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Gør fodbold
til en leg
CENTRET

LOKALARKIV

GYMNASTIK

Sjove løjer
med Tut
og Tut

Fælles
projekt med
6. klasse

Juniorhold
på springlejr

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

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

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

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

IndustriServic

e

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

Dit hold i ryggen

IndustriService
Hotline · Partner

75 65 33 99

· Agentur

VAGN PEDERSEN
Værktøjs- og Maskinfabrik a/s

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

ToucheReklame.dk

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

HattingBladet
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Redaktion • redaktion@hattingbladet.dk
Annoncer • annoncer@hattingbladet.dk

Erhardt Nielsen | Gedhøjen 53 | Hatting | 40 10 11 51

Tryk: Grafisk Forum, Horsens

Web-master • webmaster@hattingbladet.dk

Oplag: 1650 styk
Kontakt: redaktion@hattingbladet.dk

Hans Appel | Mejerivej 20 | Hatting | 23 23 45 60

Indhold

NÆSTE NUMMER
HattingBladet udkommer næste
gang i slutningen af maj 2020.
OBS: Deadline for næste nummer
er søndag 26. april 2020.
Kommende deadlines:
26.04.2020 - 26.07.2020
- 25.10.2020
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.

Stof til HattingBladet - Sådan!
Artikler skal afleveres i et helt
almindeligt word-dokument.
Undgå at bruge rammer, wordart illustrationer, indsætning
af billeder osv. Aflever blot
teksten så simpel som muligt.
Billeder skal afleveres som jpegfiler og i højest mulig opløsning.

www.ha
ttingblad
et.dk

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

- udgives af: Hatting IF, Meninghedsrådet
for Hatting Sogn, Hatting Borgerforening
og KFUM-Spejderne i Hatting
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Vil du have ordet?
Af: Anni Østergaard Clausen
Hattingbladet er hele byens blad og
de lokale borgeres stemme. Her må
man gerne komme til orde. Og hele
bladets formål er selvfølgelig at bringe
relevant information ud til jer i lokalområdet.
Derfor er vi rigtigt glade for de foreninger, der trofast fodrer os med nyheder og materialer til hver udgave, så
vi - til alles fordel - kan informere om,
hvad der sker i byen.
Og der er heldigvis masser af gode
historier at tage af. Et eksempel er de
mange flotte arrangementer som Borgerforeningen knokler for at stable på
benene. Hvad enten det er nye tiltag
eller gode gengangere har de alle til
formål at skabe sammenhold i byen. Et
andet eksempel er den kæmpe dedikation, som holdet bag legepladsen har
udvist for at skabe et fællesområde for
byen - og ikke mindst dens børn.
Men jeg spekulerer på, om der mon
også findes andre foreninger og sammenslutninger i Hatting, som vi hører
mindre om? Måske grupper, der er
formaliseret i mindre grad, men ikke
nødvendigvis mindre dedikeret af den

grund. Måske har vi en strikkeklub eller
en motorcykelklub? Eller har vi mon
en gruppe borgere, der trofast har gået
eller løbet tur sammen i byen i flere
årtier? Måske har vi et stærkt naboskab,
der har formået at stable en vedvarende
tradition på benene?
Hvis du er en del af sådan et fællesskab, og har lyst til at dele det med os
andre, er du velkommen til at skrive et
par ord om, hvad I samles om. Hvem
ved; måske kunne fællesskabet - hvis
der er behov - finde et par ekstra nye
medlemmer blandt Hattingbladets
læsere?
Tøv i det hele taget ikke med at
kontakte redaktionen, hvis du ligger
inde med en tanke eller ide til bladets
indhold. Vi modtager altid gerne nyt fra
borgerne i og omkring Hatting. Så hvis
du gerne vil tage ordet, vil vi gerne give
det til dig.
Hattingbladet søger i øvrigt nye annoncører her i 2020. Så hvis du kender
til en virksomhed, som kunne have
gavn af at markedsføre sig lokalt i Hatting, kan du tage fat i Erhardt enten telefonisk på 40 10 11 51. eller per e-mail:
annoncer@hattingbladet.dk

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

HattingBladet

Hatting Borgerforening
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Nytårstaffel 2019
Af: Bente Hansen

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 kontingent på 150 kr. på reg.nr. 1551 konto nr.
5265715747 ELLER MobilePay 14202
VIGTIGT! Husk at skrive GADENAVN og NR. i tekstfeltet, 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

På årets sidste eftermiddag var
vi igen værter for nytårstaffel,
hvor 181 lokale Hattingborgere
lagde vejen forbi til nogle hyggelige timer.
Dejligt, at så mange tog sig tid
til at komme forbi og ønske hinanden godt nytår.
Der var i år masser af flotte præmier,
som man som sædvanligt kunne vinde
på indgangsbilletten. En stor tak skal
lyde til de lokale erhvervsdrivende for
trofast at støtte os til disse arrangementer.
Vi var så heldige også at modtage
to sponsorater på hver 10.000 kr. fra
TØMRERSTUEN A/S og TVD UDLEJNING. Det er vi meget taknemmelige
for, mange tak - de falder på et tørt sted,
når man skal være kærlige ved et gammelt hus.
Vi ønsker at takke SuperBrugsen
Hatting, som endnu en gang leverede
maden til Nytårstaffel - et sponsorat, vi
sætter stor pris på.

Årets præmiesponsorer:
• Ejendomsmæglerfirmaet Riishøj
• Tømrerfirmaet Hjerrild og Knudsen
• TE Maskinudlejning
• Hatting Thermoglas
• Bøje Maskintransport
• Lyngsøe VVS
• Hatting Bilvask
• Revision Hatting
• DK Bus
• Factum
• Gardin Nyt
• Johansen Biler
• Palace Pizza
• VP Maskinfabrik
• Lungemedicinsk og allergologisk
klinik
• Hatting Bilcenter
• Tømrerfirmaet Skov

Indkaldelse til generalforsamling
i Hatting borgerforening
Af: Bente Hansen
Borgerforeningen afholder generalforsamling onsdag, d. 25. marts kl. 19.00
i forsamlingshuset.
Dagsorden:
• Valg af dirigent
• Formandens beretning ved Heidi
Christiansen
• Fremlæggelse af revideret regnskab
ved Tina Van Deurs Pedersen

• Fremlæggelse af Hatting Bladets
regnskab ved Jørgen Madsen
• Indkomne forslag
• Valg af bestyrelse; På valg er Arne
Mikkelsen (ønsker genvalg), Brian
Ejlersen (ønsker genvalg), Christian
Van Deurs Jensen (ønsker genvalg)
• Valg af 2 suppleanter
• Valg af revisorer
• Valg af revisorsuppleanter
• Eventuelt
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Da juletræet blev tændt
Af: Bente Hansen
Det var en fornøjelse at hygge med store og små, da vi
sammen med Superbrugsen og Y’s Mens Club tændte juletræet foran Brugsen den 23/10.
Vi havde fint besøg af de finurlige nisser - og julemanden var
også forbi med slikposer til børnene. Der blev serveret gløgg
og æbleskiver bagefter. Tak for den flotte opbakning - vi håber, at I hyggede jer ligeså meget som os!

DIN LOKALE LEVERANDØR AF
Stålwirer - Tovværk - Løfte- & Surringsgrej
Test af Løfte- & Surringsgrej

Tel.: +45 7669 7070
www.nos-as.dk
NOS A/S
Overholm 7, DK-8700 Horsens
Fax: +45 7669 7071
E-mail: sales@nos-as.dk

Hjælp til de
administrative
opgaver i små
og mellemstore
virksomheder

Unavngivet 1 1

Flere gode stunder i
vente i 2020
Af: Bente Hansen
Som noget nyt prøver vi et nyt arrangement af i borgerforeningens regi, nemlig fredagsbar. Den første af sin slags løber
af stablen fredag d. 6. marts - og det er med en stor portion
stolthed, at vi allerede ved udgangen af januar kan melde
udsolgt! Vi takker igen mange for god opbakning.
Vi kan begynde at lave forbedringer på forsamlingshuset
med de midler, som vi gavmildt fik tildelt til nytårstaffel. I
første omgang går vi i gang med den lille sal.
I kan allerede nu sætte kryds i kalenderen til årets herrefrokost, som bliver lørdag, d. 24. oktober.
Hold øje med vores facebookside og opslag i brugsen for
flere arrangementer i løbet af året.
I løbet af årets første måneder dumper der en flyer i jeres
postkasse fra os med oplysninger om kontingent og andre
oplysninger - vi glæder os til at se jer i det nye år!

22-01-2020 11:12:57

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

HattingBladet
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6.30

VI KAN TILBYDE:

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

Fysiurgisk massage & sportsbehandling
Tekst: Emil Liisborg Christiansen
Jeg er en ung mand på 20 år, der er nyopstartet som massør, med klinik beliggende i Hatting. I september 2019 blev
jeg udlært tømrer ved Tømrerstuen i Hatting. Og i december
bestod jeg uddannelsen som fysiurgisk massør & sportsbehandler. Jeg arbejder i dag, mandag til og med onsdag, som
tømrersvend i Hedensted - og har så mit firma LC Bodycare
ved siden af. Derudover dyrker jeg bodybuilding, hvoraf min

DAGLIG RENGØRING
HOVEDRENGØRING

FLYTTERENGØRING
GAVEKORT UDSTEDES

v. Ruth Christensen
Smedebakken 6, Hatting • 8700 Horsens

interesse og viden omkring
kroppen kommer fra.
Jeg stillede op til min
første bodybuilding konkurrence i april 2019, hvor jeg
vandt guld, og skal til konkurrence igen til oktober i
år, hvor jeg stiller op til DM.
Jeg tilbyder alt fra sportsmassage/dyb vævs massage, cupping og scraping, til afslappende wellness massage.
Jeg har klinik på Klerkevænget 40, i Hatting, men tilbyder
også ”udbringning”
for et mindre beløb, såfremt det er i Horsens
området.
Jeg har åbent torsdag til og med søndag.
Jeg kan kontaktes på
telefon 50 40 88 16 samt
på facebook & Instagram.

Februar 2020 • nr. 1
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Nyt fra kirken

Ny organist ved Hatting Kirke
Jeg hedder Birgit Jakobsen og er den nye
organist ved Hatting Kirke. Jeg bor på en
gård i Lindved sammen med min mand,
Karsten. Vi har tre voksne børn samt to børnebørn.
Jeg begyndte som barn med at spille
klaver, og musikken har altid været en stor
del af mit liv. Jeg er uddannet lærer og har
arbejdet som sådan i 28 år, hvor musik,
dansk og specialpædagogik har været mine
linjefag. Desuden færdiggjorde jeg den
Preliminære Organistuddannelse i Aarhus i

juni, 2010, som jeg tog sideløbende med mit
lærerjob.
Jeg vil gerne sige mange tak for den venlige modtagelse, som jeg har fået, både fra
præst, menighedsråd, personale og menighedens side. - Jeg oplever Hatting Sogn som
et sted, hvor der er et aktivt kirkeliv med et
godt fællesskab
og en stor imødekommenhed
overfor den enkelte.

Vielse i vandkanten?
Drømmer du om at blive gift i naturen?
Så er der mulighed for bryllup i det fri den 20. juni 2020 på
Langelinieanlægget i Horsens. Folkekirken i Horsens stiller
præster, musik, telt i tilfælde af regn og alt det praktiske til rådighed. I skal bare ville sige ja til hinanden i det fri med vandkant og strand omkring jer. Der vil være mulighed for at blive
gift lørdag den 20. juni kl. 10,
11, 12, 13, 14, 15 eller kl. 16.
Hvis du har spørgsmål eller
vil vide mere om, kan du
kontakte præst Hanne Henriksen på 24 61 09 66 eller
hahe@km.dk for bryllupsaftale og evt. spørgsmål.

VINDUER

- din online vinduesmester

Vinduer	
  og	
  døre	
  med	
  og	
  uden	
  montage	
  
Se	
  mere	
  på	
  www.ja-‐vinduer.dk	
  
	
  
Eller	
  ring	
  :l	
  Johnny	
  -‐	
  	
  26858962	
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Nyt fra kirken
El-installation og teknik
til både private og erhverv

Service

Installation

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

Skærtorsdagsgudstjeneste

Automatik

Grøn energi

Privat

Torsdag d. 9. april kl. 17.00. Skærtorsdagsgudstjeneste med
efterfølgende spisning i konfirmandstuen.
På denne aften hvor Jesus spiste sit sidste måltid samme med
sine disciple dækker vi påskeborde i konfirmandstuen og
indbyder alle til at komme og spise lammesteg med kartofler,
salat, brød og vin og derefter dessert.
Pris for deltagelse i spisning: 75 kr. for voksne og 30 kr. for
børn under 14 år.
Tilmelding til Grethe Laursen, senest den 1. april på tlf: 28 60
41 86 el. e-mail: wlaursen@stofanet.dk

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

Sangaften med Inge Burchardt
Torsdag den 12 marts kl. 19.00 i konfirmandstuen.
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.
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 Idrætsefterskole og er nu lærer ved Kragelund Efterskole. Nanna
Burchardt bor i Århus, hvor hun studerer.
Det bliver en sangaften, hvor de tre generationer vil præsentere nogle af de sange og salmer, som de holder af. En aften i
selskab med højskolesangbogen, men også med eksempler på
nyere sange og salmer. Aftenen vil veksle mellem fællessang,
kommentarer, solosang og ønsker fra publikum.

Spaghettigudstjenester
Torsdag 19. marts kl. 17.00
Torsdag 16. april kl. 17.00

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

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 dage:
Mandag den 2. marts.
Mandag den 6. april
Mandag den 4. maj.
Mandag den 8. juni

Årets konfirmander i Hatting Kirke
Fredag den 8. maj 2020 kl. 10.00 konfirmeres:
Martin Bie Kristensen
Kasper Hjersing Olesen
Frederik Skjøtt Sørensen
Mathias Hedegaard Nielsen
Lærke Elfrom Dreier
Anna Marie Vestergaard
Frederikke Kjær Bach
Mikkel Bøje Stobberup

fortsættes..
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Nyt fra kirken
Menighedsrådet

Mads Boisen
Viktor Mark Gottlieb
Rasmus Friis Gudiksen
Viktor Dalby
Jonas Strandbæk Mikkelsen

Menighedsrådmøder
Tirsdag den 24. marts
Tirsdag den 28. april
Tirsdag den 19. maj
Møderne afholdes i konfirmandstuen i præstegården, begynder kl.
18.30 og er åbne for alle.

Gudstjenesteliste

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. Kirkekaffe
Torsdag 19. kl. 17.00
Spaghettigudstjenese
Søndag 22. kl. 9.30
Midfaste. Voksenkor
Tirsdag 24. kl. 13.30
Hatting Centret
Søndag 29. kl. 19.00
Mariø bebudelsesdag v. KC

April

Torsdag 2. kl. 10.00
Påske for før-skolebørn
Søndag 5. kl. 9.30
Palmesøndag. Kirkekaffe
Torsdag 9. kl. 17.00
Skærtorsdag

Fredag 10. kl. 9.30
Langfredag. Liturgisk
Søndag 12. kl. 9.30
Påskedag
Mandag 13. kl. 9.30
Anden Påskedag
Torsdag 16. kl. 17.00
Spaghettigudstjeneste
Søndag 19. kl. 9.30
1. s. e. påske v. ABB
Søndag 26. kl. 19.00
2. s. e. påske v. KC
Tirsdag 28. kl. 13.30
Hatting Centret

Maj

Søndag 3 kl. 9.30
3. s. e. påske
Fredag 8. kl. 10.00
Konfirmation
Søndag 10. kl. 9.30
4. s. e. påske v. KC
Søndag 17. kl. 9.30
5. s. e. påske. Kirkekaffe

Torsdag 21. kl. 9.30
Kristi himmelfarts
dag v. AKO
Søndag 24. kl. 9.30
6. s. e. påske v. KC
Tirsdag 26. kl. 13.30
Hatting Centret
Søndag 31. kl. 9.30
Pinsedag

Juni

Mandag 1. kl. 11.00
Anden pinsedag
på Langelinje
Søndag 7. kl. 9.30
Trinitatis søndag
Søndag 14. kl. 9.30
1. s. e. trin.
Søndag 21. kl. 9.30
2. s. e. trin.
Tirsdag 23. kl. 13.30
Hatting Centret
Søndag 28. kl. 19.00
3. s. e. trin.

Formand
Erhardt Nielsen

Tlf: 40 10 11 51
erhardtnielsen@enhatting.dk

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

Kirkebil
Kirkebilen kører til alle
gudstjenester, sogneaftener og lignende
arrangementer.
Bestilling af kirkebilen
kan ske ved henvendelse til kirkekontoret
i kontorets åbningstid,
dog inden fredag kl.
12.

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

Kontaktperson
Grethe Laursen

Tlf: 28 60 41 86
wlaursen@stofanet.dk

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

Ferie og fridage

ABB - Annette Brounbjerg Bennedsgaard
AKO – Anne Kobberø
KC – Kim Clemmensen
SKH - Sara Klaris Huulgaard

Gunnar Fogh

Arne Jacobsen

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

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

Kasserer

Anna Sofie Andersen holder fri i uge
17. Under ferie og friweekender passes embedet af præsterne i Torsted:
- Sara Klaris Huulgaard
Tlf. 21 54 72 71 – Email: sakh@km.dk
- Kim Clemmensen,
Tlf.: 2122 0464- E-mail: kc@km.dk
- Anne Kobberø
Tlf. 42 95 35 32 – E-mail: 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
Birgit Jakobsen
Tlf: 21 54 68 12
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Hatting Parkens Venner

Så går vi forårssæsonen
i møde
Af: Mathilde Gjødsbøl Arvedsen

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
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Legepladsen bliver flittigt brugt af alle
– skole, børnehave, dagpleje og mange
borgere i Hatting og omegn er glade for
at benytte faciliteterne. Vi arbejder fortsat på at gøre oplevelsen endnu bedre,
og det skal vi bruge jeres hjælp til. Der
er allerede planlagt
arbejdsdag søndag
den 22. marts fra
kl. 11. Her alle er
velkomne til at give
en hånd med, når
vi gør legepladsen
forårsklar.
Bestyrelsen
arbejder fortsat i
forhold til kommunen og med
flere fonde på at
skabe grundlag for
at etablere et toilet
i forbindelse med
Hatting Parken.
Vi oplever, at alle brugere af pladsen
er gode til at rydde op efter sig, og at alle

passe på vores lege- og aktivitetsredskaber. Det er fedt at mærke, at lokalsamfundet bakker sådan op. Det gør også
den ugentlige inspektion (og oprydning)
til en nem tjans. Skulle du have lyst til at
stå for en uge eller to i løbet af året, kan
du læse mere herom på hjemmesiden.
Årets generalforsamling bliver den 21. april
om aftenen – Vi har som
noget nyt åbnet for familiemedlemsskab af HattingParkensVenner – så
hele familien kan støtte
for 150 kr. pr. husstand.
For at holde omkostningerne nede har vi lukket for betaling via MobilePay, men I kan stadig
betale for medlemskab
via hattingparken.dk,
hvor man også købe Folkeaktier i webshoppen.
Vi glæder os til at se jer alle i Hatting
Parken i takt med at solen igen får mere
magt.

Forårsloppemarked
ved Y’s Men’s Club
Tekst: Bent Schack-Nielsen

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

Hatting Y´s Men´s Club afholder lørdag den 16. maj 2020 kl. 10 - 14 loppemarked i en af de store hvide haller over
for Scandic Bygholm Park.
Det er 23. gang vi afholder loppemarked
her. Sidste års 2 loppemarkeder gav
40.000 kr. til velgørende formål, og overskuddet denne gang går også ubeskåret
til velgørende formål, primært til børn
og unge.

Indsamling
til loppemarkedet
Vi laver en indsamling i Hatting til
loppemarkedet mandag den 11. maj kl.
18-20, men kører året rundt ud og henter, hvis I ringer til os. Afhentningskoordinatorer er
Helmer Jakobsen tlf. 20762303 og Tove
Schack-Nielsen tlf. 42190960.
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Kloakarbejde (aut. kloakmester)
Landbrugsarbejde
Lastbilkørsel / Gylletransport
Slamsugning og -spuling

Ring på telefon 75 65 30 32
NIELS BIE's
MASKINSTATION
Østerhåbsvej 80 · Hatting · 8700 Horsens

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

Moderne
kursusfaciliteter
i naturskønne
omgivelser

Bygholm
Landbrugsskole & Kursuscenter
Tlf. 75621799

Kirkebakken 47, Hatting

bygholm.dk
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Stjerner og faner – så er året
godt i gang hos Spejderne!
Af: Lene Jørgensen og Anne Svendsen

KFUM-Spejderne
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.

I skrivende stund er Spejdernes Nytårsparade netop overstået, og et nyt år
er for alvor skudt i gang. Eftermiddagen
startede i Spejderbyen, hvor alle startede
med at samles om flaget. Spejderne sang
opstartssange, og blev bagefter udenfor
for at live-spille Stratego, imens forældre
og ledere gik ind og for at afholde gruppemøde, som er foreningens generalforsamling. Her blev Mette Vogt Christensen valgt ind i grupperådet, som er
vores forældrebestyrelse, som erstatning
for Anne Sørensen. Anne er nemlig trukket i uniformen for blive ulveleder sammen med Kirsten Skipper. Både valget
af Mette og vores nye ulveledere er vi
meget glade for.
Efter mødet fik spejderne overrakt deres årsstjerner, før nytårsparaden, hvor
vi med fanerne forrest gik op til kirken
for at deltage i Kyndelmissegudstjenesten, hvor alle spejderne aflagde deres
spejderløfter. Når man har gjort det, så
er spejder ikke bare noget man går til, så
er spejder noget
man er!

Masse nye oplevelser i 2020
I år ser vi frem til en masse nye oplevelser for vores spejdere. Spejderne
hos juniorer og trop tager blandt andet
et Dannebrogsmærke. Ulvene er gået i
gang med at arbejde med hemmeligheder. – For hvornår er noget egentlig en
hemmelighed? Og hvordan holder man
hemmeligheder hemmelige? Kan man
måske bruge kode? Det handler både
om færdigheder og om at være en god
ven.
Med eventyr som tema
Bæverne skal blandt arbejde med
eventyr. Så er de klar til når vi alle sammen skal på gruppetur til spejderhytten
Olufsborg ved Sondrup. Der er turens
tema netop EVENTYR! Det bliver super
hyggeligt at komme afsted alle sammen,
både spejdere, ledere, grupperåd, og
hjælpende forældrehænder.
Kunne spejder være noget for dit barn?
Skulle man gå med en lille spejder i
maven, eller er man bare nysgerrig efter
at se hvad vi laver, er man altid velkommen til at kigge
forbi. Man kan
starte hele året.
Allerede nu vil
vi også gerne indbyde alle førskolebørnene til at prøve
at være bævere. Det
må de fra 1. maj,
når de begynder i
skolen.

Ulvene løser koder.
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Nyt fra Hatting Centret

Siden sidst på Hatting Centret
Af: Lise Ramløse

En sjov, rørende og interessant eftermiddag med Tut og Tut.
Tut og Tut tog Hatting Centret med
storm. Hvem andre kan finde på at
servere kaffe i miniature kopper og lære
Jens Jøren, hvordan man tager en selfie?
Der blev grinet og stemningen var så
god. Tut og Tut består af makkerparret
Tanja Marcher og Arendse Lillesø. De

er begge uddannet dramaturger fra
Århus Universitet og arbejder som
omsorgsklovne især indenfor demensområdet. De fortalte om deres arbejde,
tilgange og virkemidler og hvordan
dét at få besøg af klovne gør en positiv
og mærkbar forskel for mennesker med
demens.

www.amalielund.dk

Højskoleaften
Torsdag den 21.nov havde vi den
fornøjelse at afholde højskoleaften.
Kvinderne bag var søskendeparret
Karin og Ulla som begge har baggrund i Hatting. Karin og Ulla ledte
os igennem en aften med udgangspunkt i Højskolesangbogens sangskat, med blandt andet Jeppe Aakjærs
sange krydret med små anekdoter
og der var også plads til et par nye
sange. En rigtig hyggelig aften, for
det er er umuligt at være sur, når
man synger sammen. Vi håber, at
søskendeparret vil synge på Hatting Centeret igen.

Travl december
December var en travl måned på
Hatting Centret. Vi startede med ju-

lemarked allerede den 30. nov. hvor
omkring 200 borgere kiggede forbi og
købte fra de mange flotte boder med
juledekorationer, trævarer, strik og andre fine hjemmelavet varer. Centerrådet
og frivillige solgte årets første julekål
og medister. Onsdag den 4. december
afholdt vi endnu et af årets store højdepunkter, nemlig julefrokosten på
Hatting Centret. I alt 64 tilmeldte sig
julefrokosten, maden blev leveret fra
SuperBrugsen og der var alt hvad sig
hør og bør. Vi fik også besøg af pigerne
fra Kirkekoret som gik Luciaoptog og
sang fine julesange med Emil H. Nielsen ved klaveret. Også mange tak til
Karen Frederiksen, som tog sig tid til at
kigge forbi, så vi kunne få sat musik til
julesangene.
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Nyt fra Hatting Centret

Kommende arrangementer på Hatting Centret
NATURTURE
Igen i år tilbyder vi Naturture med
naturvejleder Thorke Østergaard
Forløbet strækker sig over fem fredage,
hvor der bliver rig mulighed for at nyde
naturen, stille spørgsmål og blive klogere på fugle og fauna– alt sammen i
selskab med andre.

Af: Lise Ramløse
ØSTBIRK MANDSKOR
Fredag den 6. marts kl. 14.00 gæster
sangere fra Østbrik mandskor Hatting
Centret. Kom til en hyggelig eftermiddag med dejlig sang. Pris 50,- kr. inkl.
kaffe og kage. Tilmelding på tavlen på
Hatting centret senest den 3. marts.
PÅSKEFROKOST
Onsdag den 1. april holder vi igen i år
Påskefrokost på Hatting Centret. Her får
du mulighed for at spise en dejlig frokost og hygge sammen med andre. Der
vi være underholdning af Citrondrengen med musik og fællessang. Kom og
vær med til en festlig dag prisen er 160,og billetter kan købes hos aktivitetsmedarbejderen. Sidste tilmelding 27.marts.

Undervejs nyder vi kaffe og kage. Man
tilmelder sig hele forløbet – og betaler
100,- kr. (for alle 5 dage) ved tilmelding.
Man sørger selv for transport.
Dato og mødesteder: Klokken 10.00
(varighed ca. 1 ½ time).
17/4: Klokkedal Skov P-pladsen ved Bollervej 76, 8700 Horsens
1/5:   Boller Slot P-pladsen ved stien til
Boller mole (”Boller Slotsvej 24, 8700
Horsens”)

29/5: Nørrestrand P-pladsen ved Rønnevej 22, 8700 Horsens
12/6: Løvhøj P-plads ved Kolonihaverne
på Løvhøjsvej, 8700 Horsens
26/6: Ring Sø P-pladsen ved Søkildevej
1, 8740 Brædstrup
Tilmelding til aktivitetsmedarbejderen
på Hatting Centret 24959033 eller på
mail Lram@horsens.dk . Sidste tilmelding onsdag den 8. april.
STENSBALLE HARMONIKAKLUB
Onsdag den 6. maj kl. 14.00 gæster
Stensballe Harmonikaklub Hatting Centret. Harmonikaklubben spiller hyggelig
harmonikamusik og spiller op til fællessang og dans med glad musik a lá giro
413. Tilmelding på tavlen på Hatting
centret senest den 4.maj.

Oversigt over kommende arrangementer
Marts

Tirsdag 10/3 kl. 19.00
Banko ved Centerrådet. Sponsor: Hatting
Termoglas
Fredag 20/3 kl. 14.00
Mandskoret.Pris: 50,- kr. inkl. kaffe og
kage. Senest tilmelding 17. marts.
Mandag 23/3 kl. 14.00
Eftermiddagshygge. Pris 40,- kr.
Senest tilmelding 20. marts.
Tirsdag 24/3 kl. 13.30
Gudstjeneste ved sognepræst Anne Sofie
Andersen med efterfølgende kirkekaffe.

April

Onsdag 1/4. kl. 12.00
Påskefrokost med underholdning af
Citrondrengen som spiller og synger. Pris
160-, Billetsalg hos aktivitetsmedarbejderen
senest 27/3.

Tirsdag 14/4 kl. 19.00
Banko ved Centerrådet
Sponsor: SuperBrugsen
Onsdag 15/4 kl. 10.30
Fernisering af ny kunstudstilling.
Fredag 17/4 kl. 10.00
Naturtur med Thorke Østergaard.
Klokkedal skov. Fem naturture
for 100,- inkl. kaffe og kage.
Mandag 27/4 kl. 14.00
Eftermiddagshygge. Pris 30,- tilmelding
på tavlen. Sidste tilmelding 23/4.
Tirsdag 28/4 kl. 13.30
Gudstjeneste ved sognepræst Anne Sofie
Andersen med efterfølgende kirkekaffe.

Maj

Fredag 1/5 kl. 10.00
Naturtur med Thorke Østergaard. Boller Slot.

Onsdag 6/5 kl. 14.00
Stensballe Harmonikaklub. Pris 50,inkl. kaffe og kage. Tilmelding på
tavlen. Seneste tilmelding 4/5.
Tirsdag 12/5 kl. 19.00
Banko ved Centerrådet. Sponsor: Løsning VVS
Onsdag 13/5 kl. 10.00
Petanqueturnering på Tamdrup Centret.
Torsdag 14/5 kl. 10.00
Krolfturnering på Tamdrup Centret.
Tirsdag 26/5 kl. 13.30
Gudstjeneste ved sognepræst Anne Sofie
Andersen med efterfølgende kirkekaffe.
Onsdag 27/5 kl. 10.00
Ud i det blå arrangement. Hold øje
med opslag på Hatting Centret.
Fredag 29/5 kl. 10.00
Naturtur med Thorke
Østergaard. Nørrestrand.

Tilmelding til Hatting Centrets arrangementer
Tilmelding til arrangementerne kan ske på opslagstavlen på Hatting Centret eller ved henvendelse til aktivitetsmedarbejderen
på sms til tlf. 24959033 eller mail Lram@horsens.dk. Husk også at følge med på Hatting Centrets Facebookside.
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Hatting Centrets faste aktiviteter

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

Kl. 13.00 - 15.00
Kortspillet Skip-bo i cafeen
Kl. 13.30 - 15.00
Billard/Dart

Hver torsdag

Hver onsdag

Kl. 08.30 - 09.30
Yoga
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. 10.00 - 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. 09.00 - 12.00
Træværkstedet er åbent
Kl. 10.00 - 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

Kl. 09.30 - 10.30
»Hold dig frisk«

Fræsning Græssåning

Private og Industriområder

www.tfskov.dk

Hver fredag

HattingBladet

• 18 •

Februar 2020 • nr. 1

Gymnastik

Nyt fra gymnastikafdelingen
Af: Gitte Gravesen

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

Torben Thisted-Widtfeldt
Tlf: 22 25 06 15
widtfeldt.tw@gmail.com

Tennis

Arne Ballegaard / Boris Tirsvad
Tlf: 60 15 26 57 / 21 75 58 75
arne@balles-bilvask.dk
klerkevanget22@gmail.com
Lars Juhl Hansen
Tlf: 20 27 33 75
ljh@nptrucks.dk

Cykling

Foråret står i opvisningernes tegn. Lørdag
den 7. marts 2020 tager flere af vores hold
til opvisning på Flemming Efterskole, hvor
der afholdes ”Børnedagene”. Det foreløbige
program viser, at vores første hold, Springlopperne, går på gulvet kl. 10.47. Juniorholdet
indtager gulvet kl. 11.53 og bliver efterfulgt af
hhv. mandags og tirsdags springmix hhv. kl.
I efteråret afholdt vi en inspirationsaften
12.13 og kl. 13.57. Søndag den 8. marts 2020
for vores instruktører, hvor vi lånte nogle af
går det løs igen. Denne gang i DGI Huset i
jeres børn som ”kaniner”. Vi havde besøg af
Vejle. Springmix går på gulvet kl. 09.40 og
en erfaren instruktør fra DGI, der underviste
Juniorholdet kl. 10.02.
og inspireVores egen oprede instrukvisning afholdes i
tørerne ift.
Hatting Hallen sønmodtagning
dag den 15. marts
af børn i
2020 kl. 14.00, hvor
spring, vejrvi sender 7 lokale
møller mv.
hold på gulvet. DøDet var en
rene åbnes kl. 13.15.
lærerig og
Alle vores hold og
sjov aften,
instruktører glæder
der også bisig til at vise alt,
drog med at
hvad de har trænet
styrke fællesgennem sæsonen
skabet blandt
og ser frem til en
instruktøJuniorholdet i et øjebliks ro under springlejren i Lindved.
festlig dag sammen
rerne. Det er en
med alle jer.
fornøjelse at mærke instruktørernes energi og
Vi opfordrer derfor til at pårørende og
bestræbelse på, at alle unger får en god opleforældre har lyst til at komme ud til de forvelse i gymnastikkens verden.
skellige opvisninger og bakke op om vores
dygtige gymnaster og være med til at skabe
Sara, der er instruktør på forældre/barn
den helt rigtige festlige ”gymnastik” stemning
holdet, blev i efteråret mor til en ny verdensfor vores børn. Opvisningerne er fyldt med
borger og en upcoming gymnast. Stort tilentusiasme og glade unger.
lykke til Sara. Sara ønskede at fortsætte som
instruktør på holdet efter 4-5 ugers barsel. I
Gymnastikafdelingen fungerer udelukSaras fravær trådte en anden forælder, Mette, kende ved hjælp af frivillig arbejdskraft. Vi
til og overtog holdet. Tusind tak til Mette.
vil gerne benytte lejligheden til at takke alle
Det er altid en fornøjelse at mærke forældres
instruktørerer for jeres helt igennem fremraopbakning, forståelse og hjælp i en sådan
gende indsats. Uden jer var der ingen gymnasituation.
stik i Hatting.
Vi vil samtidig gerne opfordre dem, der
Lige op til juleferien tog Juniorholdet på
måtte have en instruktørspire i maven eller
en ”springlejr” på Lindved Skole. De mødtes
på anden måde ønsker at bidrage til gymnafredag aften, sov på skolen og fortsatte indtil
stikfælleskabet, til at tage fat i gymnastikafdelørdag eftermiddag. Et døgn med fuld fart,
lingen ved formand Hanne Frederiksen. Hun
masser af spring, hygge og glade unger.
træffes på tlf. 31332714.
På denne tid af året emmer gymnastikafdelingen af travlhed. Alle arbejder på højtryk
for at blive klar til forårets opvisninger. Det
har været et godt gymnastikår! Holdene har
været præget af entusiasme, glade unger og
meget engagerede instruktører.
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Kom til
Forårsopvisning i Hatting
Søndag den 15. marts 2020 kl. 14.00
Hatting gymnastikafdeling sender
7 hold på gulvet
ved den årlige gymnastikopvisning
i Hattinghallen
Ud over vores egne dygtige hold,
arbejder vi på at finde et spændende gæstehold
Alle er velkomne!
Entre kr. 40,- via www.hattingif.dk,
entré ved indgangen kr. 50,-.
Gratis adgang for børn under 14 år.
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Fodbold

Legende fodbold i Hatting-Torsted
Af: Ungdomsudvalget i Hatting-Torsted
Til alle fodbold glade piger og drenge!
Hatting-Torsted fodbold vil gerne invitere alle friske piger og drenge mellem 3-5

år til legende fodbold. Sæt kryds i kalenderen lørdag d. 18. april 2020 kl. 9.30.
Efterfølgende vil træningen komme
til at ligge en hverdagseftermiddag. Det

bliver helt vildt sjovt, så inviter alle dine
venner og veninder med til legende fodbold. Og husk at din mor eller far også
skal være med til at lege og træne.Følg
med på vores Facebook side ”HattingTorsted Fodbold” for flere informationer, når vi kommer tættere på.
Hatting-Torsted tilbyder:
• Fællesskab med nye venner og veninder
• Gode klubforhold
• Kreative og søde trænere
• Et sjovt, engageret og sundt fodboldmiljø
Vi glæder os rigtig meget til at se jer alle
sammen!

Badminton

Er du en af dem, vi lige står og mangler?
Af: Brian Juel Jørgensen på vegne af
Bestyrelsen i HIF Badminton
Badmintonafdelingen i Hatting IF søger nye kræfter til bestyrelsen, idet to af
bestyrelsesmedlemmerne – hvoraf den
ene er afdelingens formand - allerede
nu har meddelt, at de ønsker at stoppe i
bestyrelsen efter denne sæson. Det er vi
rigtige kede af, men
samtidig har vi stor
respekt for deres beslutning og takker for
både samarbejdet og
indsatsen
OG
så er det en mulighed
for at få nye friske kræfter og ideer i bestyrelsen. Det er her, DU kommer ind i
billedet.

Vi er:
• En velfungerende afdeling med
god og stabil økonomi
• En afdeling i fremgang på medlemssiden – pt har vi 120 motionister og 30 ungdomsspillere
• En afdeling, hvor der er aftale med
trænere for sæsonen 2020/2021
• En bestyrelse på 5 medlemmer,
hvor vi er gode til at dele
opgaverne imellem os
ud fra ønsker og interesser. Vi mødes 2-3 gange
årligt og kommunikerer
ellers via mail og messenger efter behov.
Vi søger:
To nye bestyrelsesmedlemmer fra efteråret 2020, og vores ønske-scenarie er
nye friske kræfter, der især har lyst til at

arbejde for at videreudvikle vores ungdomsafdeling i samarbejde med forældrene, ungdomstrænerne og naturligvis
de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Har du lyst til at høre mere om badmintonafdelingen og arbejdet i bestyrelsen,
så tøv ikke med at kontakte en af os og få
en snak – helt uforpligtende:
•
•
•
•
•

Henning Rasmussen, 20 44 53 79
gittehenning@mail.dk
Peder Andreasen, 30373543
braas_andreasen@hotmail.com
Carsten Frederiksen, 26243774
sclc@stofanet.dk
Flemming Thyssen , 40269071
flemmingt73@gmail.com
Brian Juel Jørgensen, 20680142
fam.juel@email.dk
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Til: Klassens piger

Horsens december 2019

SKOLEFODBOLDSTÆVNE FOR PIGER
- alle kan være med!
Få en sjov fodbolddag med dine veninder! Fodboldklubberne i Horsens Kommune afholder i samarbejde
med DBU Jylland Region 3 indefodboldstævne for piger fra alle kommunens skoler. Stævnet afvikles i haller i Horsens Kommune. Klasserne spiller én af følgende dage:

LØRDAG DEN 28. MARTS 2020
0., 2., 4. og 6. klasse

SØNDAG DEN 29. MARTS 2020
1., 3., 5., 7. og 8. klasse

Klasse
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Spilledag
lørdag
søndag
lørdag
søndag
lørdag
søndag
lørdag
søndag
søndag

Spilleform
3 mod 3
3 mod 3
3 mod 3
3 mod 3
4 mod 4
4 mod 4
4 mod 4
4 mod 4
4 mod 4

Sådan spiller vi
Stævnerne afvikles klassevis. For 4.-8. klasse består et hold af fire-syv spillere. For 0.-3. klasse består et
hold af tre-fem spillere.
Tilmeld som øvet eller uøvet - det er fairplay
Skolestævnet skal være sjovt og spændende for alle - dvs. med så mange jævnbyrdige kampe som muligt.
Derfor skal 4.-8. klasse tilmelde sig som enten ”øvet” eller ”uøvet”. Hvis et hold har tre eller flere spillere,
der har spillet udendørs i klub i 2019, tilmeldes holdet ”øvet”. Husk, det er fairplay at efterleve dette! Der er
medaljer til alle spillere, så ingen går tomhændet hjem.
Tilmelding - stævnet er ganske gratis
For at være med skal I samle et - eller måske to - hold blandt klassens piger. Hvis I ikke kan samle nok spillere, kan der i enkelte tilfælde dispenseres, så to klasser på samme klassetrin slås sammen til ét hold.
Tilmelding kan ske via linket kortlink.dk/23fs2 senest 1. marts 2020.
Kampprogrammet sendes på mail til alle holdledere 14 dage før.
Følg med på www.facebook.com/skolefodbold8700, hvor der også kan stilles spørgsmål.
Med venlig hilsen pigefodboldklubberne i Horsens Kommune
Brædstrup IF, Egebjerg IF, FC Horsens, Gedved GIF, Hatting/Torsted, Horsens FS, Horsens Freja,
Hovedgård IF, Lund IF, Nim IF, Stensballe IK, Søvind GIF og Østbirk IF

REGION 3
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Folkedans

Klar til mere dans og flere gåture
Af: Willy Sewerin
Efter juleferien startede vi igen mandag
den 6. januar 2020 med dans i Forsamlingshuset. Vi slutter sæsonen mandag den
30. marts med sild og smørrebrød + kaffe/
te med småkager.
Onsdag den 15. april 2020 fortsætter vi
med sommerfolkedans, hvor også dansere

fra andre foreninger kan deltage. Vi fortsætter med gåture hver mandag forskellige
steder, med start den 20. april. Folkedansere og alle andre er meget velkomne til at
gå med. Mød op - det er gratis at deltage.
Vi har en sommerudflugt lørdag den
13. juni 2020 til Jesperhus Blomsterpark, og
en turist tur til Østrig den 1. til 8. juli 2020.
Mere om det i næste blad.

GÅTURE I 2020
Arrangør: Hatting IF Folkedansere. Vi mødes alle mandage kl. 19. Efter gåturen ca. kl. 20 finder vi en
god egnet plads til at drikke vores medbragte kaffe. Mød op, turene er gratis, alle er meget velkomne
20.04 - Ølsted skov
27.04 - Remmerslundvej. På parkeringspladsen over for genbrugspladsen
04.05 - Haldrup under viadukten
11.05 - Åbjergskovvej. Indkørsel fra Schüttesvej, Parkeringsplads til højre
18. 05 - Broen over Gudenåen. Syd for Gammelstrup. Parkering på Vestbirkvej 2.
25.05 - Hedensted Golfbane, Rindbækvej 6.
08.06 - Snaptun Havn
17.06 - Nørrestrand ved Vandrehjemmet
22.06 - Uldum Kær, - Parkering ved fugletårnet
29.06 - Nordsiden af Bygholm Sø. Parkering på Lovbyvej, hvor der er bænke
03.08 - Horsens Golfklub, Silkeborgvej 44, 8700 Horsens
10.08 - Naturstien fra Lund. Kør mod Lundum, drej til venstre ad Vintenvej
17.08 - Egebjerg Vandværks Sø
24.08 - Boller Slot, parkering ved Slotshaven
31.08 - Hjertestien, Husodde Camping, Husoddevej 85, 8700 Horsens

Programmet for Sommerfolkedans

Ark1

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

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

Tid

Sted

Leder / Spillemænd

Onsdag d. 15. april 2020
kl. 19.30 - 21.45

Hatting Forsamlingshus
Overholm 2, Hatting, 8700 Horsens

Mie Nielsen /
Olav Pedersen og Ingolf Ryom-Nielsen

Onsdag d. 29. april 2020
kl. 19.30 - 21.45

Aale Minihal
Pogensvej 5, Aale, 7160 Tørring

Else Dam /
Vibeke Smidt, Olav Pedersen og Bo Skjærbæk

Onsdag d. 13. maj 2020
kl. 19.30 - 21.45

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

Dorthe Skouborg /
Helle og Leif Tølløse

Onsdag d. 27. maj 2020
kl. 19.30 - 21.45

Gedved Skole, Gymnastiksalen
Kirkevej 16, 8751 Gedved

Gert Højen Hansen /
Olav Pedersen og Ingolf Ryom-Nielsen

Onsdag d. 10. juni 2020
kl. 19.30 – 21.45

Gedved Skole, Gymnastiksalen
Kirkevej 16, 8751 Gedved

Grethe Juul /
Olav Pedersen og Ingolf Ryom-Nielsen

Onsdag d. 24. juni 2020
kl. 19.30 – 21.45

Hatting Forsamlingshus
Overholm 2, Hatting, 8700 Horsens

Anne Grethe Dahlstrøm /
Olav Pedersen og Ingolf Ryom-Nielsen
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Hatting Sogn Lokalhistorie

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

Åbningstid
Arkivet har åbent den første tirsdag i hver
måned fra kl. 19.00 til kl. 21.00 i lokalerne i
kælderen på Hattingcentret.

Bliv medlem
For et beskedent beløb på 75 kr. er du med
til at bevare sognets historie og modtager
medlemsblad i februar måned hvert år.
Du kan indmelde dig ved henvendelse til
Børge Nielsen. Medlemskabet gælder for det
enkelte medlem; det er ikke husstandsmedlemskab.
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Hattings historie Et samarbejde mellem
6. klasse og Hatting Sogns
Lokalhistorie
Af: Kaj Hüttel, Lærer på Østerhåbskolen
(Hatting) og medlem af bestyrelsen i
Hatting Lokalhistorie
6.x og 6.y fra Østerhåbskolen, Hattingafdelingen, har i samarbejde med
Hatting Lokalhistorie gennemført et
undervisningsforløb med fokus på Hattings historie. Målet var at få kendskab
til Hattings historie, viden om det lokalhistoriske arkiv i kælderen på Hattingcentret og lave en udstilling (billedudstilling og udstilling med genstande).
På rundtur i Hatting
Først fik eleverne udleveret forskellige billeder fra det gamle Hatting.
De skulle nu rundt i Hatting og tage
billeder af de samme steder i nutiden.
Dernæst fik begge klasser besøg af en
repræsentant fra Lokalarkivet, som
kunne hjælpe dem med at skrive tekster
til billederne. 6.x koncentrerede sig om
Storegade og 6.y den øvrige del af byen.
Jørgen Thyssen og Børge Nielsen havde
meget travlt med at hjælpe eleverne
med den nødvendige viden. Teksterne
blev renskrevet og skulle indgå i en billedudstilling, som skulle vises på Hattingcentret tirsdag den 26. november.

Der var stor travlhed med at få udstillingen gjort klar til åbningen. Vi nåede
det lige præcis til tiden. Der kom ca. 60
forældre og søskende til åbningen af udstillingen. De fik mulighed for at se den
flotte udstilling, hvor man kunne lære
om det gamle Hatting. De fik også mulighed for at se det lokalhistoriske arkiv i
kælderen. Mange var overraskede over,
at der var et arkiv med så mange billeder, genstande og dokumenter. Bestyrelsen for Lokalarkivet var meget glade
for det store fremmøde og den interesse
gæsterne viste.
Gamle genstande på udstilling
Anden del af projektet foregik på
skolen torsdag den 12. december.
Mange af eleverne havde lånt gamle
genstande hos familiemedlemmer. De
fik også en historie med om genstanden.
En pige fra 6.y havde en ring med, som
hendes mormor, der kom fra Tyskland,
havde fundet i et udendørs svømmebassin, som var blevet bombet under 2.
verdenskrig. Der var et bombekrater i
bassinet, her dykkede hun ned og fandt
ringen, som nu er i familiens eje.
Der var andre spændende ting, som
blev udstillet (bl.a. griselampe, legetøj

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.
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Hatting Sogn Lokalhistorie
fra margarinepakker, gamle kagedåser,
bollesprøjte, kaffekværne, kagegaffel
og syltetøjsskeer). Til alle genstande var
der knyttet en spændende historie. En
enkelt havde også gravet ny viden frem
om familiemedlemmer. Man kan også
se/gense fotoudstillingen om det gamle
Hatting. Vi havde 20-30 gæster på skolen.
Samarbejde med Industrimuseet
Klasserne har i flere år samarbejdet
med Industrimuseet i Horsens. Den viden om genstande og udstillinger, som
de har lært her, har de kunnet bruge i
arbejdet med lokalhistorien.
Mange af eleverne har været meget
engagerede og har lært meget om både
Hattings historie, og hvordan man laver
en udstilling.
Vi er meget glade for den store opbakning fra forældrene, og håber at det
på sigt vil give nye medlemmer af Lokalarkivet. Det er en forudsætning for at
vi kan fortsætte arbejdet.

Gamle genstande
fra nær og fjern.

Fra udstillingen på skolen
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Klar til en ny sæson i Hatting Cykelklub
Af: Lars Juhl Hansen
Hermed ønskes alle et Godt Cykel
Nytår. Efter et fantastisk cykel år 2019
(bortset fra vind/vejr/temperatur)
starter snart sæsonen 2020. Klubben
har officiel opstart med standerhejsning søndag den 22.03 i Hatting IF`s
klubhus. Der startes fra P-pladsen ved
Super Brugsen kl. 10.00. Vi starter ud
i 2-3 hold, og der køres ca. 1–1 ½ time
(afhængigt af vejret). Hold 3 er for de
ryttere, som har holdt en dejlig lang
vinterpause og evt. nybegyndere. Hold
1 og 2 er for de øvede og meget øvede.
Så alle kommer til at cykle med jævnbyrdige ryttere. Vi vil gerne indbyde
alle interesserede til at køre med på
turen, og klubben er bagefter vært ved
varm suppe og en øl/ vand i klubhuset.
Tilmeldingen sker på FACEBOOK
i Hatting Cykelklubs gruppe eller på
mobil 20 27 33 75 /mail ljh@nptrucks.dk
SENEST d. 16.marts. Er du nysgerrig/
interesseret i motionscykling og fantastisk socialt samvær og hygge, så mød
op søndag den 22. marts og prøv det.

TRÆNINGSTIDER
Starttidspunkt vintertid:
Tirsdag/torsdag: kl. 17:00
Søndag: kl. 10:00
Starttidspunkt sommertid
Tirsdag/torsdag : kl. 17:30
Søndag : kl. 10:00
Start og mål er altid
P-pladsen ved SuperBrugsen. Træningstiden/
turlængden varierer fra
Hold 1-2-3, men min. 1 – 1
½ time på hverdage og 2–3 timer på
søndage. Ved sæsonstart startes roligt
op, og efterhånden som formen bliver
bedre, øges træningsmængden. Har du
yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte formand Lars Juhl
Hansen, mobil 20 27 33 75 eller mail
ljh@nptrucks.dk Der hygges altid på
turene & stemningen er god.
AKTIVITETSKALENDER FOR 2020
22.03 Standerhejsning
12.05 Sønderjysk pointløb med efterfølgende grill hygge i klubhuset.
21.05 ”Danmarks højeste” i Skanderborg og omegnen. Dette cykelløb er

valgt som årets klubløb for Hatting
Cykelklub, og der ydes 80 kr tilskud på
startgebyret.
06.-07.06 Sommertur til Flensburg
(Hatting-Flensburg tur/retur) med
overnatning på hotel i Flensburg og
gallamiddag på Hansens Brauerei
27.08-30.08 Harzen-tur hvor vi overnatter på Hotel Njord i Hahnenklee.
07.11 Standerstrygning med hyggecykeltur om eftermiddagen og gallamiddag om aftenen med uddeling af
fortjenestespræmier for sæsonen.
Derudover vil der løbende igennem
sæsonen blive arrangeret mindre
events, som meldes ud på vores
Facebook gruppe.
Bliv medlem - eller kør bare med
Medlemskab i Hatting Cykelklub koster 300,- kr. pr. sæson,
og dette giver ret til at deltage i
klubbernes arrangementer, køb
af klubtøj m.v. Tilmelding foregår
på Hatting IF’s hjemmeside under
fanen Cykling.
MEN det er ikke et krav at være
betalende medlem for at møde op
til træningen og køre med.
Vi glæder os til at se nye & gamle medlemmer i 2020

HATTINGBLADETS ANNONCØRER
Thykjær Turisttrafik

Teknik og El Aps

Super Brugsen Hatting

Nos A/S

Lyngsø VVS

Korning Auto

KB Bogføring og Kontorassistance

JA Vinduer

HjemmeService Kontoret

Hatting Thermoglas

Hatting Bilcenter

Grafisk Forum

Codex Advokater

CES Anlægsgartner

Bøje Kran og Maskintransport A/S

Bygholm Landbrugsskole & Kursuscenter

BS Bogføring

Amalielund Mad

Allround Service ApS

FIRMA

Smedebakken 10

Gotlandsvej 1

Storegade 2

Storegade 10

Overholm 7

Østerhåbsvej 80

Rasmus Hansens Vej 4

Smedebakken 8

Korningsvej 107

Lundagervej 25 F

Stationsvej 27

Smedebakken 6

Storegade 25

Kirkebakken 37

Smedebakken 2

Fuglevangsvej 41

Vitus Berings Plads 5

Mejerivej 18

Meteorvej 9

Hattingvej 49

Filips Alle 5

Silkeborgvej 44

Klaksmøllevej 2

ADRESSE

Hatting

Hatting

Horsens

Hatting

Hatting

Hatting

Hatting

Hatting

Hatting

Korning

Hedensted

Hatting

Hatting

Hatting

Hatting

Hatting

Horsens

Horsens

Hatting

Horsens

Horsens

Hatting

Horsens

Korning

BY

75 65 33 99

75 65 30 85

75 65 35 88

25 40 90 35

76 74 40 15

75 65 34 00

76 69 70 70

75 65 30 32

20 11 57 05

75 61 37 66

75 67 37 11

22 64 61 67

26 85 89 62

40 26 49 73

75 65 36 22

75 65 32 66

75 65 30 36

75 61 33 44

75 72 41 00

30 27 04 48

25 22 26 66

75 62 17 99

22 31 99 55

75 61 51 26

20 25 55 98

TELEFON

post@vpm-hatting.dk

horsensudestuer@gmail.com

post@tfskov.dk

tt@thykjaerturisttrafik.dk

info@te-el.dk

sales@nos-as.dk

niels-bie@stofanet.dk

1christianandersen@gmail.com

lyngsoevvs@lyngsoevvs.dk

korningauto@korningauto.dk

kbbog@hotmail.dk

hjemmeservicekontoret@mail.tele.
dk
mail@ja-vinduer.dk

mail@hattingthermoglas.dk

hattingbilcenter@mail.dk

grafiskforum@grafiskforum.dk

info@codexlaw.dk

ces@cesanlaeg.dk

thomas.boje@stofanet.dk

info@bygholm.dk

britt@bsbogfoering.dk

amalielund@amalielund.dk

mj.allroundservice@gmail.com

E-MAIL

www.vpm-hatting.dk

www.toemrerstuen.dk

www.tfskov.dk

www.thykjaerturisttrafik.dk

www.te-el.dk

www.nos-as.dk

www.hattingmaskinstation.dk

www.lyngsoevvs.dk

www.korningauto.dk

www.kbbogforing.dk

www.ja-vinduer.dk

www.hattingthermoglas.dk

www.hattingbilcenter.dk

www.grafiskforum.dk

www.codexlaw.dk

www.cesanlaeg.dk

www.boje-maskintransport.dk

www.bygholm.dk

www.bsbogfoering.dk

www.amalielund.dk

Murerfirmaet Christian Andersen ApS
Niels Bie’s Maskinstation

HJEMMESIDE

Tømrerfirmaet Skov A/S

Kirkebakken 47

Hatting

Hatting VVS ApS

Tømrerstuen

Smedebakken 12

www.superbrugsen.dk

www.rcservice.dk

Vagn Pedersen Maskinfabrik A/S

STØT DEM - DE STØTTER OS

Resultatgivende ”trygsager“
både online og offline !

Vores kompetencer ligger indenfor
produktion af tryksager, webløsninger,
kommunikation og logistik.
Vi gør din opgave til en tryg sag !

V/Michael Jakobsen
Klaksmøllevej 2
mj.allroundservice@gmail.com

Fuglevangsvej 41

8700 Horsens

grafiskforum@grafiskforum.dk

Tlf. 75 61 33 44

www.grafiskforum.dk

BANKER
FJERNVARMEN
PÅ DØREN?

- du kan trygt ringe til os, hvis du ønsker et varmt hjem

lyngsoevvs.dk

Tlf: 7561 3766

