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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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HattingBladet udkommer næste gang 
i slutningen af november 2020. 
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Af: Tina Van Deurs Pedersen

Byen er ”på den anden ende”! Fjern-
varmen er godt på vej, en super-cykelsti 
er på vej og minsandten om vi ikke også 
skal have en ny bro. Vi er nok mange, 
som undrer os over den - manglende - 
overordnede planlægning i projekterne, 
da vi nu kan konstatere at Østerhåbsvej 
er lukket i tre måneder i samme pe-
riode, hvor Hattingvej er spærret ved 
landbrugsskolen i ET ÅR!!

Så lad os nu alle passe godt på hinan-
den og vise hensyn når trafikken plud-
selig stiger på de mindre indfaldsveje, 
som ikke tidligere har haft den samme 
aktivitet. Kør hjemmefra lidt tidligere 
end du plejer, sæt farten ned, giv plads 
til hinanden og pas især på de bløde 
trafikanter. 

Lad os også tænke på vores lokale 
SuperBrugsen, som holder åbent 363 
dage om året, så vi alle kan proviantere 
til køleskabet hele året rundt. Når ve-
jene lukkes omkring Hatting, må vi alle 
finde andre veje ud og hjem og vi ved 
fra tidligere, da Hattingvej var lukket i 

forbindelse med etablering af lyskryd-
set ved Ny Hattingvej/Hattingvej, at det 
har MEGET stor betydning for Super-
Brugsens kundetal og omsætning. Det 
er vigtigt for Hatting by, at vi fortsat 
har en god handlemulighed i vores lille 
lokale samfund, og ikke mindst har 
det en betydning for priserne på vores 
boliger. Denne gang er der desværre 
tale om en meget lang periode med 
”omlagt” trafik, så lad os sammen tage 
et bevidst valg om, at støtte vores lokale 
supermarked og måske lige køre den 
ekstra lille omvej hjem til vores Super-
Brugsen, når vi skal handle ind. 

Vi glæder os over, at bybussen nu 
har fundet vej til Hatting, at vi har fået 
en dejlig legeplads, at vi har nogle gode 
lokale erhvervsdrivende, at vi har vores 
skole og idrætsanlæg, at vi har et godt 
foreningsliv, at vi får flere byggegrunde 
til byen og at vi har et godt sammen-
hold og kan hygge os på tværs af gene-
rationer – så lad os passe godt på det! 
 
Tanker fra bestyrelsen i Hatting Borger-
forening.

En by i forandring kræver omtanke
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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

Nyt om Pilgrimsvandringen den 27. 
september – nu med ny rute
Af: Thomas Jørgensen

Pilgrimsudvalget har været af sted på 
prøvetur ved Mossø, og vi har fundet en 
ny spændende rute i Søhøjlandet. 

Vi vil i år som noget nyt starte og 
slutte ruten det samme sted. Forplejnin-
gen og nadveren bliver ude i det fri. 

Vi mødes i Østerhåb kirke til andagt. 
Derefter tager vi bussen ud i det blå til et 
sted, som ligger mellem Voerladegård 
og Klostermølle. Herfra vandrer vi sam-
men på en ca. 8 km lang rute med ind-
lagte pauser og forplejning.

Den endelige rute og program for da-
gen bliver der oplyst om på facebook og 
hjemmeside senere på eftersommeren.
Der er i skrivende stund stadig ledige 
pladser til at gå med på Pilgrimsvan-
dringen.

Praktiske informationer:
• Starttidspunkt: 27. september 2020 

kl. 9.30 andagt i Østerhåb kirke.
• Husk at medbringe godt fodtøj og 

den rette påklædning til dagens 
vejr.

• Max deltagerantal er 70 personer.
• Det koster 50 kr. at deltage.
• Vandretur på ca. 8 km 
• Der vil være forplejning på turen i 

form af landgangsbrød, vand, kaffe 
& kage.

• Der vil være arrangeret fælles bus-
transport.

• Sluttidspunkt: 27. september 2020 
ca. kl. 16.40 ved Østerhåb kirke.

• Tilmelding til kirkekontoret senest 
den 22. september på e-mail:  
torsted.sognhorsens@km.dk

Nyt fra kirken

Af: Anna Sofie Andersen

Pga. Corona er det desværre ikke 
muligt at afholde Sved for en sag den 1. 
september, som planlagt.

Vi er frem til at gennemføre løbet, når 
det bliver muligt.

Aflysning
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Nyt fra kirken
Babysalmesang

Sang, spil og rytmer for dig og din baby under ledelse af kirke-
musiker/korleder, Birgit Jakobsen. Vi anbefaler, at børnene er 
fra ca. 3 til 8 mdr. Babysalmesangen foregår i kirkerummet og 
varer en god halv time. Første gang er onsdag den 26. august 
kl. 11.00. Derefter mødes vi de følgende onsdage, seks gange i 
alt. 
Forløbet er gratis, men vi beder om tilmelding til menigheds-
rådsmedlem, Tove Schack-Nielsen, tlf: 42 19 09 60/ e-mail: 
schack-nielsen@profibermail.dk

Børnekor
Kan du lide at synge, og har du lyst til at blive bedre til at syn-
ge sammen med andre? Så kom og syng med i Hatting Skole- 
og Kirkekor. Koret er for alle drenge og piger fra 3. - 6. klasse. 
Dog kan der åbnes op for yngre børn, hvis de kan læse, eller 
hvis forældre er behjælpelige med indlæring af sangtekster. 

Vi synger musik i mange genrer – både sange og salmer. Vi vil 
lege med stemmerne og bruge kroppen til at få sangene til at 
lyde endnu bedre. Vi skal have det sjovt, lære at synge sam-
men i kor og at synge for andre. Koret er normalt en fast del af 
spaghettigudstjenesterne i kirken, men pga. corona bliver der 
i dette efterår i stedet afholdt familiegudstjenester, som børne-
koret bliver en del af, den 15. nov. kl. 9.30 og juleaftensdag kl. 
11.00. Koret medvirker også ved en almindelig gudstjeneste 
søndag den 25. oktober. 
I december skal vi gå Luciaoptog på Hatting Centret, og vi 
skal synge ved julekoncerten i kirken, d. 6. december.  

Den nye sæson begynder d. 1. september, og vi øver hver tirs-
dag i konfirmandstuen fra kl. 15.00-16.15. Så mød op d. 1. sep-
tember kl. 15.00. Det er gratis at deltage og modtage undervis-
ning, men der forventes et godt fremmøde, og at man melder 
afbud til korlederen, hvis man en dag skulle være forhindret. 
Tilmelding til Birgit Jakobsen, 21 54 68 12 / birgit.jakobsen4@
gmail.com

Kirkeband
I år bliver der igen mulighed for at spille i kirkeband!
Bandet øver hver tirsdag kl. 16.30-17.45. Første gang er d. 1. 
september, hvor vi mødes i Hatting Skoles musiklokale. 

Musikgenren er bred, og der tages udgangspunkt i den enkel-
te deltagers forudsætninger. Bandet medvirker ved gudstjene-
ster og ved årets julekoncert, søndag den 6. december kl. 19.00
Tilmelding eller hvis I har nogle spørgsmål, så er I meget vel-
komne til at skrive til birgit.jakobsen4@gmail.com / 21 54 68 12

 

»Himmelske rytmer«

“Himmelske Rytmer« er navnet på et helt nyt folkekirkeligt 
musikprojekt for børn i alderen fra 10 til 13 år. Det er meget 
omfattende, da det dækker alle 30 sogne i Horsens Provsti. 
Torsdag, d. 1. oktober, kl. 16.00 kommer projektet til Hatting 
Kirke.
Formålet med »Himmelske Rytmer« er at give børn en ny og 
anderledes musikalsk oplevelse i kirkerne. Og som projekt-
navnet antyder, bliver musikken af den rytmiske slags, selv 
om teksterne godt kan være hentet fra de gamle salmer.

Himmelske Rytmer er et “efter skole”- tilbud i Horsens Prov-
sti for børn i alderen 10-13 år. Man behøver ikke kunne synge 
for at være med, og alle børn er velkomne. Det er gratis at del-
tage. Projektleder er Anne Louise Krogh, der arbejder sammen 
med to professionelle musikere, Nikolai Pindstrup og Henri-
ette Krogh. Der er også oprettet en Facebookside med titlen 
“Himmelske Rytmer”. Der er ingen tilmelding - bare mød op i 
Hatting Kirke denne dag. 
1

»Mellem-kor«
Som navnet antyder, placerer “Mellem-koret” sig mellem 
børnekoret og voksenkoret. Vi startede allerede d. 11. august 
i Hatting Kirke, og her øver vi hver tirsdag fra kl. 18.30-19.45 
indtil skolernes sommerferie næste år. Den musikalske genre 
er bred, hovedsageligt rytmisk, og der synges bl.a. evergreens, 
gospel, pop/rock numre. Lige nu består koret af unge/yngre 
kvinder, som synger flerstemmigt. Der bliver forskellige op-
trædener i løbet af året, bl.a. til kirkens julekoncert, søndag, 
d. 6. december, kl. 19.00. Koret ledes af Heidi Gammelby og 
Birgit Jakobsen.
Tilmelding sker til Heidi Gammelby. Mail: gammelby1983@
outlook.dk / 28 77 07 04

Voksenkor/Kirkekor
Også voksenkoret starter op igen med masser af sang og hyg-
ge. Det foregår onsdag aften i konfirmandstuen fra kl. 19.00 
til 21.00 med indlagt kaffepause. Sæsonstart er onsdag, d. 2. 
september.
Koret medvirker ved gudstjenesten, 1. søndag i advent kl. 
19.00 og ved årets julekoncert, den 6. december kl. 19.00. Koret 
ledes af Birgit Jakobsen. Pris for deltagelse 300 kr. 
Tilmelding til menighedsrådsmedlem, Grethe Laursen, wlaur-
sen@stofanet.dk / 28604186

Nørklecafe
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 
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følgende dage:  
Mandag 7. september 
Mandag 5. oktober 
Mandag den 2.november

Mandemonopolet i Torsted og Hatting
Socialt samvær for mænd
Vi mødes i Sognehuset (Ørnstrupvej 23, Torsted) den 2. ons-
dag i måneden til en bid brød og debatterer emner efter delta-
gernes ønsker og behov. Der vil være en mindre brugerbeta-
ling på kr. 20,- pr. gang for mad og drikke. 

Man kan skrive til sognepræst Kim Clemmensen (e-mail: kc@
km.dk) for yderligere oplysninger. 

I efteråret mødes vi på følgende datoer: 
9. september kl. 10.30-12.30
14. oktober kl. 10.30-12.30
11. november kl. 10.30 -12.30
9. december kl. 10.30-12.30

Høstgudstjeneste
Torsdag den 1. oktober kl. 10.00
Høstgudstjeneste for før-skolebørn (for dagpleje børn, børn 
som går hjemme, børn i børnehave) 

Familiegudstjeneste (spaghettigudstjeneste)
Pga Corona afholdes der ikke spaghettigudstjenester i dette 
kalenderår.  Vi holder i stedet familiegudstjeneste søndag den 
15. november kl. 9.30 og 24. dec. kl. 11.00.
Begge gange medvirker børnekoret.

Alle Helgens Dag
Søndag den 1. november, Alle Helgens Dag, holder vi minde-
gudstjeneste i Hatting kirke kl. 9.30. Efter gammel skik, læses 
navnene op på dem, der er døde i sognet og/eller er bisat eller 
begravet fra Hatting Kirke siden Alle Helgens Dag sidste år. 
Efter gudstjenesten er der en kop kaffe i våbenhuset og mulig-
hed for at få udleveret lys til at sætte på graven. 

Filmaften
Torsdag 12. november kl. 19.00 viser vi en særligt udvalgt film 
i konfirmandstuen

Filmens titel og omtale findes 
på kirkens hjemmeside: www.
hattingkirke.dk 

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

Sangaften med Inge Burchardt
Torsdag den 22. oktober kl. 19.00 i konfirmandstuen. 
Kom og syng med!
Det bliver en sangaften, hvor Inge vil præsentere nogle af 
de sange og salmer, som hun holder allermest af, mange af 
sangene findes i højskolesangbogen, men der vil også være 
eksempler på nyere sange og salmer.
Aftenen vil veksle mellem fællessang, kommentarer og ønsker 
fra publikum.

Kom og bind din adventskrans
Torsdag den 26. november kl. 18.30 inviterer vi til en aften i 
selskab med Birgit Boisen, blomsterbinder og gravermedhjæl-
per. Denne aften skal vi lave adventskrans. Vi har alle de ma-
terialer, som du skal bruge. Pris for adventskrans er 100 kr.
 Der vil også være mulighed for, at du kan lave din egen jule-
dekoration. Her skal du dog medbringe alle dine egne mate-
rialer, og så kan du få hjælp og inspiration til at bruge dem på 
en ny måde. (Gran kan evt. købes hos os til favorable priser). 
 
Vi starter med en fælles gennemgang af adventskransen og en 
kort gennemgang af opbygning af en dekoration. Herefter får 
I selv lov til at være kreative.
NB! Husk en lille skarp kniv og en god grensaks. 
 
Vi serverer kaffe, saft og kage, og vi glæder os til en kreativ og 
hyggelig aften. 
 
Tilmelding til Grethe Laursen, på tlf: 28604186 el. e-mail: 
wlaursen@stofanet.dk. Ved tilmelding bedes oplyst om man 
ønsker at lave adventskrans. 
 NB! AFTENEN FINDER STED I SPEJDERBYEN

Første søndag i advent
Søndag den 29. november er der adventsgudstjeneste kl. 19.00. 
Voksenkoret medvirker, og årets 2. klasser vil være særligt 
indbudt til at bære lys ind i kirken og tænde adventskransen. 
Efter gudstjenesten er alle velkomne til gløgg/saft og æbleski-
ver i konfirmandstuen. 

Julekoncert
Søndag den 6. december kl. 19.00 afholdes julekoncert i Hat-
ting Kirke.
Aftenens medvirkende er: Mellemkor under ledelse af Heidi 
Gammelby og Birgit Jakobsen, børnekor, band og voksenkor 
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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 10. oktober til og med den 19. 
oktober. 
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

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 

September
Søndag 6. kl. 9.30
13. s. e. trin.  Konfirmand-
opstartsgudstjeneste
Søndag  13. 
Konfirmation i Hatting 
Kirke 
Søndag 20. kl. 9.30
15. s. e. trin. v. 
KC. Kirkekaffe 
Søndag 27. kl. 9.30
Pilgrimsandagt i Østerhåb 
Kirke i forbindelse med 
vandring (se omtale) 

Oktober
Søndag 4 kl. 9.30
17. s. e. trin. 

Høstgudstjeneste. 
Kirkekaffe
Søndag 11. kl. 9.30
18. s. e. trin. v. SKH
Søndag 18. kl. 9.30
19. s. e. trin. v. AKO
Tirsdag 20. kl. 13.30
Gudstjeneste på 
Hatting Centret.
Søndag 25. kl. 19.00 
20. s. e. trin. Børnekor.

November
Søndag 1. kl. 9.30
Alle helgens dag. 
Kirkekaffe
Søndag 8. kl. 9.30
22. s. e. trin. v. KC

Søndag 15. kl. 9.30
Familiegudstjeneste. 
Børnekor.  
Søndag 22. kl. 9.30
Sidste s. i kirkeåret v. KC
Tirsdag 24. kl. 13.30
Gudstjeneste på 
Hatting Centret.
Søndag 29. kl. 19.00
1. s. i advent. Voksenkor. 
Gløgg og æbleskiver

December
Søndag 6. kl. 19.00
Julekoncert
Torsdag 10. kl. 10.00
Julegudstjeneste 
for før-skolebørn

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

Menighedsrådet

Menighedsrådmøder
Tirsdag den 22. september kl. 18.30 
Tirsdag den 20. oktober kl. 18.30
Tirsdag den 24. november kl. 18.30.
Møderne er offentlige og afholdes i 
konfirmandlokalet i præstegården.

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

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

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

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

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

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

Sekretær
Grethe Hummelshøj
Tlf: 29 93 33 45

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

under ledelse af Birgit Jakobsen og kirkens to sangere: Ulla 
Andreasen og Lotte Stærmose. 
Koncerten varer en god time og alle er velkomne! 

Julegudstjeneste for før-skolebørn
Julegudstjeneste for før-skolebørn (for dagplejebørn, børn som 
går hjemme, børn i børnehave) 
Torsdag den 10. december kl. 10.00. 
Børnehaven går i Luciaoptog. Vi synger Dejlig er den himmel 
blå & Et barn er født. 

Konfirmation 2022
I 2022 er der konfirmation i Hatting Kirke fredag den 13. maj 
kl. 10.00
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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. 

Menighedsrådsvalg 2020
Af: Grethe Laursen

Nu er der tid igen til menighedsråds-
valg ved Hatting Kirke. Der er valgfor-
samling og opstillingsmøde tirsdag den 
15. september kl. 19.00 i konfirmand-
stuen i Præstegården.

Hvis du har interesse i kirken og de 
aktiviteter, der udgår herfra – og hvis 
du kunne tænke dig af have medindfly-
delse på, hvordan lagkagen skal skæres 
– så mød op! Det er NU, du har chancen, 
og du skulle seriøst overveje at gribe 
den, for det varer fire år, før den kom-
mer igen.

Valgforsamling
Valgforsamlingen afholdes tirsdag den 
15. september 2020 og skal afvikles efter 
en fast dagsorden.
Valgforsamlingen indledes med, at der 
vælges en dirigent. Dirigenten må ikke 
være medlem af valgbestyrelsen. Di-
rigenten leder valgforsamlingen og er 
sammen med valgbestyrelsen ansvarlig 
for afviklingen af afstemningerne.

På valgforsamlingen orienterer forman-
den for menighedsrådet om menig-
hedsrådets opgaver, kompetencer og 
hidtidige arbejde. 

Dagsorden for valgforsamlingen:
1. Velkomst ved valgbestyrelsen.
2. Valg af dirigent.
3. Formanden for menighedsrådet be-

skriver menighedsrådets opgaver, 
kompetencer og hidtidige arbejde.

4. Opstilling af kandidater til menig-
hedsrådet.

5. Kandidaternes egen præsentation.
6. Debat og mulighed for spørgsmål til 

kandidaterne. 
 

 

7. Gennemgang af afstemningsreg-
lerne ved valgbestyrelsen.

8. Skriftlig og hemmelig afstemning.
9. Optælling af stemmer og annonce-

ring af afstemningsresultatet ved 
valgbestyrelsen.

10. Valg af stedfortrædere efter samme 
procedure.

11. Valgbestyrelsen orienterer om resul-
tatet af valgforsamlingen samt om 
muligheden for afstemningsvalg og 
fristen for at indlevere en kandidat-
liste.

12. Eventuelt.

Ekstraordinær valgforsamling
Bliver menighedsrådet ikke fuldtalligt 
ved valgforsamlingen, skal der afholdes 
en ekstraordinær valgforsamling.
Valgbestyrelsen skal indkalde til den 
ekstraordinære valgforsamling senest en 
uge efter den ordinære valgforsamling, 
dvs. senest tirsdag den 22. september 
2020. Bekendtgørelsen skal ske på 
samme måde som ved den ordinære 
valgforsamling.

En ekstraordinær valgforsamling skal 
afholdes tirsdag den 6. oktober 2020.
På den ekstraordinære valgforsamling, 
som afvikles på samme måde som den 
ordinære valgforsamling, foretages der 
alene udfyldningsvalg. Der stemmes 
således kun om ledige pladser i menig-
hedsrådet og eventuelt yderligere sted-
fortrædere.

Valgbestyrelsen indfører resultatet 
af valgforsamlingen i menighedsrådets 
beslutningsprotokol. Beslutningsproto-
kollen underskrives af valgbestyrelsen 
og dirigenten som afslutning på valgfor-
samlingen. Valgbestyrelsen sørger for, at 
resultatet af valgforsamlingen indtastes i 
Valgsystemet.

Nyt fra kirken
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 Offentliggørelse af resultatet
Valgbestyrelsen bekendtgør det valgte menighedsråd på 
valgforsamlingen. Valgbestyrelsen orienterer samtidig om 
muligheden for at udløse et afstemningsvalg.
Resultatet af valgforsamlingen skal endvidere offentliggø-
res af valgbestyrelsen hurtigst muligt og senest en uge efter 
valgforsamlingen, dvs. senest tirsdag den 22. september 
2020.
Hvis der er afholdt en ekstraordinær valgforsamling offent-
liggøres resultatet af denne valgforsamling hurtigst muligt 
og senest en uge efter den ekstraordinære valgforsamling, 
dvs. senest tirsdag den 13. oktober 2020.
 
Eventuelt afstemningsvalg
Indleveres der senest 4 uger efter valgforsamlingen, dvs. se-
nest tirsdag den 13. oktober 2020, en kandidatliste, udløses 
et afstemningsvalg. Kandidatlisten skal være underskrevet 
af et antal stillere svarende til det antal menighedsrådsmed-
lemmer, der skal vælges i sognet.
Afstemningsvalget skal afholdes den 17. november 2020. 
Valgbestyrelsen skal i forbindelse med offentliggørelsen af 
resultatet af valgforsamlingen bekendtgøre muligheden for 
at udløse afstemningsvalg ved indlevering af en kandidat-
liste.
 
Klager over valgbestyrelsen og valget
Klager over valget, herunder over valgbestyrelsens afgørel-
ser, indgives skriftligt til biskoppen senest en uge efter, at 
den samlede valgproces er afsluttet, dvs. senest tirsdag den 
24. november 2020. Inden biskoppen træffer afgørelse, ind-
hentes valgbestyrelsens bemærkninger til klagen. 

Valgret og valgbarhed
For at have valgret til menighedsrådet skal du opfylde føl-
gende betingelser:
• Du skal være medlem af folkekirken
• Du skal være fyldt 18 år på valgdagen
• Have dansk indfødsret eller have haft bopæl i Dan-

mark uafbrudt i et år forud for valgdagen
• Ikke være medlem af en valgmenighed
• Være optaget på valglisten i sognet.
• For at være valgbar til menighedsrådet er det ud over 

betingelserne om valgret desuden et krav, at du:
• Ikke er ansat som præst i folkekirken
• Ikke er ansat som kirkefunktionær med tjenestested i 

sognet med et ansættelsesforhold med en varighed på 
en måned eller mere og en gennemsnitlig ugentlig ar-
bejdstid, der overstiger 8 timer.

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

Du kan ikke være stiller for listen samtidig med, at du er kan-
didat på samme liste (men du må gerne være stiller på én liste,  
 samtidig med at du er kandidat på en anden liste).

Nyt fra kirken
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Hatting Parkens Venner

Bestyrelsen

Formand
Rasmus Bissenbakker Kærsgaard
51542313
bissenb@kker.dk

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

Sekretær
Mette Bøje Henriksen
20885765
metteboeje@gmail.com

Medlem/Skribent
Mathilde Arvedsen
25856527
mathilde@arvedsen.net

Medlem
Helle Aa. Nielsen
42360414
helleaa88@gmail.com

Støt Hatting Parkens Venner
Bliv medlem og støt driften
af bl.a. legeplads

Tilmeld på
www.HattingParken.dk

Individuel medlemskab:
50 kr/år

Familiemedlemsskab
150 kr/år

Af: Mathilde Gjødsbøl Arvedsen

Generalforsamling
Corona-forsinket blev der afholdt 

generalforsamling i Hatting Parkens 
Venner. Bestyrelsen blev genvalgt og 
kontingent fastholdt på den nuværende 
niveau (se bjælken).  

 
Status på toilet projektet

Ud over de 250.000 kr. Horsens Kom-
mune allerede har bevilget via Mellem-
byernes anlægspulje har NRGi værdi-
pulje siden sidst imødekommet vores 
ansøgning til et komplet solcelleanlæg 
med batteri, så vi er sikret grøn strøm til 
lys m.m. uden nogen årlige tilslutnings-
omkostninger.

De samlede budgetterede anlægsom-
kostninger er på i alt 382.588 kr., så vi 
mangler stadig 124.932 kr.

Dette beløb er ansøgt hos andre fon-
de, og vi kan forvente svar slut oktober. 

Søgning af støtte tager som forventet 
tid, og da nogle fonde 
kun modtager ansøg-
ninger om året, og der 
efterfølgende er behand-
lingstid er det svært at 
spå om, hvornår vi er 
i mål, men vi er stadig 
optimistiske og moti-
verede, selvom vi godt 
kan mærke, at det er 
væsentlig sværere at få 
støtte til et toilet end en 
legeplads til børn.

Vi forventer derfor, at 
det også i efteråret er tid 
til at sætte gang i crowd-
fondningen til bl.a. drif-
ten blandt jer borgere i 
Hatting og vores mange 
små og store lokale virk-
somheder, som støtter 
flot op om både os, Bor-
ger forening, idrætsfor 

 
 
ening mf. Så hold øje med din postkasse, 
facebook og www.HattingParken.dk

 
Efterårets aktiviteter

Vores arbejdsdag blev jo aflyst, men 
da det plejer at være en super hyggelig 
dag, og vi gerne vil have bl.a. rystet 
faldmåtter, udskiftet sponsor skilte og 
olieret tage mv.  vil vi den 18. oktober in-
vitere til kombineret arbejds- og fødsels-
dag. Så nogle timers arbejde efterfulgt af 
fødselsdagshygge.

Inden det afholder vi dog igen i år 
Naturens dag søndag d. 13. september, 
hvor du kan komme og prøve mulighe-
derne får friluftsliv i og omkring Hatting 
Parken.

 
Støt Hatting Parken

På hjemmesiden kan du også ind-
melde dig i vores lille forening og via 
dit medlemskab støtte drift af legeplads, 
toilet m.m. som fortsat drives på udeluk-

Seneste nyt fra legepladsen
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kende frivillig bases og med indtægterne fra kontingent.
I år har vi bl.a. ud over skraldespandstømning og græsklip-

ning, opstrammet svævebanen, lagt faldmåtter om motions-
cyklen samt lagt (doneret) flis omkring bærbuskene. Alt er 
spiseligt, så spis endelig løs når i kommer forbi.

Afslutningsvis en tak til de mange som benytter Hatting 
Parken og er gode til at passe på vores fælles legeplads og ryd-
der flot op efter sig

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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Find Spejderne på facebook! Gruppen  
hedder ’’KFUM Spejderne i Hatting NY’’

Kontakt: 
Bævere: Jette, tlf. 21 96 54 64
Ulve: Kirsten, tlf. 61 30 34 22 
og Anne, tlf. 40 25 27 73
Junior: Anja, tlf. 28 57 94 42
Trop: Preben, tlf.: 29 41 13 23

Mødetider skoleåret 2020/21  
Møderne afholdes i Spejderbyen  
Overholm 13, Hatting

Bævere, 0.-1. klasse:
Torsdag kl. 17.00-18.30 
Ledere: Jette og Torben  

Ulve, 2.-3. klasse:
Tirsdag kl. 17.30-19.00 
Ledere: Kirsten og Anne 

Junior, 4.-5. klasse 
Onsdag kl. 18.30-20.00
Ledere: Anja og Michael

Trop, 6.-9. klasse:
Torsdag kl. 19.00-20.30 
Leder: Preben 
 
Vi følger skoleåret, så hvis skolen holder 
ferie, er der heller ikke spejder.

KFUM-Spejderne Af: Lene Jørgensen

Endelig måtte spejder starte igen! Det 
var dejligt at komme tilbage i skjorten og 
være sammen! Bævere, junior og trop 
kunne tage Spejderbyen i brug fra start, 
mens ulvene, som vi har mange af, var 
nødt til at starte hjemme hos lederne de 
første to gange, hvor der 
var bedre plads. 

Sommerlejren for de 
yngste blev aflyst som 
følge af corona, men de 
ældste fik en ny lejr sta-
blet på benene sammen 
med deres spejderven-
ner fra Tørring, og de 
ulve der skal rykke op 
efter ferien fik lov til at 
snige sig med. Der var 
brug for lidt flere telte, 
lidt mere personlig ud-
rustning og meget mere 
sprit og afstand end normalt, men det 
kunne sagtens lade sig gøre efter korp-
sets anvisninger. Turen gik til Sømose-
gård ved Brædstrup, hvor lejren bød 
på en tidsrejse, hvor turen gik til en ny 
(gammel…) tid hver dag.  

De startede i stenalderen, hvor de 
blandt andet fandt spiselige urter, der 
kom med i deres stenaldermad. Næste 
dag gik turen til vikingetiden, hvor de 
flettede bånd i snor og læder, og lavede 
maling og skrev runer.

Onsdag ankom de kommende junio-
rer og turen gik til 1917 hvor spejder-
bevægelsen grundlægger Lord Baden-
Powells afholdt den første spejderlejr. 
Spejderne skule til hver en tid have 
deres spejderstav med sig, så sådan en 
måtte alle finde og pynte. Den skulle 
naturligvis også med på slik-hike, hvil-

ket var betegnelsen for en vandretur 
til Brædstrup, så vigtige indkøb kunne 
foretages. 

Det spejderne nok særligt vil huske 
fra lejren var den stærke belejring af 
dræbersnegle i teltene. De krøb over 
soveposer om natten, og sad på lur i 
kopper og støvler. Én dristede sig til 
at krybe i et par crocs. – Disse klæder i 

øvrigt heller ikke 
snegle. Lejrmærket 
til uniformen bliver 
derfor naturligvis 
prydet af en dræ-
bersnegl! 

Alle dagene 
var programmet 
skruet lidt ned, 
dels pga. corona, 
som stod i vejen 
for tætte tumle- og 
kontakt-aktiviteter, 
dels vejret, der var 
temmelig køligt, 

og byger med yderst jævne mellem-
rum. Derudover blev de ellers planlagte 
vandaktiviteterne i søen saboteret pga. 
alger, men det gav ekstra plads til at 
sætte hyggen i højsædet. 

Når nu programmet blev lidt løsere 
end den normalt ville have været, gav 
det ekstra tid til kreativitet, og det viste 
sig at den trækvogn, som normalt kun 
transporterer brænde, vand og oppak-
ning, kunne køre rigtig stærkt ned ad 
en skråning med spejdere om bord. Til 
spejdernes store morskab!  

Onsdag aften blev lejren afrundet 
med et klassisk lejrbål, styret af de to 
hjælpeledere Kristina og Alexander, som 
på kyndig vis styrede løjerne med san-
ge, råb og underholdning. Torsdag gik 
med at bryde lejren ned igen, og fragte 
trætte og glade spejdere hjem igen. 

Tilbage i skjorten 
- og tilbage i tid
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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

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
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Private og Industriområder

Fræsning Græssåning

www.tfskov.dk

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

Moderne 
kursusfaciliteter
i naturskønne
omgivelser

Bygholm
Landbrugsskole & Kursuscenter

Tlf. 75621799     bygholm.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 !

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

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

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

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

Tak til vores 
annoncører
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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 v. Ruth Christensen
Smedebakken 6, Hatting • 8700 Horsens

DAGLIG RENGØRING
HOVEDRENGØRING

FLYTTERENGØRING
GAVEKORT UDSTEDES

Tømrer- og murerarbejde udføres

Kirkebakken 47, Hatting
Tlf. 20 87 00 04

BANKER 
FJERNVARMEN 
PÅ DØREN?
- du kan trygt ringe til os, hvis du ønsker et varmt hjem

Tlf: 7561 3766lyngsoevvs.dk

V/Michael Jakobsen
Klaksmøllevej 2

mj.allroundservice@gmail.com 

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

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. 

To
uc

he
R

ek
la

m
e.

dk

Støt dem -  
de støtter os!
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Gymnastik

Private og Industriområder

Fræsning Græssåning

www.tfskov.dk

Sæson 2020 / 2021 – Gymnastikprogram

DAG TID HOLD INSTRUKTØR HJÆLPEINSTR. ANTAL STED PRIS

Mandag

kl. 16.00-16.45 Forældre / Barn 1,5 - 3 år (2017-2018) 23 kr. 650,-

kl. 17.00 - 18.00 Puslinge 4-5 år (2015-2016) 27 kr. 650,-

Tirsdag

kl. 17.00-18.30 Springlopper 0.-1. kl. (2013-2014) Gitte Maj Lukasz, Thea, Lærke 25 kr. 650,-

kl. 18.45-19.45 Puls/Styrke Simone Linea Bjørnskov 25 kr. 650,-

Onsdag

kl. 17.00 - 18.30 25 kr. 650,-

kl. 20.00-22.00 50 kr. 650,-

Torsdag

kl. 17.00-18.30 Susanne Bendix 25 kr. 650,-

kl. 17.15 - 19.00 35 kr. 800,-

Tilmeldingen er åben fra den 8. august kl. 10.00 

 Sæson 2020/21 starter tirsdag i uge 36.

Sara Kjærsgaard
Gymnastiksal 

Hatting Skole

Sara Kjærsgaard
Andrea,Mathilde, 

Ditte, Nicolai

Gymnastiksal 

Hatting Skole

Gymnastiksal 

Hatting Skole

Gymnastiksal 

Hatting Skole

TurboSpring 2.-4. kl.
Johan Olesen, Martin Brohus, 

Sune Hermansen

Gymnastiksal 

Hatting Skole

MandeHørm Hatting hallen

SpringPiger 2.-4. kl.
Jannie, Lukasz, Thea, 

Rikke

Gymnastiksal 

Hatting Skole

JuniorSpring 5.-9. kl.

Lukas Friis, Martin Brohus, 

Markus Hagelund, Sune 

Hermansen

Hatting hallen

Gymnastikprogrammet for sæson 2020/2021
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Nyt fra Hatting Centret

Kom til Elvis Presley 
koncertforedrag
Af:  Jens Jørgen Andersen

Tirsdag den 27. oktober byder Hat-
ting Centret velkommen til foredrag 
og musikalsk underholdning ved 
Karsten Holm. Den konservatorie-
uddannede sanger og entertainer 
Karsten Holm kommer med et af sine 
populære musikalske koncertfore-
drag – denne gang med Elvis Presley. 
Publikum får alle de gode sange, 
historierne bag og interessante anek-
doter om Elvis Presley. Efter pausen 
viser Karsten Holm eksempler fra sit 
vidtfavnende repertoire i en populær 
pose blandede bolsjer.

Tilmelding sker på Hatting Centret 
efter først til mølle princippet. 

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

IT og Datastue  
i efteråret 2020
Af:  Hans Johansen

Vi satser på at starte i data-
stuen igen efter sommerferien 
- og efter en lang pause i forbin-
delse med Covid19.

Data-cafe: onsdage 9-11
Billedbehandling: onsdage 12-14
Slægtsforskning: torsdage 13-15

I perioden uge 36 til uge 49  
minus uge 42 (efterårsferie)

Med venlig hilsen  
fra vejlederne!
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Af:  Lise Ramløse

Hatting Centret er igen åbent for 
udendørs og indendørs aktiviteter. Det 
vil dog være et anderledes center, der 
åbner: Der er regler for, hvor mange vi 
må være i alle rum og hvordan vi om-
gås hinanden. Der er ny bordopstilling 
i caféen, så vi kan overholde afstands-
regler. Der skal gerne være 
1 til 1,5 meter fra næsetip til 
næsetip. Vi skal spritte hæn-
derne af ved indgangen og 
gerne vaske hænder ofte, og 
vi opfordrer til, at du også 
selv medbringer sprit. Der er 
regler angående servering af 
kaffe og kage. Og regler for 
afvaskning af overflader, borde og stole, 
før og efter en aktivitet. Jeg er sikker på, 
at vi hurtigt skal få det lært.

Alle hold starter op i løbet af august 
og september. Vi må snakke sammen 
og sammen finde ud af hvordan vi kan 

afholde vores aktiviteter således at vi 
kan overholde retningslinjerne.  

Krolfsæsonen skulle have haft opstart 
16. april, men på grund af covid19 blev 
Hatting aktivitetscenter lukket ned 13. 
marts. Det betød, at alle aktiviteter, også 
de udendørs ikke kunne afholdes. Men 
hvad gør man så….jo, krolfvejleder Hel-

mer griber fat i sit barnebarn 
og bygger en 9 hullers krolf-
bane i baghaven på Svanevej 
16. Der har været spillet krolf 
på Svanevænget tirsdag og 
torsdag hele sommeren. Det 
er den fineste bane i dejlige 
grønne omgivelser og mu-
lighed for at holde pause i 

skygge på de varme dage. Helmer har 
fulgt alle retningslinjer, køller og bolde 
fik en fin plads i det lille skur med navn 
på hver deltagers redskab. Ny bane, nye 
regler… Helmer indførte en tillægsregel: 
Hvis man laver hole-in-one skal man 
give én lille én til holdet. Jeg ved ikke, 

om denne regel kun gælder for Svane-
vænget eller om den skal skrives ind i 
reglerne for Hatting Centret også. Stor 
tak til Helmer for dit engagement og 
arbejde, vi glæder  
os til igen at se krolfspillerne på Hatting 
Centret.             

Centerrådet havde planlagt 3 store 
arrangementer i efteråret, de er aflyst, 
da der er begrænsning på hvor mange 
vi må samles indendørs. Vi må se tiden 
an og prøve at tænke anderledes, når vi 
planlægger arrangementer til efteråret. I 
vil høre nærmere.  

Motionsrummet vil stadig være luk-
ket hen over sommeren, der arbejdes 
også her på en plan for genåbning.

Vi håber, I alle er friske, og vi glæder 
os til at se jer på Hatting Centret igen. 
Hvis I har spørgsmål så ring eller skriv 
til aktivitetsmedarbejderen, I er også 
altid velkommen til at kigge forbi.

På glædelig gensyn.

Nyt fra Hatting Centret

Status på aktiviterne på Hatting Centret

HAR DU LYST TIL AT VÆRE 
FRIVILLIG?

På Hatting Centret sørger de ca. 50 fri-
villige for, at huset fungerer og at der er 
en hverdag fuld af liv, aktivitet og spæn-
dende oplevelser. De frivillige har mange 
forskellige opgaver – det kan være vej-
ledere for et hold – fx til gymnastik eller 
litteraturgruppe, praktisk hjælp med at 
vande blomster, dække borde eller hjælp 
ved arrangementer. 

Måske kunne det også være noget for 
dig? Det kan være, at du har en interesse, 
som du gerne vil dele med andre eller at 
du gerne vil hjælpe til med at stille borde 
op, når vi har bankospil. Mulighederne 
er mange. Hvis det kunne være noget 
for dig, er du mere end velkommen til at 
henvende dig til aktivitetsmedarbejde-
ren.

ER DU NY PÅ HATTING CENTRET?
Hatting Centret er et åbent aktivitets-

center. Det betyder, at Centrets aktiviteter 
er for ALLE, der er fyldt 60 år eller som 
er førtidspensionist. Som aktivitets-
medarbejdere støder vi ofte på mange 
fordomme om centrene. ”Er det ikke kun 
for de gamle?” ”Er det ikke kun for dem, 
som bor på centrene?” osv. Vi må sige, at 
sådan er det bestemt ikke! Vi har indtryk 
af, at disse forestillinger kan afholde no-
gen fra at komme på stederne, hvilket er 
en skam, da der her er rig mulighed for 
at blive beriget af at deltage i fællesskab, 
aktiviteter og arrangementer. At være et 
åbent center betyder, at alle i aldersgrup-
pen kan komme – også folk, der bor i den 
anden ende af byen – og både dem på 62 
og 95 – når blot man er selvhjulpen. 

Vi ved samtidig, at det kan være svært 
at træde ind et nyt sted, hvor man måske 
ikke kender nogen – eller ved hvad man 
skal. Vi vil derfor meget gerne aftale et 
tidspunkt med dig, hvor du kan komme 
og høre nærmere og se stedet, og hvor vi 
eventuelt kan aftale, hvornår du kommer 
første gang, og hvem der vil tage imod 
dig her. Du er meget velkommen til at 
kontakte aktivitetsmedarbejderen på 24 
95 90 33, så finder vi en tid.

Det kan også være, at du synes at Hat-
ting Centret mangler lige netop den akti-
vitet, du synes allerbedst om. Vi er altid 
åbne for input og idéer, så tag endelig fat 
i aktivitetsmedarbejderen og fortæl om 
den - og om hvordan, vi eventuelt kan 
samarbejde om at få omsat idé til praksis. 
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Hver mandag 
Kl. 09.00 - 12.00
Træværksted
Kl. 09.15 - 10.15
Linedance (øvede) i cafeen  
Indtil videre foregår linedance (øvede)
på Kometvej 4 i Horsens (Dsv́ s lokaler.) 
om tirsdagen kl. 8.45-9.45 
Kl. 10.30 - 12.00 (4. mandag hver måned)
Litteraturgruppe (opstart 31. august)
Kl. 10.30 - 11.30
Begynder-linedance 
Indtil videre foregår begynder-linedance 
på Kometvej 4 i Horsens (Dsv́ s lokaler.) 
om onsdagen kl. 11.15-12.15

Kl. 12.45 - 13.45
En tur på løbebåndet i centrets motionsrum 
Vi ved endnu ikke hvornår dette hold starter 
igen, men der arbejdes på en plan 

Kl. 13.00 - 15.00
Billard
Kl. 13.00
Keramik Opstart 7. september

Kl. 13.00
Malehold Opstart 31. august

Kl. 18.30
Syning og hygge Opstart 7. september

Hver tirsdag 
Kl. 09.00 - 12.00
Træværksted 
Kl. 10.00 - 11.30
Fællessang m. Marie Bie ved klaveret
Kl. 13.30 - 14.30
”Frisk motion” - Gymnastik til musik

Hver onsdag  
Kl. 09.00 - 11.00
Datacafe - åben og gratis vejledning 
for alle med spørgsmål om IT Opstart 2. sep.
Kl. 09.00 - 12.00
Træværksted
Kl. 09.30 - 10.30
Yoga/pilates. (kun i lige uger).
Opstart 16. september 
Kl. 09.30 - 11.30 (2. onsdag i hver måned)
Strik til nødhjælp
Kl. 10.00 - 14.00
Kreativt værksted - Håndarbejde. 
Kl. 12.00 - 14.00
Billedbehandling. Opstart 2. september 

Kl. 13.00 - 15.00
Kortspillet Skip-bo i cafeen 
Der arbejdes på en plan for opstart
Kl. 13.30 - 15.00
Billard/Dart 

Hver torsdag
Kl. 09.00 - 12.00
Træværksted 
Kl. 09.30 - 11.30  (4. torsdag hver måned)
Strik til nødhjælp
Kl 10.00 - 11.00
En tur på løbebåndet i centrets motionsrum 
Vi ved endnu ikke hvornår dette hold starter 
igen, men der arbejdes på en plan. 
Kl. 10.15 - 11.30
Litteraturgruppe
Kl. 13.00 - 15.00
Slægtsforskning på nettet 
Opstart 3. september

Kl. 13.30 - 15.30
Kortspillet Whist  
Der arbejdes på en plan for opstart.

Hver fredag
Kl. 09.30 - 10.30
»Hold dig frisk« 
Opstart 4. september

Hatting Centrets faste aktiviteter

Af:  Lise Ramløse

Hen over sommeren har der været 
sommerhygge hver tirsdag på Hatting 
Centret. Grethe og Jørgen Lauersen 
lagde ud med at fortælle om deres ner-
vepirrende oplevelse med en flyvetur 
til Lanzarote. Birte Møller Nielsen spil-
lede harmonika og der var spil ”Fortæl, 
fortæl” ved Ellen Myrfeld og ”Gæt en 

sang” ved Elly Jensen. Vi har nydt at 
kunne ses og være sammen igen, selv 
om vi holder god afstand. Stor tak til de 
frivillige for disse sommerarrangemen-
ter. 

Hatting Centret og Centerrådet vil 
ligeledes gerne takke alle de musikere, 
som har spillet udendørs koncerter 
for os. Onsdag 

13.maj kiggede Leo Spillemand forbi, 
fredag den 29.maj kom Mandagsmusi-
kanterne og sang på Hatting Centrets 
parkeringsplads, onsdag den 17.juni var 
der en gruppe fra Spillemandslauget 
Fandango der leverede skønne melodier 
og 1.juli kom Citrondrengen og gav en 
meget fin koncert. Tusind tak til jer alle, 
det har været en kæmpe fornøjelse.

Sommerhygge på Hatting Centeret
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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
Flemming Madsen
Tlf. 60 39 09 31
formand@hatting-torsted.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
Kristian K. Kjersgaard
Tlf. 60 12 22 64
kristiankkjersgaard@gmail.com

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

Hatting IF

Nyt om halprojekt og kontingent
Af: René Petersen, Formand i Hatting IF, på 
vegne af hovedbestyrelsen

Kære HIF’er !
Vi håber, du har nydt sommeren, men at du 
samtidig glæder dig til at starte i Hatting IF 
igen. Her er lidt information om en lille stig-
ning i kontingentet / deltagerbetalingen for 
den kommende sæson og baggrunden for 
dette.

I Hatting IF er vi heldigvis i den situation, 
at vi har rigtig mange medlemmer og flere af 
vores afdelinger oplever tilgang i antal med-
lemmer og hold.
Det giver os til gengæld nogle udfordringer 
med de fysiske rammer, og da der også er 
andre foreninger i Horsens Kommune, som 
gerne vil bruge Hatting Hallen, har vi des-
værre måttet skuffe nogle afdelinger i forhold 
til deres ønsker om haltider i den kommen 
sæson. I bestyrelsen og i de enkelte afdelinger 
arbejder vi naturligvis hårdt på at løse denne 
kabale bedst muligt.

Vi har i hovedbestyrelsen i de sidste par år 
derfor arbejdet på at få lavet en udvidelse af 
Hatting Hallen - eller allerbedst: en hal nr. 2.
Desuden har vi et stort ønske om at få flyttet 
cafeteriet, så der laves et cafe-område i til-
knytning til hallen - til gavn for både børn og 
voksne.

Det kræver naturligvis en bevilling fra 
Horsens Kommune, men vi har nu en god 
fornemmelse af, at der er ved at være »hul 
igennem«. Vi har også haft kontakt til forenin-
gerne i andre byer for at høre deres erfaringer 
med udvidelser af hallerne mv. og i den for-
bindelse spiller økonomi naturligvis en stor 
rolle.

Det vil derfor skubbe processen i den rig-
tige retning, hvis Hatting IF kan komme med 
et økonomisk bidrag til fx. indretning / inven-
tar. Derfor har en række frivillige fra Hatting 
IF de sidste par år arbejdet som frivillige på 
Horsens Kræmmermarked, og de penge der  

 
 
 
er tjent til Hatting IF er blevet øremærket til 
opsparing til halprojektet.

Vi skulle også have tjent penge på Hor-
sens Kræmmermarked i år, men det er som 
bekendt blevet aflyst pga. COVID-19. Vi har 
dog søgt om kompensation hos DIF, og har 
heldigvis fået tilsagn om at få udbetalt en del 
af den mistede indtægt.

Og så til kontingentet for den kommende 
sæson: Hovedbestyrelsen har vedtaget, at alle 
medlemmer i Hatting IF skal yde et økono-
misk bidrag på 50 kr. Pengene opkræves som 
en stigning via kontingentet, og beløbet øre-
mærkes til halprojektet, så det indgår i puljen 
med pengene vi har tjent - og forhåbentlig 
tjener de kommende år - fra Horsens Kræm-
mermarked.

Forslaget om stigningen i kontingent har 
været til afstemning i bestyrelserne i de en-
kelte afdelinger, og et flertal af afdelingerne 
har stemt for og givet deres opbakning til 
forslaget. Vi håber naturligvis, at beslutningen 
bliver godt modtaget hos alle jer medlemmer, 
og har I spørgsmål eller kommentarer er I me-
get velkomne til at kontakte en fra bestyrelsen 
eller sende en mail til hifhatting@gmail.com

I løbet af efteråret vil vi komme med meget 
mere information om halprojektet, og vi hå-
ber  på, at vi kan få en masse gode input, for-
slag, erfaringer og ideer fra Hatting-borgerne.

Men meget mere om det senere - jeg vil 
slutte med at ønske jer alle en god sæsonstart.
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Badminton

Badmintonafdelingen i Hatting IF inviterer medlemmerne  
på en stor badmintonoplevelse – det er nemlig lykkedes  
bestyrelsen at skaffe 50 billetter til  

SEMIFINALERNE TIL  
DENMARK OPEN 2020
der spilles i Odense Sports Park lørdag den 17. oktober.   
Der spilles 10 semifinaler i løbet af dagen.

VIGTIG INFORMATION:
Hvem kan komme med:  Ungdomsspillere og motionister i Hatting IF. Ungdomsspillere under 13 år må tage en forældre med.
Hvor mange:  Max 50 personer. Der skal minimum være 30 tilmeldte for at turen gennemføres. 
Afgang:   8.00 fra Hatting Hallen (foreløbigt)
Hjemkomst:   ca. 20.00 (afhænger af hvornår sidste kamp er færdigspillet)
Tilmelding:     Senest 28. august på mail til Brian Jørgensen på fam.juel@email.dk - Tilmelding efter først til mølle…

Og det allerbedste….
Pris:      0 kr.  – badmintonafdelingen betaler bus og billetter.  
   Du skal dog selv betale for mad, drikke mv i løbet af dagen)

Sæsonopstart i badmintonafdelingen
UDLEJNING AF BANER TIL MOTIONSBADMINTON
Udlejningen af baner for sæsonen 2020 / 2021 finder sted i 
klubhuset søndag den 23. august kl. 9.00. Tildelingen af baner 
sker ved personligt fremmøde og efter først-til-mølle.
Der kan betales kontant eller med mobilepay.
Medbring gerne liste med informationer om, hvem der spiller 
på banen (navn, mailadresse, tlf.nr.)

Vi ser frem til at se både nuværende og nye medlemmer. Pri-
serne og banetiderne kan ses på hjemmesiden på www.hattin-
gif.dk/Ledige-banetider

Har du spørgsmål omkring baneudlejningen mv., er du meget 
velkommen til at kontakte Peder Andreasen på 30 37 35 43 
eller Brian Juel Jørgensen på  20 68 01 42

UNGDOMSSPILLERE.
Vi har glædet os til at tage hul på en ny badmintonsæson, efter 
at forårssæsonen desværre fik en pludselig afslutning. 
Ungdomsspillerne træner hver mandag (opstart 17. august). I 
år træner begynderholdet fra 16.15 – 17.15, og de øvede træner 
fra 17.15 – 18.30.

Trænerne bliver igen i år André Maj Rasmussen og Gitte Maj, 
og de glæder sig til at byde både nye og tidligere spillere vel-
kommen i hallen. Sæsonen varer fra august 2020 – april 2021, 
og prisen for en sæson er 450 kr.

Du kan tilmelde dig ungdomsbadminton på vores hjemme-
side på: www.hattingif.dk/Tilmelding

Lørdag den 17. oktober er der gratis klubtur til Danish Open 
i Odense for både ungdom og senior – se mere info øverst på 
siden.

Har du spørgsmål om ungdomsbadminton, er du meget vel-
kommen til at kontakte Peter Scheibye på tlf. 26 22 32 21.

Mvh
Bestyrelsen i badmintonafdelingen

Hold også øje med Hatting IF’s 
Facebook-side eller se vores folder 
om badminton i Hatting her:



• 24 •HattingBladet August 2020 • nr. 3

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

Efter sommerferien startede vi med 
gåture hver mandag fra 3. august, se pro-
grammet i blad nr. 1.

Mandag den 7. september 2020 starter 
vi dansesæson nr. 45 i Hatting Forsam-
lingshus.

Vi vil første aften starte med afslutnings-
festen, som vi ikke fik afholdt i sidste sæ-
son, fra kl. 18 til 22. Efterfølgende mandage 
danser vi fra 19.30 til 22.00. Vi danser ikke i 
skoleferien uge 42 og uge 7.

Tag kaffekurven med til kaffepausen, 
som vi holder fra kl. 20.30 til 21.00, hvor vi 
også synger 2 sange.

Mandag den 7. december 2020 har vi 
juleafslutning kl. 19.30 til 22.00.

Vi starter igen mandag den 4. januar 
2021 kl. 19.30 til 22.00

Sæsonafslutningsfesten er mandag den 
29. marts 2021 kl. 18.00 til 22.00.

Danseleder er Mie Nielsen, Spillemænd 
er Bodil Knudsen, Palle Mikkelsen, Ste-
phan Hansen og Henning Pleshardt.

Folkedansen er for alle, - par, enlige, 
nybegyndere og øvede. 

Nye dansere må gerne prøve de 3 første 
gange gratis, - så mød op og prøv. 

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 

Efterårsloppemarked ved 
Hatting Ỳ Mens Club
Af: Bent Schack-Nielsen

 Hatting Y’s Men’s Club afholder igen loppemarked i en af 
de store hvide haller (over for Scandic Bygholm Park). Det er 
23. gang, vi afholder loppemarked her. Det sker fredag d. 4. 
september kl. 14-17 og lørdag den 5.  september kl. 10-13.

 Overskuddet fra loppemarkedet går som altid ubeskåret til 
velgørende formål. 

Ekstra ordinært loppemarked
Da vi ikke kunne holde loppemarked i maj p.g.a. corona-

krisenafholder vi et ekstra ordinært loppemarked torsdag d. 
10 september og fredag d. 11. september begge dage kl. 14-17. 
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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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Tømrer- og murerarbejde udføres

Kirkebakken 47, Hatting
Tlf. 20 87 00 04

Moderne 
kursusfaciliteter
i naturskønne
omgivelser

Bygholm
Landbrugsskole & Kursuscenter

Tlf. 75621799     bygholm.dk
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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 


