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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



• 3 •HattingBladet November 2019 • nr. 4

HattingBladet
- udgives af: Hatting IF, Meninghedsrådet 
for Hatting Sogn, Hatting Borgerforening  
og KFUM-Spejderne i Hatting
Tryk: Grafisk Forum, Horsens
Oplag: 1650 styk
Kontakt: redaktion@hattingbladet.dk

Redaktion • redaktion@hattingbladet.dk
Anni Østergaard Clausen | Rødtjørnen 41 | Østerhåb | 30 24 78 99 (ansvarshavende redaktør)
Karen S. Nielsen | Gedhøjen 53 | Hatting | 20 51 59 90 

Annoncer • annoncer@hattingbladet.dk
Erhardt Nielsen | Gedhøjen 53 | Hatting | 40 10 11 51

Web-master • webmaster@hattingbladet.dk
Hans Appel | Mejerivej 20 | Hatting | 23 23 45 60

www.hattingbladet.dk

Får du HattingBladet?
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Indhold
Hatting Borgerforening: Tak for i år og på gensyn 4
Nyt fra Kirken 6
Legepladsen fyldte 1 år 10
Folkedans: Sæsonen er startet op 12
Gården åbner dørene op 10
Aktivitetsudvalgets Kalender 13
Spejderne bygger huler 15
Godt gang i gymnastikholdene 16
Invitation til Juletræsfest 17
Håndbold: Ændringer på og uden for banen  18
Hatting Centret: Kommende arrangementer 20
Nyt fra Hatting Centrets faste aktiviteter 21
Hatting Centrets faste aktiviteter 22
Lokalarkivet inviterer til generalforsamling 23
Udflugt til Fur 24
Cirkusforestilling i Solstrålen 26
Annoncørliste 27

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-
filer og i højest mulig opløsning.

NÆSTE NUMMER

HattingBladet udkommer næste 
gang i slutningen af februar 2020. 
OBS: Deadline for næste nummer 

er søndag 26. januar 2020. 
 

Kommende deadlines:
26.01.20 - 26.04.2020 - 26.07.2020

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

Så er vi her igen.. Regnen falder i 
rigelige mængder, de mørke timer bli-
ver stadig flere og æder sig ind på vores 
efterhånden små doser af dagslys. Vin-
den rusker og hiver uden nåde de sidste 
tilbageværende blade af træerne. Ja, det 
er i den grad november.

Og julen står for døren. 
Med alt hvad dertil hører af 
såvel hygge som stress og 
jag. Uden de mange lyskæ-
der, gaveindkøb, julefroko-
ster, familiesammenkom-
ster og alt det andet, som 
julen og dens forberedelser 
består af, ville vintermåne-
derne nok føles ret uendelige.  Så hvad 
enten man er religiøs eller ej, elsker eller 
forpester nissernes indtog - ja  så er 
juletiden da et afbræk i en mørk tid. 

Og et afbræk kan være befriende. 
Det er også det, rejsebureauerne slår på, 
når de annoncerer miniferier, svipture 
og weekendophold: Afbræk fra hver-
dagen. Kom væk fra det hele og slip for 
ansvaret - bare for en lille stund.  

Men meget mindre end en rejse 
kan jo også gøre det. Bare den der  lille 
stund, der er total vores egen. Et fred-
fyldt øjeblik, hvor der ikke stilles krav. 
Der hvor man finder ro og bare nyder 
at være til. Hvor alle forpligtelser og de 
mange indtryk fra omverden kan luk-
kes ude. 

Det er  sådan et øjeblik, 
der kan redde dagen. 
Hvor hygge, ro og selv-
forkælelse er i højsædet.
For mig - og muligvis 
også for dig - kan denne 
lille stund bestå af noget 
så simpelt som en god 
kop te eller kaffe. Som 

nydes i total stilhed, eventuelt med et 
magasin eller en krydsord. 

Måske er bladet her en lejlighed for 
dig til lige at falde tilbage i stolen og 
bare være. I så fald, god fornøjelse med 
læsningen. Må du have lov til at læse 
uforstyret færdigt. 

 God Jul til alle og på gensyn i 2020!

Hurra for det lille afbræk
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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: Bente Hansen

I sidste nummer af Hattingbladet 
satte vi en konkurrence i gang, hvor 
man kunne vinde en præmie på sin ind-
betaling af kontingent.

Vinderen blev Per Sandberg Henrik-
sen, som en mørk og stormfuld aften fik 
overrakt sit gavekort til Brugsen og bil-
letter til nytårstaflet. Borgerforeningen 
ønsker  tillykke! Tak til alle, der deltog.

Tak for i år og på gensyn!

Og vinderen er..

Af: Bente Hansen

Onsdag, d. 2. oktober var der fælles-
spisning i forsamlingshuset, hvor Helle 
Brandtlund igen 
i år havde lavet 
lækker mad til alle 
deltagere. Vi sæt-
ter stor pris på det 
store arbejde, som 
Helle gør i forbin-
delse med denne 
aften - tak Helle!

Vi kunne i 
borgerforeningen 
melde udsolgt, 
inden dagen kom, 
og vi vil gerne have lov at takke for den 
store opbakning, der har været til de 
arrangementer, der er blevet afholdt i 
det forgangne år.

Den 26. oktober løb damefroko-
sten af stablen. SuperBrugsen i Hat-
ting stod for en flot tapasbuffet, som 
blev fulgt op af en rigtig hyggelig dag 
med nabokoner, nye og gamle venin-
der, mødre og svigermødre. 

Alle aldre var repræsenteret og 
medvirkede til, at vi igen kan kalde 
damefrokosten for en stor succes.

Næste arrangement fra vores side 
bliver nytårstaffel d. 31. december. 
Hold øje med vores facebookside for 
mere information herom.

Vi vil også være at finde, når Su-
perBrugsen i samarbejde med Y’s 
Mens Club tænder juletræet foran 

butikken, så kom endelig forbi og sig 
hej og få et par hyggelige timer med 
børnene.

Sidder du med en god 
ide til næste års arrange-
menter, så giv endelig lyd 
fra dig - sammen kan vi 
måske stable endnu en god 
aften i Hatting på benene!

I den anledning kan 
vi tilføje, at det stadig er 
muligt at indbetale kontin-
gent til borgerforeningen 
på 150,-  kr. årligt - uden 
videre binding. Man kan 
bruge mobilepaynummer 

14202. Husk at skrive din adresse som 
reference.

Uden medlemmer, ingen fester - og 
intet forsamlingshus.
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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

Af: Ruth Christensen

Kender du det med at det er svært at komme ud af døren?  
Nogle dage gider man bare ikke.  Men hvis der nu står en 
gruppe af dine naboer fra området og venter på dig – kom-
mer du så ikke afsted alligevel? Det er tanken bag projektet 
”Bevæg dig for livet”. 

Nu har Hatting fået sin egen gå-gruppe og vi går hver 
tirsdag kl.  15 fra stoppestedet ved Hatting Centret. Vi går en 
times tid – og vi går i et tempo så alle kan være med.  Ses vi ? 
Følg med på Facebook: ”Hatting Walk – Bevæg dig for livet” 

Hatting Walk - Gågruppe
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Nyt fra kirken

Drop-In dåb i Horsens Klosterkirke
Af: Jesper Hyldahl, sognepræst Tyrsted-
Uth-Endelave

Horsens Klosterkirke vil på vegne af 
hele Horsens Provsti åbne dørene for 
drop-in dåb, lørdag d. 29. februar 2020, 
kl. 14-17. Her vil medvirke præster, an-
satte og frivillige fra hele provstiet.

Ungdomsoprøret sidst i 60erne har budt 
på et opgør med hævdvundne traditio-
ner. Nogle har valgt barnedåb fra, og 
sådan er det stadig. Enkelte ikke-døbte 
børn vælger at blive døbt inden konfir-
mationen, mens andre aldrig er blevet 
det. Der findes derfor mange voksne, 
der ikke er døbt, og dermed heller ikke 
medlem af Folkekirken. For dåben er en 
betingelse for medlemskab.

Det er voksne, der har spurgt til, 
hvordan de kan blive døbt uden at skul-
le være centrum i en højtidelig, offentlig 
søndagsgudstjeneste. Det kan være 
noget med blufærdighed, og at tro er en 
privat sag. Der kan være flere grunde til, 
at man som voksen ønsker at blive døbt. 
Nogle vil gerne være medlem og betale 
kirkeskat, fordi kirken er en vigtig insti-
tution, hvad enten man mest er indstillet 
på at bidrage til bevarelse af kulturelle 
og historiske værdier, eller fordi man 
mener forkyndelsen er vigtig. Andre fø-
ler en mangel, fordi de synes, at de står 
uden for det kristne fællesskab. Andre 
igen søger Guds kærlighed. For dem gik 
det fint i ungdomsårene, men nu er livet 
stødt på forhindringer, og man søger 
bekræftelse på Guds velsignelse.

Men hvornår er så det helt rigtige 
tidspunkt? Skal der holdes fest og aftales 
med præsten, og hvad vil præsten så 
spørge om? For er det ikke noget med, 
at der skal en lang dåbsoplæring til, og 
man skal kunne redegøre for, hvad der 

står i Bibelen, kende de fleste salmer, og 
give sin uforbeholdne tilslutning til tros-
bekendelsens udsagn om jomfrufødsel, 

kødets opstandelse og den almægtige 
Gud, der sidder og styrer alting?

Svaret er: Drop-in dåb. Og det har vist 
sig at virke og ligefrem være en succes. 
På vegne af flere sogne åbner en af kir-
kerne en eftermiddag eller aften dørene 
for drop in-dåb. 
Man bevæbner sig 
med legitimation 
og møder op i kir-
ken, tages venligt 
imod af frivillige 
og får tjekket på 
kirkens computer, 
at man faktisk ikke 
er døbt i forvejen. 
Under højtidelig, 
afdæmpet orgel-
musik taler man 
med en af præ-

sterne i kirken, bliver døbt og velsignet 
og kan gå fra kirken med en dåbsattest 
og et lettet hjerte. 

Kritikere vil indvende, at der 
mangler sans for traditionen. Og 
hvad med salmerne, er de ikke 
en del af det hele? Der er også et 
problem med dåbsoplæring, og 
det hele har karakter af kvik-fix 
og discountdåb. Og hvis det ikke 
finder sted i ens egen sognekirke, 
bliver den døbte så optaget i den 
lokale menighed?  

Omvendt siger fortalere og 
omvendte skeptikere, der har 
oplevet drop-in dåb, at det er 
både meningsfuldt og højtideligt. 
At folk der søger dåb, længe har 
tænke over det og derfor har 
god indsigt i, hvad kristendom-
men går ud på. Tilmed giver det 
mere mening det med at tro, når 
man selv siger det, frem for at en 
gudmor eller gudfar siger det på 
vegne af én. Og dåbsvandet kan 

også give mere mening end ved barne-
dåb. I hvert fald hvis betydningen er, at 
man godt kunne tænke sig at få vasket 
nogle af de smudsige oplevelser af, man 
ikke rigtig synes man selv kan forlige sig 
med.     

v. Ruth Christensen
Smedebakken 6, Hatting • 8700 Horsens

DAGLIG RENGØRING
HOVEDRENGØRING

FLYTTERENGØRING
GAVEKORT UDSTEDES
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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 adventskrans 
er 100 kr. Der vil også være mulighed for, at du kan lave din 
egen juledekoration. Her skal du dog medbringe alle dine 
egne materialer, og så kan du få hjælp og inspiration til at 
bruge dem på en ny måde. (Gran kan evt. købes hos os til fa-
vorable priser). 
Vi starter med en fælles gennemgang af adventskransen og en 
kort gennemgang af opbygning af en dekoration. Herefter får 
I selv lov til at være kreative.
NB! Husk en lille skarp kniv og en god grensaks. 
 
Vi serverer kaffe, saft og kage, og vi glæder os til en kreativ og 
hyggelig aften. Tilmelding til Grete Laursen, på tlf: 28604186 
el. e-mail: wlaursen@stofanet.dk Ved tilmelding bedes oplyst 
om man ønsker at lave adventskrans.  
NB! AFTENEN FINDER STED I SPEJDERBYEN

Nyt fra kirken
1. 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 og Emil Hylleberg Nielsen, voksenkoret under 
ledelse af Karen Frederiksen, kirkesangere: Ulla Andreasen og 
Lotte Stærmose   
Koncerten varer en god time og alle er velkomne! 
 

Julegudstjeneste for før-skolebørn
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.
1

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 mandage: den 9. december, 6. januar og 3. februar.

Filmaften i Konfirmandstuen
Kom og oplev en særligt udvalgt film torsdag den 16. januar 
kl. 19.00 i konfirmandstuen. 
 Filmens titel og omtale findes på kirkens hjemmeside: www.
hattingkirke.dk
Aftenens program ser således ud: 
Kort indledning til aftenens film • Film • Pause med et stykke 
brød, øl, vand og kaffe (pris kr. 20,-) • Samtale.
Vi starter kl. 19.00 og slutter ca. kl. 22.00.

 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
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Spaghettigudstjeneste

Et tilbud til børn og deres forældre, bedsteforældre, tanter, 
onkler og store søskende.
Torsdag 20. februar kl. 17.00.
Vi begynder med en kort gudstjeneste i Hatting Kirke tilret-
telagt 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

Lysgudstjeneste
Søndag den 2. februar er det kyndelmisse. Den dag er vi halv-
vejs gennem den mørke vinter, og lyset begynder at vende 
tilbage. Det fejrer vi med en lysgudstjeneste i Hatting Kirke, 
søndag den 26. januar kl. 16.00. Gudstjenesten afvikles i fæl-
lesskab med Hattingspejderne, som denne dag også aflægger 
spejderløfte. 

Babysalmesang 
I uge 4, 5, 6 samt uge 8, 9 &10 mødes vi i kirken på tirsdage kl. 
11.00. Salmesangen ledes af Tine Mynster. Vi anbefaler at bør-
nene er fra ca. 3 mdr. til ca. 8 mdr. Efterfølgende er der hygge 
i konfirmandlokalet i præstegården. Tilbuddet er gratis, men 
vi beder om tilmelding til Tove på enten tlf./sms 42190960 eller 
e- mail: schack-nielsen@profibermail.dk

»At være fortalt«
Foredrag med Ole Juul i konfirmandlokalet, mandag den 17. 
februar 2020 kl. 19.00.
Arrangeret af Hatting Y´s Mens Club og Menighedsrådet.
Kaffe og kage 20 kr. 

I foredraget ”At være fortalt” beskriver Ole Juul med levende 
fortællinger om skæbner, han har mødt, dels i levende live 
dels i litteraturen og filmen, og om hvilken styrke det er at 
være fortalt ind i en historie. Dels den store historie, bibelhi-
storien, verdenshistorien og Danmarkshistorien dels den lille 
historie, slægtens, familiens og lokalfællesskabets. 

Ole Juul er tidligere sognepræst i Ødum-Hadbjerg pastorat, 
nu skribent, foredragsholder og forfatter til bøgerne ”En 
kilde”, ”Den tavse Gud – en læsning af Heretica”, ”Eftertan-
ker”, ”Nye eftertanker”, ”Fortællingen om Martin A. Hansen 
og Heretica”, ”At være tilstede”, kronikker og artikler og ”Det 
omgængelige hus”.

Nyt fra kirken
Askeonsdag, aske og askekors

Kan du undvære kaffe i en tid? 
Ved gudstjenesten i Hatting Kirke onsdag den 26. februar kl. 
17.00 markerer vi Askeonsdag - den første dag i fasten - som 
leder frem til påske. 
 
Den kristne fastetid strækker sig over de sidste 40 hverdage 
inden Påskedag. Og den første dag i fasten er askeonsdag. 
Fastetiden er en invitation og tid til at tænke sig om, at gå nye 
veje og til at begynde på en frisk. Den husker os på, at vi ikke 
er fastlåste personer, men kaldet til frihed og i stand til at bry-
de gamle mønstre. Man 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.

Kom og syng med
»Kom og syng med. Tre generationer spiller ud«
Dette er overskriften på en sangaften, hvor tre generationer – 
Svend, Inge og Nanna Burchardt vil præsentere os for nye og 
kendte sange. Arrangementet foregår torsdag den 12 marts i 
konfirmandstuen.
Svend Burchardt er tidligere lærer og skoleinspektør ved 
Mejrup Skole, Holstebro, og forhenværende højskolelærer ved 
Seniorhøjskolen i Nørre Nissum.
Inge Burchardt har været lærer ved Hatting Skole, Vejle Idræt-
sefterskole og er nu lærer ved Kragelund Efterskole. Nanna 
Burchardt bor i Århus, hvor hun studerer.

Det bliver en sangaften, hvor de tre generationer vil præsen-
tere nogle af de sange og salmer, som de holder af. En aften i 
selskab med højskolesang-bogen, men også med eksempler 
på nyere sange og salmer.
Aftenen vil veksle mellem fællessang, kommentarer, solosang 
og ønsker fra publikum.

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 i 
uge 5. Ved sognepræstens ferie og 
fridage passes embedet af præsterne 
i Torsted:
Sognepræst Sara Klaris Huulgaard 
Tlf. 21 54 72 71 – Email: sakh@km.dk
Sognepræst Kim Clemmensen 
Tlf.: 21 22 04 64 - E-mail: kc@km.dk
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. 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.

Januar
Nytårsdag.
Ingen gudstjeneste 
Søndag 5. kl. 9.30
Helligtrekongers søndag
Søndag 12. kl. 9.30
1. s. e. h. 3 k. v. AKO
Søndag 19. kl. 9.30
2. s. e. h. 3 k. Kirkekaffe.
Tirsdag 21. kl. 13.30
Gudstjeneste på 
Hatting Centret
Søndag 26. kl. 16.00
Kyndelmissegudstjeneste 
v. SKH

Februar
Søndag 2 kl. 9.30
Sidste s. e. h. 3 k. v. KC
Søndag 9. kl. 9.30
Septuagesima 
Søndag 16. kl. 9.30
Seksagesima. V. AKO
Torsdag 20. kl. 17.00
Spaghettigudstjeneste
Søndag 23. kl. 19.00
Fastelavn. Kirkekaffe.
Tirsdag 25. kl. 13.30
Gudstjeneste på 
Hatting Centret
Onsdag 26. kl. 17.00
Askeonsdag 

Marts
Søndag 1. kl. 9.30
1. s. i fasten 
Søndag 8. kl. 9.30
2. s. i fasten v. SKH
Søndag 15. kl. 9.30
3. s. i fasten  
Torsdag 19. kl. 17.00
Spaghettigudstjeneste
Søndag 22. kl. 9.30
Midfaste. Voksenkor
Søndag 29. kl. 19.00
Mariæ bebudelsesdag 
v. KC

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

SKH - Sara Klaris Huulgaard

KC – Kim Clemmensen  

AKO – Anne Kobberø 

Menighedsrådet

Menighedsrådmøder
Tirsdag den 21. januar kl. 18.30
Tirsdag den 18. februar kl. 18.30
    
Møderne er offentlige og afholdes i 
konfirmandstuen 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
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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

Solrig fejring af legepladsens 
1 års fødselsdag
Tekst: Mathilde Arvedsen
Billeder: Alexander Wattez Brander

Som afslutning på en regnvåd ef-
terårsferie brød solen frem, da Hatting 
Parken bød på fejring 
af legepladsens 1 års 
fødselsdag. Mere end 
100 børn og voksne 
var mødt op til hygge 
med boller, slik, kage 
og varm kakao over 
bål. Legeredskaberne 
blev flittigt brugt og 
efteråret til trods røg 
flere jakker i takt med 
at legen og kakaoen 
gav varme i kinderne. 
Tak til de frivillige og 
alle som bakkede op 
om arrangementet.

Tidligere på efter-

året afholdtes fælles arrangement om 
Naturens dag med spejderne. Vi håber 
at se endnu mere foreningssamarbejde i 
Hatting fremover. 

Hyldemarken 3
8700 Horsens 60 64 05 60

·Indendørsmaling
·Tapetsering
·Udendørsmaling

Fødselsdagen blev fejret med manér af både store og små.
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 Regnskabet godkendt
Formelt er Hatting Parkens indsam-

lingstilladelse nu udløbet og regnskabet 
er revideret af statsautoriseret revisor 
samt godkendt og offentliggjort hos 
indsamlingsnævnet/civilstyrelsen. Det 
betyder imidlertid, at foreningen ikke 
længere kan efterspørge økonomisk 
støtte på via Facebook og på hjemme-
side. – Du kan heldigvis stadig støtte 
med medlemsskab i det nye år eller mo-
bilepay 60622 - Vi må fortsat bede om 
støtten i lokale blade.

 
Etablering af toilet ved Hatting Parken

Status på ønsket om at etablere et 
toilet ved legepladsen er, at der nu er 
opnået enighed med kommunen og 
meninghedsrådet (som ejer grunden). 
Udgifterne til etablering er på ca. 350.000 
kr., hvorfor der allerede er sendt den 
første fondsansøgning. De løbende ud-
gifter til vand og spildevandsafgifter mv. 
forventes at koste 5000,- kr. årligt, hvor-
for Hatting Parken har brug for lokal 
opbakning til de løbende udgifter.

En hyggelig »Naturens Dag« i samarbejde med de lokale spejdere.
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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	  

Folkedans

Dansesæsonen er startet op Bestyrelsen 2019/2020
 
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
Sekretær
Lynge Rasmussen
Tlf: 23 87 00 92 
tol@lafnet.dk   
Medlem
Kirsten Christiansen 
Tlf: 61 26 81 25 
erikir@live.dk

Af: Willy Sewerin

Vi startede mandag den 9. september 
2019 i Hatting Forsamlingshus.

Vores dygtige danseleder er igen Mie 
Nielsen fra Århus.

Desværre kunne vi ikke beholde vo-
res dygtige violin-forspiller Maja Kjær 
Jacobsen, da hun er blevet fastansat på en 
efterskole i Holstebro. I stedet har vi været 
så heldige at få Bodil Knudsen. De andre 
3 spillemænd: Palle Mikkelsen og Hen-
ning Pleshardt med harmonika og Stephan 
Hansen med bas har vi stadigvæk.

Vi har plads til endnu flere dansere
Det er ikke for sent at starte. Vi danser 

hver mandag fra kl. 19.30 til 22.00  - vi har 

en kaffepause ca. kl. 20.30 -21.00, hvor vi 
hygger os med vores medbragte kaffe og 
synger 2 sange. Hvis I/du ikke kan komme 
hver mandag, men måske hver anden eller 
tredje gang,  kan I/du vælge at betale 35 kr. 
pr. gang. Så kom op af sofaen og få motion 
på en god og sjov måde. Det er for uøvede 
og øvede, - enlige og par. Alle er meget 
velkomne.

Opstillingsmøde
Vi havde opstillingsmøde mandag den 

23. september i kaffepausen. Henning Ples-
hardt ønskede ikke genvalg. I stedet blev 
Kirsten Christiansen valgt ind.

Program
Se programmet for resten af sæsonen 

2019-2020 i tekstboksen herunder.

PROGRAM 2019-2020

• Juleafslutning mandag den 9. december 2019 med 
julegløgg & æbleskiver.

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

• Sæsonafslutningsfest mandag den 30. marts 2020  
kl. 18.00 til ca. 22.00

• Sommerudflugt lørdag den 13. juni 2020 til  
Jesperhus Blomsterpark. 

• Turisttur til Østrig onsdag den 1.-8. juli 2020
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Klip ud og hæ
ng op
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Klip ud og hæ
ng op
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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, Kirsthine, Kirsten 
og Anne 

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 Anne Svendsen

Ulvene (2.-3. klasse) har taget hule-
byggermærket.

For at få et hulebyg-
germærke skal spejderne 
bygge en hule, der er stor 
nok til at hele deres bande 
kan sove i den – nårh ja, og 
så skal de rent faktisk over-
natte i deres egen hule. 

I år har vi rigtigt mange 
ulveunger, der klør på med krum hals, 
så den 21. september stod der 3 flotte, 
velbyggede huler klar til spejderhygge. 
Og hygget blev der med mad på bål, 

huleindretning og lommelygte snak.
Efter hulerne var skilt ad igen næste 

morgen, sendte vi en flok trætte og 
stolte ulveunger hjem. Det havde taget 3 

uger at bygge hulerne af rafter 
og presenninger, men kun 1½ 
time at pakke sammen og skille 
alle hulerne ad igen.

Hvis man skulle have lyst 
til at komme og prøve at være 
spejder kan man starte når 
som helst i løbet af året, og der 

er tre prøvegange før vi skal have en 
tilmelding, man kan bare dukke op. (I 
december er der dog flere enheder, der 
holder pause.) 

Ulvene bygger og hygger

HUSK VORES JULETRÆSINDSAMLING
Spejderne samler juletræer ind lørdag den 4. januar, for at tjene penge til 
gruppens aktiviteter. Det I skal gøre for at støtte en lokal forening og samtidig 
slippe for besværet med at skaffe juletræet af vejen, er at sende en SMS til Lene 
Jørgensen på 27 77 14 08 med jeres adresse inden kl. 9.00 den 4.1.2020.
Prisen er 30 kr., som enten bindes i en pose i toppen af træet eller betales pr MobilePay til 
samme nummer. (Husk at skrive adressen i kommentarfeltet.) Angiv hvordan I ønsker at betale 
når I sms’er. Træet sættes ud til vejen senest kl. 10 på dagen, hvor indsamlingen begynder. 
Vi kører i Hatting, Korning og Østerhåb, og håber at være færdige kl. 14. Når træerne er 
samlet ind, får Børnehaven Solstrålen alle de juletræer, de vil have, ligesom sidste år.
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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

Gymnastik

Godt gang i gymnastikholdene
Af: Gitte Maj

Så er gymnastiksæsonen skudt i gang, og 
mange hold har fået en helt forrygende start 
med rigtig mange gymnaster. Det skal ikke 
være nogen hemmelighed, at det har været 
en udfordring at finde instruktører til nogle af 
vores hold. Heldigvis er der trådt nye kræfter 
til, og det sætter vi stor pris på. Vi vil også 
beklage, at der på nogle af børneholdene er 
venteliste, men vi er desværre nødt til at sætte 
begrænsninger på holdet, da gymnastiksalen 
med redskaber ikke kan rumme flere.

Gymnastikafdelingen tilbyder i år 8 for-
skellige hold. Juniorholdet og Mandehørm 
kunne godt bruge flere medlemmer. Så tøv 
ikke med at komme af sted.

Hvis der er nogle, som godt kunne tænke 
sig at blive instruktør, men synes de mangler 
kendskab/viden til gymnastik, så tilbyder vi 
altid kurser, så man kan blive klædt på til at 
tage et hold. Alternativt kan man starte op 
som hjælpeinstruktør.

Instruktører på kursus
Fredag før efterårsferien havde vi besøg af 

en instruktør fra DGI, som afholdt et Modtag-
ning/Inspirationskursus for alle vores instruk-

tører og hjælpeinstruktører i gymnastiksalen. 
Han viste, hvordan man bygger spring op fra 
bunden for de helt små poder, men samtidig 
bruger samme teknikker til de større børn. 
Han viste også, at grundteknikken i modtag-
ning er den samme ved mange af springene, 
om man er nybegynder eller en erfaren gym-
nast.

I september var to af vores helt unge og 
nye hjælpeinstruktører på et hjælpeinstruk-
tørkursus i Fredericia. Her blev de oplært 
i rollen som hjælpeinstruktør. De fik inspi-
ration til opvarmningslege og blev oplært i, 
hvor vigtigt det er, at man træner forskellige 
øvelser, der styrker både balance, udholden-
hed, styrke mm.

Ligeledes har alle instruktører på Junior-
holdet været på kursus d. 26 oktober. Her 
var formålet at øve forskellige modtagnings-
teknikker både på baner og trampolin, samt 
inspiration til opstilling af forskellige spring-
baner.

I gymnastikbestyrelsen forbereder vi os 
nu på at få vores hold tilmeldt de forskellige 
forårsopvisninger ved DGI Sydøstjylland og 
ikke mindst vores egen lokale opvisning, som 
foregår søndag d. 15. marts 2020. Så sæt alle-
rede nu kryds i kalenderen til denne dag. 
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 Juletræsfest
i Hatting hallen for alle
søndag den 8. december 2019

Kl. 14.00 – ca.17.00

Kom og vær med til en hyggelig eftermiddag. Her er der mulighed for
at danse og synge, hoppe i hoppeborg og meget mere. Julemanden

kommer og danser med og vi skal synge julesange.
Hele familien er velkommen til julehygge og husk nissehuen.

Der vil være mulighed for at købe kaffe/te m.kage, øl, sodavand og
ikke mindst pølser med brød til gode priser.

Pris pr. barn 40 kr. senest den 5. dec.19 via hattingif.dk
Pris pr. barn 50 kr. fra den 6. dec.19, via hattingif.dk og ved indgangen på

dagen. 
I prisen er der også en slikpose

Bedsteforældre & Forældre – gratis entré

Med venlig julehilsen
Hatting IF

Der modtages kontanter og Mobilepay på dagen!
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Nye tider - både på og udenfor banen
Af: Hans Appel

Så er sæsonen i gang igen og vi har i år spillere i 3 grupper - 
U6/7, U8/9 og U11.

U11 startede sæsonen op med weekendstævnet ’Tivoli Fri-
heden Cup’ i Aarhus - og de fik en sølvmedalje.

Baneændringer 
Der er en del ændringer i år. Op til U9 er der nu enkelte 

årgange, som blandt andet skal skabe de bedste forudsætnin-
ger for jævnbyrdig matchning på alle niveauer for de yngre 
årgange.

U9 spiller på en reduceret bane, ’kortbane’. Formålet med 
at reducere banen fra de kendte 40x20m til 25.5x20m  er at få 
mere fokus på selve spillet i form af flere boldberøringer i ste-
det for det lange og til tider langsommelige spil fra enten egen 
banehalvdel eller midte. U11 spillere vil efter en kort over-
gangsperiode også spille på kortbane. Dette vil ske i sæ 

 
 
son 20/21. Hatting Idrætsforening er forberedt på denne nye 
banestørrelse og kan allerede nu tilbyde spil på kortbane. 

Over U9 ændres fra lige årgange (U10-U12 osv.) til ulige 
årgange. Det betyder bl.a. at afslutning af folkeskole og skift 
til ungdomsuddannelse og evt. efterskole ikke sker midt i U16 
rækken. 

Nye kræfter i bestyrelsen
Der er skiftet lidt ud i håndboldbestyrelsen op til general-

forsamlingen. Ind er kommet Hanne Amby og Hanne Carøe, 
der erstatter henholdsvis Bjarne Skjøtt Sørensen og Anthon 
Bach. En stor tak for indsatsen til Bjarne og Anthon - Bjarne 
som formand og træner gennem flere år. Anthon fortsætter 
som U11 træner. Torben Thisted-Widtfeldt er valgt som ny 
formand.

Håndbold

Friske U11 piger til weekendstævne, hvor der kom en sølvmedalje med hjem.
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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

Kirkebakken 47, Hatting

Moderne 
kursusfaciliteter
i naturskønne
omgivelser

Bygholm
Landbrugsskole & Kursuscenter

Tlf. 75621799     bygholm.dk
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Nyt fra Hatting Centret

Af:  Lise Ramløse

JULEFROKOSTEN 2019
Vi glæder os til at se dig på Hatting 
Centret til dejlig julefrokost onsdag den 
4.december kl. 12.00. 
Julefrokosten består af røde og hvide 
sild med æg og karrysalat, fiskefilet med 
remoulade og citron, stegt flæskesteg 
med rødkål og asier, julekål med medi-
ster og risalamande med kirsebærsovs. 
Gå ikke glip af denne skønne anledning 
til at komme i julestemning og nyde 
nogle hyggelige timer sammen med 
andre. Pris 160,- kr. sidste tilmelding 29. 
november.

HOVEDGÅRD BLÆSERNE
Torsdag den 12. december 2019 kan du 
komme i julestemning med Hovedgård 
Blæserne. Det store orkester spiller kl. 
19.00.
Der serveres æbleskiver, kaffe og små-
kager. Pris: 50- kr. Sidste tilmelding 10. 
december.

JULEHYGGE
Mandag den 30. december 2019 kl. 14.00
er der julehygge med sang og pakkeleg. 
Der serveres kaffe og godter. Ingen skal 
medbringe pakker. Pris: 40,- kr. Sidste 
tilmelding 27. december.

NYTÅRSKUR
Har du lyst til at fejre, at vi er gået ind i 
et nyt år, så kom til Nytårskur på Hat-
ting Centret den 16. januar kl. 14.00. Der 
vil være taler og vi byder på en festlig 
buffet med boller, pålæg, kransekage, 
champagne og kaffe. Vi glæder os til at 
se dig. Pris: 80,- kr. Sidste tilmelding 13. 
januar.

TROUBADOUR-BESØG
Tirsdag den 18. februar kl. 14.00 
kommer Flemming Både og 
underholder. Flemming Både 
er professionel musiker og fore-
dragsholder. Flemming er trou-
badour med viser og harmonika-
musik krydret med muntre anek-
doter. Flemming Både vil holde 
et foredrag om Kim Larsen. 
Flemming Både skriver selv: 
”Spillemanden Kim Larsen var 
elsket af stort set alle danskere i 
alle aldre og samtidig en utrolig 
flittig sangskriver og en helt spe-
ciel personlighed. Han elskede at 
underholde sit publikum  
og stod på scenen lige til det sid-
ste. Jeg fortæller en historie om 
Kim Larsens liv, lidt om barn-
dommen og ungdommen, tiden  

 
 
i Gasolin og hans solo periode frem til 
hans død i 2018. Jeg medbringer sang-
hæfter, så der er masser af fællessang og 
også lidt musikeksempler”. Glæd dig til 
en hyggelig eftermiddag. Pris: 50,- kr. 
inkl. kaffe og kage.

www.amalielund.dk

Kommende arrangementer på Hatting Centret
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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: lram@horsens.dk. Husk også at følge med på Hatting Centrets Facebookside

Oversigt over kommende arrangementer

Nyt fra Hatting Centret

November
Lørdag den 30. kl. 10.00-14.00
Julemarked med spændende boder, lækker 

mad, hjertetræ og tombola. I caféen sæl-
ges julekål med medister, æbleskiver, gløgg 
og kaffe m.v. 

December
Onsdag den 4. kl. 12.00
Julefrokost. Pris 160 kr. Tilmelding 
senest 29. november.   
Tirsdag den 10. kl. 19.00
Julebanko ved Centerrådet
Sponsor: Hatting Revision
Torsdag den 12. kl. 19.00
Julekoncert med Hovedgård Blæserne. Pris 
50 kr. Tilmelding senest 10. december. 
Torsdag den 19. kl. 13.30
Julegudstjeneste ved sognepræst Anne Sofie 
Andersen med efterfølgende kirkekaffe
Mandag den 30. kl. 14.00
Julehygge med sang og pakkeleg. 
Der serveres kaffe og godter. Ingen 
skal medbringe pakker. Pris 40,- kr. 
Tilmelding senest 27. december.

Januar
Tirsdag den 14. kl. 19.00
Banko ved Centerrådet. 
Sponsor: Vagn Pedersen Maskinfabrik A/S
Torsdag den 16. kl. 14.00
Nytårskur. Boller med pålæg, 
kransekage, champagne og kaffe. 
Pris 80,- kr. Tilmelding senest 10. januar.
Tirsdag den 21. kl. 13.30
Gudstjeneste ved sognepræst Anne Sofie 
Andersen med efterfølgende kirkekaffe
Mandag den 27. kl. 14.00
Eftermiddagshygge. Pris 30,- kr. 
Tilmelding senest 24. januar.

Februar
Tirsdag den 11. kl. 19.00
Banko ved Centerrådet. 
Sponsor: Hatting VVS ApS
Tirsdag den 13. kl. 10.30
Fernisering. Kunstner: Helgi Pettersson.
Tirsdag den 18. kl. 14.00
Arrangement med Flemming Både.
Pris: 50,- kr. inkl. kaffe og kage.
Sidste tilmelding 13. februar.

Mandag den 24. kl. 14.00
Eftermiddagshygge. Pris 40,- kr. 
Senest tilmelding 21. februar.
Tirsdag den 25. kl. 13.30
Gudstjeneste ved sognepræst Anne Sofie 
Andersen med efterfølgende kirkekaffe.
Torsdag den 27. kl. 14.00
Årsmøde med valg til Centerrådet.
Der serveres kaffe og kage.
Efterfølgende er der bankospil 10,- 
kr. pr. plade. 

Marts
Tirsdag den 10. kl. 19.00
Banko ved Centerrådet. Sponsor: 
Hatting Termoglas
Fredag den 20. kl. 14.00
Mandskoret. 
Pris: 50,- kr. inkl. kaffe og kage. 
Senest tilmelding 17. marts.
Mandag den 23. kl. 14.00
Eftermiddagshygge. Pris 40,- kr. 
Senest tilmelding 20. marts.
Tirsdag den 24. kl. 13.30
Gudstjeneste ved sognepræst Anne Sofie 
Andersen med efterfølgende kirkekaffe.

Af:  Lise Ramløse

Pr. 1. september er jeg, Lise Ramløse, startet i 
barselsvikariat for Anne Grethe Bøndergaard, 
jeg vil forsøge at fortsætte alle de gode initiati-
ver og alt det gode arbejde, hun har sat i søen.
Jeg glæder mig til at møde jer alle sammen, 
være en del af det sprudlende liv der omgiver 
Hatting Centeret. Alle er naturligvis velkomne 
til at kontakte mig med spørgsmål eller gode 
ideer til nye aktiviteter, så vil jeg gøre alt, hvad 
jeg kan, for at støtte jer i at få det op at stå. I 
kan sende E-mails til lram@horsens.dk, eller 
på telefon 2495 9033.

Barselsvikar
Af:  Lise Ramløse

Årsmøde og valg til Centerrådet 
foregår torsdag den 27. februar 
2020 kl. 14.00. Alle er hjertelig 
velkomne, og vi håber, at mange 
har lyst til at deltage og på denne 
måde være med til at bakke op 
omkring Centret og Centerrådet.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Beretning ved centerrådsfor-

mand Ellen Bertelsen.
4. Regnskab.
5. Behandling af indkomne for-
slag. (Forslag skal være forman-
den i hænde senest 8 dage inden 
årsmødet).
6. Valg til Centerråd.
7. Eventuelt.

Aktiviteten er vært med kaffe og 
kringle. I umiddelbar forlængelse 
af årsmødet afholder Centerrådet 
et hyggeligt bankospil. Plader kan 
købes til 10,- kr. pr. stk.

Årsmøde og valg til Centerrådet
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Hver mandag 
Kl. 09.00 - 12.00
Træværksted
Kl. 09.15 - 10.15
Linedance (øvede) 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
Malehold
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 
for alle med 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 i hver måned)
Strik til nødhjælp
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
Billard/Dart 

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
Kortspillet Whist 

Hver fredag
Kl. 09.30 - 10.30
»Hold dig frisk« 

Hatting Centrets faste aktiviteter

www.tfskov.dk

Private og Industriområder

Fræsning Græssåning
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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. 

Foredrag om sagn og myter i 
Horsensområdet 

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: Allan Skou Larsen, Arkæolog og kul-
turhistorisk formidler, Horsens Museum

Som en del af generalforsamlingen 
onsdag den 19. februar 2020

Allan Skou Larsen fortæller:
»Jeg har lavet guidede ture, byrundvis-
ninger, fængselsrundvisninger, foredrag 
og aftenskoleundervisning i de sidste 25 
år. Jeg kan lide at fortælle historier. Det 
er spændende at undersøge, om histori-
erne er valide.

Der er historier, der har bund i en 
virkelighed, man kan finde historiske 
kilder og udsætte dem for kildekritik: 
Passer det, der fortælles.

Men det er ikke altid, jeg kan få det til 
at passe med mine historiske kilder.

Det er det, man kalder sagn og myter: 
Måske er der en del i de historier, der er 
sande, eller det er i hvert fald sandt for 
nogle af de mennesker der levede i de 
samfund, sagn og myter er udviklet i.

Det kan også være, at det er tiden 
efter sagn- og mytedannelsen, der har 
ændret på sandhedsværdien.

Sagn og myter fortæller meget om 
fortidens samfund og vores forfædre! 
De fortæller om fortidens oplevede 
sandheder og det der sker i hovederne 
på mennesker.

Det kommer foredraget og de med-
følgende powerpoint-billeder til at 
handle om. 

Af: Aase Thyssen

Ordinær generalforsamling afholdes 
onsdag den 19. februar 2020 klokken 
19.30 på Hattingcentret. På denne aften 
er arkivet åben fra klokken 18.30.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Valg af bestyrelse
5. Valg af suppleanter
6. Valg af revisor

7. Fastsættelse af kontingent
8. Indkomne Forslag
9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være forman-
den i hænde senest 8 dage før general-
forsamlingen.

Aftenens gæst: Allan Skou Larsen, 
Horsens Musem. Foreningen er værter 
med kaffe og kage. 

   Bestyrelsen

Generalforsamling
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Hatting Sogn Lokalhistorie

Udflugt til Fur
Af: Aase Thyssen

 Onsdag den 21. august var der 44 
hattinggensere, der deltog i Hatting 
Sogns Lokalhistoriske Forenings ud-
flugt til Fur. 

Den gamle stavemåde var Fuur, og 
den bruges stadig af øens beboere. Det 
viser, at det man i barndommen nem-
mer, man ej i alderdommen glemmer. 

Vi startede fra Hatting klokken 8.00. 
På vej til færgen fortalte Børge Nielsen, 
om de seværdigheder vi mødte: Vrads 
købmandsbutik som både er et han-
delssted og socialt samlingssted, om de 
fredede indlandsklitter, om Bredlund, 
Hjøllund og Gludsted plantager, som 
nu er en stor sammenhængende plan-
tage. Vi hørte om Kompedal Plantage, 
som ligger mellem Engesvang og Thor-
ning. 

Børge fortalte, at indtil 1866 var der 
ingen læbeplantninger. Først da Det 
danske Hedeselskab blev stiftet af E. 
M. Dalgas, kom der gang i læbeplant-
ningen. Det lød: ”Hvor ploven ej kan 
gå, leen ej jubel kan få, der bør et træ da 
stå”. Der skulle både præst og degn til 
at motivere de fattige bønder til at gå i 
gang med beplantning på trods af, at de 
fik tilskud dertil. Der blev dengang sagt: 
”Her sled de gamle til ny slægts arv, 
lyng blev tæmmet og træ fik marv”. 

Senere oprettede Det danske Hede-
selskab planteskoler. Vi hørte blandt 
andet om Bols planteskole, som hentede 
frø i Georgien, om at der i Kompedal 
Plantage i 1933 blev oprettet en militær-
nægter lejr, som senere blev overtaget 
af tyskerne og brugt til tyske flygtninge.  
Vi kørte forbi St. St. Blichers hjem og 
præstegård, hvor vi fik en historie om 
ham. Lige inden vi nåede færgen, fik vi 
set, hvor hesten Tarok, havde haft hjem-
sted.

På Fur Færgekro fik vi middag, som 
bestod af bøf og is. Herfra blev vi guidet 
rundt på øen af ”Grisen” eller ”Anden” 
eller et helt andet navn, ja, vi fandt ikke 
ud af, hvad den guide egentligt hed, og 
han fortalte flittigt, om alle de øgenavne 
befolkningen havde på øen, at ingen 
kendte hinanden ved deres rigtige navn. 
Men han fortalte dog, at Grisen var gift 
med Anden. Han var flittig til at fortælle 
om øen, som ligger i Limfjorden med 
780 indbyggere i 2019. Den største by 
på øen er Nederby med 569 indbyggere 
i 2019. Øen er på 22 km² og var ind-
til 1860 skov løs. 

I dag er der skov flere steder. Mod 
syd er øen lav og frugtbar, mod nord er 
der højere lyngklædte bakker og klinter 
med moler, samt jern-sandsten (rød-
sten).   

Molerklinterne blev skabt for 25.000 
år siden, hvor gletsjere fra nordøst skub-
bede havbunden op i folder og overlej-
ringer og dermed blotlagde de hvide lag 
af moler gennemskåret af de cirka 200 
sorte askelag, der stammer fra gentagne 
vulkanudbrud.  Særlig markeret er 
molerklinterne på Knudeklinten, øens 
nordvestlige hjørne. Knudeklinten var et 
oplagt sted, at få en samlet fortælling om 

Det smukke lyng ved Kongenshus Mindepark.
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moler i lyset af menneskets indgriben 
og havets påvirkning. Den største ak-
tive molergrav ligger ved Stendal Høje. 
Moleret anvendes til produktion af spe-
cialtegl. Desuden er der en produktion 
af kattegrus. I moleret findes forstenin-
ger af dyr og planter, der er ca. 55 millio-
ner år gamle. Knudeklinten, der ligger 
på Furs nordvestlige spids, kandiderede 
desuden i 2013 om Unesco Verdens-
naturarvssted. Ikke sært at man kalder 
moleret for Furs diamant. 

Stendal Høje, som også kaldes ”Bette 
Jenses Hyw” er udkigsposten på Fur. 
Det er øens højeste punkt med 75 m 
over havet. Der er udsigt over det meste 
af øen og det nordlige Salling samt til 
Livø, Himmerlandskysten og Mors. 
Navnet Bette Jenses Hyw stammer fra 
en høj, der engang lå længere mod nord. 

På turen kom vi forbi Langstedhuller, 
der er et af de mest naturskønne områ-
der på Fur. Hullerne er erosionsslugter 
formet af strømmende vand efter sidste 
istid. 

De gamle landsbyer på øens sydlige 
del er nu nærmest vokset sammen til én 
langstrakt bebyggelse. På øens nordlige 
og østlige del findes flere sommerhus-
områder.  Guiden sluttede turen ved 
Gammelhavn som fra 1911 til 1956 var 
furboernes livsnerve til fastlandet. Da 

havnen sandede til, rykkede fiskerne til 
havnen i Stenøre. Ved Gammelhavn er 
der et bundgarnshus, der er indrettet 
med udstilling. Udenfor bundgarnshu-
set var der borde og bænke, hvor vi nød 
kaffe med Jens Christians hjemmebagte 
kage.

 
På Hjemturen besøgte vi Kongenshus 

Mindepark for Hedens opdyrkere, som 
er et af Danmarks smukkeste og mest 
særprægede naturområder, det var en 
stor oplevelse at se lyngens blomster.

Børge fortalte om, at I Kongenshus 

Mindepark finder man Mindedalen 
med 39 herredssten omgivet af tilsva-
rende sognesten med navnene på 1.200 
hedeopdyrkere samt deres hustruer. 
Mindedalen munder ud i en mødeplads 
omgivet af sten med navnene på de 
personer, der havde særlig betydning 
for opdyrkningen. Området var fra 1913 
og cirka 10 år frem en velbesøgt turistat-
traktion, da en købmand lod 400 rens-
dyr transportere dertil fra Lapland sam-
men med en samefamilie. Imidlertid 
blev dyrene ramt af sygdom, og i 1923 
var der kun tre rener tilbage. 

Her fortalte Børge også en fortæl-
ling om kartoflernes dyrkning. Det var 
Hugenotterne fra Frankrig, der kom til 
Danmark i 1720, og havde kartoflerne 
med sig. I starten syntes danskerne at 
kartoflerne smagte forfærdeligt, på et 
tidspunkt da kong Frederik den 5. be-
gyndte at spise kartofler, blev det pre-
stige i at spise kartofler. Derfor skaffede 
kong Frederik den 5. tyskere herop, som 
dyrkede kartofler ved Grønhøj, der lig-
ger tæt på Kongenshus Mindepark.   

Inden vi forlod Mindeparken, fik vi 
en øl eller vand. På turen sang vi ”Den 
signede dag”, ”Jeg er havren” og ”Der 
dukker af disen”.  Vi var i Hatting klok-
ken 18.00. 

Stendal Høje, Furs højeste punkt, med vores guide på toppen.

Bundgarnshus ved Gammelstrand.
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Cirkusforestilling i Solstrålen
Tekst: Mathilde Arvedsen
Billeder: Alexander Wattez Brander

Fredag den 30. august skinnede solen på 
den integrerede institution Solstrålen i Hat-
ting. Hele ugen op til havde børn og voks-
ne arbejdet med at forberede den helt store 
cirkusforestilling. Det skete i nye grupper 
på tværs af de normale stuer. Mange lærte 
nye børn og voksne at kende, og fik nye 
venner, mens temaer som samarbejde, det 
at optræde og ”hvordan opfører vilde dyr 
sig” blev udfoldet.

Kl 9:30 åbnedes gitterlågen til cirkus-
pladsen. Dagplejebørn og vuggestuebørn 
indløste billet, mens forældre og bedste-
forældre til artisterne fandt gode pladser 
rundt langs manegen.

Så kunne ”cirkusdirektøren” med 
ægte høj hat, byde de mange fremmødte 
velkommen, hvorefter der fulgte et flot 
program med hesteridning, klovne, vilde 
løver, dygtige akrobater og stærke piger 
og drenge. Efter forestillingen modtog alle 
artisterne et flot diplom, og fik lov til at 
smage både popcorn og saftevand.
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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 


