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

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

Dit hold i ryggen
75 65 33 99

IndustriService

Hotline · Partner · Agentur

Øget efterspørgsel på vores IndustriService

VP IndustriService
- dit hold i ryggen!

Værktøjs- og Maskinfabrik a/s

VAGN PEDERSEN

IndustriService
75 65 33 99

VP IndustriService spænder vidt og tilbyder alt fra service, 
vedligehold og reparation på maskiner og anlæg, til smede-
opgaver af enhver art. Situationen eller opgaven bestem-
mer, hvordan vi sammensætter det konkrete team, så du 
er sikret, at VP IndustriService løser opgaven optimalt.

Vil du vide mere om, hvad du kan forvente - og forlange - af 
VP IndustriService, så kontakt os på telefon 75 65 33 99. 
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Bøje kran- og maskintransport A/S v/ Thomas Bøje
Tlf.: +45 25 222 666 

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

• Flytning af  
fabriksmaskiner

• Flytning af tanke og både 
• Bakseopgaver

• Flytning af sommerhuse, 
pavillioner ect.

• Alle former for  
kranopgaver
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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 august 2020. 
OBS: Deadline for næste nummer 

er søndag 26. juli 2020. 
 

Kommende deadlines:
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.

Af: Anni Østergaard Clausen

Vores tilværelse har slået et gevaldigt 
sving siden seneste udgave af Hatting-
bladet udkom. 2020 er året, hvor vi på 
mange måder har fået en helt anden 
hverdag end den, som vi er vant til. 

Det bærer bladet her også præg af. 
Vi kan ikke i samme grad planlægge 
fremtidige aktiviteter og nyde fælles-
skabet, sådan som vi plejer at gøre det. 
Derfor er arrangementskalenderen af 
god grund lidt tom ude i foreningerne. 
Sådan er vilkårene lige nu. Og måske 
bliver vores hverdag aldrig helt det 
samme som før Covid-19. 

Men selvfølgelig skal vi se fremad og 
der kommer heldigvis igen en tid, hvor 
vi ikke er så begrænsede i vores gøren 
og laden. Og ellers må vi - på godt og 
ondt - justere på måden, som vi gør tin-
gene på. Vi kan f.eks. se frem til et par 
af Kirkens naturskønne og stemnings-
fyldte arrangementer i efteråret. Dem 
kan du læse mere om på side 7 og 8.

I krisetid handler det om at komme 
igennem - og få det bedste ud af det.

Her har spejderne om nogen formået at 
skabe noget positivt. De unge spejdere 
er blevet holdt til ilden med spændende 
hjemmeaktiviteter, som er med til at 
holde deres spejder-skills i ave. Læs 
mere om de kreative hjemmeopgaver 
på side 12.

TUT & TUT - vores helt egne festlige 
humørbomber - har skabt glæde og grin 
ved et fornøjeligt besøg på Hatting Cen-
tret. Læs om det dejlige visit på side 16. 

Østerhåbskolen fortæller også, hvor-
dan de får det bedste ud af de mere 
begrænsede rammer, som der nu skal 
undervises under. Se mere på side 20.

At vi lever i en tid fuld af omstillinger 
vidner dette blad også om. Fra bladets 
deadline og til nu, hvor du står med 
det i hånden, har flere retningslinjer 
uden tvivl forandret sig. Derfor kan 
nogle artikler i bladet her bære præg af 
manglende aktualitet. Det er vilkårene 
i en foranderlig verden - mere nu end 
nogensinde før. 

Med ønsket om en glædelig sommer 
til alle, håber vi, at vi kommer tilbage til 
mere normale omstændigheder næste 
gang.

Når verden vender rundt
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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 Og så gik snakken..
Af: Bente Hansen

Tirsdag d. 31. december 2019 var der 
– traditionen tro – mange nytårsglade 
hattingborgere i Hatting Forsamlings-
hus. Bestyrelsen havde besluttet at sætte 
fokus på udviklingen i Hatting Borger-
forenings medlemstal/kontingentbeta-
ling og så gik snakken ved bordene. Og 
minsandten om ikke vi nåede at få 12 
indbetalinger på årets sidste dag! TU-
SIND TAK til alle jer, som støtter os.

 
For selv om der 

er en helt fantastisk 
opbakning til vores 
arrangementer, 
så oplever vi, at 
mange af byens 
husstande ikke er 
medlem af Hatting 
Borgerforening. 
Måske er det et bevidst valg – måske er 
det en forglemmelse! Vi fornemmede 
dog til Nytårstaffel, at rigtig mange 
havde glemt os i året, der var gået. Et 
medlemskab af Hatting Borgerforening 
koster 150 kr. om året og pengene går til 
driften og vedligeholdelsen af Hatting 
Forsamlingshus, som er opført i 1901.  
 Udviklingen i antallet af medlemmer 
har været faldende de senere år, hvilket 
nedenstående tal også vidner om. 

År Medlemmer/
Husstande

Kontingent

2016 180 27.000 kr.
2017 187 28.050 kr.
2018 172 25.800 kr.
2019 125 18.750 kr.

I 2018 gav ni lokale virksomheder et 
sponsorat på i alt 58.000 kr. så vi kunne 
lydisolere forsamlingshuset, og i 2019 
støttede Tømrerstuen og TvD Udlejning 
Hatting Borgerforening med 10.000 kr. 
hver. Derudover får vi altid en fantastisk 
opbakning og støtte fra SuperBrugsen 
Hatting i forbindelse med vores arran-
gementer. Vi er dybt taknemmelige for 
disse sponsorater, da de - sammen med 
medlemmernes støtte - giver os mu-
lighed for at vedligeholde vores gamle 

fælles hus, som bl.a. 
snart trænger til 
nye vinduer.  

Tidligere op-
krævede Hatting 
Borgerforening 
kontingent via ind-
betalingskort, som 
blev husstandsom-

delt. I 2019 besluttede bestyrelsen at lade 
indbetaling ske på konto og via Mobi-
lePay. Vi gjorde opmærksom på mulig-
hederne for indbetaling i HattingBladet 
i maj 2019 og i august 2019 modtog alle 
husstande et indstik i Hattingbladet 
med betalingsoplysninger. Vi vælger 
at tro, at rigtig mange hattingborgere 
blot har glemt os, da de ikke længere 
modtager indbetalingskort og vi vil 
derfor husstandsomdele en flyer med 
betalingsoplysninger i løbet af de kom-
mende måneder. 
Der skal lyde en stor tak til Grafisk Fo-
rum v/Carsten Thyssen som har sponse-
ret trykningen af de fine flyers. Vi håber, 
at I alle vil holde øje med vores flyer, og 
at I vil støtte os både i 2020 og de kom-
mende år. På forhånd TUSIND TAK.

Ønsker du at støtte Hatting Borgerforening og Forsamlingshuset?

Så 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.
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Indkaldelse til 
generalforsamling
Af: Bente Hansen

Borgerforeningen afholder generalforsamling onsdag, d. 26. 
august kl. 19.00 i forsamlingshuset.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning ved Heidi Christiansen
3. Fremlæggelse af revideret regnskab ved Tina Van Deurs 
Pedersen
4. Fremlæggelse af Hatting Bladets regnskab ved Jørgen 
Madsen
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse; På valg er Arne Mikkelsen (ønsker gen-
valg), Brian Ejlersen (ønsker genvalg), Christian Van Deurs 
Jensen (ønsker genvalg)
7. Valg af 2 suppleanter
8. Valg af revisorer
9. Valg af revisorsuppleanter
10. Eventuelt.

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

Unavngivet 1   1 22-01-2020   11:12:57

Af: Bente Hansen

Fredag d. 6. marts prøvede vi for første gang, om et simpelt 
koncept som fredagsbar kunne lykkes i Hatting Forsamlings-
hus. Vi havde inden været enige om, at det skulle prøves af, 
men vi var noget usikre på, hvor stor opbakning, der ville 

være. Det var derfor svært ikke 
at være begejstrede, da vi så 
kunne melde udsolgt til aftenen 
allerede i januar - få uger efter 
billetsalget var startet. En stor 
tak til jer alle for at bakke op om 
vores ideer. Det giver blod på 
tanden til at gentage succesen i 
efteråret.

Få dage inden kom de første 
restriktioner for forsamlinger, 

men på det tidspunkt var antallet under 1000 deltagere, så 
vi valgte at gennemføre arrangementet. Når man tænker på, 
hvor lidt vi vidste om Corona på det tidspunkt, så var der 
stor respekt omkring de forholdsregler, man nødvendigvis 
skulle tage.
Det blev trods dette en rigtig hyggelig aften, hvor musiker 
Søren Just spillede op til summen og dans. 

Nærmere informationer om en ny Fredagsbar kommer se-
nere - i den sammenhæng vil vi gerne lave lidt reklame for 
vores facebookside Hatting Borgerforening. Her vil vi løben-
de opdatere datoer for kommende arrangementer, herunder 
også fællesspisning, hvor Helle Brandtlund endnu engang vil 
stå for menuen.

Der var engang en 
Fredagsbar...

Af: Bente Hansen

Lørdag, d. 24/10-2020 slår vi igen dørene op for årets 
kønsopdelte frikvarter, og i år er det blevet herrernes tur til at 
indtage vores dejlige forsamlingshus. Sæt allerede nu kryds 
i kalenderen, og så følger vi op med en dato for billetsalg se-
nere på året. Vel mødt til Herrefrokosten! 

Kønsopdeling i 
Forsamlingshuset?
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OK Sponsorpenge kommer mange til gavn
Tekst: Bente Hansen

Fire lokale klubber har i år modtaget sponsorpenge fra Su-
perbrugsen i Hatting, som gennem deres tankanlæg samler 
sponsorpenge til foreningslivet i Hatting. Helt konkret føjer 
man penge til samlingen, når man enten tanker med et OK-
kort eller app, som er opsat til at støtte en bestemt klub eller 
hvis man benytter de lokale tankanlæg, når man tanker sin bil. 

I år er det lykkedes at samle 31.670,60 kr sammen, som er 
blevet fordelt med en tredjedel af beløbet til Hatting/Torsted 
IF, en tredjedel til Hatting IF håndbold og den sidste tredjedel 
er fordelt mellem Hatting Motion og Borgerforeningen. 

Vi takker Palle og de andre i Superbrugsen mange gange 
for den flotte donation. 

Har du lyst til at vide mere om sponsoraftalerne, så kan du 
finde mere information her: www.ok.dk/ok-og-sporten

Hatting VVS aPS
udfører alt inden for

Vand - Varme - Blik
naturgaS

- få et godt tilbud

Hatting VVS APS
STOREGADE 25 - HATTING

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

Hjælp til de 
administrative 
opgaver i små 
og mellemstore 
virksomheder

BS Bogføring
Filips Alle 5· 8700 Horsens· www.bsbog.dk

Britt Sønderby Hansen · Tlf. 2231 9955· britt@bsbog.dk
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Nyt fra kirken

Menighedsrådsvalg 2020
Tirsdag den 15. september afholdes der valgforsamling og 

opstilling til det kommende menighedsråd.
Hvis du har interesse i kirken og de aktiviteter, der udgår 

herfra – og hvis du kunne tænke dig at have medindflydelse 
– så mød op! Der er NU, du har chancen, og du skulle seriøst 
overveje at gribe den, for det varer fire år, før den kommer 
igen.

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

Gå med på opdagelse i Søhøjlandet ved Mossø
Tekst: Anna Sofie Andersen

Vi laver, efter samme koncept som sidste år, en Pil-
grimsvandring søndag den 27. september 2020. Vi tør 
godt love skønne oplevelser i særpræget natur ved Mos-
sø som ligger i Søhøjlandet ved Skanderborg. Det bliver 
næsten som B.S. Ingemann’s tekst fra 1850: 

Gennem de favre
riger på jorden
går vi til Paradis med sang.
 
Vi er (igen) et udvalg bestående af folk fra Hatting og 

Torsted samt præsterne Anne Kobberø og Anna Sofie Orheim 
Andersen, som kan lide at vandre i naturen, gerne i selskab 
med andre. 

 Undervejs vil der være indlagt små pauser. Og mens vi 
går, sanser vi naturen. Vi kan tie stille, tænke, tale, synge 
sammen eller hver for sig. Såfremt vi til den tid stadig har en 
ubuden gæst iblandt os, da vil vi tage højde for Coronaen i 
planlægningen af Pilgrimsvandringen.

 
Vi mødes i Østerhåb Kirke til andagt. Derefter tager vi bus-

sen til Vorvadsbro, hvor vi sammen vandrer over Klostermøl-
le til Voerladegård Kirke, hvor vi bliver hentet af bussen.  

Turen er godt 8 km lang – og for de, der har lyst, er der 
mulighed for, at gå op omkring Sukkertoppen. Den endelige 
rute vi går og program for dagen bliver, senere på sommeren, 
oplyst på facebook og hjemmeside. Har du lyst til at gå med?

 
Lidt praktiske informationer
Starttidspunkt: 27. september 2020 kl. 9.30 i Østerhåb Kirke.
Sluttidspunkt: 27. september 2020 ca. kl. 16.40 ved Østerhåb 
Kirke.
Husk at medbringe godt fodtøj og den rette påklædning til 
dagens vejr.

Det koster 50 kr. at deltage. Udgiften dækker fælles bustrans-
port samt forplejning i form af landgangsbrød, vand, kaffe & 
kage. Max deltagerantal er 70 personer.
Tilmelding til kirkekontoret senest den 22. september på e-
mail: hatting.sogn@km.dk
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Nyt fra kirken

Af: Anna Sofie Andersen
 
Hatting Kirke og menighedsrådet 

arrangerer som vanligt det årlige løb 
SVED FOR EN SAG, som - hvis alt går 
vel med genåbning af Danmark - bliver 
gennemført tirsdag den 1. september 
fra kl. 18 - 20 med løbsstart på det 
grønne område omkring kirkens nye 
parkeringsplads på sydsiden af 
kirken. Vi glæder os meget til at 
være værter for arrangementet, 
som I år bliver bakket stærkt op 
at såvel skolen, Brugsen, spej-
derne som Hattingcentret. 

Med SVED FOR EN SAG 
sætter vi fokus på at gøre noget 
sammen under åben himmel. 
Vi skal ud og rundt i Hatting 
og være sammen, måske på 
afstand, men vi skal være sam-
men! 

Samvær – også lokalt - er 
nok noget vi alle savner, efter så 
mange hårde uger og snart må-
neder med Corona-restriktioner 
og ’bliv hjemme’ foranstaltnin-
ger. Kirken og Menighedsrådet 
vil gerne benyttet dette års 
SVED FOR EN SAG LØB til, at 
vi mødes udenfor her i vores 
lille by og får en dejlig aften 
sammen med hinanden – unge 
som gamle. Før og efter løbet vil 
der være mulighed for rart sam-
vær på pladsen, hvor spejderne 
sælger pandekager, koret synger og 
menighedsrådet sørger for vand og en 
lille forfriskning. Sæt kryds i kalenderen 
allerede nu, så vi kan svede sammen!

Som altid vil vi lægge os i selen for at 
finde egnede løbe- og cykelruter af va-
rierende længde, så ALLE kan deltage, 

uanset form. Der er naturligvis også en 
kortere spadserer-rute med luftrum til 
social snak samt en præmierute for de 
mindste på ca. 1 km. Og så som noget 
NYT i år: en rollator- og kørestolsrute 
på ca. 400 m., hvor vi håber, at store og 
små frivillige vil være behjælpelige med 
at skubbe og snakke undervejs.

Startgebyr er 60 kr. for voksne og 20 
kr. for børn.  

Sved for en sag samler i år penge ind 
til TUT & TUTs Støttevenner, som er 
en almennyttig og velgørende frivillig 
forening, hvis formål er at styrke bru-
gen af omsorgsklovne hos mennesker, 
der har brug for en positiv forstyrrelse i 

deres hverdag. Institutioner, plejehjem 
og kommuner kan ansøge Støtteven-
nerne om økonomisk hjælp til at få 
besøg af de professionelle klovne TUT 
& TUT, der med et teaterpædagogisk 
afsæt spreder og skaber livsbekræf-
tende øjeblikke hos mennesker, der kan 
være ramt af demens, sygdom eller 
handicap - på alle slags institutioner, 

daghjem og plejehjem rundt 
om i Jylland. Nogle af jer har 
måske allerede mødt TUT & 
TUT, som gennem årene har 
besøgt både skolen, børne-
haven og Hatting Centret? 
Den ene TUT bor faktisk også 
privat i Hatting, omend hun 
dog meget sjældent går rundt 
i Hatting som TUT med sin 
røde næse.

TUT & TUT kommer na-
turligvis også og løber med 
ved SVED FOR DEN SAG og 
løbet i år bliver derfor et løb 
med klovne, hvor der er præ-
miegaranti i form af en rød 
klovnenæse til alle løbstil-
meldte børn uanset alder og 
løbedistance. Faktisk er TUT 
& TUT allerede begyndt at 
træne til løbet! Senest er de 
set i småløb rundt om kirken 
med en trillebør …

Tidsplan: 
18.00 – 18.15: Indskrivning på ruter. 
18.15: Velkomst, fællessang og opvarm-
ning v. TUT og TUT 
18.30: Løbsstart  
18.30 – 20: Løb og hygge på det grønne 
område på sydsiden af kirken

Løb med en klovn for SVED FOR EN SAG
- Markedsplads og flere spændende ruter for alle aldersgrupper
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Nyt fra kirken

Hatting Kirkes personale

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

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

    Ferie og fridage
Anna Sofie Andersen holder ferie fra 
den 21. juli til og med den 10. august. 
Under ferie og friweekender passes 
embedet af præsterne i Torsted:
- Sognepræst Sara Klaris Huulgaar 
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
- Provst Annette Brounbjerg Ben-
nedsgaard 
Tlf. 20 46 99 97 – E-mail: abb@km.dk

Kirkekontoret
Åbent: tir-fre 9.00-13.00,  
tors. tillige 16.00-18.00
Tlf: 75 64 23 64
Email: hatting.sogn@km.dk
Hatting sogns kirkekontor er 
lagt sammen med Torsted 
sogns og findes på adressen: 
Ørnstrupvej 23, 8700 Horsens.

Kirkekontoret (fortsat)
Kordegn Ove Bruun 
Email: okbr@km.dk

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

Gudstjenesteliste 

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. v. SKH 
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. 

Juli
Søndag 5 kl. 9.30
4. s. e. trin.v. KC
Søndag 12. kl. 9.30
5. s. e. trin.
Søndag 19. kl. 9.30
6. s. e. trin.
Søndag 26. 
Ingen gudstjeneste i 
Hatting. Gudstjeneste i 
Torsted kl. 11.  

August
Søndag 2. kl. 9.30
8. s. e. trin. v. AKO
Søndag 9.
Ingen gudstjeneste i 
Hatting. Gudstjeneste 
i Østerhåb kl. 11.00
Søndag 16. kl. 9.30
10. s. e. trin.  
Søndag 23. kl. 9.30
11. s. e. trin. v. SKH
Søndag 30. kl. 19.00
12. s. e. trin. 

Hvor intet andet er anført,  
har Anna Sofie Andersen  
tjenesten.
ABB - Annette Brounbjerg Bennedsgaard 
AKO – Anne Kobberø  
KC – Kim Clemmensen   
SKH - Sara Klaris Huulgaard

Menighedsrådet

Menighedsrådmøder
Torsdag den 25. juni kl. 18.30
Tirsdag den 25. august.
Møderne er offentlige og afholdes i 
konfirmandlokalet i præstegården.

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

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

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

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

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

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

Sekretær
Grethe Hummelshøj
Tlf: 29 93 33 45

Kirkebil
Kirkebilen kører til alle 
gudstjenester, sogne-
aftener og lignende 
arrangementer. 
Bestilling af kirkebilen 
kan ske ved henven-
delse til kirkekontoret 
i kontorets åbningstid, 
dog inden fredag kl. 
12.



• 10 •HattingBladet Maj 2020 • nr. 2

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

Y Mens Club
Ledelsen i Hatting Y Men’s klub: 
Præsident: Sigrid Olsen, tlf.nr. 28289843 
Vice-præsident: Peter Rabjerg 
Past-præsident: Hans Johansen 
Skatmester: Helge Simmelsgaard  
Sekretær: Hanne Jørgensen 

Af: Mathilde Gjødsbøl Arvedsen

Foråret har budt på helt nye ople-
velser i HattingParken. Det har siden 
årsskiftet været muligt at tegne et fami-
lieabonnement, og det har mange gjort 
brug af. En anden stor begivenhed var, 
da Horsens Kommune godkendte an-
søgningen til Mellembypuljen om til-
skud på 250.000 kr. til et toilet i Hatting 
Parken. Tak til de mange, som nævnte 
behovet for et toilet i forbindelse med 
høringen om, hvordan vi kan gøre byen 
bedre. Med kommunens opbakning har 
vi fået en super start og er et godt skridt 
nærmere målet. Projektet har et samlet 
budget på 350.000 kr., så der mangler 
stadig lidt. Du kan bl.a. hjælpe ved at 
melde dig ind i foreningen på Hatting-
Parken.dk.

I marts fik vi også foretaget den årlige 
eksterne og uvildige legepladsinspek-
tion for at sikre, at sikkerheden er i top. 
Det er den heldigvis, og vi har suppleret 
med lidt måtter ved motionsredska-
berne. Vi var derfor også klar til en 
arbejdsdag for at blive helt klar til forårs-
sæsonen - hvor løft og ryst af græsmåt-
ter samt fjernelse af ukrudt omkring 
bærbuske var på programmet.

Men så blev landet lukket ned - og 
heldigvis har alle været gode til at vise 
hensyn og holde afstand. Der bliver 
også ryddet pænt op, så vi er glade for 
at alle passer så godt på legepladsen.

Med nedluknin-
gen og den lang-
somme genåbning 
har også dagplejere, 
vuggestue, børneha-
ve og skole gjort god 
brug af legepladsen 
som et afbræk i den 
anderledes hverdag 
- godt at så mange 
kan få gode stunder i 
HattingParken.

 Nedlukningen 
har også betydet, at 

vi har måttet udskyde generalforsamlin-
gen. Det betyder, at den hidtidige be-
styrelse fortsætter, indtil generalforsam-
lingen kan afholdes. Regnskabet blev 
godkendt af revisoren i april måned jf. 
vedtægterne for HattingParkens Venner.

Generalforsamlingen bliver i stedet 
holdt tirsdag d. 16. juni kl. 20 i konfir-
mandstuen, Præstegården, Oensvej 1.

Dirigenten vil på generalforsamlin-
gen konstatere, at generalforsamlingen 
holdes for sent og godkende generalfor-
samlingens gyldighed, begrundet i de 
særlige omstændigheder.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Godkendelse af budget
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 1 suppleant
9. Valg af revisor
10. Eventuelt 

Forslag, der ønskes behandlet på gene-
ralforsamlingen, skal være bestyrelsen 
i hænde senest 10 dage før generalfor-
samlingen.

 Vi glæder os til at se alle - både i Hat-
tingParken og til generalforsamlingen.  
Ny dato for arbejdsdag følger, når det 
igen vurderes sikkert at mødes til denne 
form for foreningsaktiviteter.

Nyt fra legepladsen
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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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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

Ligesom alt andet, stoppede spejder-
møderne også i marts, da landet luk-
kede ned. Normalt er samvær, 
sammenhold og samarbejde i 
højsædet i Spejderbyen, men 
når det ikke er muligt, så må 
man jo finde andre veje. Le-
derne opsnappede hurtigt, 
at andre grupper havde op-
fundet begrebet – og mærket 
– Hjemmespejd. Vi skyndte 
os at bestille mærket, og in-
den nogen andre ledere havde nået at 
trække vejret ind til tilløbet, havde vores 
ulveleder Anne lavet en Youtube-kanal, 
hvor hun og vores anden ulveleder, Kir-
sten, kunne stille opgaver til spejderne 
derhjemme. Opgaverne kom med nogle 

dages mellemrum og der var lidt for 
enhver smag. – Og som I kan se, er listen 

med opgaver efterhån-
den blevet lang. Der 
er point for hver op-
gave, og når man når 15 
point, har man tjent nok 
til at få mærket.  

Mange af vores spej-
dere har flittigt spejder-
arbejdet derudad der-
hjemme og har allerede 

tjent de 15 point ind. Man kunne fore-
stille sig, at det var rart med noget andet 
end nødundervisning at give sig til.  

På vegne af hele gruppen skal der 
lyde en kæmpestor tak til Anne og 
Kirsten for det flotte stykke arbejde! De 
har været med til at gøre det sjovere at 
blive hjemme for rigtig mange af vores 
spejdere! 

Hjemmespejder 

Hjemmespejd-opgaverne

Lytte til junglebogen #1 ❖ Tørklæde, bind venskabsknob ❖ Det spirer og gror, 
følg en plante gennem 14 dage ❖ Re-grow fra køleskabet ❖ Saml skrald ❖ 

Cykeltur efter reb ❖ Takle besnøringsreb bævere ❖ Familien med på gåtur ❖ 
Planlæg vandretur for familien ❖ Design nyt mærke til skjorten ❖ Anvendelse af 
avocadoskrald ❖ Tænd bål ❖ Mad over bål ❖ Frøbomber ❖ Viskelæderkatapult ❖ 
Basisknob ❖ Basisbesnøringer ❖ Mælkebøtte-mad ❖ Sikker brug af dolk ❖ Stille i 
naturen ❖ Lytte til junglebogen #2 (Rikki Tikki Tavi) ❖ Insekthotel ❖ Køkkenhave 
❖ Spejdernes dag, tørklæde på hele den 23/4 ❖ Spejderpost til plejehjemmet
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Klip ud og hæ
ng op
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Klip ud og hæ
ng op



Maj 2020 • nr. 2 • 15 • HattingBladet

Nyt fra Hatting Centret

Siden sidst på Hatting Centret
Af:  Lise Ramløse

Centerrådet 2020
Torsdag den 27.februar var der valg 

til centerrådet.  Peter Rabjerg blev valgt 
til dirigent og kunne bekræfte at årsmø-
det var rettidigt varslet. Hans Johansen 
og Grethe Laursen valgt til stemmetæl-
lere. 

På valg var følgende rådsmedlem-
mer: Erik Bjerring, som ønskede at ud-
træde af centerrådet, Anne Marie Jensen 
og Bent Schack-Nielsen. Anne Marie og 
Bent modtog genvalg og Jytte Frederik-
sen blev som eneste foreslået kandidat 
valgt som nyt medlem af Centerrådet. 
Som suppleanter til Centerrådet blev 
Ellen Myrfeld og Inga Johansen gen-
valgt 1 år. Poul Henning blev valgt til at 
fortsætte som revisor og Elin Engstrøm 
som revisorsuppleant. 

Centerrådet konstituerede sig til cen-
terrådsmødet mandag den 2. marts og 
Centerrådet på Hatting Centret ser nu 
således ud.
• Ellen Bertelsen (formand)
• Annemarie Jensen (næstformand)
• Bent Schack-Nielsen (kasserer)
• Jens Jørgen Andersen (sekretær)
• Bent Erik Larsen (medlem)
• Bent Hansen (medlem)
• Jytte Frederiksen (medlem)
• 1. suppleant Ellen Myrfeld
• 2. suppleant Inga Johansen

Tillykke til Jytte Frederiksen og tusind 
tak til Erik Bjerring,- vi er meget glade 
for, at du fortsætter som frivillig på Hat-
ting Centret.

Nyt medlem af Centerrådet i Hatting 
Jeg hedder Jytte, har arbejdet i en 

børnehave. Er gift og har en datter og 2 
børnebørn. Da jeg gik på pension, blev 
jeg frivillig hjælper på Hatting Centret, 
hvor jeg hjælper til ved beboer-arran-
gementer. Jeg deltager også i flere akti-
viteter på Hatting Centret blandt andet 
linedance, og så synes jeg, at Hatting 
Centret har nogle fine arrangementer.  
Jeg kan godt lide at gøre en forskel for 
andre og holder af at møde mennesker. 

Jeg valgte at stille op til Centerrådet, 
fordi jeg synes, det er spændende at 
være med til at planlægge og udføre 
nye, vedkommende og interessante ar-
rangementer. Nu glæder jeg mig bare til 
at Hatting Centret åbner igen og vi kan 
komme i gang. Du er altid velkommen 
til at kontakte mig, hvis du har en idé til 
et hold du vil opstarte eller et forslag til 
et arrangement.  Hilsen Jytte.
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Af:  Lise Ramløse

Koncert med sangere og musikere 
fra Horsens Musical Teater

Søndag d. 3 maj havde beboerne 
på Hatting Centret  den glæde at 
få besøg af sangere og musikere fra 
Horsens Musical Teater til en lille 
koncert på parkeringspladsen. Stor 
tak til Centerrådsformand Ellen Ber-
telsen for at have sat denne fine event 
i værk. Og tusind tak til Sjanne, Emi-
lie, Silje, Henriette og alle de andre 
fra Horsens Musical Teater.

Tut og tut pudsede vinduer 
- med stribegaranti

Beboerne i ældreboligerne på Hatting 
Centret og Smedebakken fik onsdag den 
7. maj vasket vinduer, med stribegaranti, 
af fantastiske TUT & TUT. 

TUT & TUT bragte smil og glæde 
frem med deres skønne udtryk og tos-
serier. TUSIND TAK til Hatting og 
Juelsmin-
des Y’Mens 
Club for 
kørselsdo-
nationen og 

til TUT & TUT for med corona-krisetids-
samfundssind at vaske vinduer gratis 
for de ældre lige nu.

Endnu et madhold for mænd, når 
aktivitetscenteret åbner igen?
Hatting Centret har allerede ét madhold 
for mænd, der glæder sig til at komme 
tilbage og mødes igen, men vi fornem-
mer, at der er opbakning til endnu et. 
Det kræver bestemt ingen Michelin-
stjerne at være deltager på holdet. Det 

drejer sig om at hygge sig og 
være i godt selskab omkring 
det at lave mad. Kontakt 
aktivitetsmedarbejderen el-

ler Bent Erik Larsen fra Centerrådet 
30424791. 

Kunne du tænke dig at prøve kræfter 
med keramik?

Vidste du, at der nede i kælderen på 
Hatting Centret findes en skøn hyggelig 
oase af ro og samhørighed? Hver man-
dag i efteråret mødes Keramikholdet 
som består af Oda, Ulla og Helga. Der 
er åbent til keramiklokalet mandage fra 
kl. 10-15, men du kan komme og gå som 
det passer dig i dette tidsrum. Oda, Ulla 
og Helga har stor kendskab og erfaring 
med ler og vil gerne vejlede og rådgive 
dig.  Kunne du tænke dig at prøve kræf-
ter med keramik i efteråret, så kontakt 
aktivitetsmedarbejderen på Hatting 
Centret. Opstart på Keramikholdet 
7.sep. om alt går vel.

Nyt fra Hatting Centret

Siden sidst på Hatting Centret 
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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. 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. 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. 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 

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

Hatting Centrets faste aktiviteter

www.tfskov.dk

Private og Industriområder

Fræsning Græssåning

Kære alle brugere, frivillige og vejledere på Hatting Centret.

Hatting Centret er stadig lukket og alle aktiviteter og arrangementer er 
aflyst. Vi ved ikke, hvornår vi igen kan åbne op og i hvilken form. 

Jeg vil selvfølgelig skrive på Hatting Centrets facebookside, så snart der 
kommer nye retningslinjer. Jeg håber, at I alle er friske, og ved godt mod, 

pas på hinanden, - hver for sig.
I er altid velkomne til at maile eller ringe til mig. 

Læg besked på telefonsvaren, hvis telefonen ikke besvares. 

Mange kærlige hilsner 
Lise Ramløse, Aktivitetsmedarbejder. 

Mail: Lram@horsens.dk. 24959033
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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
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

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

Gymnastik

Gymnastikafdelingen håber på 
sæsonstart i begyndelsen af 
september
Af: Hanne Frederiksen

Alle har været berørte af konsekvenserne 
af Coronavirus udbruddet, og det har gym-
nastikafdelingen selvfølgelig også. For gym-
nastikafdelingen betød det, at vi slet ikke fik 
den afslutning på sæsonen, som vi ønskede 
os. Normalt kulminerer hele sæsonen med en 
fantastisk dag i Hatting Hallen, hvor alle hol-
dene viser, hvad de har øvet sig på gennem 
hele vinteren. Sådan blev det desværre ikke i 
år. Vi havde ellers lige et par dage i starten af 
marts, hvor vi håbede og troede,  at vi kunne 
holde en eller anden form for afslutning, hvor 
det var muligt for forældrene at komme og se, 
men vi kunne simpelthen ikke forsvare det.

Jeg ved også, at alle instruktørerne syntes, 
det var en ”tam” afslutning, og de havde alle 
behov for at sige tak for sæsonen. De ville alle 
meget gerne have haft muligheden  for bare 
lige en sidste gang, at mødes og få det afslut-
tet og få sagt farvel til børnene. Men hvor 
meget vi end gerne ville have haft det ander-
ledes, var det jo selvfølgelig ikke muligt. 

Vi håber, at alle de børn og unge menne-
sker, som plejer at gå til gymnastik eller som 
påtænker at starte, ikke har glemt os – for vi 
er her endnu, og vi går alle og venter på at få 
muligheden for at starte op igen, forhåbentlig 
til sæsonstart den første uge af september. 
Lad os alle håbe, at Danmark på det tids-
punkt er normaliseret.

Bestyrelsen arbejder hårdt på at få pro-
grammet for næste sæson  planlagt, og det 
er, som det er hvert år, et stort puslespil. Men 
vi kan se, at vi i år kommer til at mangle 
personer, som kan se sig selv i gymnastikaf-
delingen og som har lyst til at hjælpe til. Som 
det ser ud lige nu, mangler vi hjælp til vores 
puslingehold 4-5 år, springlopper 0.-1. klasse, 
Mandehørm, Dame/pigehold (pulstræning, 
MBL, step?) og måske et seniorhold..?

Så hold dig endelig ikke tilbage, hvis du 
selv går med tankerne om at være en del af et 
fantastisk team eller kender nogen som gør. 
Så hører vi meget gerne fra dig. Kontakt 
Hanne Frederiksen på perhanne@stofanet.dk 
eller mobil 31 33 27 14. 
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Gymnastik

Stemningsbilleder fra sæsonen 2019-2020
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Østerhåbskolen

Af: Line Zilmer-Bækgaard

Østerhåbskolen har ligesom alle an-
dre skoler i landet været lukket ned for 
undervisning på skolen for at begrænse 
smittespredningen af Covid-19. I de 
uger, hvor skolen har været lukket, har 
der været fjernundervisning og nød-
pasning for alle vores elever, og torsdag 
den 16. april åbnede skolen op igen for 
eleverne på 0.-5. årgang. 6.-9. 
årgang er stadig hjemme og får 
fjernundervisning. 

Inden åbningen knoklede 
personalet med at få tilrettelagt 
den nye hverdag, så vi kunne 
følge Sundhedsstyrelsens an-
visninger og sikre en god og 
sikker skoledag for alle elever. 
Sundhedsstyrelsens anvis-

ninger omfatter både regler om hyppig 
håndvask, afstand på 2 meter mellem 
elevernes skriveborde, ekstra rengøring 
og at forældre o.a. som udgangspunkt 
ikke kommer ind på skolen. Åbningen 
gik rigtig godt, og vi har fået rigtig 
mange positive kommentarer fra vores 
forældre – tak for dem.

Hverdagen på skolen er anderledes, 

og vi lærer alle hver dag mere om, hvor-
dan vi bedst navigerer i den. Det er dog 
stadig en hverdag fyldt med smil fra 
glade børn og glade ansatte. Undervis-
ningen bliver gennemført både inde i 
nye rammer, og der bliver tænkt krea-
tivt og ud af boksen i alle fag. Vejret har 
for det meste været med os, og eleverne 
får masser af nye oplevelser og mestrer 
mange nye ting.

Vi laver alle nye opgaver i disse 
dage – fx er det vores pædagoger, 
som bærer skolepatruljernes gule 
veste for tiden og er med til at sikre 
skolevejen. Skolen har også fået ekstra 
praktisk medhjælp fra nogle af vores 
andre kollegaer i kommunen, som 
er delvist hjemsendte og derfor har 
tilmeldt dig den kommunale jobbank. 
De er en stor hjælp i vores nye hver-

En anderledes hverdag
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dag, så mange tak til jer !
Der er en rigtig god stemning blandt 

alle på skolen, og vi er mange der nyder, 
at der er liv på skolen igen, selvom vi 
selvfølgelig savner vores 6.-9.klasser. 
Men vi ved, de også knokler med sko-
learbejdet derhjemme og ofte ”mødes” 
virtuelt til alt fra gruppediskussioner 
om analyse af Den Grimme Ælling til 
fælles bagning af tyske Brezeln på tysk.

Dette forår byder også på valg til 
vores skolebestyrelse. Vi er igen i år så 
heldige, at have mange interesserede 
forældre, som gerne vil være med til at 
gøre en positiv forskel på skolen gen-
nem arbejdet i skolebestyrelsen – tusind 
tak for det! 

Mandag den 4. maj er alle vores 
kommende 0.klasses elever startet i 
førskole. Også her har ledelse, lærere og 
pædagoger haft ekstra travlt med plan-

lægning og tilrettelæggelse indenfor 
nye rammer. Det er altid spændende, at 
tage imod vores førskoleelever og ekstra 
meget i år, hvor vi fx ikke har kunnet 
invitere forældrene med ind i klasse-
lokalerne, men igen har både forældre 
og børn håndteret det hele SÅ flot. Vi 
glæder os til at lære alle de nye børn og 
forældre bedre at kende.

 

Østerhåbskolen
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Folkedans

Seneste nyt fra Folkedans
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

Fredag den 31. januar 2020 havde vi 
legestue i festsalen på Østerhåbskolen, 
Afd.  Torsted. Danseleder var Mie Nielsen.                                                                                                                             
Spillemænd var Jonas Kongsted Frederik-
sen på violin og Rasmus Nielsen på klaver.

 I kaffepausen serverede vi kaffe/te, bol-
ler og lagkage. Vi sang 3 sange og havde 
amerikansk lotteri. Vi havde en rigtig god 
og hyggelig aften, med meget dans og 
med god musik af høj kvalitet. 

                                                                                                                                              
På grund af coronavirussen måtte vi 

afslutte vores dansesæson før tid. Sidste 
gang vi dansede var mandag den 9. marts 
2020. Afslutningen skulle oprindelig have 

været mandag den 30. marts 2020, med 
sild og smørrebrød m. v.

Vi har herefter aflyst al sommerdans i 
2020, - og indtil videre er gåturene også 
aflyst. Det er træls at vi også måtte aflyse 
vores turisttur til Østrig, den 1. til 8. juli 
2020. - Så nu håber vi, at det kan lade sig 
gøre at gennemføre turen i 2021.

Vi håber, at coronavirussen er væk, når 
vi starter på vores dansesæson nummer 
45: mandag den 7. september 2020 i Hat-
ting Forsamlingshus kl. 19.30 til 22.00

 Vores danseleder er Mie Nielsen. Vores 
spillemænd er Bodil Knudsen, Palle Mik-
kelsen, Stephan Hansen og Henning Ples-
hardt. Vores bestyrelse er uændret.
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VINDUER
- din online vinduesmester

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

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

El-installation og teknik  
til både private og erhverv

Service

Grøn energi

Installation

PrivatAutomatik

www.amalielund.dk

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.

v. Ruth Christensen
Smedebakken 6, Hatting • 8700 Horsens

DAGLIG RENGØRING
HOVEDRENGØRING

FLYTTERENGØRING
GAVEKORT UDSTEDES
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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. 

Nyt fra Hatting Sogns 
Lokalhistoriske Arkiv
Af: Aase Thyssen

I Hatting Sogns Lokalhistoriske Arkiv 
er vi i gang med at lægge vores mate-
riale ind i arkiv.dk/indgangen til din 
Danmarkshistorie. 
Hvad vil det sige? At du kan gå på net-
tet og finde frem til arkivets materiale, 
f.eks. kan du se billeder med den tekst, 
som vi har fået oplyst af giveren.  Vi vil 
lægge ind løbende, så hurtigt vi kan, 
men der er lang vej endnu.

Vi er startet med at lægge billeder ind, 
senere vil vi lægge arkivalier ind. 
Om arkiv.dk

I arkiv.dk søger du i materiale, der op-
bevares i mere end 580 danske lokal- og 
stadsarkiver samt et mindre antal spe-
cialsamlinger. 
 
På arkiv.dk kan du se om oplysninger-
ne kommer fra Hatting Sogns Lokalhi-
storiske Arkiv. Har du spørgsmål eller 
yderligere oplysninger til materialet, 
skal du henvende dig til det arkiv, som 
opbevarer materialet. Der kan godt 

findes noget om Hatting, som er regi-
streret af andre arkiver.  
 
Send en mail til det pågældende arkiv 
ved at klikke på knappen Kontakt ar-
kivet i de konkrete registreringer, eller 
find kontaktoplysninger på arkiverne 
på arkivvejviser.dk.
Arkiv.dk er blevet til med støtte fra A.P. 
Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney 
Møllers Fond til almene Formaal og 
Den A.P. Møllerske Støttefond.

Vi har i vores arkiv fået støtte fra Velux 
fonden til uddannelse og indkøb af 
ekstra PC, kopimaskine og projekter. 
Håber mange vil gøre brug af og glæde 
sig over Arkiv.dk, Om ikke for di-
rekte at bruge det, så af nysgerrighed. 
Selvom der endnu ikke findes så meget 
fra os. 
Vi kan følge, hvor mange der besøger 
specielt vores arkiv. Det glæder os, når 
vi kan følge, at nogen har gjort brug af 
at kigge på vores billeder. Indtil nu har 
jeg mine anelser om, at det mest er os 
selv, som er inde og kontrollere, om vi 
har lagt rigtigt ind.
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Hatting Sogn Lokalhistorie

Referat fra Generalforsamling
Af: Aase Thyssen

Hatting sogns Lokalhistoriske for-
ening har holdt generalforsamling 
onsdag den 19. februar 2020 på Hat-
tingcentret. Der mødte 26 medlemmer 
op, som startede aftenen med at synge: 
Velkommen lærkelil.

Punkt 1 på dagsordenen var valg af 
dirigent. Elin Engstrøm blev enstem-
migt valgt. Elin konstaterede, at der var 
lovligt indvarslet til den ordinære gene-
ralforsamling. Aase Thyssen blev valgt 
til referent.

Punkt 2 på dagsordenen var forman-
dens beretning, som følger:

Vi har i år besluttet, at vi ikke vil 
glemmes. Derfor har vi fået lavet en 
”folder”, som omdeles til samtlige 
husstande i Hatting. Vi håber på, at vi 
dermed også har synliggjort os for dem, 
som ikke er medlemmer - måske får de 
lyst til at blive det.

Vi har ikke så mange referatførte 
møder. Vi holder ”møde” hver mandag 
over en kop kaffe. Her drøfter vi dagens 
arbejde, og hvad vores visioner er frem-
adrettet.

Onsdag den 21. august 2019 gik vores 
udflugt til Fur. Vi var 44 hattinggensere, 
der deltog i Hatting Sogns Lokalhisto-
riske Forenings udflugt. Vi har kun fået 
positive tilbagemeldinger. Udflugten 
for 2020 har vi endnu ikke på plads, det 
bliver højst sandsynligt til en halvø. 

Hvis nogen har ønsker om emner til 
det årlige hæfte, som foreningen ud-
giver, hører vi det meget gerne, og vil 
forsøge at efterkomme ønskerne, så vidt 
det er os muligt.

Vi har alle været på kurser for at lære 
at registrere i Arkibas/internetforbindel-
sen Arkiv.dk. Vi har været på kursus 
dels i billedregistrering, dels i admini-

stration af systemet. Indenfor arkivud-
dannelsen findes der 5 modulkurser ud 
over kurser i Arkibas. Indtil nu har vi 
kun deltaget på modul 2. 

Vi har været på kursus i Egtved. Vi 
fik inspiration om: Bevaring af gen-
stande, samarbejde med den åbne 
skole, samarbejde med museer, og sidst 
men ikke mindst projekt, ”Kend din 
landsby”.  

I år har Kaj Hüttel stået for et ikke helt 
lille projekt med to 6. klasser fra Hatting 
skole. Eleverne arbejdede intenst med 
projektet, som endte ud i en udstilling 
først på Hatting Centret og siden på 
Østerhåbskolen, Hatting afdeling. På 
Hatting Centret mødte ca. 60 elever og 
forældre op, til stor glæde for os. Vi vil 
meget gerne være synlige på trods af, at 
vi arbejder i kælderen.

Som det sikkert er mange bekendt, så 
er banker ikke det, de har været. Man 
kan kun hæve penge i automater, man 
kan ikke få girokort udskrevet mere, 
man skal betale gebyrer i dyre domme 
for alting. I år har det ikke været muligt, 
at få udskrevet girokort til opkrævning 
af kontingent. Vi håber, I fortsat vil være 
medlem og indbetale jeres kontingent. 
Det kan fremover foregå på to måder: 
Enten indbetaling til Sydbank Horsens: 
Registreringsnummer 7160 kontonum-
mer 1620629. Husk at skrive navn, så 
vi kan se, hvem indbetaleren er. Skriv 
ikke kun kontingent til lokalarkivet. En 
anden mulighed er at betale kontant til 
Børge Nielsen. 
Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Punkt 3 på dagsordenen var frem-
læggelse af regnskab. Børge Nielsen 
læste regnskabet op, og havde omdelt et 
trykt eksemplar. Omsætninger var som 
følger: Indtægter på 38.049,00 kr. og ud-
gifter for 28.242,00 kr. med et overskud 
på 9.807,00 kr. I indtægterne er der en 

donation fra Velux Fonden på 23.400,00 
kr. som er øremærket til indkøb af to 
Pc’er, en printer til A3 dokumenter, en 
projektor og uddannelse af personalet i 
arkivet. Pt. er der brugt 11.494,00 til ud-
styr og 5.100,00 til kurser. De resterende 
6.806,00 kr. er øremærket til én PC, da vi 
kun har købt én, og kurser. Dermed er 
årets overskud på foreningens drift på 
3.001,00 kr. Regnskabet er revideret af 
Preben Andersen og Olav Hansen. 

Regnskabet blev enstemmigt god-
kendt.

Punkterne 4, 5, og 6 valg af bestyrel-
sesmedlemmer, suppleant og revisor. 
Jens Chr. Vang, Børge Nielsen, Aase og 
Jørgen Thyssen, Jytte Rasmussen (supp.) 
og Olav Hansen (rev.). Alle modtog 
genvalg, og blev enstemmigt valgt. 

Punkt 7: Fastsættelse af kontingent. 
Ingen ændring.

Punkt 8: Indkomne forslag. Ingen.
Punkt 9: Eventuelt. Intet.

Allan Skou Larsen fra Horsens Mu-
seum var gæst, og fortalte om Sagn og 
Myter på Horsens Egnen.

Formanden sluttede aftenen med at 
sige tak, til dem der var kommet. Håbe-
de det var hyggeligt, selvom vi ikke var 
så mange, som vi plejer at være. Også 
tak til dem der kommer i arkivet, uanset, 
om det er med eller uden arkivalier. Det 
er dejligt at se jer. Når vi har åbent tirs-
dag aften, har vi altid kaffe på kanden. 
I kunne måske også få viden, om noget 
I ikke vidste om Hatting i forvejen. Vi 
finder gerne frem fra arkiverne. 

Vi sluttede med at synge: Fred hviler 
over land og by.

Elin Engstrøm Aase Thyssen
Dirigent  Referent 
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Hatting Sogn Lokalhistorie

Lad ikke din livsfortælling gå tabt
Af: Aase Thyssen

Livshistorie er en måde at forklare ens 
personlighed og karaktertræk med kon-
krete historier. Brug detaljer, sanser og 
fakta til at åbne skattekisten af din livs-
fortælling. For dine pårørende er det en 
måde at komme tættere 
på dig og forstå dig. De 
kender dig i nuet, de 
ved ikke, hvordan det 
var engang. 
I datastuen vil vi hjælpe 
dig med, at du får skre-
vet din livshistorie ned, 
scanne dine billeder, og 
få din historie sat pænt 
op med billederne sat 
ind i teksten. 
Vi kan hjælpe dig på vej med at give dig 
nogle helt konkrete spørgsmål, du kan 
svare på, spørgsmål som kan give dig 
associationer til dine erindringer og nye 

fortællinger. Ethvert barn, barnebarn vil 
syntes, det er smukt at læse, om dit liv 
med alle de detaljer, du kan huske. Rent 
psykologisk vil det også betyde noget 
for dig selv. 
Jeg oplevede følgende for ca. 8 år siden: 
Vi var med vores børn og børnebørn på 

en restau-
rant i Fre-
derikshavn. 
Der var kun 
ældre ting. 
Vi syntes, 
det var rig-
tigt sjovt at 
være der. 
Vores børn 
var hensat 

til deres barndom; de kunne nøjagtigt 
huske, at det havde deres forældre haft i 
hjemmet, og det var dog ikke så mange 
år siden. Det gav anledning til meget 
snak. Pludselig er der et af mine børne-

børn, der peger på en skrivemaskine, og 
spørger, hvor er skærmen? 
Der er sikkert ikke nogen levende i dag, 
som har prøvet at skrive med fjerpen, 
men vi har dog prøvet at skrive med 
pen, hvorfra vi kunne dryppe fæle klat-
ter med blæk. Vi har prøvet kun at have 
koldt vand at blive vasket i, at stå under 
et træ for at klæde om inden fodbold-
kampen, at skulle flytte høstakke fra 
sportspladsen, inden kampen kunne 
fløjtes i gang og mange andre oplevel-
ser, som er ganske utænkeligt i dag. 
Uanset, hvad du har oplevet, så er detal-
jerne guld værd for dine efterkommere.
Kom i datastuen, lad os hjælpe dig med 
de signaturhistorier, som tegner en god 
karakteristik af dig.
Vi er i datastuen hver onsdag fra klok-
ken 9.00 til 11.00. (Det håber vi stærkt 
på. Vi skal nok sørge for at spritte af, 
holde afstand, og overholde alle de ret-
ningslinjer vi får).

Vi håber på udflugt i 2020
Af: Aase Thyssen

Nedtællingen til Hatting Sogns Lokalhistoriske Arkivs 
årlige udflugt blev skudt ned af Coronakrisen. Børge Nielsen 
var godt i gang med arrangementet som følger:

Turen var planlagt til Kolindsund, som er en tør-
lagt sø på Norddjursland. Den tørlagte sø har en længde på 
ca. 25 kilometer. 

Sundet havde i stenalderen forbindelse fra Grenaa via Pind-
strup og Allingåbro til Randers Fjord og Hevring Bugt. Det 

nordøstlige Djursland var da en ø i stenalderhavet. Vandet i 
Kolindsund var dengang saltvand. Efter vikingetiden tilsan-
dede fjordmundingen, og Kolindsund blev til en lavvandet 
sø. Vanddybden har formentlig kun været et par meter, og der 
har været mulighed for store rørskove på det lave vand. Til at 
fortælle om det, ville der være en guide, samtidigt med rund-
visning på Stenvad aktive museum.

Vi skulle besøge Gårdbryggeriet og Den skæve Kro i Ebel-
toft. Ebeltoft med mere end 700 årige historie hører til blandt 
Danmarks ældste byer. En by som har bevaret sine gamle 
bygninger med deres særlige sjæl og deres historier. Den tre-
hundrede årige Skæve Kro, ligger i byens ældste kvarter, og er 
ingen undtagelse.

Den usynlige fjende satte en stopper for videre planlæg-
ning. Lige pt. kan der ikke bestilles noget nogen steder. 

Men, under forudsætning af at landet åbnes, således det på 
nogen mulige måder kan lade sig gøre at arbejde videre med 
udflugten, håber vi det kan gennemføres sidst i august eller 
først i september. Børge har ikke givet op. Alle medlemmer vil 
få besked om turen.
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BANKER 
FJERNVARMEN 
PÅ DØREN?
- du kan trygt ringe til os, hvis du ønsker et varmt hjem

Tlf: 7561 3766lyngsoevvs.dk

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 


