene kan 
komme helt tæt på køerne og f.eks. 
klappe en kalv, ligesom de kan lege på 
halmlegeplads og lede efter karameller i 

korncontaineren. De yngste kan også 
køre på pedaltraktorer og alle - store 
som små - kan få en tur i en traktor med 
vogn.
Men vi håber også, at dagen vil til-
trække folk, som generelt er nysgerrige 
på landbruget. De kan blive klogere på, 
hvordan malkekøerne lever, og hvordan 
et moderne landbrug fungerer. Vi vil 
gerne snakke om nutidens og fremti-

dens landbrug – og svarer meget gerne 
på spørgsmål.” 
Sådan er det at være landmand

På Mejlhøjgaard er der stor fokus på 
bæredygtighed i driften, og produktio-
nen og familien vil meget gerne snakke 
bæredygtighed med Hattings borgere.
”Jeg mener, at mange har fået en lidt 
ensidig opfattelse af bæredygtighed – og 
at der i den offentlige debat er meget 
fokus på følelser, som ikke er bundet op 
på de rigtige fakta”, forklarer Herman 
Oerlemans.

Han bor sammen med sin kone Petra og 
deres tre børn på gården, som han over-
tog  tilbage i 1992 sammen med sin bror 
Arne, der bor på en naboejendom.
”Vi vil rigtigt gerne byde den lokale 
befolkning indenfor og vise dem lidt 
omkring nutidens landbrug. Vi oplever, 
at der ikke er så mange landbrug i lo-
kalområdet mere, og landbruget bliver 
mere fjernt for folk. Måske baserer man-
ge deres viden om landbrug på, hvad 
de hører i medierne, hvilket ikke giver 
det fulde billede af, hvordan landbruget 
hænger sammen. Eller også husker de  
 

Gården åbner dørene op
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livet på landet, som det så ud for mange 
år siden, da deres bedstefar havde en 
bondegård.”
Og tingene har ændret sig meget siden 
dengang, pointerer Herman Oerlemans: 
”Landbruget står bestemt ikke stille. Si-
den vi flyttede hertil i 1992 er kravene til 
f.eks. arbejdsmiljø og dyrevelfærd steget 
igen og igen. Og vi forbedrer os gerne. 
Vi ser masser af fordele i at gøre tingene 
bedre for både dyr og medarbejdere. 
Men det tvinger os også til at effektivere 
og optimere hele tiden. Mælkeprisen, 
som vi får, er den samme som for 30 år 
siden – og har i mellemliggende perio-
der endda været noget lavere. Kunne 
du forestille dig at få det samme i løn 
som for 30 år siden?”, spørger Herman 
retorisk.

Effektivisering og bæredygtighed
Bl.a. mælkeprisen gør, at de på Mejl-

højgaard i dag producerer ca. 5 gange så 
meget mælk, som de gjorde i starten. Og 
alt effektiviseres løbende, selv foderets 
bestanddele. 
Ligesom i resten af samfundet fylder kli-
maspørgsmål og bæredygtighed meget i 
den daglige drift af gården. For familien 
Oerlemans er det vigtigste at drive en 
sund og bæredygtig virksomhed, hvor 
både mennesker og dyr har det godt. Og 
det vil vi gerne vise frem, fortæller Her-
man Oerlemans:
”Vi landmænd er meget udskældte i 
klimadebatten, hvilket jeg synes er ret 
urimeligt. Vi vil faktisk gerne være en 
del af løsningen, ikke problemet”. 
Bæredygtighed handler også om at gøre 

tingene smartere. Bl.a. sender Mejlhøjga-
ard køernes gylle til et lokalt biogasan-
læg. Selvsamme gylle giver dermed op-
varmning til ikke mindre end 200 huse 
i et år. Bæredygtighed står ikke alene, 
men er en del af den samlede cyklus 
for et landbrug. I den ring indgår også 
produktivitet, økonomi og dyrevelfærd. 
Tingene hænger sammen, forklarer Her-
man og beskriver f.eks. hvordan  køerne 
førhen skulle tilpasse sig til en ny stald. I 
disse moderne tider skræddersyr man i 
stedet stalden, så den passer til køerne. 

Håber vi ses
”Vi synes, at det er spændende at 

vise, hvordan et moderne landbrug ser 
ud og fungerer. For at kunne svare på 
så mange spørgsmål som muligt og 
styre dagen får vi hjælp fra vores lokale 
landboforening. Der vil også være nogle 
elever fra Bygholm Landbrugsskole, 
som kan informere om den nyeste vi-
den. Desuden står repræsentanter fra 
vores mejeri Arla klar med nogle fanta-
stiske smagsprøver. Vi vil gøre alt for at 
I får en god oplevelse og samtidigt bliver 
lidt klogere på, hvordan vi producerer 
fødevarer og leverer gas og pleje til vo-
res omgivelser”.

Åbent Landbrug på Mejlhøjgaard
Søndag den 15. september kl. 10-16
Mejlhøjgaard ligger på Grønhøjvej 55.
Det er gratis at deltage.
Der kan købes mad og drikke 
til arrangementet.

Dagens aktiviteter:
- Oplev køerne
- Se køerne blive malket
- Klap en kalv
- Find ud af, hvad en ko æder
- Leg på halmlegepladsen
- Find karameller i korncontaineren
- Prøv pedaltraktorer
- Oplev de store maskiner
- Få en traktortur
- Smagsprøver fra Arla
- Snak med din lokale landmand
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Folkedans

På turisttur til Maastricht i Holland
Af: Willy Severin

 54 deltagere + vores gode chauf-
før Henning Wulff oplevede 3 
lande på 6 dage, Holland-Belgien-
Tyskland.

 Vores tur gik til Valkenburg, 
som ligger i det sydlige Holland – 
ikke langt fra Maastricht og tæt på 
Belgien og Tyskland. Området er 
meget mergelholdigt – et byggema-
teriale som blev udgravet i blokke 
og brugt allerede i Romertiden. Det 
er i dag muligt at se grotterne på en 
½ times rundtur med traktortog. 
Grotterne er smukt udsmykket med 
udskæringer og trækulstegninger. 
Indbyggerne gemte sig i grotterne 
under 2. verdenskrig, mens tyskerne 
og amerikanerne sloges udenfor. I 1979 
blev de permanent indrettet til beskyt-
telsesrum med toiletfaciliteter og senge 
til 15.000 mennesker. 

Over byen ligger der en gammel 
borgruin fra 1672 – fra byen er 
der en elevator op til ruinen.

Hotellet som vi boede på lå 
centralt i byen – ikke lagt fra 
byens gågader og det hygge-
lige miljø, som der var i byen.
Vi boede på Hotel Valram, 
hvor vi fik en god forplejning 
af deres venlige og dygtige 
personale; der var elevator, 
swimmingpool, gårdhave, bar 
og restaurant.

Lørdag den 13. juli 2019 (ca. 690 km) 
 Kl. 8.00 kørte vi fra Hatting. Efter op-

samling i Løsning 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.  På turen passerede vi 
Flensborg, Schleswig, Hamburg, Bre-
men, Osnabruck, Münster, Dortmund 

og Essen til Düsseldorf. Vi havde en 
overnatning omkring Düsseldorf. Inden 
vi nåede så langt, havde vi en frokost-
pause, hvor vi spiste vores medbragte 
mad, og senere en kaffepause.

Søndag den 14. juli 2019 (ca. 120 km)
Efter morgenmaden  fortsatte vi 

mod Holland, langs floden Maas til 
den smukke by Maastricht. Vi gik sam-
men en tur ind i byen – bl.a. forbi den 
kæmpestore plads Vrijthof, som også 
er byens midtpunkt, også kaldet hele 
Hollands terrasse. Det var der, vi senere 
skulle opleve koncerten med Andrè 
Rieu. Byen er også kendt for at være 

stedet, hvor Maastrichtaftalen blev 
underskrevet i 1991. Midt på eftermid-
dagen kørte vi til vores hotel Valram i 
Valkenburg, hvor vi blev indkvarteret. 
Derefter kørte vi tilbage til Maastricht. 

Her skulle vi nyde en ”Andrè Rieu 
Live Cooking buffet” med drikkevarer 
ad libitum på Hotel v/d Valk Maastricht,

før vi kørte til koncert for at opleve 
André Rieu i Maastricht. Vi havde gode 
billetter, ca. i midten af 2 sektion.

Det blev en rigtig god oplevelse, hvor 
der var en rigtig god stemning. Vi var 
også ude at danse i gangene til valses-
tykker.

Mandag den 15. juli 2019
 Vi så nærmere på byen Valkenburg. 

Først var vi en tur i grotterne, som ikke 
lå langt fra vores hotel. Vi kørte med 
traktortog. Og vi gik rundt og så lysbil-
leder fra 2. verdenskrig, som blev vist på 
grotte væggene. Derefter tog vi elevato-
ren op til Borgruinen, hvor vi nød den 
flotte udsigt ud over byen. Om efter-
middagen havde vi fri til at gå rundt og 
nyde den flotte by.
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Folkedans

Tirsdag den 16. juli 2019 (ca. 280 km)
 Udflugt til Europas og den belgiske 

hovedstad Bruxelles. Der samlede vi en 
dansktalende guide op, som vi havde 
i ca. 3 timer. Hun boede i Bruxelles og 
havde gjort det i mange år. Hun var 
meget dygtig til at fortælle om alle se-
værdighederne, bl.a. EU’s bygninger, 
kongeslottet, domkirken og den 100 
meter høje stålkonstruktion Atomium 
fra verdensudstillingen. Vi kørte også til 
den flotte triumfbue. Derefter gik hun 
med os til Grand Place, som er en af 
Europas smukkeste pladser, og som det 
sidste gik hun med os til den lille Man-
neken Pis, hvor vi så tog afsked.
Onsdag den 17. juli 2019 (ca. 160 km)

 Vi kørte først til den Hollandsk-
amerikanske Kirkegård, hvor der er 
begravet over 8.000 soldater. Der er 
bl.a. bygget et stort tårn og en statue, 
der repræsenterer kvinder, der har lidt 
tab. Derefter kørte vi til Dreiländer Eck, 
hvor Holland, Tyskland og Belgien mø-
des – en helt speciel oplevelse at stå på 
Vaaiserbjerget (321 m.o.h.), og se udover 
de 3 lande. Derefter fortsatte vi til Mid-

delalderbyen Monschau, som ligger i 
Eifel-bjergene. Byen hørte til den rigeste 
i området på grund af  klædefremstil-
ling, og har en enestående samling af 
bindingsværkshuse. 

Torsdag den 18. juli 2019 (ca. 780 km)
Efter morgenmaden tog vi af sted 

fra  hotellet, og kører nordpå ad næsten 
samme rute som på udrejsen. Vi havde 

en pause ved Düborg, hvor vi fik aftens-
mad og fik handlet lidt ind.

 
Tusinde tak til alle der var med på 

turen, og en stor tak til vores spille-
mænd, Palle og Stephan, som spillede til 
sange i bussen, ligeledes vores dygtige 
chauffør Henning Wulff, som igen i år 
har givet os en god tur med mange gode 
oplevelser.

På udflugt til Mandø
Af: Willy Severin

 Lørdag den 15. juni 2019 var vi på udflugt til Mandø. 
Vi var i alt 36 personer med på udflugten. Vi kørte med 
bus fra skolen i Hatting kl. 9.00 og havde opsamling ved 
Super Brugsen i Løsning. Lidt syd for Kolding kørte vi 
ind på en rasteplads, hvor vi havde mulighed for at gå på 
toilet. Derefter fortsatte vi til Vadehavscentret, hvor vi var 
ca. 11.30. 

Turen gik videre med Mandø Bussen til Restaurant 
Vadehavet, hvor vi havde bestilt frokost. Efter spisningen 
havde vi en guidet fortællings tur på ca. 1 time. 

Ca. kl. 16.00 tog vi afsked med øen og var hjemme igen 
ved 18 tiden. Vi havde alle en rigtig god tur med mange 
gode oplevelser.
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VINDUER
- din online vinduesmester

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

 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

Folkedans

Vi starter ny sæson mandag den 
9. september 2019 kl. 19.30 -22.00. Vi 
danser hver mandag med undtagelse 
i skoleferien uge 42 og 7. Det er for ny-
begyndere, øvede, enlige og par. Alle er 
meget velkomne.

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, som er kl. 
ca. 20.30 til 21.00

Program for 2019/2020
• Opstart mandag den 9. september  

kl. 19.30-22.00
• Juleafslutning mandag den 9. de-

cember med julegløgg & æbleskiver 

• Start igen mandag den 6. januar 
2020 kl. 19.30 til 22.00

• Sæsonafslutningsfest mandag den 
.30. marts kl. 18.00 til ca. 22.00. Med 
sild og smørrebrød, kaffe/ te og 
småkager

Gåture
Vi fortsætter med gåture hver mandag 
kl. 19.00, hvor alle er meget velkomne.

• 19.08. 2019 – Boller Slot, parkering 
ved Slotshaven

• 26.08. 2019 – Hjertestien, Husodde 
Camping, Husoddevej  85 , 8700 
Horsens

• 02.09. 2019 – Åbjergskovvej. Indkør-
sel fra Schüttesvej, Parkeringsplads 
til højre.

Kom til folkedans - Ny sæson 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
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Klip ud og hæ
ng op
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Klip ud og hæ
ng op
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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

Velkommen tilbage fra sommerferie
Af: René Petersen

En ny sæson eller opstart af igangværende 
efter ferien i Hatting IF står for døren, og vi 
håber, at I alle har haft en god sommerferie. 

Vi er i skrivende stund i gang med at afvik-
le vores vagter i dette års kræmmer marked, 
og her skal der lyde en kæmpe tak til de frivil-
lige, som har valgt at bruge nogle - hvis de har 
været ligesom mine - forhåbentlig hyggelige 
timer sammen på diverse vagter og opgaver.

Alt dette gøres, for at vi kommer et stykke 
tættere på at realisere vores vision om at ud-
vide Hattinghallen og derved styrke sporten 
og få de rammer, som alle afdelinger fortjener.

Hvis I nu skulle have lyst og tid til næste 
år, så er vi igen på plads på Horsens kræm-
mer marked. 

I forbindelse med den nye indendørs-
sæson, så hold øje med opslag og indlæg i 
diverse medier om lige netop, hvornår din 
eller jeres foretrukne sportsgren går i gang, og 
hvornår tilmeldingen starter. 

Der er arbejdet på at lave et så bredt udvalg 
af aktiviteter som muligt, og her skal der også 
lyde en kæmpe tak til trænerne, som har valgt 
at tage en sæson mere og de nye, som er kom-
met til. 

Hvis du skulle have lyst til at hjælpe, så 
tag endeligt fat i formanden eller trænerne i 
afdelingen, da der altid kan bruges hjælp til 
afviklingen af sæsonen.

Af: Bjarne Skjøtt Sørensen

Bestyrelsen i håndboldafdelingen har brug 
for nye medlemmer, der kan være med til at 
drive afdelingen videre, så der fortsat kan til-
bydes håndbold i Hatting IF

Så har du lyst til at være en 
del af et lokalt fællesskab med 
interesse for håndbold, og vil 
du muligvis gerne være med 
til at arbejde for håndbolden i 
Hatting IF, så mød op til årets 
opstillingsmøde for at høre 
mere omkring, hvad det vil sige 
at være med i håndboldbesty-
relsen.  

Opstillingsmødet foregår i Hatting klubhus 
den 12. september 2019 kl. 19:30

Du er også meget velkommen til at kon-
takte Bjarne Skjøtt Sørensen på e-mail:
bjarne.skjott@hotmail.com eller tlf. 76 43 46 60 
for at høre omkring bestyrelsesarbejdet.

Nye kræfter søges til bestyrelsen i 
Håndboldafdelingen i Hatting IF

www.amalielund.dk
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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: Anja, tlf: 28 57 94 42 
Trop: Simon, tlf. 93 99 29 71
Mail: hattinggruppe@yahoo.dk

Mødetider skoleåret 2019/20  
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 og Michael

Trop, 6.-8. klasse:
Onsdage kl. 18.30-20.00 
Simon og Preben 
 
Vi følger skoleåret, så hvis skolen holder 
ferie, er der heller ikke spejder.

KFUM-Spejderne

Af: Lene Jørgensen og Anja Ipsen

Ulvene havde været på Houens 
Odde, og vores bævere havde overnat-
tet i Spejderbyen, så juniorer og trop 
glædede sig meget til det blev vores tur 
i uge 28. Vi drog til Æbleskoven ved 
Daugaard strand; en skønt beliggende 
lejrplads, tæt ved hav og natur, og belig-
gende i en gammel æbleplantage. 

Vejret var med os - det var ægte, om-
skifteligt spejdervejr, med alle de va-
riationer som den danske sommer kan 
byde på. 

Vi havde suppleret vores lille gruppe 
med spejdere fra Tørring, og en enkelt 
“bonus-spejder” fra vores eget område. 
Vores blandede spejdere faldt godt i 
hak, og det at vi var flere gjorde på alle 
måder turen bedre, og gav nye gode 
spejdervenskaber. Det bliver ikke sidste 
gang, vi inviterer.

Ugen bød blandt meget andet på en 
tur i kajakker på lavt vand. Lige den dag 
var der kraftig modvind - men spejdere 
finder på råd, så en del valgte cyklist-
taktikken: Stå af, og træk hjem.  

Vi fangede også krabber. Først som 
en aktivitet, hvor krabberne kom med 

hjem og endte deres dage i gryden som 
velsmagende krabbesuppe. Et par dage 
senere tog vi endnu en fisketur. Denne 
gang blev det til krabbevæddeløb ud 
over flydebroen, naturligvis med pas-
sende engageret heppekor. 

Vores spejdere var også ude på egen 
hånd. De var på hike, og overnattede i 
sheltere i Hedensted. Her skulle de stå 
for egen forplejning - hver spejder havde 
fået døgnets madpenge, 50 kroner, ud-
leveret.  De kom frem til konklusionen, 
at hvis man slog sig sammen i mindre 
grupper, så fik man mere ud af pengene, 
og bedre mad. 

På vej hjem blev ruten lagt omkring 
den lokale småkagefabrik, hvor Bianca 
tog imod, og sendte spejderne videre 
med to dåser småkager hver. Således 
sikrede imod at gå sukkerkolde tog de 
regnbygerne og højvandet langs strand-
ruten med godt humør, og med fuld 
musik fra rygsækken. 

Det sidste døgn var det lunt - og 
lunefuldt. Hver gang vi lige troede, at 
der var håb om tørre telte og mastesejl, 
så kom der er ny byge. Vi havde lagt 
planer om at lade det hele stå, og hente 
det dagen efter - men så kom solen, og 

Juniorer og Trop på en dejlig      spejderlejr i Æbleskoven 
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Juniorer og Trop på en dejlig      spejderlejr i Æbleskoven 

Her til slut vil vi gerne sende en lille bøn om, at man ikke 
bruger spejderbyen privat.  På det seneste har vi oplevet en ret 
stor stigning i antallet af besøgende, når Spejderbyen ikke er i 
spejder-brug. 

Vi elsker, når I kommer og deltager i spejderarbejdet, men 
udenfor vores mødetider er det vores store ønske, at vi ikke 
har gæster – hverken to- eller firbenede. Vi synes, at I skal 
bruge den dejlige legeplads og det grønne område i Hatting 
Parken i stedet. 

Brug af Spejderbyen

Hyldemarken 3
8700 Horsens 60 64 05 60

·Indendørsmaling
·Tapetsering
·Udendørsmaling

Nyt spejderår - Samme mødetider
Af: Lene Jørgensen og Anja Ipsen

Vi glæder os til at byde nye og gamle 
spejdere velkomne i Spejderbyen, Over-
holm 13, til et nyt spejderår.  Vi starter 
den 21. august kl. 17-18.30 med fælles 
opstart. Ugen efter begynder de almin-
delige ugentlige møder:

• Bævere (0.-1. klasse): Torsdag 17-
18:30. Jette, Torben + hjælpere

• Ulve (2.-3. klasse): Tirsdag 17:30-19. 
Lisbeth, Randi, Merethe, Kirsthine.

• Junior (4.-5. klasse): Onsdag 18:30-
20. Anja og Michael.

• Trop (6.-8. klasse): Onsdag 18:30-20. 
Simon og Preben

Hvis man har lyst til at prøve at gå til 
spejder, kan man bare møde op. Hvis 
man har spørgsmål er man velkommen 
til at kontakte lederne. Find kontaktop-
lysninger på foregående side. 

Sæsonen varer frem til sommerferien, 
og kontingentet koster 2x300 kr.

aldrig nogen sinde har en lejr været lagt 
så hurtigt ned. Alle hjalp, i rygende hast, 
og med noget nær samlebåndsteknik. 
Knapt var det hele i poser og lagt på trai-
leren, så kom der en byge mere. Nu hel-
digvis uden betydning for os. Der blev 

krammet farvel, og udvekslet 
telefonnumre og andet godt, 
og så gik det hjemad.

Tak til alle lejrdeltagere 
for endnu en fantastisk ople-
velse!
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Generationsskifte – Hvem skal arve din 
virksomhed, når du dør?

Damhaven 5 C, 7100 Vejle
Vitus Berings Plads 5, 8700 Horsens

Telefon: 7572 4100
www.codexlaw.dk

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

Torsted Hatting

U8 - Piger Tirsdag 17.30 - 19.00
U9 - Piger Torsdag 17.00 - 18.30

Mandag 17.30 - 19.30
Torsdag 16.30 - 18.00

U14 - Piger Mandag 17.30 - 19.30
U15 - Piger Mandag 17.30 - 19.30
U16 - Piger Mandag 17.30 - 19.30
Senior - Piger Tirsdag 18.30 - 20.00

U4 - Drenge Onsdag 17.00 - 18.00
U5 og U6 - Drenge Onsdag 16.30 - 17.30
U7 - Drenge Tirsdag 16.30 - 18.00

Tirsdag 17.00 - 18.00
Torsdag 17.00 - 18.00
Tirsdag 17.00 - 18.30
Torsdag 17.00 - 18.30
Mandag 17.00 - 19.00
Onsdag 17.00 - 18.30
Tirsdag 17.00 - 18.30
Torsdag 17.00 - 18.30
Mandag 17.30 - 19.00

Torsdag 17.30 - 19.00
Tirsdag 17.30 - 19.00
Torsdag 17.30 - 19.00

Tirsdag 17.30 - 19.00
Torsdag 18.00 - 19.30

U16 - Drenge Onsdag 17.00 - 18.30 Mandag 17.00 - 18.30
Tirsdag 18.30 - 20.00
Torsdag 18.30 - 20.00
Tirsdag 19.00 - 20.30
Torsdag 18.30 - 20.30

Jyllandsserien Torsdag 19.30 - 20.30
Senior og U19 Torsdag 18.30 - 20.30
Senior Torsdag 19.30 - 20.30
Veteran Onsdag 18.30 - 20.30

U12 og U13 - Piger

U12 - Drenge

U13 - Drenge

Træningstider Efterår 2019
Hatting-Torsted Fodbold

PIGER

Drenge

U9 - Drenge

U10 - Drenge

U8 - Drenge

U11 - Drenge

U14 - Drenge

U17 - Drenge

Senior og U19

Fodbold i Hatting-Torsted
Af: Bjarke Ilkjær

Uanset alder er der rig mulighed for at gå til fodbold i Hat-
ting-Torsted. Den nye sæson er gået i gang, men det er altid 
muligt at komme til en gratis prøvetime, hvis du eller dit barn 
har lyst til at gå til fodbold. Se træningstiderne i skemaet her-
under og find en relevant kontaktperson på klubbens hjem-
meside: www.hatting-torsted.dk. 

Hatting-Torsted Fodbold
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Nyt fra Hatting Centret

Af:  Anne Grete Bøndergaard

På Hatting Centret står tingene ikke 
stille – og det er dejligt! Det er godt at 
mærke både de frivillige og brugernes 
engagement. Nye ideer kommer til – 
nye frivillige melder sig under fanen – 
nogle ideer tager form og bliver til virke-
lighed, mens andre stadig er i gang med 
at modnes. Det giver en skøn dynamik, 
som vidner om at Hatting Centret er et 
levende sted, der skabes og udvikles i 
et godt og frugtbart samarbejde mellem 
ansatte, frivillige og brugere. Ambitio-
nen for stedet er hele tiden at være i be-
vægelse og udvikle på tilbuddene, mens 
der stadig holdes fast i alt det gode, der 
har eksisteret og fungeret rigtig godt i 
mange år. Der er brug for traditionerne 
– krydret med fornyelse og nye tiltag. 

Nye hold
Til efteråret starter vi flere nye faste 
hold op, som især har fokus på velvære 
og motion. Der kan efterhånden ikke 
herske megen tvivl om, hvor sund og 
givende motion er for alle aldersgrupper 
og heldigvis er der mange muligheder 
her i byen. På Hatting Centret har vi 
allerede en lang række tilbud inden 
for motion og bevægelse – bl.a. to li-
nedancehold, gymnastikholdet ”frisk 
motion”, krolf, petanque og mulighed 
for selvtræning alle ugens dage i vores 
træningslokale. Derudover udvider vi 
til efteråret med yoga og et hold, vi har 
valgt at kalde: ”Hold dig frisk”.

Yoga starter op d. 4/9 og der er plads til 
7 på holdet. På grund af stor efterspørg-
sel er holdet allerede fuldt tegnet, hvil-
ket vi naturligvis er rigtig glade for. Man 
er dog altid velkommen til at henvende 
sig, hvis man er interesseret – så kan 
man komme på venteliste – og vi har 
samtidig en fornemmelse af, hvor stor 
efterspørgslen er.  På yogaholdet trænes 
både smidighed, balance og ro, og hol-
det ledes af en Agnes Bechmann, som 
er en erfaren frivillig, der i mange år har 

dyrket motion og pilates.

Det andet nye tiltag er ”Hold dig frisk”.  
På dette hold er der fokus på at styrke 
hele kroppen og holde den frisk via 
øvelser, der både styrker åndedræt, hjer-
ne og balance. Der kan indgå elementer 
af yoga, smarttræning og naturtræning 
m.v. Underviser er Aase Thyssen, der 
gennem mange år har været aktiv in-
den for idræt, sport og træning og som 
brænder for at dele sin viden og erfa-
ring. Holdet mødes hver fredag fra. 9.30-
10.30 og drikker en kop kaffe sammen 
efterfølgende. Alle i alderen 
60 + samt førtidspensionister 
er meget velkomne til at del-
tage. Man kan tilmelde sig 
på opslagstavlen på Centret 
eller møde op d. 6/9, hvor 
der er opstart. 

Øget søgning i træværkstedet
Træværkstedet holdt åbent hus i starten 
af maj for at markere, at der var blevet 
lavet nyt udsugningssystem i værk-
stedet. Dagen resulterede i en del nye 
brugere, hovedsageligt kvinder, som 
alle deler passionen for at dreje i træ og 
skabe med hænderne. En af værkste-
dets faste brugere og dygtige trædrejere 
trådte til som frivillig og et nyt hold blev 
oprettet. Der er derfor nu både åbent i 
træværkstedet mandag, onsdag og tors-
dag fra 9-12. ”Men der er plads til flere” 
udtaler de frivillige – ”og mulighed for 
at oprette et tirsdagshold også” – så der 
er rig mulighed for at prøve træarbejdet 
af – alt sammen i en uformel og uhøjti-
delig atmosfære. Mød blot op i træværk-
stedet en af mødedagene, hvis du kunne 
tænke dig at snuse til området. 

Nyt aktivitetskøkken - nye muligheder
Som mange måske allerede ved, blev 
der omkring 1. marts i år ændret i åb-
ningstiderne og bemandingen i Cafeen 
på Hatting Centret. Det er stadig muligt 
at købe et varmt, hjemmelavet måltid 
mad i hverdagene fra 11.45-12.15, hvil-

ket gælder for både beboerne i ældrebo-
ligerne på Centret og for borgere i byen. 
Forskellen er nu, at der ikke længere er 
en medarbejder i dagtimerne i huset, 
som står for maden, men at den nu leve-
res og serveres varm mad af medarbej-
dere fra køkkenet på Klovenhøj Centret 
i Brædstrup. Klovenhøj Centret leverer 
også fortsat kage og mad til mange af 
husets arrangementer. Som følge af 
disse ændringer har produktionskøk-
kenet i huset stået tomt nogle måneder, 
men det er slut nu. Horsens Kommune 
har nemlig valgt at investere i et splin-

ternyt og funktionelt 
aktivitetskøkken, 
som i fremtiden 
forhåbentlig skal 
danne ramme om 
mange nye og 
spændende aktivi-
teter for seniorer. 

Ideerne og drømmene er mange!  Vi har 
bl.a. talt om at oprette forskellige mad-
hold – enten under ledelse af en frivillig 
vejleder eller ”selvkørende” grupper. 
Grupperne kan have forskelligt fokus 
– fx ”mandegruppe”, ”fokus på sund 
kost”, ”mad fra andre lande” m.v. Kun 
fantasien sætter grænser. Der vil også 
være mulighed for at lave specielle te-
madage eller kurser, som løber over en 
enkelt dag eller to og hvor deltagerne 
fordyber sig i et særligt emne – fx choko-
ladekursus, fransk mad etc. Ydermere er 
det en stor drøm at få et ølbryggerhold 
og et snapselaug. Som I nok fornemmer, 
er der med det nye aktivitetskøkken 
uanede muligheder for at udvide akti-
viteterne på Centret. Men tingene sker 
ikke af sig selv – så derfor vil vi gerne 
opfordre alle interesserede til at hen-
vende sig til Centerrådet. Det kan være, 
du har lyst til at være frivillig på et hold 
eller godt kunne tænke dig at deltage i 
et måltidsfællesskab med andre – så tøv 
ikke med at henvende dig i huset. Der er 
planlagt en reception i starten af august, 
som skal markere indvielsen af det nye 
køkken. 
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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

Hatting Centrets kommende arrangementer

Nyt fra Hatting Centret

Flot donation fra VELUX Fonden
Centerrådet på Centret har søgt og fået 
midler fra VELUX Fonden til indkøb af 
en masse skønne redskaber – både bol-
de, elastikker og måtter, som skal bruges 
på de to nye hold. Vi glæder os meget 
over denne donation – og de mulighe-
der, det giver i huset. Hatting Centrets 
aktiviteter og arrangementer er helt af-
hængige af bevillinger som denne, såvel 

som billetsalg til diverse arrangementer, 
da økonomien skal hvile i sig selv. Der-
for er det en stor glæde, når det lykkes 
at søge penge hjem, som kan give nye 
muligheder i huset. 

Aktivitetsmedarbejder på barsel
Hatting Centrets nuværende aktivitets-
medarbejder, Anne Grete Bøndergaard, 
går på barsel fra 16/8 2019. Derfor kan 

emailadressen ”agb@horsens.dk” ikke 
længere benyttes efter denne dato. Hen-
vendelser bedes rettet til Centerrådsfor-
mand, Ellen Berthelsen på munchen17@
outlook.dk  eller 50953118 eller til mid-
lertidig afløser, Karen Christensen på 
21586297 eller kac@horsens.dk. Der an-
sættes en barselsvikar i løbet af efteråret.

August
Tirsdag den 20. kl. 13.30
Gudstjeneste med efterfølgende kirkekaffe 
Onsdag den 21. kl. 10.00
Petanqueturnering med efterfølgende 
frokost. Pris 35 kr inkl. frokost og kaffe. 
Tilmelding til Jens Christensen
Mandag den 26. kl. 14.00
Eftermiddagshygge. Pris 30 kr
Tilmelding senest d. 23/8
Onsdag den 28. kl. 13.00-16.00
Åbent Hus

September
Tirsdag den 10. kl. 19.00
Banko ved Centerrådet.   
Sponsor: Hatting Bilcenter
Torsdag den 12. kl. 14.00
Foredrag med Henrik Nørgaard
Emne: En verdenskrig kom på tværs
Tirsdag den 24. kl. 13.30
Gudstjeneste med efterfølgende kirkekaffe 
Onsdag den 25. kl. 14.00
Temadag med Trine Gadeberg
Mandag den 30. kl. 14.00
Eftermiddagshygge. Pris: 30 kr 
Tilmelding senest d. 27/9

Oktober
Tirsdag den 8. kl. 19.00
Banko ved Centerrådet. 
Sponsor: Riishøj Ejendomscenter
Torsdag den 10. kl. 12.00
Løvfaldsfest
Mandag den 21. kl. 14.00
Modeopvisning v/Smartex. Menu: 
Sandwich, et glas bobler,
Kaffe og småkager: Pris: 50 kr.
Tilmelding senest d. 18/9
Tirsdag den 22. kl. 13.30
Gudstjeneste med efterfølgende kirkekaffe
Fredag den 25. kl. 9.00
Fællesudflugt til Kreativmesse i Fredericia.

Mandag den 28. kl. 14.00
Eftermiddagshygge. Pris: 30 kr 
Tilmelding senest d. 25/10
Onsdag den 30. kl. 10.30
Fernisering af ny kunstudstilling: 
Søvind Kunstgruppe. Der serveres snacks og 
et glas bobler   

Onsdag den 30. kl. 14.00
Foredrag med Filip Møller.

November
Tirsdag den 5. kl. 19.00
Vinsmagning ved Claus Hjelt/Gourvin
Fredag den 8. kl. 11.30-13.00
Vaccinationsdag. Kom og bliv vaccineret 
mod influenza helt gratis
Tirsdag den 12. kl. 19.00
Banko ved Centerrådet. 
Sponsor: Teknik og El Aps
Mandag den 18. kl. 14.00
Eftermiddagshygge. Pris: 30 kr 
Tilmelding senest d. 15/11
Torsdag den 21. kl. 19.00
Højskoleaften.
Tirsdag den 26. kl. 13.30
Gudstjeneste med efterfølgende kirkekaffe
Onsdag den 27. kl. 14.00
Foredrag med hospitalsklovnene 
TUT og TUT  
Lørdag den 30. kl. 10.00-14.00
Julemarked. Spændende boder, 
lækker mad, hjertetræ og tombola. I 
caféen sælges julekål med medister, 
æbleskiver, gløgg og kaffe m.v.
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Hver mandag 
Kl. 09.00 - 12.00
Træværksted
Kl. 09.15 - 10.15
Linedance i cafeen
Kl. 10.30 - 12.00 (4. mandag hver måned)
Litteraturgruppe 
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. 09.30 - 10.30
Yoga (kun i lige uger)
Kl. 9.30 - 11.30 (2.onsdag hver måned)
Strik til nødhjælp
Kl. 10.00 - 12.00
Kreativt værksted - Håndarbejde. 
Kl. 10.00 - 14.00
Kreativt værksted - Håndarbejde. 
Kl. 12.00 - 14.00
Billedbehandling 
Kl. 13.00 - 15.00
Kortspillet Skip-bo i cafeen
Kl. 13.30 - 15.00
Petanque 

Hver torsdag
Kl. 09.00 - 12.00
Træværkstedet er åbent 
Kl. 9.30 - 11.30  (4. torsdag hver måned)
Strik til nødhjælp
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 - 10.30
»Hold dig frisk« 
Kl. 09.30 - 11.30 (kun i lige uger)
Malegruppe

Hatting Centrets faste aktiviteter

www.tfskov.dk

Private og Industriområder

Fræsning Græssåning
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Af:  Anne Grete Bøndergaard

PÅ VANDRETUR MED HATTING 
CENTRET

Vandreture i Hansted Skov, Åbjerg 
Skov, ved Klostermølle og Den Gen-
fundne Bro. Det var tilbuddet, som blev 
meldt ud i det tidlige forår af aktivitets-
medarbejder Anne Grete Bøndergaard. 
Og heldigvis var der god interesse: ca. 
25 meldte sig til turene, godt halvdelen 
fra Hatting – resten fra Lund, Egebjerg 
og Horsens by. 

Vi kørte selv ud til adresserne, hvor 
turene altid havde en naturvejleder i 
spidsen. De fleste gange var det Thorke 
Østergaard, der øste ud af sin store vi-
den. Selv om de fleste af os kendte de 
4 steder, fik vi alle, tror jeg, nye infor-
mationer om fugleliv, 
insekter, planter og da 
også stedets historie. 
Vi fik repeteret, hvor-
dan Bygholm Sø 
området så ud for 100 
år siden. Ved Kloster-
mølle går historien 
mange hundrede år 
tilbage, og mange af de 
planter, der er i området blev bragt med 
af munkene.
Det var vandreture på en times tid med 
mange fortællepauser, og vi sluttede 
hver dag med kaffe + kage.
Det er allerede afgjort, at der kommer et 
lignende tilbud april-juni 2020 – denne 
gang med fem forskellige ture – på nye 
steder rundt omkring i vores skønne 
natur.                                                         

KROLFTURNERING                                                                                                    
På Hatting Centret er der tradition 

for at afholde en årlig krolfturnering. 
Her inviteres krolfspillere fra 5 andre 
åbne aktivitetscentre – nemlig Birkebo, 
Nørrevang, Egebakken, Søndergaarden 
og Tamdrup Centret. I år løb arrange-
mentet af stablen d. 9/5. Der var rigtig 

god opbakning med ca. 30 deltagere. 
Deltagerne blev delt op i blandede hold, 
så alle fik mødt og spillet med nogen, 
de ikke kendte. Humøret var højt og 
der blev grinet og skældt ud over gen-
stridige kugler på afveje. Efterfølgende 
var der frokost og kaffe og kage i cafeen. 
Egebakken løb med sejren, men der bli-
ver rig mulighed for revanche, da flere 
af de andre centre afholder lignende 
arrangementer i løbet af sommeren/
efteråret. 

SOMMERUDFLUGT
Sommerudflugten gik i år til Silke-

borgsøerne. Køreturen foregik med lejet 
bus sponsoreret af Horsens Sund By. 
På kajen i Silkeborg blev der drukket 
formiddagskaffe inden ”Mågen” tog 

os med ud på Søerne. Vejret 
var med os – og vi fik rig 
mulighed for at nyde både 
naturen og arkitektur i form 
af de mange smukke (og 
dyre) villaer på bredderne. 
En veloplagt servitrice for-
talte anekdoter og røverhi-
storier om både området og 
de mange velhavere, der bor 

og har boet her. Efter sejlturen nød vi en 
skøn middag i krostuen på Nr. Vissing 
Kro. Her var dækket fint op med hvide 
duge i de stemningsfyldte lokaler. Selv 
menuen bestående af kalvesteg stegt 

som vildt og trifli ledte tankerne hen på 
gamle dage. Centerrådet havde arran-
geret amerikansk lotteri, inden turen gik 
hjem mod Hatting igen – denne gang af 
mange små, snirklede omveje. En dejlig 
dag i godt selskab – bl.a. med brugere 

og ansatte fra aktivitetscentret ”Sund-
toppen”

MIDSOMMERFEST
Den årlige og meget traditionsrige 

”midsommerfest” på Hatting Centret 
blev en stor succes, selvom den i år 
fandt sted allerede d. 13/6 p.g.a. øvrige 
store arrangementer i huset. Dagen 
igennem blæste det – og truende skyer 
varslede regn, men kort før arrangemen-
tet skulle begynde, lagde vinden sig, det 
klarede op og blev det smukkeste vejr. 

Over 100 personer tog imod tilbuddet 
og mødte op til en aften med hygge, 
sommerstemning, musik, pølser, tom-
bola og båltale ved Lis Ulsøe. Ja, faktisk 
var der så mange deltagere, at vi løb tør 
for øl – og pølserne kun lige slog til, men 
det er jo kun glædeligt at så mange bak-
ker op. Heksen blev sendt godt afsted 
til Bloksbjerg til lyden af de velkendte 
toner fra ”Vi elsker vort land”. Snakken 
gik lystigt rundt ved bordene og fort-
satte, da arrangementet rykkede inden-
for til kaffe, kage og fællessang ved John 
og Rigmor. Her blev der sunget en lang 
række kendte, folkelige sange inden 
festen sluttede ved 22-tiden. 

KULTURFESTIVAL 2019 - MED BE-
SØG I FEM FORSKELLIGE LANDE

Hvert andet år afholder Hatting 
Centret en kulturfestival i samarbejde 

Hatting Centret

Afholdte arrangementer
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med fire andre åbne aktivitetscentre – 
og festivalen fandt i år sted i uge 25. I 
mere end et år havde en styregruppe 
bestående af 15 frivillige og lønnede 
medarbejdere fra de fem aktivitetscen-
tre arbejdet hårdt på at planlægge og 
arrangere ugen, der i år bestod af fem 
”landetemaer” nemlig Sverige, Frankrig, 
Irland, Danmark og USA. Hver dag flyt-
tede festivalen til et nyt aktivitetscenter, 
og her ventede et nyt tema. Kulturfe-

stivalen havde i år over 800 deltagere 
og ca. 100 frivillige hjalp til med afvik-
lingen af festivalen, og der var brug for 
mange hænder til sådan et stort event. 
Der skulle sælges mad og drikke, stilles 
borde op, søges fonde, og laves et stort 
PR-arbejde i form af brochurer, billetter 
og omtaler til pressen. Det er fantastisk, 
hvad der kan vokse frem, når man løfter 
i flok.
Dagene var bygget op således, at der 
om formiddagen var et foredrag om det 
enkelte land – eller om noget, der særligt 
associeres med landet. Om eftermid-

dagen var der så musikalsk underhold-
ning. Også maden var tilpasset, så både 
kage og frokost, bragte tankerne hen på 
de enkelte lande. Der blev derfor ser-
veret ”køttbullar med kartoffelmos” til 
Sverigesdagen, Shepards Pie, da turen 
gik til Irland – og naturligvis højtbelagt 
smørrebrød, da vi nåede til Danmark. 
Ugen bød på mange højdepunkter – og 
mange møder mellem mennesker – og 
underholdningen spredte meget bredt. 

Fra den mest indlevende og fløjlsbløde 
parisiske sang og musik fra gruppen 
”Mademoiselle de Paris” til Per Nielsens 
fantastiske show, hvor der både var 
noget at grine af og noget at blive rørt 
over, efterhånden som Per Nielsen på 
sit klingende sønderjyske både fortalte 
anekdoter, spillede på hjemmelavede 
opfindsomme instrumenter, eller spil-
lede ”Halleluja”, så hårene rejste sig og 
ikke et øje var tørt. 
Hatting havde fået ”Danmark-temaet”, 
hvilket betød at vi fik besøg af to gange 
Per. Om formiddagen underholdt Per 

Pallesen med historier under over-
skriften ”Mit fantastiske liv” og der 
blev serveret wienerbrød. Efter frokost 
var det så Per Nielsens tur ledsaget af 
den dygtige pianist Carl Ulrik Munk-
Andersen og kaffepausen bød med en 
rigtig ”mormor-kringle”.  De to x Per var 
noget af et tilløbsstykke, så samtlige 200 
billetter blev revet væk og flere stod på 
venteliste. Selvom regnede drillede på 
dagen var de fleste deltagere nok enige i, 
at det havde været en helt fantastisk dag 
både kulturelt og kulinarisk. 

SOMMERHYGGE
Selvom mange – både brugere og 

frivillige – har holdt velfortjent sommer-
ferie og Hatting Centret derfor har været 
lidt mere stille i juli, har der dog ikke 
været fuldstændig tomt i huset. Hver 
tirsdag fra sidst i juli til først i august 
har frivillige nemlig sørget for at afvikle 
”sommerhygge-arrangementer” for alle 
interesserede – så vidt muligt i husets 
gårdhave. Fokus har været på hygge, 
snak og samvær – og arrangementerne 
har været fint besøgt. Deltagerne har 
nydt solen og smagen af dansk sommer 
i form af isvafler, jordbær med fløde og 
jordbærkage m.v. Og aktiviteterne har 
spændt bredt fra fællessang, fortællin-
ger, musikalsk underholdning, spilledag 
m.v. Arrangementerne gør det lidt let-
tere at komme igennem det, der for no-
gen kan føles som en lidt lang sommer 
og giver et godt fællesskab.

v. Ruth Christensen
Smedebakken 6, Hatting • 8700 Horsens

DAGLIG RENGØRING
HOVEDRENGØRING

FLYTTERENGØRING
GAVEKORT UDSTEDES
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Hatting Centret

Kommende arrangementer
ÅBENT HUS 

Sædvanen tro holder Hatting Centret 
åbent hus i august, i år den 28. august, 
hvor alle interesserede kan komme forbi 
og få en forsmag på aktiviteterne i huset. 
Langt de fleste hold vil være i gang, så 
det er en god anledning til at komme 
rundt i huset, få en snak med de frivil-
lige og blive klogere på, hvad man selv 
kunne have lyst til at deltage i. Program-
met for dagen ser sådan ud:
Kl. 13.00: Fernisering af ny kunstudstil-
ling: Bjarne Hansen og Gro Baklund
Der serveres lidt snacks/bobler
Kl. 13.30: Kom og se vores mange hold 
i aktion og hør mere om, hvad du kan 
deltage i.
Kl. 14.30: Gratis kaffe og kage 

FOREDRAGSRÆKKE
Hatting Centret forsøger sig i efter-

året med et nyt initiativ – nemlig en 
foredragsrække med spændende lokale 
”stemmer”, der alle har noget på hjerte 
inden for hver deres interesseområde. Vi 
har forsøgt at sammensætte et bredt pro-
gram med noget for enhver smag.  Tan-
ken er, at man kan deltage i ét foredrag 
eller alle tre alt efter, hvad man har tid 
og lyst til. For alle foredragene gælder 
det, at der er tilmelding på opslagstav-
len i huset, og at der er tilmelding senest 
to dage før. Pris pr. foredrag: 60 kr. inkl. 
kaffe og kage. 

Torsdag d. 12/9 kl. 14: Henrik Nørgaard: 
”En verdenskrig kom på tværs”

I sin bog »En verdenskrig kom på 
tværs« præsenterer Henrik Nørgaard 
syv menneskers skæbner fra Anden 
Verdenskrig. Det er ikke de historier, 
som fik den mest fremtrædende plads 
i historiebøgerne. Tværtimod er det 
historier om, hvordan krigen greb fat i 
nogle helt almindelige menneskers til-
værelse og hvirvlede dem med sig ind i 
de ødelæggende turbulenser, som følger 

med en krig og bagefter slap sit tag og 
efterlod dem et helt andet sted med ar 
især på sjælen.

I foredraget tager Henrik Nørgaard 
udgangspunkt i to af personerne fra 
bogen, nemlig Siegfred fra Polen og 
Gitta fra Østprøjsen, som på hver deres 
omtumlede måde endte i Danmark på 
grund af krigen - Siegfred i Horsens og 
Gitta i Gl. Rye.

Onsdag d. 30/10 kl. 14.00: Filip Møller: 
”Håndværk, kunst og symbolikker!” 

Fillip Møller er en passioneret sten- 
og billedhugger, som lever og ånder for 
det gode og veludførte håndværk. Kom 
og hør ham fortælle om sit liv og virke. 
Lad dig blive ført rundt i symbolikken 
og typografiens verden, og se hvordan 
Filip i sit arbejde forener kunst og per-
sonlige minder til enestående skulpturer 
og mindesten. Kom med på en interes-
sant og uforglemmelig tur ud på kirke-
gården – en tur på kirkegården bliver 
aldrig mere det samme efter en stund 
med Filip. ”Jeg åbner øjnene for det vi 
ser, og ikke mindst det vi ikke umiddel-
bart ser”.

Om Filip Møller siges der: ”Han er 
et varmt og ærligt menneske, der tro 
mod egne værdier, fortæller om sit liv 
og virke. En ildsjæl med omtanke for 
miljø og de svage og udsatte. For hvem 
kunsten og det gode håndværk kommer 
før trosretning og tilhørsforhold – altid 
det gode veludførte håndværk. Du sid-
der tilbage og tænker – var der dog bare 
flere, som så uselvisk gjorde en forskel”. 
Med Filips egne ord ”Du skal selv være 
den forskel, du gerne vil se i verden”.

Onsdag d. 27/11 kl. 14.00: Hospitals-
klovnene Tut og Tut 

Kom og hør dette sjove, spændende 
og rørende foredrag om livet som hospi-
talsklovn blandt forskellige målgrupper. 
TUT & TUT er en klovneduo, der tager 
ud på omsorgsfulde og sjove besøg hos 

voksne og børn i alle aldre – på institu-
tioner, aktivitets-, pleje- og dagcentre og 
alle andre steder, hvor der er behov for 
en positiv forstyrrelse. De har særligt 
fokus på plejesektoren med ældre og 
mennesker med demens. I naturlig for-
længelse heraf forholder de sig også til 

pårørende, personale og frivillige. 
Bag klovene Tut og Tut gemmer 

sig Arendse Lillesø og Tanja Marcher. 
Arendse og Tanja er begge uddannede 
dramaturger fra Aarhus Universitet. Tut 
og Tut tager udgangspunkt i, at skabel-
sen af den gode relation er udgangs-
punktet for alle møder.  Der handler 
om at skabe relationen – og nogle gange 
vide at man må bære hele ansvaret for 
relationen.

TEMADAG M. TRINE GADEBERG
Hatting Centret afholder en temadag 

d. 25/9, hvor Trine Gadeberg er på som 
underholder. 
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Trine Gadeberg spiller på hele kla-
viaturet indenfor underholdning: Sang, 
komik, charme og et utroligt nærvær. 
Trine her en særlig forkærlighed for at 
optræde for seniorer med publikum helt 
tæt på. Hun har sammensat et populært 
repertoire med elskede sange fra mu-
sicals som bl.a. ” Sound of Music” og ” 
Mød mig på Cassiopeia” krydret med 
toner fra Giro 413, hvor publikum bl.a. 
kan nynne med på Gitte Hænnings ”Ta 
med ud og fisk” og Grethe Ingmanns 
”Dansevise”.

Programmet ser ud som følger:
Kl. 13.00: Frokost: Tærter med salat
Kl. 14.00: Trine går på
Kl. 15.00: Kaffe og kage

Pris: 125 kr. (Arrangementet er støttet af 
søgte midler fra Horsens Sund By) 
Bemærk at der skal købes billetter til 
dette foredrag hos Centerrådsformand, 
Ellen Bertelsen.  Der vil være bestemte 
salgstidspunkter, som vil fremgå af op-
slag på Centret. Køb billetter senest 23/9

LØVFALDSFEST
En anden af efterårets store traditio-

ner er løvfaldsfesten, hvor det igen er tid 
til at samles i festligt lag, nyde god mad, 
musik og hyggeligt selskab. Løvfaldsfe-
sten finder sted d. 10/10 kl. 12.00. 
Program for dagen:
Løvfaldsmiddag: Efterårsbuffet med 
bl.a. Herregårdssteg, baconsvøbt svi-
nemørbrad m/urtefyld, flødekartofler, 
italienske kartofler m/skræl, grøn salat, 
dressing og flûtes.
Islagkage, kaffe og småkager.
Egon og Birgitte underholder.
Amerikansk Lotteri.

Prisen for arrangementet er 180 kr., 
og også til dette arrangement er der 
billetsalg. Dette foregår hos Center-
rådsformand, Ellen Bertelsen. Der vil 
være bestemte salgstidspunkter, som vil 
fremgå af opslag på Centret. Køb af bil-
letter senest d. 4/10.

FÆLLESUDFLUGT MED DE  
ØVRIGE AKTIVITETSCENTRE

Fredag d. 25/10 er der mulighed for at 
tage med på en spændende inspirations-
tur til kreativmesse i Fredericia sammen 
med brugere og frivillige fra de andre 
åbne aktivitetscentre. 

   
Turen varer fra ca. kl. 9 - ca. kl. 16.00, 

og der bliver forskellige opsamlings-
steder. Pris: 90 kr. for entre og bus. Der 
er mulighed for at købe buffet til 160 kr., 
men dette er ikke obligatorisk. Informa-
tion om tilmelding meldes ud senere.

VINSMAGNING - INKL. ET SPÆN-
DENDE FOREDRAG OM SKAGENS-
MALERNE

Et andet nyt tiltag på Hatting Centret 
er en vinsmagningsaften i godt selskab 
med vinkender, Claus Hjelt fra vinfir-
maet Gourvin i Horsens. Navnet Gour-
vin er en afart af navnet gourmet – blot 
må det være en person, som kan lide 
god vin. Det fænger godt i udlandet og 
passer perfekt til jyder – det minder jo 
om ”god vin”. Gourvin har en meget se-
lektiv købspolitik. Claus Hjelt hjemtager 
kun vine fra vingårde han har besøgt 
flere gange og udvælger kun vine, som 
han selv vil nyde at drikke. En anden 
væsentlig faktor ved Gourvin er at pris 

og kvalitet skal hænge sammen.
Denne aften får vi mulighed for at 

smage på de forskellige vine – og natur-
ligvis også købe med hjem, dersom man 
har lyst. I aftenen vil desuden indgå et 
spændende foredrag om Skagensmaler-
ne. Der serveres en let anretning i form 
af ost og pølse. 

Arrangementet finder sted tirsdag 
d. 5/11 kl. 19.00 og der er billetsalg hos 
Centerrådsformand, Ellen Bertelsen. Der 
vil være bestemte salgstidspunkter, som 
vil fremgå af opslag på Centret. 

Pris: 125 kr. inkl. let anretning (pølse 
og ost). Seneste køb af billetter d.  29/10.

VACCINATIONSDAG
Fredag d. 8/11 kan du blive vaccineret 

helt gratis på Hatting Centret. Det sker 
mellem 11.30-13.00, hvor vi får besøg af 
Lægernes Vaccinationsservice. Tilbud-
det gælder alle i alderen 60 + samt før-
tidspensionister. Der skal ikke bestilles 
tid.

HØJSKOLEAFTEN
Torsdag d. 21/11 kl. 19.00 er der høj-

skoleaften på Hatting Centret. Vi får 
besøg af Karin og Ulla – to musikalske 
søstre med baggrund i Hatting, som vil 
lede os igennem aftenen med udgangs-
punkt i Højskolesangbogens sangskat. 
Fællessangen vil være i højsædet og i 
løbet af aftenen serveres der kaffe og 
kage. Pris 50 kr. – og seneste tilmelding 
er 20/11 på Centret. 

JULEMARKED
Sæt allerede nu kryds i kalenderen 

lørdag d. 30/11, hvor Hatting Centrets 
traditionsrige julemarked finder sted 
fra 10-14. Her vil der være spændende 
boder, hjertetræ og tombola samt mulig-
hed for at købe lækkerier i cafeen – bl.a. 
julekål med medister, æbleskiver m.v. 
Det plejer at være en rigtig festlig dag 
for store og små, og alle er hjertelig vel-
kommen. 

Hatting Centret
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Bestyrelsen
Formand
Jens Chr. Vang
Rylevej 22
Tlf: 27 38 32 34
inge-jens@vanghorsens.dk
Næstformand
Kaj Hüttel
Tlf: 29 84 00 44
huttel@mail1.stofanet.dk
Kasserer
Børge Nielsen
Klerkevænget 7
Tlf: 75 65 32 19
Sekretær
Aase Thyssen
Østerhåbsvej 22
Tlf: 75 65 35 58
aathyssen@stofanet.dk
Bestyrelsesmedlem
Egon Bech 
Lovbyvej 71 
Tlf. 75 65 30 40 / 21 40 74 28 
egonbech@msn.com
Bestyrelsesmedlem
Jørgen Thyssen
Østerhåbsvej 22
Tlf: 75 65 35 58
aathyssen@stofanet.dk
Bestyrelsesmedlem
Margit Munch
Storegade 11B
Tlf: 29 65 16 48
margitmunch@gmail.com

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. 

Datastuen: Lav din egen 
fortælling om dit liv 

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: 
Præsident: Hans Johansen  
(tlf. 20290231) 
Vice-præsident: Sigrid Olesen 
Past-præsident: Ingeborg 
Pedersen  
Kasserer: Helge Simmelsgaard 
Sekretær: Erhardt Nielsen 

Af: Aase Thyssen

H. C. Andersen skrev: ”Livet er det 
dejligste eventyr, som fortjener at blive 
fortalt. Livet er en gave, ligesom en tom 
æske, hvor man selv fylder noget i”. 

Alle mennesker er unikke, og alle 
bærer rundt på en enestående fortæl-
ling, som efterhånden er i æsken. Det er 
imidlertid de færreste, der får nedfældet 
æskens indhold, så den bliver gemt i 
stedet for glemt. Som en konsekvens 
ender det meste af æskens indhold, som 
fragmenter af minder, der går tabt, når 
hovedpersonen går bort.  

Ved selv at arbejde med ens fortæl-
ling, får man mulighed for selv at præge 
fortællingen, om den man er. Fortæl-
lingen kan være i ord og billeder om ens 
liv. Det kan være små ting, som giver 
værdi resten af ens liv og for ens efter-
kommere. 

Husk: »Din vigtigste fortælling er 
den, der ikke kan måles.«

Det har mange fordele, at ting kan 
måles og vejes, gøres op og fordeles. 
Men vi lever i et samfund, hvor man 
oftere og oftere kan komme i tvivl om, 
hvorvidt fx ens liv overhovedet eksiste-
rer, hvis det ikke kan sættes på formel 

og tal, er din oplevelse fx noget værd, 
hvis den ikke bliver gjort op i et bestemt 
antal likes. Det meste af et menneskeliv 
med alle dets følelser og erfaringer be-
står netop af ting, som ikke er målbare, 
og det er som oftest disse ting, der er de 
allervigtigste. 

Agatha Christie skrev: ”Man genken-
der ikke sit livs vigtige øjeblikke, før det 
er for sent” 

Lad det ikke være for sent for dig. I 
Datastuen som i vinterhalvåret har åben 
hver onsdag fra klokken 9.00 til 11.00, 
kan vi hjælpe dig med at skrive din for-
tælling, scanne billeder og få din fortæl-
ling sat pænt op. 

Gør som Pippi Langstrømpe siger: 
”Det har jeg aldrig prøvet før, så det 
klarer jeg helt sikkert.
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Badminton

Kirkebakken 47, Hatting

Klar til ny badmintonsæson
Af: Brian Juel Jørgensen

UDLEJNING AF BANER TIL 
MOTIONSBADMINTON

Udlejningen af baner for sæsonen 
2019/2020 finder sted i klubhuset søn-
dag den 25. 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. Priser og banetider 
kan ses på hjemmesiden på:  
www.hattingif.dk/Ledige-banetider

Hold også øje med Hatting IF’s face-

book-side, hvor der kommer nyt. Har 
du spørgsmål omkring baneudlejningen 
mv. er du meget velkommen til at kon-
takte Henning Rasmussen på tlf. 20 44 
53 79.

Vi glæder os til at se både nye og nuvæ-
rende medlemmer !

TRÆNING AF UNGDOMS-
SPILLERE

Vi glæder os til at tage hul på en ny 
badmintonsæson for ungdomsspillerne. 

Ungdomsspillerne træner hver man-
dag (start den 19. august). I år træner 
begynderholdet fra 16.15 – 17.15 og de 
øvede træner fra 17.15 – 18.30.
Trænerne bliver igen år André Maj Ras-
mussen og Gitte Maj. 

Prisen er igen i år 400 kr. for sæsonen 
august 2019 – april 2020.

Du kan tilmelde dig ungdomsbad-
minton på vores hjemmeside på: 
www.hattingif.dk/Tilmelding

Hold også øje med hjemmesiden og 
Hatting IF’s facebook-side for at se ny-
heder fra badmintonafdelingen.

Har du spørgsmål om ungdomsbad-
minton er du meget velkommen til at 
kontakte Henning Rasmussen på tlf. 20 
44 53 79.

Vi glæder os til at se både nye og nu-
værende ungdomsspillere i hallen.

Moderne 
kursusfaciliteter
i naturskønne
omgivelser

Bygholm
Landbrugsskole & Kursuscenter

Tlf. 75621799     bygholm.dk
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Hatting Parkens Venner

Bestyrelsen

Formand
Rasmus Bissenbakker Kærsgaard
51542313
bissenb@kker.dk

Næstformand/Kasserer
Flemming Løgstrup Andersen
27913921
flemmingloegstrup@gmail.com

Sekretær
Mette Bøje Henriksen
20885765
metteboeje@gmail.com

Medlem/Skribent
Mathilde Arvedsen
25856527
mathilde@arvedsen.net

Medlem
Helle Aa. Nielsen
42360414
helleaa88@gmail.com

Glade børn og voksne bruger 
legepladsen
Tekst: Mathilde Arvedsen

Hen over sommeren og det tid-
lige efterår er legepladsen blevet 
flittigt benyttet af store og små. Hel-
digvis er alle gode til at holde plad-
sen ren og rydde op efter sig, så det 
er rart at komme her for de næste.

Det er fortsat mulighed for at 
låne udstyr til at lave mad og/eller 
snobrød og popcorn via forenin-
gens hjemmeside. Her er der også 
mulighed for at tilmelde sig hvis 
man har en uge eller flere i løbet af 
året hvor man ønsker, hjælpe med 
blandt andet at tømme skralde-
spande.

Et stort ønske fra mange har 
været etableringen af et toilet ved lege-
pladsen. Bestyrelsen er i dialog med kom-
munen, men umiddelbart er især drift af 
et toilet forbundet med meget store faste 
udgifter. Hertil kommer selve investerin-

gen, som vi forhåbentlig kan få tilskud fra 
en eller flere fonde til.

Følg sagen i næste udgave af Hatting 
Bladet.
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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 !

V/Michael Jakobsen
Klaksmøllevej 2

mj.allroundservice@gmail.com 


