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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.
NB: Hvis du sender billeder med 

personer, forventer vi, at du 
har tilladelsen fra disse til at 
billedet må bringes i bladet.

NÆSTE NUMMER

HattingBladet udkommer næste 
gang i slutningen af maj 2021. 
Deadline for næste nummer 

er søndag 25. april 2021. 
 

Kommende deadlines:
25.04.2021
25.07.2021
31.10.2021

Redaktionen opfordrer på det 
kraftigste til, at disse deadlines 
bliver overholdt, så bladet når 

rettidigt ud ift. arrangementer m.v. 

Af: Erhardt Nielsen

Bevægelse omfattes normalt som det 
modsatte af stilstand. Lige nu er det må-
ske stilstanden i samfundet med omfat-
tende hjemmearbejde, skolelukninger 
og for nogens vedkommende selviso-
lation, der har medført bevægelsen. 
Tidligt og sent kan man møde Hatting-
borgere på veje og stier for at nyde den 
friske luft og følelsen af frihed i en tid, 
hvor vi er omklamret af begrænsninger. 
Og den nyåbnede cykel/gangsti langs 
Østerhåbsvej har bundet Hatting og 
Torsted sammen på en ny måde, hvis 
man ønsker en god lang gåtur. 

Selv har jeg ’opdaget’ en skøn tur 
gennem den nye beplantning mellem 
Hatting og Åbjergskoven og rundt om 
Bygholm Sø. Og går man den rigtige 

vej, kan man næsten undgå at gå på be-
færdet vej bortset fra, at man er nødt til 
at krydse den nye ekspresvej til motor-
vejen. En skam at man ikke ved anlæg-
get af vejen indbyggede en underføring. 

Mens disse linjer skrives falder sneen 
stille ned – det føles næsten nostalgisk, 
som noget der hørte fortiden til og næ-
sten modstridende i disse tider, hvor 
det unormale er blevet normalen. 

Men glæd jer. Sidste år erfarede vi, 
at på trods af Corona, kom foråret med 
sin skønhed uanfægtet af restriktioner 
og bragte nyt liv tilbage i vore sind. Jeg 
vil afslutte denne leder med at citere W. 
Churchill: »If you feel you are walking 
through Hell, then keep walking«. Og 
vi vil se solen og det gode liv komme 
tilbage.

Foråret er heldigvis på vej

Af: Anni Østergaard Clausen

Så takker jeg af som redaktør for 
HattingBladet efter 5 gode år. Det har 
været en fornøjelse og jeg glæder mig 
over at kunne give stafetten videre til 

Katrine Klejnstrup Sørensen, som vil 
føre bladet trygt videre sammen med 
resten af den gode redaktionsgruppe. 
Mange tak for samarbejdet til alle, ikke 
mindst repræsentanterne for de mange 
gode foreninger, som vi har i Hatting.

Tak for denne gang
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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

En anderledes vintertid for alle
Af: Bente Hansen

Aflysninger af julefrokoster, ingen 
juleklip med kammeraterne, og køen 
i yndlingsbutikken var knap så trang i 
julen.

Vi har alle mærket restriktionernes 
indvirken på alt, hvad vi plejer at kunne 
gøre, og det har vi naturligvis også i 
Borgerforeningen. Vi har traditionelt 
flere arrangementer i vinterhalvåret, og 
vi har altid nydt godt af flot opbakning 
fra lokalsamfundet. Det håber vi natur-
ligvis fortsætter, når vi er på den anden 
side af corona. Vi har mange ideer i 
kataloget, men det er stadig meget 
usikkert hvornår vi får mulighed for 
at åbne dørene for gæster igen.

Derfor har vi valgt ikke at sætte 
datoer på noget, så vi risikerer igen 
at skulle aflyse. Men vi står klar 
med en fredagsbar, så snart det 
giver mening! Så håber vi og tror 
på, at der også her vil være fin til-
slutning - vi kan umuligt være de 
eneste, som savner at sludre med 
venner, naboer og andet godtfolk i 
hyggelige rammer!

Ikke alt blev aflyst
I samarbejde med Y’s Mens Club og 

Superbrugsen havde vi igen i år juletræ-
et tændt på den vante plads. Det foregik 
noget mindre festligt end det plejer, og 
det var ikke skønsang, der prægede 
arrangementet. Det var en snak om ret-
ningen på de nye lyskæder - for hvad er 
nu pænest? Fra top til fod, eller skal den 
rundt om træet? I alle tilfælde var det et 
flot træ, som vi fik doneret af Jørn Grøn-
bæk. Jesper Landrok og Claus Pedersen 
var flinke til at levere det. En stor tak for 
hjælpen til alle mand!

En kærkommen økonomisk hjælp på årets sidste dag

Som tidligere fortalt måtte vi aflyse 
vores nytårstaffel i år, og her plejer Su-
perbrugsen i Hatting at sponsorere ma-
den. Det sætter vi stor pris på. 

Palle har valgt alligevel at sponsorere 
os med 6.000 kr. i stedet for forplejnin-
gen. Tømrerstuen A/S har også meget 
flot sponsoreret 10.000 kr. igen i år til 
borgerforeningen.

Tusind tak til både SuperBrugsen og 
Tømrerstuen for de flotte sponsorater! 

Husk, at du også har mulighed for 
at støtte Borgerforeningen med et med-
lemskab, som koster 150,- kr. årligt. Vi 
har særligt i år brug for al den støtte, vi 
kan få. Ønsker du at hjælpe os, kan du 
indbetale via mobilepay 14202 eller på 
konto; reg.nr 1551 kontonr. 5265715747.

Vi er meget taknemmelige for denne 
hjælp. Her vil vi, når vi nu ikke kunne 
til nytårstaffel, ønske alle et godt nytår. 
Vi går på alle mulige måder lysere tider 
i møde! 
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Opfriskning af den lille sal
Af: Bente Hansen

Det er med at udnytte muligheden for at kunne bruge 
weekender til praktiske ting i forsamlingshuset, når nu 
udlejning stort set er ikke-eksisterende. Vi brugte et par 
weekender på at male den lille sal og forny belysningen 
i rummet. Det har givet et klart løft til rummet, som var 
tiltrængt. Mange gode og glade timer i huset havde sat et 
præg! 

Flere løft banker på, men vi må også erkende, at vi her 
heller ikke har flere datoer i kalenderen, før vi ved lidt 
mere ift. forsamlingsforbud. Forsamlingshuset tjener hel-
ler ingen penge i øjeblikket.

Indkaldelse til generalforsamling i 
Hatting Borgerforening
Borgerforeningen afholder generalforsamling 
onsdag d. 24. marts 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 Mad-
sen
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse. På valg er:
• Heidi Christiansen (ønsker genvalg), 
• Tina Van Deurs Pedersen (ønsker genvalg), 
• Christina Nielsen (ønsker genvalg) 
• Bente Hansen (ønsker genvalg).
7. Valg af 2 suppleanter
8. Valg af revisorer
9. Valg af revisorsuppleanter
10. Eventuelt.

Såfremt forsamlingsforbudet stadig er gældende på denne dato 
bliver generalforsamlingen udsat. Ny dato vil snarest herefter blive 
offentliggjort!

Hatting Borgerforening
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Nyt fra kirken

Hilsen fra den nye præstevikar
Af: Helle Margrethe Krogh

Kære Alle i Hatting. Mit navn er Hel-
le Margrethe Krogh og siden november 
har jeg været jeres vikarpræst. Jeg fort-
sætter indtil maj, hvor der kommer en 
ny præst, der flytter ind i præstegården.

Som det er for alle andre i samfundet, 
så er kirken også ramt af restriktioner 
og regeringens påbud. Det betyder, at 
vi holder kirke på en anden måde end 
tidligere. Om søndagen er gudstjenesten 
forkortet, og det er kun én gang om må-
neden, der er altergang. Man kan følge 
med i gudstjenesteplanen på Hatting 
Sogns hjemmeside og på Sogn.dk.

Vi lever i en forvirrende tid – vi skal 
passe på ikke at snuble. Vi bliver kon-

fronteret med mismod og ensomhed, 
måske endda sygdom og død. Og midt i 
det hele, ved vi alle, at vi må holde mo-
det oppe og se frem til den dag, hvor vi 
kan smide mundbindene og holde om 
hinanden igen. Og indtil da må vi huske 
på, at inde bag mundbindet er der en 
rosenrød mund, med tænder og hele 
moletjavsen, der kan smile og trutte og 
sige venlige og lyse ord, og være med til 
at sprede lys i en mørk verden.

Og det der med at holde om hinan-
den… ja, det bliver vi nødt til at forestille 
os. Vi må tænde for fantasien og finde 
den indre krammer frem. For det skal 
hverken være fysisk kontakt eller for-
mørkede munde, der skal gøre det af 
med os. Det får det ikke lov til…

Jeg vil slutte med et vers fra Poul 
Henningsens berømte vise »Man binder 
os på mund og hånd«:

Møde hvad der venter os
Og ingen ved, hvordan det går
Bære skæbnen uden trods
Hvad der så forestår
Glad ved hver en venlighed
Men uden tro, at det bli’r ved
Søge fred, idet vi ved
At vi har ingen krav på fred

Man kan gå på YouTube og lytte til 
resten, enten med Katinka, Liva Weel, 
Outlandish eller Ulla Henningsen.

Private og Industriområder

Fræsning Græssåning

Hatting-Torsted Pastorat
Af: Erhardt Nielsen, formand for Menighedsrådet i Hatting

Vi skal have en ny præst til Hatting, og der er stor mangel 
på præster i tiden, så det er vigtigt at kunne tilbyde en stilling 
med attraktive arbejdsbetingelser. 

I samråd med provst Annette Bennedsgaard har menig-
hedsrådet ved Hatting Kirke derfor besluttet sammen med 
menighedsrådet i Torsted Sogn at indgå et fælles pastorat un-
der ovenstående navn, der rækker tilbage til tiden før 1970, da 
det hed Hatting-Torsted Kommune. 

Dette betyder, at den nye præst efter planen skal bo i præ-
stegården i Hatting og tilsammen med de nuværende Torsted 
præster deles om arbejdet i det nye pastorat. Den nye præst 
vil også deltage som medlem af menighedsrådet ved Hatting 
Kirke og være ’primær’ præst i Hatting med kontor både i 
præstegården og et kontor ved Torsteds sognelokaler. 

Grundet en række formalia via Stiftets involvering og god-
kendelse er det hele en langsommelig affære, og vi kan derfor 
først forvente en ny præst i Hatting præstegård omkring som-
merferien 2021.
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Nyt fra kirken

Hatting Kirkes personale

Sognepræst
Helle Margrete Krogh (HMK) blev pr. 1. 
november 2020 konstitueret som præst i 
Hatting.
Helle Margrete Krogh træffes på embedets 
tlf.: 75 65 31 05

    Præsterne i Torsted
Sognepræst Sara Klaris Huulgaar (SKH) 
Tlf. 21 54 72 71 – Email: sakh@km.dk

Sognepræst Kim Clemmensen (KC) 
Tlf.: 2122 0464- E-mail: kc@km.dk

Sognepræst Anne Kobberø (AKO) 
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 

Marts
Søndag 7. kl. 9.30
3. s. i fasten, v. SKH 
Østerhåb: kl. 11.00 v. SKH
Søndag 14. kl. 9.30
Midfaste, v. HMK 
Østerhåb: kl. 11.00 v. HMK
Søndag 21. kl. 9.30
Mariæ Bebudelse, v. KC
Østerhåb: kl. 11.00 v. KC
Søndag 28. kl. 9.30
Palmesøndag

April
Torsdag 1. kl. 19.00 
Skærtorsdag, v. SKH
Østerhåb: kl. 11.00 v. SKH
Fredag 2. kl. 9.30
Langfredag v. SKH. 
Liturgisk gudstjeneste 
med læsninger 
v. læselaug. 
Østerhåb: kl. 11.00 v. SKH

Søndag 4. kl. 9.30
Påskedag, v. KC.
Østerhåb: kl. 11.00 v. KC
Mandag 5. kl. 19.00
Anden Påskedag, v. KC
Søndag 11. kl. 9.30 
1. s.e. Påske, v. HMK
Østerhåb: kl. 11.00 v. HMK
Søndag 18. kl. 9.30 
2. s.e. Påske, v. SKH 
Østerhåb: kl. 11.00 v. SKH
Søndag 25. kl. 9.30 
3. s.e. Påske, v. KC
Fredag 30. kl. 19.00 
Bededag, v. SKH
Østerhåb: kl. 11.00 v. SKH

Maj
Søndag 2. 
4. s.e. Påske. 
Gudstjeneste aflyst. 
Østerhåb: kl. 11.00 v. KC 

Søndag 9. kl. 9.30
5. s.e. Påske, v. ABB 
Østerhåb: kl. 11.00 v. ABB
Torsdag 13. kl. 9.30
Kristi Himmelfart, v. KC
Østerhåb: kl. 11.00 v. KC  
Søndag 16. kl. 9.30
6. s.e. Påske, v. KC 
Østerhåb: kl. 11.00 v. KC
Søndag 23. kl. 9.30
Pinsedag, v. AKO 
Østerhåb: kl. 11.00 v. AKO
Mandag 24. 
Anden Pinsedag. 
Gudstjeneste ved 
Langelinje
Søndag 30. kl. 19.00
Trinitatis, v. SKH

Menighedsrådet

Menighedsrådet ved Hatting kirke har konstitueret sig som følger:

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.

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

Næstformand og formand for  
aktivitetsudvalg
Kristian Duch
tlf. 40 34 28 44
kristian@duch.as

Kirkeværge
Kaj Hüttel
tlf. 28 84 00 44
huttel@mail1.stofanet.dk

Sekretær
Grethe Hummelshøj
tlf. 29 93 33 45
grethehum@gmail.com

Kontaktperson
Karl Johan Hoe
tlf. 21 83 13 39
hoehatting@hotmail.com

Kasserer
Arne Jacobsen
tlf. 61 67 11 02
arnejacobsen02@gmail.com
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Af: Aase Thyssen

Hattings ældste historie er de senere 
år blevet belyst gennem flere arkæolo-
giske udgravninger, hvor Horsens Mu-
seum bl.a. har undersøgt en plads ved 
Stationsvej, Philips Alle, Østerhåb, ved 
Præstegården m.fl. Disse udgravninger 
omfatter både værkstedsaktiviteter fra 
vikingetiden, middelalderlig landbebyg-
gelse samt hustomter, gruber og ildste-
der fra bronzealderen. Uden at vide det 
går vi rundt på disse fortidsminder, som 
bestemmer at byen er meget gammel. 

Ifølge middelalderarkæolog Dorthe 
Holm Petersen har der på dette tids-
punkt sandsynligvis været en konge 
eller høvding af en slags, der har haft 
magten i området. 

Om udgravningen ved Østerhaab 
skrev Poul Aage Bie: ”Jeg har altid 
vidst, at vi har en eller flere gravhøje 
på marken. Men da museet kom med 
kort og fortegnelse over ti eller flere på 
vores mark, var jeg meget overrasket. 
Blandt andet viste undersøgelserne spor 
af bebyggelse fra jernalderen. Det er 
tankevækkende, at den jord vi betræder 
og dyrker, har været hjemsted for men-
nesker i årtusinder og været grundlag 
for deres liv og dagligdag. Jeg fyldes af 
ærbødighed og respekt for deres vilje til 
at leve og overleve på naturens betin-
gelser. De har efterladt nogle gravhøje, 
som nu for de flestes vedkommende er 
jævnet og overpløjet. Når jeg til sommer 
går over marken og gennem mosen, vil 
jeg tænke på, at her har vores forfædre 
gået engang. I mosen vil jeg tænke på, at 
her fandt de et bronzesmykke, og hvis 
jeg finder en flig af pil eller økse, vil jeg 
ydmygt samle den op”.

Helt op til vikingetiden og middel-

alderen var landsbyernes kendetegn, at 
de lå på samme sted imellem 75 og 300 
år, hvorefter landsbyen blev nedlagt 
og flyttet til et nærliggende sted, ofte 
til et tidligere dyrket område, mens det 
gamle landsbyområde blev inddraget til 
dyrkning. En sådan udvikling, hvor en 
og samme landsby er blevet flyttet nogle 
hundrede meter pr. gang, kunne tyde på 
at Hatting har været en sådan landsby. 
Da befolkningen var lille, kunne de blot 
forlade et område og flytte til en ny 
rydning, mens jordens frugtbarhed blev 
genopbygget på det gamle sted. Det 
betød, at naturlig skov fik tid til at blive 
genetableret.

Der har på den tid ikke været en 
egentlig bykerne, som vi kender i dag, 
det viser udgravningerne ved Hatting 
Præstegård. Hatting er først forankret 
som bykerne, hvor den er i dag, da der 
blev bygget en kirke i 1100-tallet. Kirken 
lå højst sandsynligt der, hvor kirken 
ligger i dag. 

Bynavnet Hatting
Stednavneforsker H. V. Clausen me-

ner, at stednavne der har endelsen ”ing” 
må høre til jernalderen. Det falder fint i 
tråd med arkæolog Dorte Holms opteg-
nelser om, at der muligvis har boet en 
høvding i byen.  Det er en fascinerende 
tanke, at vores stednavn findes mange 
år tilbage i tiden. 

Landsbynavne er nogle af vores æld-
ste fortidsminder, og af den grund er 
de vanskelige at tyde, da meningen af 
de oprindelige ord i stednavnet ofte er 
gået tabt. Landebynavnene er opstået 
til forskellig tid og på forskellig vis. 
Landsbynavne er toleddede. Fornavnet 
gerne et mands- eller naturnavn. Det 
er således, at alle stednavne der starter 

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. 

Historien om Hatting: Sådan 
opstod byen og dens navn
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på ’Hat’ er bakkenavne. Her i Hatting 
ligger 2 rundeagtige bakker, som med 
god vilje kan sammenlignes med hatte 
Eshøj og Gedhøjen. Stednavnet skal 
deles således: Hatt med to tt fordi der er 
to rundbakker med efterfølgende ing. 
Altså Hatt-ing.   

Betydningen er usikker, mange sted-
navne har deres oprindelse i en skriftløs 
tid. Videnskaben mener, at kunne se, at 
Hatt ing endelsen har noget med et stort 
befolket område at gøre. Hatting har 
været i en vigtig position, idet der blev 
døbt et Hattingherred, som samtidigt 
var meget stort. 

I kong Valdemars jordebog, som er 
ført i tiden fra år 1190 til år 1300, nævnes 
Hatting for første gang. I jordebogen 
hed det Hatt yng og byen hørte i mid-
delalderen under Loversyssel. Senere 
kom den under Bygholm Len, og fra 
1660, ved Christian den fjerdes matriku-
lering, under Stjernholm Amt, indtil den 
1799 kom under Vejle Amt. 

Ved højmiddelalderens begyndelse 
omkring år 1060, regner videnskaben 
med at bønderne i Hatting var selvejere. 
Den opdyrkede jord opfattedes som 
tilhørende de bønder, der selv havde 
startet dyrkningen. Landskabsloven fra 
slutningen af 1100-tallet og frem til ca. 
1250 syntes at afspejle et sådant sam-

fund. Men også et samfund, som havde 
fået faste regler for, hvorledes jord gik i 
arv.

Imidlertid var højmiddelalderen 
også præget af en betydelig befolk-
ningsvækst. Befolkningsvæksten havde 
sammen med arvereglerne formentlig 
den betydning, at mange bondebrug 
efterhånden blev delt mellem arvinger 
så mange gange, at nogle af de land-
brug, der kom ud af dette, dårligt kunne 
forsørge en familie. I så fald havde de 
mulighed for at sælge deres jord og i 
stedet forsørge sig og sin familie ved at 
leje jord og dermed blive fæstebonde. 
Jorden i sådanne områder blev dyrket af 
bryder, som betalte afgifter til jordejeren. 
På denne måde kom selvejerbønderne 
altså med tiden til at udgøre en noget 
mindre andel af bønderne.

Selvejerbøndernes antal blev yderli-
gere reduceret dels på grund af ændrin-
ger af skattesystemet, der blev indført i 
år 1200, dels på grund af stavnsbåndets 
indførelse, flere afgifter, ny arvelov og 
meget mere. Derfor overgik alle Hat-
tings selvejergårde i løbet af 1400 tallet 
til kronens fæstegårde under Bygholm. 
Hermed kom Herregården på Bygholm 
gods til at eje hele landsbyen Hatting 
samt Eriknauer og Torsted med flere. 
Gårdmændene i Hatting kom til at hed-

de gårdbesiddere og levede af hoveri, 
som er betegnelsen for fæstebønder og 
husmænds pligtarbejde for deres gods-
ejer. Den eneste fæstegård i Hatting som 
blev hoverifri, var Rugballegaard.  

Gårdene i Hatting var tæt bebygget, 
uden at være bygget sammen. Kirken 
var et samlende midtpunkt, for religio-
nen var psykiatrisk det der holdt det lille 
samfund oppe.  Kirken skulle være højt 
placeret, således at den var nærmere 
Gud, end byens befolkning. Der var 
også andre hensyn at tage: Forsvars-
mæssigt var det praktisk at ligge tæt, 
befolkningen skulle tage hensyn til fak-
torer som vand og de klerikale forhold. 
Bønderne havde fælles drift af gårdene, 
og markerne der lå som lagkage uden 
om bykernen. Selvom der siges, at Hat-
ting intet tingsted havde, så må de have 
haft et gadestævne(se tegning), hvor de 
kunne drøfte, hvorledes de hjalp hinan-
den. 

Først i 1800-tallet begyndte militæ-
ret kortlægning af Danmark. De høje 
målebordsblade er meget detaljerede 
og rummer et væld af oplysninger om 
natur og landskab, landbrugsforhold, 
bygninger, veje og jernbaner, foruden 
et stort navnestof med navne på gårde, 
skove, vådområder og så videre. 

                     fortsættes på næste side

Et medlem i lokalarkivet har 
lavet en kultegning om, hvordan 
et gadestævne kunne se ud. 
Med god vilje er det Eshøj Mølle 
i baggrunden. (Nogle steder 
staves Eshøj også Æshøj).
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På det nedenstående kortudsnit, som 
er fra 1819, er Hatting på landkortet for 
første gang. På kortet kan ses, at det er 
før jernbanen, Oensvej og Stationsvej 
og mange flere veje. Der kan ses at alle 
gårde og huse ligger vest for Hatting 
bæk, med undtagelse af Præstegården 
og Rugballegaard. Alle gårde havde et 
nummer fra 1 til 36, de efterfølgende 
højere numre var huse. Ved stavnsbån-
dets ophævelse blev markerne udenom 
gårdene delt i lodder og fik numre, så 
hver gård havde sin egen mark, samt 
et overdrev der var fælleseje for Hat-

tingbønderne. Efter stavnsbåndets op-
hævelse i 1788 blev gårdene arvefæste, 
hvilket betød, at slægten på gården var 
sikret frikøb og overtagelse af gården på 
fastsatte vilkår. Samtidigt lagde landbo-
reformen op til, at hver gård fik samlet 
sin jord i en praktisk enhed, og at gårde-
nes bygninger blev flyttet fra landsbyen 
og ud til det samlede jordtilliggende. 
Bønderne i Hatting var ikke meget for 
at flytte fra det trygge miljø i bykernen. 
Det var først i 1830, da herremanden 
på Bygholm beordrede, at nu skulle de 
flytte. 

Der var flere forskellige udskift-
ningsformer. I Hatting var det en blok-
udskiftning, derved blev det muligt at 
hver gård fik et omtrent rektangulært 
samlet jordstykke. Ved udflytningen af 
28 gårde fra Hatting bykerne ændrede 
byen sig, det gav plads til et vejnet. Hat-
tinggård og gårdene i Overholm er ikke 
udflyttergårde, i dag ligger de stadig-
væk, hvor de lå før udflytningen. 

I næste udgave af HattingBladet fortsæt-
ter vi historien om Hatting og her får du 
baggrundshistorien for mange af vores vel-
kendte vejnavne (red.). 

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

Kort over Hatting anno 1819.

Et lille vers fra det 
gamle Hatting.
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  Vil du undgå dette?Stopper dit a� øb 
af hår og slam?
Så monter en selvrensende 
No. 1 Linje Vandlås, som er 
tilpasset disse modeller fra 
Unidrain®:

WWW.EVOLUTIONPARTS.DKWWW.WWW.WWW.WWW.EVOLUTIONEVOLUTIONEVOLUTIONEVOLUTIONPARTS.DK.DK.DK.DK
Evolutionparts · Oensvej 7, Hatting · 8700 Horsens · Tlf. 27 83 07 83

Vandlåsen er VA-godkendt.

No. 1 Linje Vandlås

Dronebilleder: Hatting set fra luften

Stort tak til Rasmus Bissenbakker fordi vi har fået lov til at medtage de flotte dronebilleder, som han har taget over Hatting en råkold vinterdag.
Her et blik over Hatting Kirke, Præstemarksvej og Kirkebakken - med en nærmest eventyrlig horisont i baggrunden.  
På bladets forside er det også dronen, der har fanget legepladsen og en smuk, glødende vintersol. 
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Af: Rasmus Bissenbakker

Imens foreningslivet fortsat er lukket 
ned og foreningsaktiviteter over hele 
landet er sat i bero, så udnytter vi i be-
styrelsen tiden, ind imellem arbejde og 
hjemmeundervisning, til at arbejde på 
forskellige scenarior for toiletprojektet i 
Hatting Parken.

I slutningen af 2020 lavede vi som be-
kendt en crowdfunding via Spar Nord 
fondens nye portal for at sikre midler til 
bl.a. driften af toilet bygningen. Af mil-
jøhensyn skal den tilsluttes kloaknettet 
hvilket giver nogle årlige omkostninger, 
men til gengæld også en lækker træk og 
slip løsning.

Med 30 dage tilbage af den tidsbe-
grænsede crowdfunding krydsede vi 
målet på de 25.000 kr. 

En fantastisk start på 2021
Stor tak til alle der har valgt at støtte. 

Enten via crowdfundingen eller via den 
bankoverførsel mulighed der var nævnt 
i den husstandsomdelte seddel. Vi ople-
ver støtte fra flere forskellige sider. Store 
og små beløb, der alle gør en forskel.

I den forbindelse må I gerne hjælpe os 
med at sige en særlig tak til disse lokale 
virksomheder, der alle har støttet med 
hele 5000 kr.
• Mike Varberg Byg Aps
• Murerfirmaet Christian Andersen
• Rema 1000 – Bygholm
• Hatting Y’s Mens
• Tømrerstuen A/S

Som tidligere nævnt har vi virkelig 
måtte arbejde for sagen denne gang, da 
mange fonde sorterer projektet fra så 
snart det omhandler toilet og vi har nu 
fået i alt 10 afslag.

Men byens fantastiske opbakning 
holder humøret oppe og vi klør på, og 
i samarbejde med en anden leverandør 
har vi fundet et super lækkert alternativ 

som bl.a. ikke kræver støbning af sok-
kel på stedet, hvilket gør, at montage-
omkostningerne kan holdes nede. Så i 
december sendte vi en dispensationsan-
søgning afsted til kommunen, da denne 
læsning giver os en mindre medfinan-
seringsgrad ift. til støtten fra mellemby-
puljen og derfor er en dispensation 
nødvendig.

Går den igennem er vi under 10.000 
kr. fra, at alle midler er i hus til både 
etablering og drift, og vi dermed kan 
tage hul på den sidste og sjove fase.

Vores ansøgning skulle have været 
behandlet i januar, men da mellemby-
puljen har fået både nye vilkår og er 
skiftet fra at administrativt at være for-
ankret i ”Teknik og miljø” forvaltningen 
til nu ”Kultur og Civilsamfund”, regner 
de nu med at vores ansøgning kan blive 
drøftet i marts.

Vi fortsætter derfor sideløbende med 
projektet, så vi uanset om den går igen-
nem eller ej, før eller siden nok skal få 
vores toilet i Hatting Parken.

Men som med restriktioner og vac-
cinationer håber vi at I også med dette, 
vil have tålmodighed lidt endnu. Vi 
skal nok orientere jer, så snart der er nye 
fremskridt.

Håber vi får mulighed for at se mere 
til hinanden i Hatting Parken i 2021!

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

Projekt Toiletbygning
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www.tfskov.dk

Ønsker du at støtte?
Sådan støtter du
Ønsker du at støtte projektet kan dette stadig 
lade sig gøre ved bank overførsel
Valgfri beløb kan overføres til foreningens indsamlingskont. 
Store eller små beløb. Alle gør en forskel:
Reg. Nr.: 9570 - Konto nr.: 12594216

Medlemsskab
Hatting Parkens Venner er en frivillig forening som ud 
over toilet-projektet står for bl.a. drift af legepladsen i 
Hatting Parken. Man kan derfor også støtte op om vores 
aktiviteter, arbejdet med Hatting Parken og drift af legeplads 
ved at blive medlem af Hatting Parkens Venner.
Vi tilbyder som hidtil to medlemsskaber:
- Individuel medlemsskab til 50 kr/år pr person
- Familie medlemsskab til 150 kr/år for hele husstanden
Man melder sig ind på www.HattingParken.dk

Stort tak til jer eksisterende medlemmer der allerede har valgt at 
gentegne jeres medlemsskab af Hatting Parkens Venner i 2021
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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

Udfordringer, at lære nyt, og ikke 
mindst fællesskab plejer at være nogle af 
grundpillerne i det at være spejder. Men 
hvad bliver der så af dét, når landet luk-
ker ned? Hvis man spørger vores ledere, 
så kan det sagtens fortsætte i en anden 
form. 

Hver tirsdag inviterer vores ulvelede-
re alle spejdere i Hatting til SkærmSpejd 
på Zoom. På de virtuelle møder bliver 
der givet lidt information og en instruk-
tion, hvorefter mikrofonerne må tændes 
og aktiviteten går i gang, så der kan 
hyggesnakkes, mens der arbejdes. Første 
gang stod den på fremstilling og model-
lering af trylledej. Spejderne skulle først 
følge en opskrift, og dernæst forme en-
ten deres ulvenavnsdyr, eller noget der 
gør det sjovt at være spejder. Derudover 
har de største spejdere også deres egne 
opgaver. - Hvis man som spejderforæl-
der vil holde sig ajour med aktiviteterne, 
er det en god idé at melde sig ind i vores 
facebook gruppe, hvis man ikke allerede 
er medlem. Det er nemlig primært der 
beskederne sendes ud, det vil derfor 
være en god idé at finde os: ”KFUM-
Spejderne i Hatting”.

Udover SkærmSpejd, kan spejderne 
stadigvæk arbejde med HjemmeSpejd-
opgaverne fra foråret, hvor der også 
kommer nye opgaver på YouTube hver 
uge.  Derudover har flere børn fået smag 
for de mere skæve og lidt fjollede mær-
ker, der særligt sætter udholdenheden 
og stædigheden på prøve. F.eks. kan det 
være, at I så ekstra mange børn i byen 

med nissehuer i decem-
ber. Man kan nemlig 
gøre sig fortjent til 
Spejdernisse-mærket, 
hvis man har nissehue 
på hele dagen, hver 
dag fra den 1. til den 
24. december. 

Derudover er flere 
spejdere i øjeblikket i 
gang med 12x5 eller 
12x10, hvor de hver 
måned i et år skal gå 5 
eller 10 km med uni-
formen på. Der er også 

en del, der har valgt at gå i gang med 
Tørklædemærket Spejd365, hvor man 
skal have sit spejdertørklæde på i 365 ud 
af 400 dage. – Så måske I også spotter 
lidt flere spejdertørklæder i gadebilledet 
end I plejer. 

På grund af Covid-19 har vi ikke kun-
net holde generalforsamling, (Årsmødet 
med nytårsparade og Kyndelmisse-
gudstjeneste) som vi plejer i slutningen 
af januar. Det er derfor, indtil videre, 
udsat til 25. april. Regnskabet revideres, 
og gruppeledelsen bliver siddende indtil 
da. 

Til slut vil vi gerne sige tusind tak til 
alle jer, der lod os hente jeres juletræer. 
Vi er meget taknemmelig for støtten. 

Spejderne ZOOM’er ind på 
fællesskabet 



Februar 2021 • nr. 1 • 15 • HattingBladet

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

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

GABO
GAMST BOLIGUDLEJNING

Der opføres 8 nye lejeboliger på 
Overholm 46. Alle med � lhørende 

carport og isoleret skur. 
Godt kvalitetsbyggeri. 

Forventet indfl ytning juni 2021. 

 Du/I er velkommen � l 
at kontakte os på:

Tlf: 40413221
Mail: tg@gabo.dk

Byggeriet er i fuld gang på 
Overholm 46

Der opføres i øjeblikket 8 lejeboliger udført som dobbelt-
huse på Overholm 46. Husene bliver udført i høj kvalitet med 
bl.a. gennemmurede vægge. Der kommer også et isoleret skur 
og en carport til hver bolig. Vejen til boligerne udføres i fliser.

 Det forventes, at boligerne er klar til indflytning fra 1/7 
2021. Husene er placeret således terrasserne tilgodeses med 
mest mulig sol.

GABO, som er bygherre og udlejer på projektet, er en udle-
jer med mange års erfaring i udlejning af rækkehuse. GABO 
har hjemme i Løsning, få kilometer fra Hatting. 

Therkel Gamst står bag GABO og ser frem til at skyde gang 
i udlejningen.
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Nyt flot spillertøj til både badminton og 
håndbold
Af: Brian Juel Jørgensen

 De friske børn i badmintonafdelingen og 
håndboldafdelingen har fået nyt flot spillertøj, 
og som ny hovedsponsor for Hatting IF har 
Lyngsø VVS naturligvis deres firmalogo på 
tøjet.

Det var derfor både glade børn, trænere og 
sponsorer. der i november mødtes i hallen for 
at vise det nye tøj frem. Torben og Martin fra 
Lyngsø VVS fik sig også sneget med på begge 
billeder. Stor tak til Lyngsø VVS for støtten! 

Generel mailadresse
hifhatting@gmail.com

Formand
René Petersen
61 61 53 27
formandhattingif@gmail.com

Kasserer
Brian Juel Jørgensen
20 68 01 42
fam.juel@email.dk

Klubben/Kiosken
Lene Andreasen
76 34 44 26
lenelea@hotmail.com

Badminton
Peder Andreasen
30 37 35 43
Braas_andreasen@hotmail.com

Fodbold
Flemming Madsen
60 39 09 31
formand@hatting-torsted.dk

Folkedans
Alice Mikkelsen
75 69 10 69
aamikkelsen@hotmail.com

Gymnastik
Hanne Frederiksen
31 33 27 14
perhanne@stofanet.dk

Håndbold
Anita Kjær Madsen
20 81 32 56
anitakmadsen@stofanet.dk

Tennis
Kristian K. Kjersgaard
60 12 22 64
kristiankkjersgaard@gmail.com

Cykling
Arne Mikkelsen
40 95 81 78
mass@stofanet.dk

Hatting IF

De friske håndboldpiger og -drenge fra U9 gav også lov til, at deres trænere René Petersen 
(som også er formand i HIF) og Didde Pedersen måtte være med på billedet.

Sammen med badmintonspillerne er det fra venstre Peter Scheibye (bestyrelsesmedlem 
i HIF - Badminton) og trænerne André Maj og Gitte Maj.
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Håndbold

Bor fremtidens Mikkel Hansen/Mie Højlund eller måske 
Nikolaj Jacobsen i Hatting….?
Af: Jens-Anthon Bach og Anita Madsen

Vi har jo lige vunder Guld i VM Her-
rehåndbold, og drømmen om en dansk 
sejr gik i opfyldelse. Formentlig vil flere 
børn og unge drømme om at være Mik-
kel Hansen eller en anden feteret lands-
holdsspiller og måske kommer én af 
fremtidens helte fra Hatting IF. 

Lige pt. ligger håndbolden stille i 
Hattinghallen som i resten af landet. 
Haller står stille og venter på, at der atter 
kommer liv, latter og boldspil. Corona 
restriktionerne fylder, og vi drømmer 
os tilbage til fællesskabet, træningen 
samt lyden af dommerens startfløjt til 
kampene.

Men selv om der pt. er lukket ned, er 
planlægning af næste sæson ved at tage 
sin begyndelse. I håndboldbestyrelsen 
har vi ryddet bordet og er ved at finde 
brikkerne frem, som vil skal bruge til 
at lægge puslespillet, hvis brikker skal 
ende op i oversigten over den kommen-
de sæson. Alle brikkerne skal studeres, 
vendes og placeres på de rigtige pladser.

Vi har brug for hjælp til at give vores 

børn og unge en god håndboldople-
velse, få deres selvtillid og motivation til 
at vokse. Vi mangler frivillige trænere, 
der vil tage ansvar og gå forrest. Så er du 
ung, voksen, forældre, tidligere hånd-
boldspiller, nuværende håndboldspiller, 
tidligere træner eller interesseret i hånd-
bold. Så er det lige præcis dig, som vi 
mangler….Din selvtillid, motivation og 
dit netværk vil også vokse. Bestyrelsen 
har besluttet, at vi i næste sæson har to 
seniorkonsulenter Henrik Trode Nyga-
ard og Jens-Anthon Bach, der begge har 
mange års erfaring som håndboldtræne-
re på alle niveauer og en livslang kærlig-
hed til håndbold, klar til at give råd og 
vejledning. Vi vil også fra bestyrelsens 
side forsøge at lave flere arrangementer 
for trænerne.

Pt. har vi hold i U6, U7, U8 og U9 
(mix af drenge og piger) i børneræk-
kerne samt et talentfuldt U19 pigehold. 
Næste sæson vil vi gerne udvide med 
yderligere hold, så kom ud af busken 
og meld dig og dine unge mennesker 
under fanerne. Vi har i en periode været 
storleverandør af 

spillere til Torsted HK, da vi ikke har 
haft mulighed for at stille med hele 
hold. Det kunne være rigtigt dejligt, hvis 
nogle af disse vendte hjem til Hatting 
igen. Bestyrelsen i Hatting IF forventer, 
at vi i den næste sæson kan tilbyde trille-
trolle bold.  

Vi håber, at du kan afse et par timer 
om ugen til træning samt de kampe, 
som de enkelte årgange spiller, til at 
nyde og hjælpe nogle af byens dejlige 
unger med at komme ind i håndboldens 
forunderlige verden. 

Har du fået lyst til at høre mere, må 
du meget gerne kontakte nedenstående 
og høre nærmere.

Jens-Anthon Bach 
Bestyrelsesmedlem/træner/konsulent 
40363177

Anita K. Madsen
Bestyrelsesformand
20813256

Moderne 
kursusfaciliteter
i naturskønne
omgivelser

Bygholm
Landbrugsskole & Kursuscenter

Tlf. 75621799     bygholm.dk

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 
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Lidt fra folkedans
Bestyrelsen 2020/2021
 
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

På grund af covid-19 fik vi desværre 
ikke startet vores dansesæson nr. 45 op, 
men vi håber på, at vi kan starte en ny sæ-
son mandag den 6. september 2021.

Efter påsken starter vi med gåture hver 
mandag, første gang mandag den 12. april 
2021, det er gratis at deltage. Så mød op, 

alle er meget velkomne. Se program.
Vi har en spændende tur til Sydhavsøer-

ne: LOLLAND – FALSTER – MØN fra 
onsdag den 30. juni til søndag den 4. juli 
2021.

Hvis du ønsker at modtage programmet 
for turen, så kontakt meget gerne Willy 
Sewerin på tlf. 29 89 36 92 eller mail wil-
lysewerin@profibermail.dk.

GÅTURE I 2021
Arrangør: Hatting IF Folkedansere. Vi mødes alle mandage kl. 19. Efter gåturen ca. kl. 20 finder vi en 
god egnet plads til at drikke vores medbragte kaffe. Mød op, turene er gratis, alle er meget velkomne
12.04  - Ølsted skov
19.04  - Remmerslundvej. På parkeringspladsen over for genbrugspladsen
26.04  - Haldrup under viadukten
03.05  - Broen over Gudenåen syd for Gammelstrup. Parkering på Vestbirkvej 2.
10.05 - Hedensted Golfbane, - Rindbækvej 6.
17.05  - Hotel Opus 
24.05 - 2. Pinsedag, ingen tur
31.05 – Nordsiden af Bygholm Sø. – Parkering på Lovbyvej, hvor der er bænke  
07.06 – Åbjergskovvej, - indkørsel fra Schüttesvej, - Parkeringsplads til højre
14.06 – Nørrestrand ved Vandrehjemmet
21.06 – Uldum Kær, - Parkering ved fugletårnet
28.06 – Naturstien fra Lund – kør mod Lumdum og drej til venstre ad Vintenvej
Sommerferie
02.08 – Snaptun Havn
09.08 – Horsens Golfklub, Silkeborgvej 44, 8700 Horsens
16.08 – Egebjerg Vandværks Sø
23.08 – Boller Slot, - parkering ved Slotshaven
30.08 - Hjertestien, Husodde Camping, Husoddevej 85, 8700 Horsens

Folkedans

Hatting VVS aPS
udfører alt inden for

Vand - Varme - Blik
naturgaS

- få et godt tilbud

Hatting VVS APS
STOREGADE 25 - HATTING

8700 HORSENS
Telefon 75 65 36 22 
Biltlf. 40 44 40 89
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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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Af:  Anne Grete Bøndergaard

På disse linjer plejer vi at fortælle om 
alle de spændende arrangementer, der 
har fundet sted den seneste tid på Hat-
ting Centret. Og planlagt – om end i en 
deltagerbegrænset udgave – det var de!

Men som I ved, steg smitten alvorligt 
i december, og det fik naturligvis også 
konsekvenser her i huset. Den 11/12 blev 
Det Åbne Aktivitetscenter lukket ned for 
al aktivitet – og vi måtte aflyse julehyg-
gearrangementer, besøg af Horsens Gar-
den, julemiddag og meget andet. Det 
var så ærgerligt, for der er intet vi hellere 
vil end at skabe rammerne for det gode 
fællesskab. 

Vi ved, at der er mange, der savner 
at komme ud blandt andre – og at der 
er behov for at mødes. Og samtidig så 
var det helt nødvendigt at lukke ned, 
for sygdommen kender ikke til grænser 
og alle kan blive ramt – også selv i lille, 
trygge Hatting. Det er derfor en ganske 
anderledes tid her på Centret – et vilkår, 
vi jo deler med alle andre, som er udfor-
dret af nedlukningen. 

I skrivende stund her i slutningen af 
januar har Statsministeren netop for-
længet de nuværende restriktioner til 
28/2, så heller ikke i dette nummer har vi 
mulighed for at annoncere kommende 
arrangementer. Vi kan dog nævne, at 
vi fortsat regner med at vende stærkt 
tilbage, lige så snart omstændighederne 
tillader det. Og det med både ”gamle 
kendinge” og nye tiltag, som forhå-
bentligt vil vække interesse hos byens 
seniorer. 

Jette Bjerre, som er aktivitetsmedar-
bejder på Tamdrup Centret i Lund, har 

studeret positiv psykologi. Hun afholdt 
på et tidspunkt et internt kursus for alle 
aktivitetsmedarbejderne i Horsens Kom-
mune, hvor hun blandt andet kom ind 
på ”5 små fif til at forøge vores glæde”. 

Glæde og håb kan vi næsten ikke få 
for meget af i disse tider – så her videre-
giver vi dem til inspiration. 

5 små fif til at forøge vores glæde:

1. Taknemmelighed 
Prøv at sige tak for mindst 3 ting hver 
dag. Selv den mindste ting tæller.

2. Gavmildhed  
Giv et smil, en blomst eller 5 minutter af 
din tid til andre.

3. Mål og større mening 
Sæt et mål for i år, så du har noget me-
ningsfuldt at arbejde hen imod.

4. Empati 
Vis omsorg for andre. Skriv en mail, sms 
eller ring. Foreslå en gåtur.

5. Bevidsthed om skønhed 
Fyld dig med smukke oplevelser. Gå tur 
et smukt sted. Sæt din yndlingsmusik 
på. Køb tulipaner eller forårsløgplanter 
til stuen.

Hatting Centret

Mens vi venter

Af:  Anne Grete Bøndergaard

Vi sætter nu 2 gavekort à hver 200 kr. 
til SuperBrugsen på højkant. For at del-
tage skal du:

1) Sende din allerbedste ide til en ny 
aktivitet på Hatting Centret. 
Du kan deltage, uanset om du selv er 
blandt seniorerne eller ej. Vi ønsker at 
være et dynamisk, spændende og aktivt 

hus med en mangfoldighed af tilbud, 
derfor er vi altid åbne for nye input og 
ideer. 

Så hvad ville tiltrække dig som ny bru-
ger af aktivitetscentret?

2) Tilmelde dig vores nyhedsbrev. 
Nyhedsbrevet udkommer på mail ca. 1 
gang om måneden (under normale om-
stændigheder). Her vil der være nyt fra 

Centret – information om kommende 
arrangementer, små ”dryp” fra hverda-
gen m.m. 

Du vælger selv, om du ønsker at deltage 
i den ene eller begge konkurrencer. Skriv til 
agb@horsens.dk senest d. 21/3 2021. Vin-
derne findes ved lodtrækning

Konkurrencer
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Hatting Centret

Af:  Anne Grete Bøndergaard

I 2020 startede Bevæg dig for livet, 
Horsens Kommune og DGI Sydøstjyl-
land. 17 gåfællesskaber op med stor 
succes på trods af Corona-situationen.

En gåtur i det fri kan gøres i trygge 
rammer, med god afstand og skaber 
glæde for både dig som gåvært, og de 
mange seniorer, der savner fællesskabet 
og har lyst til motion.

I 2021 fortsætter vi med at sætte gang 
i Horsens Kommune med flere fælles-
skaber, og med fokus på seniorer via 
gåfællesskaber på aktivitetscentrene.

Hvorfor blive gåvært?
• Du gør en stor forskel for andre
• Du får energien 10 gange igen
• Du får motion, glæde og nye ven-

skaber

Hvad er en gåvært?
• En person, der arrangerer gåture fra 

det lokale aktivitetscenter i samar-
bejde med aktivitetsmedarbejderen

• Det er frivilligt arbejde at være gå-
vært og gratis for deltagerne at gå 
med

Bliv gåvært, hvis du:
• kan lide at gå ture
• vil dele glæden ved at gå med andre
• vil arbejde for fællesskabet blandt 

seniorer
• er smilende – også i regnvejr 

Hvad kræves af en gåvært?
• Du arrangerer gåture fra aktivitets-

centeret - du bestemmer selv tids-
punkt og hvor tit

• Du hjælper med at sprede budska-
bet om dine gåture via deltagerne 
og andre måder, som passer til dig

• Du byder alle velkommen og sørger 
for at alle kommer med i fælles-
skabet

Som gåvært får du:
• Et gåværtskursus med grundig 

introduktion til rollen på 3 timer
• Lækker beklædning
• Markedsføring af gåture, støtte og 

support fra aktivitetsmedarbejderen
• Vi hjælper dig, og du bliver en del af 

et netværk med de andre gåværter

Vil du høre mere så kontakt en af os:

• Anne Grete Bøndergaard, aktivi-
tetsmedarbejder på Hatting Centret, 
24959033, agb@horsens.dk

• Kirsten Kofoed, konsulent i DGI, 
79404411, kirsten.kofoed@dgi.dk

Gå forrest: bliv gåvært

DU KAN GØRE EN KÆMPE FORSKEL FOR DIG SELV OG ANDRE:
DU KAN BLIVE SENIOR GÅ-VÆRT I DIT LOKALOMRÅDE!

Foto: DGI
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Tømrer- og murerarbejde udføres

Kirkebakken 47, Hatting
Tlf. 20 87 00 04

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
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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 


