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

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

IndustriServic

e

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

Dit hold i ryggen

IndustriService
Hotline · Partner

75 65 33 99

· Agentur

VAGN PEDERSEN
Værktøjs- og Maskinfabrik a/s

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

ToucheReklame.dk

Bøje kran- og maskintransport A/S v/ Thomas Bøje
Tlf.: +45 25 222 666
www.boje-maskintransport.dk • Email: thomas.boje@stofanet.dk
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Erhardt Nielsen | Gedhøjen 53 | Hatting | 40 10 11 51
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NÆSTE NUMMER
HattingBladet udkommer næste
gang i slutningen af august 2021.
Deadline for næste nummer
er søndag d. 25. juli 2021.
Kommende deadlines:
25.07.2021
31.10.2021
30.01.2022
Redaktionen opfordrer på det
kraftigste til, at disse deadlines
bliver overholdt, så bladet når
rettidigt ud ift. arrangementer m.v.

Stof til HattingBladet - Sådan!
Artikler skal afleveres i et helt
almindeligt word-dokument.
Undgå at bruge rammer, wordart illustrationer, indsætning
af billeder osv. Aflever blot
teksten så simpel som muligt.
Billeder skal afleveres som jpegfiler og i højest mulig opløsning.
NB: Hvis du sender billeder med
personer, forventer vi, at du
har tilladelsen fra disse til at
billedet må bringes i bladet.

www.ha
ttingblad
et.dk
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Det er guld værd...
Af: Katrine Klejnstrup Sørensen
Når man som tilflytter ser byen udefra – som min familie og jeg gjorde for
2,5 år siden, og som mange andre lige
for tiden – er det tydeligt, at der lægges
en masse kræfter og energi i at skabe et
aktivt lokalsamfund. Et trygt samfund
hvor der er rum og plads til alle, hvor
hjælpsomhed er et nøgleord, og hvor
der er dannet foreninger og aktiviteter
til gavn for både store og små.
Men den slags kommer slet ikke af
sig selv. Det kræver et vis antal dygtige
og engagerede ildsjæle, som brænder
for fællesskabet, og som bliver ved, selv
i modvind (eller sågar under en pandemi). Det er en kæmpe inspiration i sig
selv. Og så er det guld værd, især også
når man kommer hertil udefra, og skal
»falde til« i byen.
HattingBladet har for mig også været
med til at give et indblik i byen – både i
nye tiltag, historiske tibageblik og personlige historier eller erfaringer. Jeg har
nydt at følge med, og glæder mig over
nu at kunne hjælpe til med at få bladet
stablet på benene, og få alle de gode
historier og tiltag vist frem.

Mange af dette nummers historier
bærer naturligvis præg af den mærkelige tid, vi lever i lige nu. Men det er samtidigt rart at læse, at der længes efter
og ses frem til den tid, der venter lige
rundt om hjørnet: En tid hvor byen igen
kan samles over aktiviteter, hyggeligt
samvær og alt hvad der hører med. Det
varmer, ligesom forsidebilledet – måske
du kan lure, hvor i byen det er taget?
Der er også ting at se frem til i de
kommende måneder, i takt med at samfundet lukker op: Både fjernvarmeprojektet, som snart har dækket hele byen,
og broarbejdet ved landbrugsskolen er
ved at være i mål – begge to projekter,
som har tynget trafikken i et års tid.
Gad vide om vi kan finde rundt, uden
alle de ekstra skilte og lyskryds.
De bedste hilsner fra redaktørgruppens nyeste medlem;
God læsning, og god sommer.

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

HattingBladet

Hatting Borgerforening
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Indkaldelse til generalforsamling
Af: Bente Hansen
Borgerforeningen afholder generalforsamling onsdag d. 30. juni kl. 19.00 i
Hatting Forsamlingshus. Vel mødt!

Bestyrelsen
Formand
Heidi Christiansen
27 20 36 77
Kasserer
Tina Van Deurs Pedersen
40 16 31 63
Sekretær
Christina Nielsen
40 50 85 87
Medlem / Teknisk ansv. Forsamlingshuset
Brian Ejlersen
20 96 75 89
Arne Mikkelsen
40 95 81 78
Medlem
Bente Hansen
23 71 81 09
Medlem
Christian van Deurs Jensen
30 78 12 41
Medlem
Bente Hansen
23 71 81 09

Ønsker du at støtte Hatting Borgerforening og
forsamlingshuset, kan du indbetale det årlige kontingent på 150 kr. på reg.nr. 1551 konto nr.
5265715747 ELLER MobilePay 14202
VIGTIGT! Husk at skrive GADENAVN og NR. i tekstfeltet, så vi kan registrere dit medlemskab. Ønsker
du at betale kontant, så kontakt kasserer Tina
van Deurs Pedersen på telefon 40 163 163 for
nærmere aftale.
Udlejning af Hatting Forsamlingshus:
Udlejning af forsamlingshuset sker online via www.
hattingbladet.dk
Kontaktperson:
Heidi Jensen
40 17 64 27
gastong1@profibermail.dk

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning ved Heidi Christiansen
3. Fremlæggelse af revideret regnskab ved Tina Van Deurs Pedersen
4. Fremlæggelse af Hatting Bladets regnskab ved Jørgen Madsen
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse. På valg er:
• 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.

Hjertestarter opsat i Hatting vest
Af: Nicolai Gjødsbøl Arvedsen

Grundejerforeningerne på Eriknauervej og Hyldemarken har i fællesskab
opstillet en Hjertestarter i den vestlige
ende af Hatting - nærmere betegnet i
skellet mellem de to foreninger.
Adressen er Hyldemarken 12, og
hjertestarteren kan nås fra både Hyldemarken og Eriknauervej. I løbet af kort
tid vil hjertestarteren blive synlig på
oversigtskort og i apps med videre.
Selv om håbet er, at det ikke bliver
nødvendigt at bruge hjertestarteren, er
det trygt at vide, at også den vestlige
ende af byen nu er dækket.

Maj 2021 • nr. 2
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Som at sende køer på græs: Skal du også
i gang igen, sammen med os?
Af: René Petersen

Generel mailadresse

hifhatting@gmail.com

Formand

René Petersen
61 61 53 27
formandhattingif@gmail.com

Kasserer

Brian Juel Jørgensen
20 68 01 42
monradsvej23@outlook.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

Sommeren nærmer sig, og nogle hold lakker mod enden efter en udfordrende sæson,
mens andre er i sin opstart.
Sæsonen har båret præg af diverse restriktioner, hvilket jeg ikke vil trætte jer med, da vi
kender alt til den del. Så jeg vil hellere sende
en stor tak til alle idrætsforeningerne, der fra
første genåbning har været hurtige med flere
tilbud om at mødes for at dyrke en eller anden form for idræt eller aktivitet, selvfølgelig
inden for de gældende retningslinjer.
Alle har oplevet stor interesse, og som vidne til de fleste tilbud, vil jeg sige, at deltagerne
lignede nogle, som havde ventet på denne
mulighed: det var som at se køerne blive
sendt på græs for første gang efter vinteren.
Så der har kun været lutter smil og godt
humør på holdene. Der er mødt træningsklare deltagere op, om så det har sneet, regnet
eller haglet, så der skal herfra lyde en stor tak
til de fremmødte for opbakningen. Det er jer,
der gør det sjovt at være frivillig, og hvis der
er nogle børn eller voksne derude, som kunne

tænke sig at komme ud at røre sig, så vil jeg
opfordre jer til at tage fat i foreningerne og
høre hvilke tilbud der er lige nu.
Tjek evt. vores tilbud på hjemmesiden:
www.hattingif.dk
Vi er ved at planlægge indendørssæsonen
efter sommerferien, og jeg håber på I vil støtte
de forskellige tilbud fra foreningerne på samme måde som forårstræningerne. Skulle der
være nogle, der kunne tænke sig at være en
del af foreningen om så det er deltager eller
som træner/medhjælper, så tag endeligt fat i
foreningerne - gerne gennem hjemmesiden.
For de udendørs foreninger, som for eksempel tennis, cykling og fodbold der er i fuld
gang, skal der også lyde en stor tak for, at I
gør det muligt for os at komme i gang igen
med de gældende restriktioner og de udfordringer, som følger med.

Håndbold

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

Tennis

Kristian K. Kjersgaard
60 12 22 64
kristiankkjersgaard@gmail.com
Arne Mikkelsen
40 95 81 78
mass@stofanet.dk

Cykling

Glade børn og voksne på banen, som endelig kunne samles til træning og godt samvær - i al slags vejr.

HattingBladet
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Nyt fra kirken

Indsættelse af Hatting-Torsteds nye præst
Af: Erhardt Nielsen
Nyt fra Menighedsrådet ved Hatting kirke:
Vores tid i Hatting uden præst er nu endelig snart til ende.
Ved indstillingsmødet den 28. april 2021 i det nye Hatting–
Torsted pastorat har alle 19 menighedsrådsmedlemmer
enstemmig peget på en meget velkvalificeret kandidat,
hvis identitet er hemmelig, indtil endelig godkendelse
foreligger fra Kirkeministeriet – forhåbentligt i løbet af maj
måned.
Indsættelse finder sted i Hatting Kirke søndag den 27.
juni og foretages af provst Annette B. Bennedsgaard.
På vegne af menighedsrådet, Erhardt Nielsen

DEN
I ALT IN

ILERE

A
FOR TR

VI ER NYÅBNET I SPRITNYE LOKALER MED NYT NAVN...

Tlf. 7565 7906 - www.trailercenter.dk

- en del af det tidligere Stensballe Trailercenter
Kig forbi og oplev vores nye center...

FRITIDS- & HOBBY-TRAILERE
ERHVERVS-TRAILERE - TRAILER-UDLEJNING
VÆRKSTED - RESERVEDELE - SERVICEAFTALE

Fræsning Græssåning

Private og Industriområder

Hattingvej 74 . 8700 Horsens . Tlf. 75657906 .
www.horsens-trailercenter.dk . E-mail: post@horsens-trailercenter.dk
Åbningstider: Mandag - Fredag: 08.00-17.30 . Lørdag 09.00-12.30
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Nyt fra kirken
Menighedsrådet

Kirkebil
Kirkebilen kører til alle

Menighedsrådet ved Hatting kirke har konstitueret sig som følger:

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

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

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

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

Kontaktperson
Karl Johan Hoe
tlf. 21 83 13 39
hoehatting@hotmail.com
Kasserer
Arne Jacobsen
tlf. 61 67 11 02
arnejacobsen02@gmail.com

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

Gudstjenesteliste

Juni

Søndag 6. kl. 9.30
1. s.e. trinitatis, v. SKH
Østerhåb: kl. 11.00 v. SKH
Søndag 13. kl. 9.30
2. s.e. trinitatis, v. HMK
Søndag 20. kl. 10.00
3. s.e. trinitatis, v. HMK
Østerhåb: kl. 11.00, v. AKO
Søndag 27. kl. 10.00
4. s.e. trinitatis,
Præsteindsættelse v. ABB

Juli

Søndag 4. kl. 9.30
5. s.e. trinitatis, v. NN
Østerhåb: kl. 11.00 v. SKH
Søndag 11. kl. 9.30
6. s.e. trinitatis, v. NN
Østerhåb: kl. 11.00 v. SKH
Søndag 18. kl. 9.30
7. s.e. trinitatis, v. NN
Østerhåb: kl. 11.00 v. NN
Søndag 25. kl. 9.30
8. s.e. trinitatis, v. NN
Torsted: 11.00 v AKO

Hatting Kirkes personale

August

Søndag 1. kl. 9.30
9. s.e. trinitatis, v. NN
Østerhåb: kl. 11.00, v. KC
Søndag 8. kl. 9.30
10. s.e. trinitatis, v. NN
Østerhåb: kl. 11.00, v. KC
Søndag 15. kl. 9.30
11. s.e. trinitatis, v. NN
Østerhåb: kl. 11.00, v. SKH
Søndag 22. kl. 9.30
12. s.e. trinitatis, v. NN
Østerhåb: kl. 11.00, v. KC
Søndag 29. kl. 9.30
13. s.e. trinitatis, v. NN
Torsted: kl. 11.00, v. SKH

Lørdag 5. kl. 9.30, 10.30
Bankager 8.B, v. AKO
Lørdag 12. kl 9.00, 10.00,
11.00 & 12.00
Østerhåbskolen A+B v. SKH

Søndag 13. kl. 9.00,
10.00, 11.00 & 12.00
Østerhåbskolen C+D, v. KC
Lørdag 19. kl 10.00, 11.00
Østerhåbskolen E, v. HMK

Aktiviteter i Kirken

Juni

Onsdag 9. kl. 10.30-12.30
MandeMonopolet,
Torsted Sognehus
Torsdag 17. kl. 9.00
Morgensang,
Torsted Kirke
Torsdag 24. kl. 20-21.00
Koncert med Kira
Skov, Østerhåb Kirke

August

Onsdag 11., 10.30-12.30
MandeMonopolet,
Torsted Sognehus
Onsdag 25., 10.30-11.30
Babysalmesang (Hold 1)
Østerhåb Kirke

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

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

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

Gravermedhjælper
Birgit Boisen

Tlf: 26 19 95 57
bibo@profibermail.dk

Kirkekontoret

Årets Konfirmationer, Juni

Østerhåb

Sognepræst

Hatting

Søndag 20. kl. 10.00
Konfirmation, v. HMK

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 Mette Holmelund
Email: meho@km.dk
Kordegneassistent Søren Gellert

Kirkesangere
Ulla Andreasen
Tlf: 86 53 13 81

Lotte Stærmose
Tlf: 30 64 96 86

Organist
Birgit Jakobsen
Tlf: 21 54 68 12

HattingBladet
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Gymnastik

Er du til spring, styrketræning eller mandehørm?
Af: Hanne Frederiksen
Vi orker næsten ikke at nævne corona
længere, men vi kommer nok ikke uden
om det. Epidemien har haft stor indflydelse på idrætslivet det sidste år.
For os i gymnastikafdelingen betød
det desværre, at det ikke var muligt at
gennemføre vores opvisninger i foråret.
Det er ellers her vi virkelig får lov til at
vise, hvad vi kæmpet med og også her,
vi håber på, at endnu flere får øjnene op
for gymnastik og spring og kommer til
at tænke: Det ser sjovt ud, det skal jeg
dæleme prøve.
Henover sommeren 2020 så hele situationen heldigvis bedre ud, og idrætslivet kunne igen komme i gang. Vi kunne
mærke, at medlemstallet var faldet en
smule, men vi var klar til at starte sæsonen op, og det kørte godt indtil til december, hvor epidemien igen tog over.
Så ja, gymnastik har stået stille siden.
Heldigvis har vores to voksenhold
trænet udendørs, og vi kan virkelig
mærke, at der var mange som havde
savnet fællesskabet og træningerne.
Simone, som har trænet styrke/pulsholdet for kvinder, skriver:

»Corona har desværre sat en stopper
for indendørs idræt, men heldigvis ikke
udendørs. De seneste par måneder har
vi afholdt udendørs træning med nogle
af byens og oplandets seje kvinder. Det
har været skønt og dejligt med motion,
fællesskab og højt humør. Vores træning er en blanding af puls, styrke og
udholdenhed. Vi starter igen udenfor til
efteråret, hvor vi kan nyde sensommeren., og rykker ind igen når vejret ikke
længere tillader det.
Vi ses til efteråret - husk din nabo! «
Også mændene - Mandehørm - har
mødtes hver uge, og Lasse, som har
stået for træningen, skriver:
Hvad er Mandehørm i Hatting
Gymnastik Forening?
»Ja, det startede egentligt som et herrespringhold. Der var nogen, som havde
lovet deres børn, at de skulle lære at
lave en salto og en flik-flak.. Et tilsyneladende helt umuligt projekt, men projektet lykkedes, og det blev til 2-3 sæsoner
med herrespringholdet. Men projektet
var også nået dertil, hvor springkarrieren peakede, og der skulle noget nyt til.
Vi blev enige om, at den første time
med grundtræning, styrketræning og
udstrækning var super godt for vores
stive og alligevel meget slatne kroppe.
Det nye koncept blev kaldt Mandehørm,
og vi var heldige at få en haltid. Holdet
har fra start haft stor succes, og var den
ene sæson på 35 aktive. Pga. corona er vi
nu nede på ca. 10 aktive, så der er plads
til flere.
Vi har flyttet træningen udenfor, og
mødes hver onsdag kl. 19.00 i skolegården på Hatting skole. Vi bruger 2 timer,
som starter ud medat vi løber, går eller
cykler en tur som opvarmning. Herefter
finde vi et tørt roligt hjørne, hvor vi kan

lave lidt crossfit inspireret styrketræning
med varierende sværhedsgrader. Den
sidste time spiler vi f.eks. en omgang
fodbold på skolens eller hallens bane.
Det kan også være badminton eller noget helt tredje. Aftenen sluttes med den
vigtige 3. halvleg, hvor verdenssituationen ofte bliver vendt.
Mange af os har en fortid som trænere, og i den sidste time tager den, som
har mest forstand på den valgte sportsgren, gerne over, så vi ikke får skader
eller ødelægger hinanden.«

Er du frisk på at hjælpe til?
Til september er vi igen klar med et
program med masser af gode tilbud,
men vi har brug for flere hænder. Både
fra forældre, større søskende, naboer
og andre med interesse i børn og unge
mennesker. En idrætsforening løber
desværre ikke rundt uden lidt hjælp. Og
alt kan bruges! Helt specifikt mangler
vi hjælp til forældre/barn, springlopper 0.-1. klasse, springpiger 2.-.4. klasse,
springdrenge 2.4. klasse.
Mon ikke der er nogen som tænker;
det vil jeg faktisk gerne? Så vi kan være
sikre på, at der fortsat vil være tilbud til
børnene. Er du interesseret, så kontakt
gerne Hanne Frederiksen på:
+45 3133 2414 / perhanne@stofanet.dk
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Moderne
kursusfaciliteter
i naturskønne
omgivelser

Bygholm
Landbrugsskole & Kursuscenter
Tlf. 75621799

bygholm.dk

Stopper dit afløb
af hår og slam?

Vil du undgå dette?

Så monter en selvrensende
No. 1 Linje Vandlås, som er
tilpasset disse modeller fra
Unidrain®:

lås
Vand
e
j
n
i
L
No.1

Evolutionparts · Oensvej 7, Hatting · 8700 Horsens · Tlf. 27 83 07 83

WWW.EVOLUTIONPARTS.DK
WWW.
EVOLUTIONPARTS.DK
.DK

Vandlåsen er VA-godkendt.

HattingBladet
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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

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

Bliv medlem
For et beskedent beløb på 75 kr. er du med
til at bevare sognets historie og modtager
medlemsblad i februar måned hvert år.
Du kan indmelde dig ved henvendelse til
Børge Nielsen. Medlemskabet gælder for det
enkelte medlem; det er ikke husstandsmedlemskab.
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Historien om Hatting: Sådan
opstod byen og dens navn
Af: Aase Thyssen
Fortsættelse fra sidste blad

at det først var på det tidspunkt, vi fik
husnumre i Hatting.

På trods af at der i 1830 var givet
plads til et vejnet, var gadenavne dog
ikke et kendt fænomen. Det var tilstrækkeligt at omtale en nabo eller andre kendetegn, når nogle ukendte skulle orientere sig frem til en person. Gadenavnene
opstod blandt byens befolkning, som
gav gaderne et navn, og ofte kunne
samme gade have flere forskellige
navne. Egentligt skulle gadenavne godkendes af bystyret, senere Sognerådet,
men i arkivet har vi ikke noget på skrift
fra bystyret, og ifølge protokollerne fra
Sognerådet har de godkendt gadenavnene som overleveringer.

Storegade hed i sin første tid By-vej.
Historisk var By-vej betydningsbærende
i Hatting. Efter optegnelser er der flere
årsager til, at By-vej er ændret til Storegade, da den er blevet en offentlig fællesvej. Den fik også status som gade, da
den løber imellem to fjerne punkter fra
Horsens og vejføring mod vest.

Generelt i samtlige af de sognerådsprotokoller vi har, bruger de vejnavne,
men ikke præcis, som vi kender dem i
dag. Eksempelvis Præstemarksvej kalder de Præstemarkvejen osv., med de
øvrige veje med lignende stavemåder.
Hvornår der ved mange af vejene i Hatting er slettet ”en” og sat et ”s” ind vides
ikke med bestemthed.
På den måde gadenavnene er opstået
i Hatting, udgør de historisk kildemateriale, der kan give indsigt i en bys sociale liv og topografiske udformning. Gadenavnene er efter fortælling i næsten al
evighed gået videre fra mund til mund.
I min søgen efter historien om gadenavnene har jeg været i kontakt med
mange af de i dag ældste i byen. Til det
siger de: Gadenavne eksisterede ikke i
min barndom, da hed gaderne ikke noget. De kaldte dem da noget”?”. Alle er
enige om, at der for 70-80 år siden ikke
fandtes gadenavneskilte, og at der først
er kommet gadenavneskilte op i 1970 i
forbindelse med kommunesammenlægningen med Horsens. Det menes også,

En anden betydningsbærende vej
var Bødkervej. På kortmaterialet kan
vi se, det var et smalt stræde, som bugtede sig gennem byen da alle gårdene
lå i klynger. Dengang blev mange veje
opkaldt efter håndværksmæssige fag.
En bødker, som fremstillede tønder, kar
og baljer, var en vigtig person i middelalderen, og da der boede en bødker på
strædet, blev navnet Bødkervej.
Yderligere var Overholm betydningsbærende. Landsbyens, tidligere nævnte,
overdrev lå bag gårdene i Overholm.
Der har været højde på overdrevet. Når
noget toppede op, selvom det ikke var
en ø eller en bakketop, blev det kaldt
en holm. Deraf navnet Overholm. Ud
over de ældre huse, som var bygget før
udflytningen, er der i Overholm bygget
parcelhuse og andelsboliger fra 1930 til
dato. Pt. er en udstykning i gang bag
Overholm 46.
I 1868, hvor jernbanen og Hatting
stationsbygning blev indviet, blev Hatting by delt i to. Jernbanen skar lige midt
gennem byen. Før den tid var der ingen
Oensvej og Stationsvej. I første omgang
kom der en grussti hen til Hatting
Station, som blev kaldt Stationsstien.
Senere blev stien udvidet. Der blev bygget huse, nogle af husene er oprindelig
arbejderboliger, der blev bygget med
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Billede taget på Horsensvej i
Hatting, på vej mod Horsens.

Marshall-hjælpen.
På kortmaterialet fra 1873 kan ses,
at Horsensvej gik lige ud mellem de to
huse, der i dag er Kirkebakken 1 og 3.
I dag er det også utænkeligt, at ingen
ikke kunne komme ud til Rugballevej
ad andre veje, end på en vej der gik fra
Horsensvej ca. 200 meter efter Smedebakken mod Horsens. Den blev kaldt
Hatting-by-vej. I dag kan afmærkningen
af vejen ses ved skellet på marken.

almindeligt at gadenavne blev kaldt et
navn efter den by eller det verdenshjørne, vejen gik imod. Mange af vejene blev
også kaldt et gårdnavn fra den gård som
lå yderst på vejen. Her kan blandt andet
nævnes Vesterhåbsvej og Sønderhåbsvej
begge opkaldt efter ydergårdene på
strækningen, navnene kan også tyde på,
at der er tænkt i verdenshjørner. Vejene
der går mod andre byer kan blandt andet nævnes Eriknauervej, Korningvej og
Oensvej. Korningvej har tidligere heddet
Neder Mølle Vej.
Grønhøjvej er af de ældre gader, der kaldt ved
flere navne: Kørupvej
er det navn som kendes
bedst. I sognerådets protokol kaldes vejen Jens
Nørgaards Vej. Ved kommunesammenlægningen
i 1970, kom den til at hedde Grønhøjvej opkaldt
efter den grønne høj, som
ligger på højre hånd lige
overfor Vesterhåbsvej.

Oensvej blev flyttet, idet der tidligere
var forbindelse til Oens, hvor noget af
banen blev etableret. Det var meget

En endnu større forandring, der ændrede byen,
var da jernbanestrækningen fik dobbeltspor i årene 1916 til
1929. Der skulle bygges en viadukt, og
ifølge sognerådets protokol var der et

større slagsmål med banestyrelsen om,
at få viadukten bygget så Kirkebakken
(omdøbt fra Horsensvej) og Storegade
kunne mødes.
Kirkebakken fik dermed sine store
sving og blev kaldt Kirkebakken til og
med, hvor benzintanken ligger i dag.
Herfra og ind til Horsens blev vejen
fortsat kaldt Horsensvej indtil kommunesammenlægningen. Der var en anden
Horsensvej i kommunen, og da vejnavne skal være entydige blev Kirkebakken
forlænget hen til Smedebakken, og Horsensvej kom til at hedde Hattingvej.
Det dobbelte spor gik hårdt ud over
gårdene med matrikelnr. 30 og 31. Da
en stor del af disse gårdes jord kom til
at ligge på modsatte side af jernbanen i
forhold til gårdenes beliggenhed. Mens
der var enkeltspor, var der seks overkørsler etableret med ledvogterhuse. De
blev sløjfet i forbindelse med at byen fik
dobbeltspor.
Hattinggård som har matrikelnr. 30
udstykkede den højre side af Kirkebakken op til Kæmnervej. Sognerådet købte
jord fra matrikelnr. 31, fra Kæmnervej
til Smedebakken. Selvom der har været
bygget huse på den højre side af Kirkebakken fra 1825, så var det først i 1956
Kæmnervej fik sit navn, i forbindelse
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med, at Kæmnerkontoret blev bygget.
Hvor navnet Frederiksbergalle kommer
fra, har vi ikke kunnet finde ud af. Vejen er altid kaldt Rabarberstræde. Poul
Aage Bie mener, at det var en Frederik,
som var den første bygherre på vejen,
og da berg er et gammelt skandinavisk
udtryk for bakke, lyder sammensætningerne logisk”?”. Den lille tarm som hedder Kirkebakken, hvor der blev bygget
i 1976, blev kaldt kørevej nummer 40 og
blev brugt som kørevej til en grusgrav.

vej, fordi den gik parallelt med sporet.
Da viadukten og Parallelvej var færdige, blev der skrevet følgende vers:

En anden vej som opstod i forbindelse med dobbeltsporet var Parallelvej.
Stinus Smidstrup, som var i Sognerådet,
boede således, at han ville få for langt til
sognerådsmøderne, hvis der ikke blev
etableret en vej langs med sporet. Der
blev lavet en vej, som blev kaldt Parallel-

Ved kommunesammenlægning i
1970 havde Horsens allerede en Parallelvej, derfor skulle vejen døbes om.
Vejen hedder nu Sønderfyn. Chr. Bie
har fortalt: ”Der var engang da fynboer
blev betragtet som fremmedarbejdere
i Hatting. Da gårdene skulle flytte ud

I gamle dage der var engang,
de hattingfolk var i nød og trang.
En bane bygges med vej og bro,
man enes ej om, hvor vej sku´ go´.
Se vi fik både Smidstrupsvej,
og viadukt til Stinus.
Tilfreds var nu hver for sig,
så det gav ingen minus.
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af byen i 1830, var der ikke nogen, som
ville have matrikelnr. 13 Bakkely og 18
Bjergager. I byen boede to fynske familier, og da ingen ville have disse numre,
kunne de to fynske familier få lov at
fæste dem. Ingen naboer tilbød at hjælpe
dem, for de var ikke velkomne i byen.
Mens gårdene blev bygget, boede de usselt i et lille skur ved bækken. Jeg syntes,
de to familier fortjente at blive hædret,
derfor foreslog jeg mit Sogneråd, at fynboerne skulle mindes ved at give dem
vejnavnet: Sønderfyn.

I næste udgave følger baggrunden for flere
af vores velkendte vejnavne.

Billede fra byggearbejdet da viadukten mellem Storegade og Kirkebakken blev bygget.

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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Hatting byder på mange rolige, naturskønne steder - her et billede fra åen der løber langs Hatting Parken. Foto: Rasmus Bissenbakker
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Hatting Parkens Venner

Projekt: Toiletbygning
Af: Rasmus Bissenbakker

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
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Solen skinner, foreningslivet er åbnet
op og forsamlingsloftet for udendørs er
snart helt udfaset: Et perfekt grundlag
for at mødes planlagt eller spontant i
Hatting Parken, eller bare for et kort
stop i læ af shelteren på gå-tur med
hunden.
Fokus på håndhygiejne mm. er dog
nok kommet for at blive, så vi er super
glade for at kunne konstatere, at toiletbygning i Parken bliver en realitet.
Efter en uges rutsjebanetur i midten
af marts, hvor vi først blev varslet prisstigninger på 30% fra toiletproducenten,
og med kun 8 dages svarfrist hvis daværende pris skulle holdes, fulgte både
en hurtig politisk beslutning (3 udvalgsformænd der alle angerede sig i sagen)
samt weekendarbejde fra forvaltningen.
Vi fik vores »dispensation« og grønt
lys til at følge mellembypuljens nye retningslinier, som trådte i kraft 1 januar
(fra min. 25% til 15% medfinansering).
Derved var vi i mål med finansieringen til både etablerings- og driftbudgettet.

Vi glæder os derfor helt vildt til nu
endelig at kunne etablere en toiletbygning i Hatting Parken i takt med, at samfundet igen åbner op og der kommer liv
tilbage på legepladsen. Arbejdet er ikke
slut endnu, og bl.a. byggetilladelsen er
nu søgt og under behandling. Færdige
toiletbygninger kræver egentlig ikke
byggetilladelse, men da den får offentlig
adgang er alting lidt anderledes. Det
havde vi nu også indregnet.
En del af den proces har været at få
dispentation fra åbeskyttelseslinien, som
beskytter området 150m på hver side af
Hatting å. Det var vi også igennem med
legepladsen, og kommunens biologer
har igen besigtiget området og vurderet
at bygningen ikke får indvirkning på
bl.a. udsynet til åen og dyrelivet omkring.
En ting der dog ikke var indregnet,
og som ikke har været del af de tidligere
dialoger med Samn og kommunen ifm.
kravet om kloarktilslutning (af miljøhensyn), var deres nye procedure og krav
om udmatrikulering når der skal laves
kloaktilslutning på en matrikel der i dag
ikke har dette. En udgift der kan løbe op
i 15.000 kr.
Budgettet har selvfølgelig indlagt potentielle uforudsete udgifter, men ikke i
denne størrelsesorden. I bestyrelsen for
Hatting Parkens Venner har vi jo altid
ekstra ideer og drømme, og derfor søgte
vi heldigvis allerede tilbage i februar
ekstra fonde om støtte til projektet.
Accept til den ene af disse ansøgninger kom i hus i slutningen af april:

Støtte fra Sydbank Fonden på ikke
mindre end 20.000 kr.
Stor tak til dem!
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Derved kan vi fortsætte som planlagt
trods kravet om udmatrikulering, så
det er vi glade for. Endnu en gang også
mange tak for hjælpen til alle, som har
været med til at sikre at vi er nået hertil.
Tak for tålmodigheden med en længere
proces, og vi skal nok sige til, når det
bliver tid til hjælp med etableringen.
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Der er som nævnt selvfølgelig
mange flere drømme og ønsker, så vi
er glade for alt støtte og hjælp, stort
som småt, der kommer i vores retning. Som det forhåbentlig fremgår,
arbejder vi hårdt på at det hele kommer byen til gode trods små bump på
vejen.
Det er også en god hjælp, hvis man
alligevel er på legepladsen eller bare
kommer forbi med hunden, og skal
bruge en skraldespand til hundeposen, at man siger til, hvis de trænger til
at blive tømt. Send endelig en hurtig
SMS - vores numre står på sponsorpladen.

Hvis du scanner denne QR-kode
med din telefons kamera, eller med en
QR-app, kan du se en lille video om
projektet. Den endelige farve vil blive
nøddebrun.

Man kan også altid få adgang til
nøgleboksen, så man selv hurtigt kan
skifte pose (der er altid ekstra i kassen), og hjælpe os og hinanden på den
vis.

Skønne forårsbilleder fra parken og det omkringliggende grønne område, som i dén grad er et
dejligt, fredeligt sted at være sammen for både store og små. Fotos: Rasmus Bissenbakker
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Generalforsamling i Hatting Parkens venner
Det årlige højdepunkt i enhver frivillig forening er årets generalforsamling,
hvor vi kan have den direkte dialog
med medlemmerne. Her er det muligt
at stille spørgsmål, hvis I vil vide mere
om bestyrelsens arbejde, tanker og ideer,
men også hvis I har ting på hjerte som
man ønsker fokus på. Det er medlemmerne, der skaber en forening, og som
er med til at sætte retningen for arbejdet
indenfor foreningens formål, som fremgår af enhver forenings vedtægter.
For Hatting Parkens Venner er vores
formål:

Årets generalforsamling blev vi igen i
år nødsaget til at udskyde grundet daværende retningsliner. Den forsinkede
ordinære generalforsamling bliver i
stedet tirsdag d. 1. juni 2021.
Den nye plan for udfasning af forsamlingsforbud og åbning for foreningsaktiviteter har vi brugt til at ligge en ny
plan for generalforsamlingen. Vi satser
på godt vejr, og vi vil derfor gerne invitere alle medlemmer til lidt bålaktiviteter inden vi i år gennemfører generalforsamlingen udendørs:
Tirsdag d. 1. juni kl. 17.00

Med udgangspunkt i det forpligteni Hatting Parken
de fællesskab at samle byen om opførelse
og drift af offentlig legeplads i Hatting
Vi har i bestyrelsen gennemgået og
Parken og relaterede aktiviteter med
godkendt det reviderede regnskab.
almen interesse for byen, så det sikres at
Hatting by fortsat forbliver attraktiv at
bo i for både børn, unge og ældre.

Den nuværende bestyrelse fortsætter
indtil generalforsamlingen kan afholdes.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Godkendelse af budget
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 1 suppleant
9. Valg af revisor
10. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde
senest to uger før generalforsamlingen.

Ønsker du at støtte Hatting Parken?
Sådan støtter du
Ønsker du at støtte projektet kan dette stadig
lade sig gøre ved bankoverførsel.
Valgfri beløb kan overføres til foreningens indsamlingskonto.
Store eller små beløb - alle gør en forskel:
Reg. Nr.: 9570 - Konto nr.: 12594216

Medlemsskab
Hatting Parkens Venner er en frivillig forening som
udover 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
Stor tak til jer eksisterende medlemmer der allerede har valgt at
gentegne jeres medlemsskab af Hatting Parkens Venner i 2021

www.tfskov.dk
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Bål & Brænde
Af: Lene Jørgensen

KFUM-Spejderne
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:
Onsdag kl. 19.00-20.30
Leder: Preben
Vi følger skoleåret, så hvis skolen holder
ferie, er der heller ikke spejder.

Efter lang tid foran skærmen må vores spejdere nu endelig være sammen
igen i det fri. Det har været dejligt for
både børn og voksne at vende tilbage til
de ugentlige møder. Der skal selvfølgelig være lidt større afstand end normalt,
men det har lederne fået arrangeret på
fin vis; f.eks. ved at tage andre steder
hen end Spejderbyen ved de ugentlige
møder.
Bæverne har afholdt mange møder
ude af huset, hjemme hos en af vores
ledere, hvor der var både skov og ”legeplads”. I deres aktiviteter har bål,
snitteri, skumfiduser og snobrød spillet
en stor rolle. De er meget i skoven, hvor
de har bygget ”sofaer” mellem træerne
i skoven.
Ulvene har også nydt at være ude
og øvet sig meget i at tænde bål! De har
også lavet ”båltændingskit” så det går
endnu lettere med at få gang i bålet. De
har også arbejdet med at bruge kompas.
De er nu ved at gøre klar til at komme
på sommerlejr; de skal afsted i Kr. Himmelfartsferien, hvor turen går til spejdercentret Houens Odde. Som forberedelse
har de blandt andet øvet sig i at pakke
taske og sætte telt op. De arbejder med
mærkerne Opdagelse og Junglestien,
som lærer én at have styr på sit grej,
så man er klar til eventyr, samt at vide
hvad ens egne kræfter rækker til.
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Juniorerne har taget det længe ventede Øksebevis. Der hører en del teori til,
og praksis blev brændehugning, så der
kunne laves pandekager over bål. Den
store finale var, at hver patrulje skulle
fælde og afgrene et grantræ.
Vores tropspejdere er også tilbage
igen efter onlinemøder. De har arbejdet
med Baden Powell, men går nu snart
i gang med det sjove og uautoriserede
mærke ”Sjovt, dumt og farligt”. De skifter nu mødedag fra torsdag til onsdag.
Den 25. april afholdt vi endelig vores gruppemøde, som er spejdernes
generalforsamling. Den plejer at være
i januar, men vi valgte at udskyde den,
og håbede at det måske kunne lade sig
gøre i forbindelse med Spejderdagen d.
23. april. Det blev ikke muligt, men blev
i stedet afholdt over Zoom. Alle de forældre der var på valg, ønskede genvalg,
ligesom vores revisorer også accepterede genvalg, så der var ikke så meget
nyt under solen på den front.
Dog fik vi de første informationer om
den store lejr næste år: Spejdernes Lejr
2022 i Hedeland Naturpark på Sjælland.
Vi håber virkelig, at det til den tid er muligt at afholde store arrangementer igen.
Store lejre afholdes jo netop i fællesskabets tegn, og her vil ”sammen hver for
sig”-konceptet aldrig kunne fungere,
lige meget hvor kreative vi ellers prøver
at være.
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Byggeriet er i fuld gang på
Overholm 46
Der opføres i øjeblikket 8 lejeboliger udført som dobbelthuse 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 udlejer 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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GABO
GAMST BOLIGUDLEJNING

Der opføres 8 nye lejeboliger på
Overholm 46. Alle med �lhørende
carport og isoleret skur.
Godt kvalitetsbyggeri.
Forventet indﬂytning juni 2021.
Du/I er velkommen �l
at kontakte os på:
Tlf: 40413221
Mail: tg@gabo.dk

DIN LOKALE LEVERANDØR AF
Stålwirer - Tovværk - Løfte- & Surringsgrej
Test af Løfte- & Surringsgrej
6.30

VI KAN TILBYDE:

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

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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Håndbold

Friske håndboldspillere trodser vind og vejr
Af: Didde Pedersen & René Petersen
Det er hårdt at være barn, og mange
unge er for tiden pålagt yderligere omstændigheder, som de på ingen måde
kan forventes at være forberedt på. Det
er bare vigtigt for vores sundhed, at
kroppen bliver brugt, og at vi får lavet
noget - også for det sociale.
Det seneste år har været mere end
specielt for alle. Mange af os har været
mere indenfor i eget hjem, og mulighederne for at dyrke den motion som man
plejer har været begrænsede.
Derfor valgte vi i håndboldafdelingen,
at de helt små på U6/U7 skulle tilbydes
udendørs håndboldtræning. Det var lidt
af en satsning, da vejret i starten sagde
regn, sne og blæst - MEN DE SMÅ
VILLE TRÆNE...
Den første dag til udetræning mødte
14 stk. super glade U6/U7-spillere op.
For selv om håndbold nu engang er
sjovest i en håndboldhal, så kan klubben benytte de udendørs fodboldbaner
der er ved hallen, hvor der kan opstilles

to håndboldmål. Det gav mulighed for
igen at kaste med en håndbold.
For tre-fire årtier siden var udendørs
håndbold en populær sommersport,
og selvom denne opstartseftermiddagstræning i marts bød på grå himmel,
en temperatur på syv-otte grader samt
corona-restriktioner, så blev der hverken
sparet på energien eller lysten til udendøres håndboldtræning - og jeg er dybt
imponeret af spillerne, og af den glæde
og vilje de stiller op med. Og af deres
vedholdenhed.
Nogle gange kommer børnene i flyverdragt og med tophue, men vi skal
nok sørge for, at de får varmen!
Vores udstyr kom på prøve
Mange børn til udendørs håndboldtræning har været hård kost for klubbens
bolde. Men man kan vel vende det om
og sige, at det er positivt, at Hatting
Håndbold pludselig har fået sine børnehåndbolde slidt ned. Slitagen kan vel
ses som et fint tegn på, at der har været
brug for udendørshåndbold i sæsonen
under corona. Selv nye spillere er kom-

met til under pandemien, så nu bliver
det spændende at komme ind i hallen
og spille sammen igen.
Det er vigtigt, at børn og unge får en
tryg start på et aktivt idrætsliv, hvor vi
i Hatting har en god rød tråd mellem
skole, SFO og Hatting IF håndbold. Der
bliver afholdt HåndboldKaravanen for
eleverne i indskoling. Det er en dag i
håndboldens tegn, og som afholdes i
skoletiden, så børnene kan få en introduktion til, hvad håndbold byder på.
Når man som barn starter til håndbold i Hatting, kan man gå direkte fra
SFO’en og over i hallen.
En hilsen fra U9’s ttænerteam:

Denne opbakning får selv det mest hærdede trænerteam til at blive lidt fugtige
i øjenkrogene, og vi kan kun sige tak,
tak og atter tak! Det har været en underlig sæson igen i år, men en ting har
ikke ændret sig, og det er at det er super
fedt at træne jer. Nu efter at vi har fået
lov til at træne både inde og ude, fortsætter vi til og med uge 28.

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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Folkedans

På tur med Hatting IF’s folkedansere
Af: Willy Sewerin
Vi kom desværre slet ikke i gang med
dans i denne sæson, men vi håber meget
på, at vi kan starte en ny sæson mandag
den 6. september 2021.
Vi er her efter påske startet med gåture
hver mandag. Alle er velkomne til at møde
op, det er helt gratis at gå med.

Se programmet for gå-turene nedenfor.
Onsdag den 30. juni til søndag den 4. juli
2021 tager vi desuden på en spændende
tur til Sydhavsøerne, Lolland – Falster –
Møn.
Hvis du ønsker at tage med på turen,
er der stadig få pladser tilbage i bussen. Se
programmet ved at klikke ind på Jumbus
Rejser. (www.jumbus.dk)

GÅTURE I 2021

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

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
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

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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DAGLIG RENGØRING
HOVEDRENGØRING

FLYTTERENGØRING
GAVEKORT UDSTEDES

v. Ruth Christensen
Smedebakken 6, Hatting • 8700 Horsens

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.

www.amalielund.dk

El-installation og teknik
til både private og erhverv

Service

Automatik

VINDUER

- din online vinduesmester

Installation

Grøn energi

Privat

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

Vinduer	
  og	
  døre	
  med	
  og	
  uden	
  montage	
  
Se	
  mere	
  på	
  www.ja-‐vinduer.dk	
  
	
  
Eller	
  ring	
  :l	
  Johnny	
  -‐	
  	
  26858962	
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Hatting Centret rykker ud...
Af: Anne Grete Bøndergaard
Når tingene ikke kan være som de
plejer, er gode råd ofte dyre. De gode og
kendte rutiner er ikke længere brugbare
– og ukendt land ligger forude. Det hele
bliver lidt mere besværligt, lidt mere
usikkert og famlende, når det der ”ligger på rygraden” ikke er brugbart.
Mon ikke mange af os har haft det
sådan her under Corona-pandemien?
Det beskriver i hvert fald meget
godt, hvordan det har været at drive et
aktivitetscenter den seneste lange tid
– både for frivillige, Centerråd og aktivitetsmedarbejder. Selvom dagligdagen
på Hatting Centret er dynamisk, og
ingen dage er ens, ligger der alligevel et
”skelet” under det hele, som bærer alle
aktiviteterne.
Vi ved fx at vi altid har fællessang om
tirsdagen, træværkstedet har hold hver
formiddag, Centerrådet holder møde
den første mandag i hver måned – osv.
osv. Derudover er der et ”årshjul”, der
hjælper med at holde styr på alle de
gode traditioner og arrangementer –
som fx sommerudflugt, julemarked,
nytårskur m.v.
Under pandemien har vi måttet viske
tavlen ren og lægge ”plejer” væk. Og
det er ikke let, for vaner og rutiner sidder godt fast, og hjælper os også i hverdagen. Men ikke desto mindre har det
været nødvendigt. I lang tid har aktiviteterne ligget i dvale, fordi Centret har
været lukket ned. Langtidsplanlægning
har været umuligt – og foredrag og koncerter er gang på gang blevet udskudt.
Denne situation er vi selvfølgelig
langt fra ene om. Pandemien har ramt
os alle.

Der er dog ikke nogen tvivl om, at
Centret har været savnet af mange.
Hvorfor? Fordi vi som mennesker er
både sociale, aktive og nysgerrige væsener. Vi har brug for at være sammen
med andre – og også gerne om et ”fælles tredje” – hvad enten det er at dyrke
yoga, spille krolf, deltage i kaffeslabberas. Vi har brug for at bruge både krop
og sind – bevæge os, lære nyt, dyrke
vore interesser, gøre noget for andre,
indgå i fællesskaber og føle os som en
del af noget større. Og alt dette er vi
blevet ramt på her i Coronatiden, hvor
vi har skullet gøre det modsatte: Skrue
ned for vores aktiviteter, isolere os – og
træde ud af fællesskaber. Og det har
trukket tænder ud.
Derfor var vi også klar over, at så
snart, der blev givet grønt lys til at starte
op igen, så måtte vi være klar. Også
selvom der ikke var noget trygt og
kendt at stå på – noget brugbart ”skelet”, noget ”vi gør som vi plejer”. Vi er
så at sige trådt ud på ukendt land. Vi er
rykket ud. Ud i det fri. Muligvis er vi
undervejs kommet en smule galt afsted
hist og pist, men vi er kommet af sted!
Det første, vi gjorde var at starte med
det kendte - nemlig vores faste udendørs hold - krolf og petanque. Her var
der allerede en del faste spillere, som
stod klar, så snart startskuddet lød. Og
der er plads til flere!
Derudover har vi starter forskellige
andre udendørs aktiviteter op. Hver
tirsdag kl. 10 er der fx bevægelse i det
fri. Vores frivillig, Aase Thyssen, sørger for at pulsen kommer op hos alle
deltagerne og at hele kroppen arbejdes
igennem. Deltagerne er så seje – og har
trodset både regn og kulde i dette lunefulde forårsvejr.

Bevægelse i det fri - hver tirsdag kl. 10.

Inspireret af andre aktivitetscentre
har vi også givet os i kast med ”gåbanko”, hvor deltagerne har skullet finde bankonumre rundt omkring i byen
ud fra et kort. Det har givet anledning til
mange gode snakke på turene – og det
er så hyggeligt at have noget at gå efter.
Det sociale spiller i høj frad ind – det at
gøre noget sammen med andre.

Mange har grebet muligheden for at
deltage i denne utraditionelle form for
banko – herunder 84-årige Elin, som har
gået ruterne ved hjælp af rollator.
Det er stærkt gået!
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Selvom gåbanko har været en stor
succes, så glæder vi os alligevel til, at
vi igen kan invitere inden for til vores
store indendørs bankospil. Det ved vi, at
mange har savnet!
På det udendørs program har vi også
fundet plads til Gudstjeneste, linedanceevent, zumba, byvandring og ”sansetur”
rundt i byen. Vi prøver tingene af – finder en vej til at mødes – indtil vi igen må
være indendørs. Og hvem ved – måske
får vi øjnene op for nye aktiviteter, vi slet
ikke ønsker at slippe igen.
En anden ting, der har været udfordrende, er kommunikationen til
brugerne af Centret. Mange har deres
gang her i det daglige, og ser opslag på
kommende tiltag, når de er i huset. Under coronatiden har vi selvsagt ikke haft
denne mulighed.
Derfor er der blevet gjort opmærksom på aktiviteter og arrangementer på
mail og facebook. Af og til støder vi på
folk som spørger til, hvor man får besked om programmet i huset. Normalvis har vi jo beskrevet programmet i seneste nummer af Hatting Bladet. Men det
har ikke været muligt de seneste gange
p.g.a. usikkerhed om restriktioner. Og
da programmet for sommer/efterår ikke
er færdig ved deadline, kommer det

derfor heller ikke med denne gang. Vi
vil samtidig opfordre til at følge Hatting Centrets facebook-side samt vores
nyhedsbrev, hvor vi kommunikerer ud.
Skriv til agb@horsens.dk, hvis du ønsker
at komme på vores mailliste.
Natur-tur til Klostermølle & picnic
Fredag d. 18/6 arrangerer vi en tur til
Klostermølle. Med på turen er naturvejleder, Thorke Østergaard, som tidligere
har beriget os med sin viden og sjove,
interessante anekdoter om alt, vi ser og
møder i naturen. Denne gang er turen
lidt længere – vi skal regne med at gå ca.
1½ time. Vi går over Sukkertoppen og
langs åen, Klosterkanalen og Klosterkær
til Klostermølle. Efterfølgende skal vi
nyde dejlig ”skovtursmad”, der er inkluderet i prisen.

Vi mødes kl 10.00 på P-pladsen ved
Klostermølle madpakkehus (overfor
Klostermølle, Klostermøllevej 48A). Det
er meget vigtigt ikke at køre ned til selve
møllen, hvis man ikke vil skældes ud af opsynsmanden!
Pris: 120 kr. inkl. madkurv, 1 snaps, 1
øl/vand, kaffe. Tilmelding ved Anne
Grete på agb@horsens.dk. Medbring
tæppe, tøj efter vejret, ekstra vand.

Forårshilsen fra Hatting Centret
Af: Margit Munch
Her i coronatiden fik jeg en overraskelse, som jeg gennem bladet gerne vil
takke for.
I sidste blad var der i lederen forslag
til, hvor og hvordan vi kunne gå ture.
Det er nu ikke let, hvis det man kan i
denne tid, er at sidde i sin stue med sine
cykelpedaler. Desværre har det åbne aktivitetscenter været lukket. I den tid har

aktivitetsmedarbejderne Lise og Anne
Grete underrettet os via mails med oplysninger om tingenes tilstand.
En dag midt i marts, da jeg sad i min
stue med mine cykelpedaler, ringede
det på døren. Det var en hilsen fra aktivitetscentret i form af påskeliljer, påskeæg, et kryds og tværs magasin og ikke
mindst det sødeste brev med en forårshilsen fra stedets aktivitetsmedarbejdere
med ønsket om, at vi havde det godt, og

et ønske om, at vi snart kunne ses igen.
Det var en stor overraskelse og et fint
tiltag. Vi har savnet at komme på centret. Aktivitetsmedarbejderen Anne Grete havde opsporet potentielle brugere og
frivillige, som var alene, så hun kunne
glæde dem med denne forårshilsen.

Fra mig selv og på vegne af flere
modtagere sender jeg her en stor tak.
Det var en omsorgsfuld tanke.
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Det åbne center - har du kigget forbi?
Måske der stadig er nogen som ikke
ved, at vi her i Hatting har et åbent aktivitetscenter, hvor byens 65+ borgere kan
få mulighed for at leve et godt, sundt og
aktivt liv, enten som bruger eller som
frivillig hjælper i aktiviteterne?

Vi kan spise sammen, så maden
smager bedre, end når vi sidder alene.
For ikke at glemme vores kulturelle
arrangementer, foredrag og udflugter.
Alt sammen noget der medvirker til,
at ens velbefindende bliver bedre.

Her er mulighed for et socialt netværk, at bevare relationer og skabe nye
relationer. Her kan vi forebygge isolation og ensomhed, vi kan deltage i meningsfulde aktiviteter, dem er der rigtig
mange af.

Vi er flere ældre i byen, som bruger
dette mødested, som vores faste holdepunkt. Det er her vi har mulighed for at
være sammen med andre. Vi nyder og
takker for alt det aktiviteten og de frivillige gør for os, uanset om det er at hygge

25-års jubilæum
& sommerfest
Det åbne aktivitetscenter på Hatting
Centret fyldte 25 år i 2020 – og det fejrer
vi nu med en udendørs sommerfest.
Festen afholdes:
Tirsdag d. 15/6 fra 15.00 - ?
Dagen igennem vil der være skøn
underholdning, salg af mad og drikke,
musik og hyggeligt samvær.
Vi får bl.a. besøg af Bomles Venner,
der spiller koncert om aftenen. Det præcise program annonceres senere, men
sæt kryds i kalenderen allerede nu!

med en kop kaffe, smukkesering af centret, eller det er de store arrangementer
der lines op til.
Desværre har det åbne aktivitetscenter
været lukket i corona tiden. Men der er
lys forude. Og når der igen åbnes op,
står både frivillige og aktivitetsmedarbejder klar med masser af aktiviteter.
Både nye tiltag og gamle ”kendinge”.
Vel mødt!

Torsdag d. 24/6 kl. 15.00

Dagsorden iflg. vedtægterne:
Dagsorden for centerrådets årsmøde:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Beretning ved formanden
4. Regnskab
5. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være
formanden i hænde senest 8 dage før årsmødet.
6. Valg af centerråd:
a. Valg af formand (Hvis der afholdes formandsvalg)
b. Valg af rådsmedlemmer jvf. §3
c. Valg af 2 suppleanter
d. Valg af 1 revisor og revisorsuppleant hvert andet år
7. Eventuelt

Aktiviteten er vært med kaffe og kringle.
Vel mødt!
Med venlig hilsen
Centerrådet v. formand Ellen Bertelsen
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Kloakarbejde (aut. kloakmester)
Landbrugsarbejde
Lastbilkørsel / Gylletransport
Slamsugning og -spuling

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

Generationsskifte – Hvem skal arve din
virksomhed, når du dør?
Damhaven 5 C, 7100 Vejle
Vitus Berings Plads 5, 8700 Horsens
Telefon: 7572 4100
www.codexlaw.dk

Tømrer- og murerarbejde udføres
Kirkebakken 47, Hatting
Tlf. 20 87 00 04

HATTINGBLADETS ANNONCØRER
Thykjær Turisttrafik

Teknik og El Aps

Super Brugsen Hatting

Nos A/S

Lyngsø VVS

KB Bogføring og Kontorassistance

JA Vinduer

Horsens Trailercenter

Hatting Thermoglas

Hatting Bilcenter

Grafisk Forum

Gamst Boligudlejning

Evolutionparts

Codex Advokater

CES Anlægsgartner

Bøje Kran og Maskintransport A/S

Bygholm Landbrugsskole & Kursuscenter

BS Bogføring

Amalielund Mad

Allround Service ApS

FIRMA

Smedebakken 10

Gotlandsvej 1

Storegade 2

Storegade 10

Overholm 7

Østerhåbsvej 80

Rasmus Hansens Vej 4

Smedebakken 8

Lundagervej 25 F

Stationsvej 27

Hattingvej 74

Smedebakken 6

Storegade 25

Kirkebakken 37

Smedebakken 2

Fuglevangsvej 41

Bomvej 9

Oensvej 7

Vitus Berings Plads 5

Mejerivej 18

Meteorvej 9

Hattingvej 49

Filips Alle 5

Silkeborgvej 44

Klaksmøllevej 2

ADRESSE

Hatting

Hatting

Horsens

Hatting

Hatting

Hatting

Hatting

Hatting

Hatting

Hedensted

Hatting

Hatting

Hatting

Hatting

Hatting

Hatting

Horsens

Løsning

Hatting

Horsens

Hatting

Horsens

Horsens

Hatting

Horsens

Korning

BY

75 65 33 99

20 87 00 04

75 65 35 88

25 40 90 35

76 74 40 15

75 65 34 00

76 69 70 70

75 65 30 32

20 11 57 05

75 61 37 66

22 64 61 67

26 85 89 62

75 65 79 06

40 26 49 73

75 65 36 22

75 65 32 66

75 65 30 36

75 61 33 44

40 41 32 21

27 83 07 83

75 72 41 00

30 27 04 48

25 22 26 66

75 62 17 99

22 31 99 55

75 61 51 26

20 25 55 98

TELEFON

post@vpm-hatting.dk

horsensudestuer@gmail.com

post@tfskov.dk

tt@thykjaerturisttrafik.dk

info@te-el.dk

sales@nos-as.dk

niels-bie@stofanet.dk

1christianandersen@gmail.com

lyngsoevvs@lyngsoevvs.dk

kbbog@hotmail.dk

mail@ja-vinduer.dk

post@horsens-trailercenter.dk

hjemmeservicekontoret@mail.tele.dk

mail@hattingthermoglas.dk

hattingbilcenter@mail.dk

grafiskforum@grafiskforum.dk

tg@gabo.dk

skipper@evolutionparts.dk

info@codexlaw.dk

ces@cesanlaeg.dk

thomas.boje@stofanet.dk

info@bygholm.dk

britt@bsbogfoering.dk

amalielund@amalielund.dk

mj.allroundservice@gmail.com

E-MAIL

www.vpm-hatting.dk

www.tfskov.dk

www.thykjaerturisttrafik.dk

www.te-el.dk

www.nos-as.dk
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Hatting IF Badminton:
Info fra ungdomsafdelingen - af Peter Scheibye
Mandag 26. april var første træning
for alle ungdomsspillerne, efter endnu
en corona-nedlukning. Alle vores
spillerne og trænene mødte ind med
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smil, positiv stemning og lyst til badminton. Vi var lidt over 20 spillere/
trænere i hallen - spillede en masse
kampe og sluttede dagen med hygge
med sodavand og pizza.
Ungdomsspillerne fra Hatting IF har
i sæsonen 2020/2021 deltaget i 2 rækker i DGI’s ungdomsholdturnering, og
har høstet sejre - men naturligvis også
prøvet nederlag. I slutningen af 2020
afviklede vi over to søndage 40 badmintonkampe i hhv. U11 og U13 - det
var sjovt og lærerigt at møde spillere
fra andre klubber.
HattingBladet
Badmintonsæsonen går dog på hæld,
og mandag 31. maj er sidste træningsdag i ungdom.
EFTER SOMMERFERIEN
STARTER VI OP IGEN,
OG ALLE DER HAR LYST,
ER VELKOMNE TIL AT
KOMME OG PRØVE
BADMINTON.

Resultatgivende ”trygsager“
online og offline !
VIbåde
TRYKKER

PÅ ALT

LOKAL PRODUKTION
OG DESIGN AF
DIN MARKEDSFØRING
Brochurer, flyers, plakater,
flag, skiltning, bilfolie,
rollups, reklameartikler mv.

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

lyngsoevvs.dk

Tlf: 7561 3766

