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Brug byen med god samvittighed

- og tag et kig forbi Majslabyrinten ved landbrugsskolen, 
som er åben fra 15. august. Foto: Jonney Larsen



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 november 

2021. Deadline for næste nummer 
er søndag d. 31. oktober 2021. 

 
Kommende deadlines:

31.10.2021
30.01.2022
24.04.2022

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

rettidigt ud ift. arrangementer m.v. 

Af: Rasmus Bissenbakker

August er gerne lig med opstart af 
fritidsaktiviteter. Hvad skal man gå til, 
hvor meget kan passes ind, hvad skal 
vennerne gå til? For nogen er det et fast 
valg, andre stifter kendskab med nye 
udfordringer. 

Måske er børnene flyttet hjemmefra, 
eller et nyt liv som pensionist har givet 
mere tid til samvær eller en ny hobby. 
Eller du er tilflytter, og ønsker måske at 
opsøge nye fællesskaber?

Andre har måske ikke samme tradi-
tion eller har arbejdstider, som gør det 
svært at få kabalen til at gå op. 

Og kan man godt bare sende sit barn 
afsted? Bør man selv have tid til at hjæl-
pe, hvis ens barn ønsker at gå til noget? 
De mange fritidstilbud er jo muligt, 
fordi der står frivillige på den anden 
side og er arrangør, bestyrelsesmedlem 
eller træner. Men du kan sagtens sende 
dit barn, eller selv deltage i et arrange-
ment med god samvittighed. Forenin-
gerne og de mange tilbud er til, fordi de 
frivillige har valgt dette som deres egen 
fritidsaktivitet, og brænder for netop 
dette. Og jo flere der melder sig ind eller 
deltager og har lyst til at støtte op om 

det der arrangeres, jo bedre. Det skal 
være lyst og ikke pligt der driver frivil-
ligt arbejde.

Fra tid til anden kan der være brug 
for ekstra hjælp, men overordnet så skal 
ting kunne køre med de frivillige som 
har lysten, og ellers må man tilpasse ens 
udbud, så det forbliver sjovt for alle.

Det betyder selvfølgelig også, at det 
er disse frivillige med udspring i egne 
interesser, der sætter retningen for hvad 
der kan gennemføres og hvad der ikke 
kan.

I år er der kommunalvalg. Også en 
mulighed for at engagere sig, og for at 
præge retningen for den uundgåelige 
udvikling som sker i vores kommune.

Derfor er Borgerforeningen, Hatting 
IF og Hatting Parkens Venner gået sam-
men om at sikre et vælgermøde her i 
Hatting d. 5. oktober kl. 19.00.

Håber vi vil se mere af dette for-
eningssamarbejde imellem alle byens 
tilbud og frivillige, så der kan oprethol-
des og udvikles på det store udbud af 
aktiviteter vi har i byen, og hvor endnu 
flere får lysten til at deltage - uanset om 
det er som udøver eller frivillig. 

God læsning, og god sensommer.

Brug byen med god samvittighed
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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

Det kommunale valgår går sin gang
Af: Bente Hansen

Sommeren er i skrivende stund over 
os, solen har været gavmild og har givet 
dem, der har været ferieramte, gode 
vilkår for solrige dage og skønne som-
meraftener. Vores dejlige Hatting ud-
vikler sig støt og roligt - nogle vil mene 
lige roligt nok, og andre det modsatte. 
I hvert fald startede vi sommeren med 
at se ind i en forlængelse af en spærret 
Hattingvej, og det påvirker også Fjern-
varme andre steder i byen. 

På det ene side er det blevet hverdag 
med opgravning, afspærring, omkørsel 
og lyskryds, som altsammen påvirker 
vores dagligdag i større eller mindre 
grad. På den anden side kan det være 
en kilde til tilbagevendende frustration, 
fordi kommunikationen har været så 
mangelfuld. Samtidig har det været 
svært at finde ud af, hvor man skal gå 
hen med den frustration - få har haft 
heldet til at få nogen til at tage det over-
ordnede ansvar for, hvad der udadtil 
virker som dårlig logistisk planlægning. 
Mon ikke vi alle glæder os, til det hele 
står færdigt!

I forlængelse af det ovennævnte vil vi 
igen gerne komme med en bøn om, at I 
husker at støtte vores lokale SuperBrug-
sen og de andre lokale erhvervsdriven-
de, så de kan blive ved at gavne os alle.

De første nye udstykninger begynder 
at tage form, og det er skønt at se den 
store interesse omkring byggeudstillin-
gen. Velkommen til nye ansigter i byen!

Visning af kommunalt borgermøde
Hatting Forsamlingshus lagde hus til 

en digital visning af Horsens kommunes 
borgermøde, som omhandlede ændrin-
ger i kommuneplanen for bl.a. Hatting. 
Man kunne berette om et nyt boligom-
råde på Eriknauervej, flere byfunktioner 
og en præcisering af planerne for om-

rådet øst for byen. Hatting Vandværk 
havde flere gode og relevante spørgs-
mål, som handlede om belastningen af 
Hatting Å. Vil du vide mere om mødet 
og ovennævnte, så kan du finde masser 
af information på:

www.kommuneplan2021.horsens.
dk/rammer/lokalcenterbyer/hatting

Tak til Rasmus Bissenbakker og Hat-
ting Parkens venner for fint samarbejde.

Generalforsamling
Borgerforeningen afholdt generalfor-

samling d. 30/6, hvor de medlemmer af 
den siddende bestyrelse, der var på valg, 
alle opnåede den store anerkendelse og 
ære, der ligger i et genvalg. Alle mand er 
naturligvis på dæk og parate til at ar-
bejde for byen og forsamlinghuset! 

Borgerforeningen takker for et flot 
fremmøde fra de trofaste gæster, hvor 
der måtte op til flere kaffekopper i brug, 
og vi glæder os til samarbejdet over den 
næste periode.

Har du tjekket postkassen?
Vi har i løbet af juli måned været 

rundt i byens postkasser med flyers, der 
handler om kontingentbetaling. Den 
handler også om hvad det er, du kom-
mer til at støtte op om, når du betaler 
kontingent til Hatting Borgerforening. 
Vi håber, at I igen i år vil bakke os op, så 
vi kan holde forsamlingshus og borger-
forening i live.

Har du ikke modtaget vores flyer, 
eller er den røget med reklamerne ud, 
så tøv ikke med at kontakte os! Du kan 
finde informationer om os og kontin-
gentbetalingen til venstre på siden her. 
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Horsens Folkeblad arrangerer valgmøde i Hatting

I samarbejde med Hatting Idrætsfor-
ening og Hatting Parkens venner er det 
lykkedes os at vinde Horsens Folkeblads 
konkurrence om valgmøde.

Kom og mød de lokale politikere
I konkurrencen skulle man argumen-

tere for, hvad grunden skulle være til at 
holde at valgmøde i netop vores by, og 
vores ansøgning - som var lavet på vers 
- var lige tilpas fristende for parterne.

Valgmødet finder sted tirsdag 
den 5. oktober kl. 19.00 - 20.30 

i Hatting Forsamlingshus

Horsens Folkeblad sørger for at finde 
de relevante politikere til at deltage, og 
Hattings foreninger sætter dagsordenen. 
Vi håber selvfølgelig på stor opbakning 
fra byen, da vi ikke har nogen lokal kan-
didat til dette valg. 

Sammen står vi stærkere!

Af: Bente Hansen

Efterårets program i 
Forsamlingshuset

Der har været stille fra vores side, selvom diverse 
restriktioner blev ophævet i løbet af foråret. Det er så-
mænd ikke fordi, vi ikke havde intentioner om at lave 
arrangementer; men helt lavpraktisk, så har forsamlings-
huset været optaget. De lejere, som blev ramt af covid-
19-nedlukninger, har flyttet deres weekender frem til 
de måneder, hvor det igen har været muligt at holde en 
fest. Derfor har det ikke været muligt for os selv at være i 
forsamlingshuset…

MEN NU! Så kan vi! Det er lykkedes os at snige os 
ind i kalenderen til hele tre arrangementer, som vi håber 
at I har lyst til at deltage i. Sæt derfor allerede nu kryds i 
kalenderen til:

•  Fredagsbar med naboer, venner og andet   
 godtfolk,  fredag d. 29. oktober.

•  Herre(jule)frokost, lørdag den 20. november.
•  Nytårstaffel, som traditionen foreskriver,   

 fredag den 31. december.

De nærmere informationer om billetsalg osv. kommer 
senere, og I vil kunne finde dem de sædvanlige steder, 
nemlig Borgerforeningens Facebook-side samt opslag i 
SuperBrugsen. Vi glæder os til at se jer!

www.tfskov.dk
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Nyt fra kirken

Præsteindsættelse i Hatting-Torsted Pastorat
Af: Erhardt Nielsen

Hatting menighedsråd ønskede på 
festligste vis at markere indsættelsen af 
Johanne Nørtoft Thomsen som ny præst 
i Hatting - selvfølgelig under hensynta-
gen til de gældende covid-19-restrikti-
oner, som åbenbart kun Folkekirken og 
kulturinstitutioner endnu skal leve med.

For at få regnestykket til at gå op, 
blev et stort telt opstillet på Toften mel-
lem kirkegården og præstegården med 
plads til mere end 100 personer, som 
skulle deltage til receptionen efter ind-
sættelsesgudstjenesten søndag den 27. 
juni.

Og alt gik efter planen – provst An-
nette Bennedsgaard foretog indsættel-
sen i den smukt pyntede kirke, og som 
indsat præst gik Johanne på prædike-
stolen for første gang i Hatting foran de 
mange deltagere. Efterfølgende blev der 
serveret sandwich og et glas vin i teltet, 
og med en blanding af lykønskninger 
og sange udvalgt af Johanne – akkom-
pagneret af organist Birgit Jakobsen og 
vores dygtige kirkesangere i front -  for-
løb arrangementet i det skønneste vejr 
præcist, som vi kunne ønske os.

Tilbage er der kun at sige: Velkom-
men i Hatting, Johanne, og til Hatting-
borgerne: tag godt imod hende!

Af: Johanne Nørtoft Thomsen

Hej alle I i Hatting.    
Mit navn er Johanne Nørtoft Thomsen, 
og jeg er ny præst her i Hatting. Jeg 
glæder mig meget til at møde alle jer, 
der bor her i byen. Nogen af jer har jeg 
sikkert allerede mødt; enten til en guds-
tjeneste her i løbet af sommeren eller til 
min indsættelse tilbage i slut juni. Jeg er 
meget glad for den fine velkomst, der 
blev stablet på benene og jeg har kun 
oplevet Hatting som en åben, varm og 
gæstfri by at komme til. Så; stort tak for 
at byde mig velkommen! Jeg er meget 
glad for den tillid jeg er blevet vist og 
jeg vil gøre hvad jeg kan for at leve op til 
den. 

Jeg er opvokset i Barrit ude ved Juels-
minde og har derfor både en følelse af, 
at vende hjem til noget jeg kender, men 
samtidig havde jeg ikke stiftet bekendt-

skab med Hatting inden jeg flyttede her-
til. Så noget er velkendt, men meget er 
nyt og jeg håber at I vil hjælpe mig med 
at lære stedet her at kende. Jeg glæder 
mig til at møde jer rundt omkring, enten 
i kirken, i foreningslivet eller i Brugsen.

Jeg har tidligere arbejdet i Den Dan-
ske Kirke i London som sognepræst og 
studenterpræst, og dér haft stort fokus 
på opsøgende arbejde blandt – og sam-
taler med – unge danskere i storbyen. 
Det betyder meget for mig at kirken 
rækker ud, udenfor murene, og ud i det 
samfund, der ligger udenfor kirkedøren. 
Og at det vi møder i kirken er et evigt 
budskab til os, men fortalt i et nærvæ-
rende og forståeligt sprog, som taler ind 
i vores hverdag i dag. Det vil jeg be-
stræbe mig på i mit arbejde og jeg håber 
at det kan mærkes. 

I min studietid har jeg været meget 
engageret i frivilligt arbejde i forenings-

livet og jeg er meget glad for at være 
landet et sted med så stort et frivilligt 
engagement og et rigt foreningsliv, som 
der er her i Hatting. Jeg glæder mig til 
at træde ind i det og mødes om gode 
samarbejder, hvor vi sammen kan støtte 
hinanden og skabe nye arrangementer. 

Og i skrivende stund ser det ud til at 
det bliver et lettelsens efterår, hvor vi 
langt om længe kan begynde at mødes 
igen og dermed igen kan synge sam-
men, mødes til arrangementer og ak-
tiviteter – og mødes over en kop kaffe. 
Her i efteråret er der mange gode ting at 
vælge imellem i kalenderen, lige fra kor 
til en løbetur for en god sag - jeg håber 
at vi ses!

Hilsen fra Hattings nye præst
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Hatting Kirke

Hatting Kirkes personale

Sognepræst
Johanne Nørtoft Thomsen (JNT) blev 27/6 
2021 konstitueret som præst i Hatting.
Præstegården, Oensvej 1. Træffes bedst  
på: E-mail jnt@km.dk / Tlf. 24 78 17 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 Mette Holmelund 
Email: meho@km.dk

Kordegneassistent Søren Gellert

Graver
Gert Løvlund Pedersen
Østerhåbsvej 72, Hatting
8700 Horsens
Privat tlf: 20 41 80 16
gert.birthe@outlook.dk
Graverkontoret 
Tlf: 40 17 35 46
hattingkirkegaard@mail.dk
 

Gravermedhjælper
Birgit Boisen
Tlf: 26 19 95 57
bibo@profibermail.dk

Kirkesangere
Ulla Andreasen
Tlf: 86 53 13 81

Lotte Stærmose
Tlf: 30 64 96 86

Organist
Birgit Jakobsen
Tlf: 21 54 68 12

Gudstjenesteliste 

September
Søndag 5. kl. 9.30
14. s.e. trinitatis, v. SKH 
Østerhåb: kl. 11.00 
v. SKH, KC, AKO, JNT 
(Fejring af Østerhåb 
Kirkes 10-års jubilæum)
Søndag 12. kl. 9.30
15. s.e. trinitatis, v. AKO 
Østerhåb: kl. 11 v. AKO
Søndag 19. kl. 9.30
16. s.e. trinitatis, v. KC
Søndag 26. kl. 11.00
17. s.e. trinitatis.
Torsted: kl. 11.00 v. SKH
Hatting: kl 19.00 v. JNT
Tirsdag 28. kl. 13.30
Hatting Centret v. JNT
Torsdag 30. kl. 17.00
Spaghetti-gudstjeneste 
v. JNT

Oktober
Søndag 3. kl. 9.30 
18. s.e. trinitatis, v. JNT
Østerhåb: kl. 11.00 v. JNT
Søndag 10. kl. 9.30
19. s.e. trinitatis, v. SKH
Østerhåb: kl. 11.00 v. SKH
Søndag 17. kl. 9.30
20. s.e. trinitatis, v. AKO
Østerhåb: kl. 11.00 v. AKO
Søndag 24. kl. 9.30
21. s.e. trinitatis, v. JNT
Østerhåb: 11.00 v. JNT
Tirsdag 26. kl. 13.30
Hatting Centret v. JNT
Torsdag 28. kl. 17.00
Spaghetti-gudstjeneste 
v. JNT
Søndag 31. kl. 11.00
22. s.e. trinitatis
Torsted: kl 11.00 v. KC 
Hatting: kl. 19.00 v. JNT

November
Søndag 7. kl. 9.30
Alle Helgen, v. JNT 
Østerhåb: kl. 11.00 v. 
KC, SKH, AKO, JNT 
Søndag 14. kl. 9.30
24. s.e. trinitatis, v. KC 
Østerhåb: kl. 11.00, v. KC
Søndag 21. kl. 9.30
25. s.e. trinitatis  
Østerhåb: kl. 11.00
Tirsdag 23. kl. 9.30
Hatting Centret v. JNT
Søndag 28. kl. 9.30
Første søndag i advent 
Torsted: kl. 11.00 v. JNT
Hatting: kl 19.00 v. JNT

Menighedsrådet

Menighedsrådet ved Hatting kirke har konstitueret sig som følger:

Kirkebil
Kirkebilen kører til alle 
gudstjenester, sogne-
aftener og lignende ar-
rangementer. 
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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Aktiviteter i Kirken

SVED FOR EN SAG
Motionsløbet ”Sved for en sag” er tilbage! I 
år finder løbet sted tirsdag d. 7. september 
kl. 18.00. Vi mødes i præstegården og derfra 
er der frit slag mellem gåtur, løbetur eller en 
tur på cyklen – ruterne varierer mellem 3,5 
km og 20 km. Pris: 60,- for voksne og 20,- for 
børn. Der vil være vand og lidt andet at styrke 
sig på efterfølgende.  ”Sved for en sag” støt-
ter i år Kirkens Korshær i Horsens, som er en 
hjælpeorganisation, der hjælper samfundets 
udstødte grupper. I Horsens drives en varme-
stue, hvor man kan købe en portion mad bil-
ligt, få et varmt bad og noget rent tøj. Lige-
ledes findes der genbrugsbutikker, som drives 
af frivillige og hvor indtægterne anvendes til 
driften af varmestuen. Se evt. mere info på 
www.horsens.kirkenskorshaer.dk 

KOR
Voksenkoret starter op igen med masser af 
sang og hygge – for nu må vi ENDELIG synge 
sammen igen! Koret mødes som udgangspunkt 
hver onsdag fra kl. 19.00-21.00 i konfirmand-
stuen i præstegården. Koret medvirker ved 
gudstjenesten d. 28. november kl. 19.00 (1. s. 
i advent) og til julekoncerten d. 5. december. 
Vi starter op onsdag d. 1. september 2021. 
Pris for deltagelse i en hel sæson: 300,- 
Tilmelding til organist Birgit Jakobsen, 2154 
6812 / birgit.jakobsen4@gmail.com

Mellemkoret: Som navnet antyder, place-
rer “Mellemkoret” sig mellem børnekoret og 
voksenkoret. Vi startede den 17. august, men 
du kan sagtens nå at være med. Vi øver hver 
tirsdag fra kl. 18.30-20.00 i kirken, indtil sko-
lernes sommerferie næste år. Den musikalske 

genre er bred, hovedsageligt rytmisk, og der 
synges bl.a. evergreens, gospel og pop/rock 
numre. Lige nu består koret af unge/yngre 
kvinder, som synger flerstemmigt. Der bliver 
forskellige optrædener i løbet af året. Tilmeld 
på 21546812 / birgit.jakobsen4@gmail.com

Børnekoret: Kan du lide at synge, og har du 
lyst til at blive bedre til at synge sammen med 
andre? Så kom og syng med i Hatting Skole- og 
Kirkekor. Koret er for alle drenge og piger fra 
3.-6. klasse. Vi synger mange forskellige gen-
rer, og både sange og salmer. Koret medvirker 
til gudstjenester i løbet af året. 
Den nye sæson begynder d. 7. september, og 
vi øver hver tirsdag i konfirmandstuen fra kl. 
15.00-16.15. Så mød op d. 7. september kl. 
15.00. Det er gratis at deltage og modtage un-
dervisning, men der forventes et godt frem-
møde, og at man melder afbud til korlede-
ren, hvis man en dag skulle være forhindret. 
Der bliver undervejs mulighed for at deltage 
i forskellige korarrangementer. Tilmeld på 
21546812 / birgit.jakobsen4@gmail.com

FILMAFTEN
Torsdag d. 11. november kl. 19.00 viser vi en 
særlig udvalgt film i konfirmandstuen. Filmens 
titel og omtale findes på kirkens hjemmeside 
www.hattingkirke.dk og kirkens Facebook-
side, ”Hatting Kirke”. Aftenens program: 
Kort indledning til aftenens film, film, pause 
med brød, øl, vand og kaffe (pris kr. 20,-), og 
til sidst samtale. Vi slutter ca. kl. 22.00. Til-
melding er ikke nødvendig. 

BABYSALMESANG
Et musikalsk og rytmisk tilbud til de mindste 
børn (mellem 3 og 10 mdr.) og deres forældre. 

Salmesang ledes af Birgit Jakobsen. Forløbet 
strækker sig over 6 uger. Hver gang kl. 11.00 
i kirken og med efterfølgende kaffe/te i præ-
stegården. Der er i efteråret 2021 opstart fre-
dag d. 10. september kl. 11.00 og afslutning d. 
15. oktober. Tilmelding til Tove Schack-Niel-
sen: schack-nielsen@profibermail.dk

NØRKLECAFÈ
Vi strikker dåbsklude og meget andet. Det bli-
ver også hæklet, udvekslet erfaringer, snak-
ket og lært nyt. Alle er velkomne – øvede 
såvel som nybegyndere. Der er ”åbent hus” 
fra kl. 15.00-21.00 i konfirmandstuen i præ-
stegården følgende mandage: 6. september,   
4. oktober, 1. november og 6. december. Følg 
med på Facebook-siden: ”Hatting nørkle café”

SPAGHETTI-GUDSTJENESTE
Torsdag d. 30. september kl. 17.00, og
Torsdag d. 28. oktober kl. 17.00.
Et tilbud til børn og deres forældre, bedste-
forældre, tanter, onkler og store søskende. Vi 
begynder med en kort gudstjeneste i Hatting 
Kirke, tilrettelagt så selv de mindste kan være 
med. Derefter går vi i præstegården, hvor der 
er dækket op til en gang spaghetti med køds-
ovs, lavet med kærlig hånd af kirkens frivillige 
personale. Arrangementet slutter omkring kl. 
18.30. Tilmelding: Af hensyn til køkkenet, se-
nest dagen før til menighedsrådsmedlem Karl 
Johan Schildknecht Hoe på mail hoehatting@
hotmail.com eller tlf. 21 83 13 39.

SOGNEAFTEN i Østerhåb kirke
D. 28. september: v/ krigsfotograf Jan Gra-
rup: ”Hvor jernkorsene gror” (se mere på 
www.torstedkirke.dk). Gratis entré. 

www.amalielund.dk
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Hatting Cykelklub fylder rundt i år
Af: Arne Mikkelsen

I år er det 10 år siden, at Hatting Cykelklub 
startede op. Det startede tilbage i 2011 med 
4-5 mand der fik den gode ide, at der måske 
var flere i byen som kunne have lyst til at 
cykle sammen.

Det blev startskuddet til Hatting Cykel-
klub. I løbet af de kommende år er der kom-
met flere og flere medlemmer til, og vi er også 
kommet ind under Hatting IF. Pt er vi 34 be-
talende medlemmer, samt flere som kommer 
forbi og kører med med jævne mellemrum. 
Men der er plads til mange flere, så kom en-
delig forbi.

Vi cykler tre gange om ugen, tirsdag og 
torsdag kl. 17.30 samt søndag kl. 10.00 med 

afgang fra HIF klubhuset.

Det er efterhånden blevet til mange ture, 
både her i Danmark og i Tyskland (Harzen) 
med fin opbakning. De ugentlige ture, tirsdag 
og torsdag samt søndag, er der også god til-
slutning. Her køres der ud i 2-3 hold, alt efter 
hvor mange der møder op. Så hvis der sidder 
nogen i Hatting og omegn, der kunne tænke 
sig at komme med ud at cykle en tur sammen 
med andre, så er I mere end velkomne til at 
kikke forbi og rulle med.

De sidste to sæsoner har vi, som mange 
andre, været lidt udfordret af covid-19. Vi har 
selvfølgelig haft den fordel, at vi er udendørs; 
men vi har måttet aflyse vores standerhejs-
ning / opstart samt en del 
planlagte ture, f.eks. turen til 
Flensborg med overnatning.

Som erstatning cyklede vi 
en længere tur, hvor vi havde 
pitstop på Norsminde Fiske-
hus. Her spiste vi frokost, og 
om aftenen havde vi grill-

hygge i klubhuset med god mad leveret af 
slagterne fra SuperBrugsen Hatting.

Vi har også haft en tur arrangeret af cykel-
klubbens medlemmer, med færgeoverfart 
Snaptun/Alrø og efterfølgende frokost på 
Alrø. Herefter gik turen hjemover til Hatting. 

Torsdag den 2. september går turen igen 
mod Harzen, hvor vi har tre overnatninger og 
kører nogle gode ture i et mere bjergrigt ter-
ræn end det danske.

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

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

Moderne 
kursusfaciliteter
i naturskønne
omgivelser

Bygholm
Landbrugsskole & Kursuscenter

Tlf. 75621799     bygholm.dk
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Udbygning og renovering af Solstrålen
Af: Katrine Klejnstrup Sørensen

Byens integrerede institution har fået 
sig noget af en opgradering, og kunne 
i juni 2020 åbne op for åbne op for nye, 
flotte rammer for byens allermindste 
borgere.

Som mange andre steder i Horsens 
Kommune er indbyggertallet i Hatting 
stigende. For at kunne følge med udvik-
lingen måtte der derfor lægges kvadrat-
meter til den oprindelige bygning på 
Smedebakken, som huser både vugge-
stue og børnehave. Det har nu resulteret 
i en omfattende tilbygning, så Solstrålen 
nu råder over næsten dobbelt så meget 
plads som før.

Tilbygningen byder bl.a. på et stort, 
åbent legerum med tekøkken, fire ekstra 
stuer, store badeværelser, en garderobe 
og personalestue. Efterfølgende er den 
oprindelige bygning og meget af ude-
arealet blevet renoveret. Legepladsen er 
nu i fuld gang med at blive genetableret, 
så den rummer noget for alle, helt fra 
0 - 6 år.

Fra 1. september starter en ny gruppe 
op i Solstrålen – Spirevippen. Spirevip-
pen er en afdeling under Spiren, Hor-
sens Kommunes eneste specialbørne-
have, men får til huse her i Hatting. 

Målgruppen er børn, som har behov 
for et skærmet, specialpædagogisk mil-
jø, men som samtidig får rigtig meget 

ud af at spejle sig i et almindeligt institu-
tionsmiljø.

Derfor vil der også være samarbejde 
på tværs i huset omkring fælles temaer 
og projekter – noget, som vil være til 
gavn for alle husets børnegrupper og for 
vores pædagogiske arbejde. Spirevippen 
kommer til at bestå af en børnegruppe 
på 6-8 børn samt 3-4 voksne, og får egen 
indgang med garderobe, køkken og 
stue.

Tilbygningen har fået sedum-tag, og 
som man kan se på billedet til højre  er 
græsset allerede godt på vej. Det bliver 
hyggeligt at kunne følge taget henover 
de fire årstider, og hvor forskelligt det 
ser ud.
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Noget der dog er som det plejer, er de 
firbenede venner som bor bag legepladsen: 
kaninerne Albert og Viola, og hestene Lukas 
og Karsten. Vores dyr er en stor del af vores 
pædagogiske base. De skal dagligt fodres og 
kæles med. Ugentligt skal der også muges 
ud, og hver gruppe har ansvar for pasning af 
dyrene i en uge ad gangen. I weekender og 
ferier er det børnene selv (og deres forældre), 
som på skift kommer forbi og fodrer og hyg-
ger om dyrene.

Tak til Rasmus Bissenbakker for dronebillede af den - nu meget større - Solstråle.
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Af: Gymnastikbestyrelsen, HIF

 Der er en grund til, at mange med-
lemmer har siddet i bestyrelsen i flere år 
- fordi det skaber sammenhold og giver 
indflydelse og viden om, hvad der sker i 
foreningen.

Særligt i år opfordrer vi dig til at være 
med til opstillingsmødet. Vi er desværre 
i den situation, at to af vores dejlige 
medlemmer ønsker at takke af: vores 
energiske formand, Hanne Frederiksen, 
og vores skarpe kasserer, Tina Salling.

Opstillingsmødet afholdes tirsdag 
den 14. september fra 19.00 - 21.00 i 

klubhuset i Hatting. 

Som medlem er det dig, der bestemmer, 
hvordan foreningen skal udvikle sig.

Der vil komme en officiel indkaldelse 
til alle medlemmer i deres mailboks 
samt et opslag på Facebook den 1. sep-
tember. Overvej seriøst, om det er din 
tur. Har du spørgsmål, så skriv til Line 
Læsøe på linelaesoee@gmail.com inden 
den 1. september. 

Med venlig hilsen,
Gymnastikbestyrelsen 

   Gymnastik

Hver mandag 
Kl. 16.00 - 16.45
Forældre/Barn, 1,5 - 3 år 
(årgang 2018-2019)
Instruktør: Sara Kjærsgaard
Sted: Gymnastiksalen, Hatting Skole
Antal på holdet: 25. Pris: 650,- kr.
Kl. 17.00 - 18.00
Puslinge, 4 - 5 år (årgang 2016-2017)
Instruktør: Sara Kjærsgaard 
Hjælpeinstruktører: Mathilde, 
Andrea og Nicolai
Sted: Gymnastiksalen, Hatting Skole
Antal på holdet: 27. Pris: 650,- kr.

Hver tirsdag 
Kl. 16.30 - 17.30
Springlopper, 0.-1. klasse 
(årgang 2014-2015)
Instruktører: Elisabeth og 
Alexander Wattez Brander
Hjælpeinstruktører: Julie, 
Jeanette og Johan.
Sted: Gymnastiksalen, Hatting Skole
Antal på holdet: 27. Pris: 650,- kr.

Kl. 18.45 - 19.45
Puls/Styrke
Instruktør: Simone Linea Bjørnskov
Sted: Gymnastiksalen, Hatting Skole
Antal på holdet: 25. Pris: 650,- kr.

Hver onsdag  
Kl. 20.15 - 22.00
MandeHørm
Sted: Hatting Hallen
Antal på holdet: 50. Pris: 650,- kr.

Hver torsdag
Kl. 17.00 - 18.30
Springmix, 2. - 3. klasse
Instruktører: Jannie Bendix 
og Lukasz Jakubowski 
Hjælpeinstruktører: Jannie og Johan
Sted: Gymnastiksalen, Hatting Skole
Antal på holdet: 25. Pris: 650,- kr.
Kl. 17.00 - 18.30
Juniorspring, 4. - 9. klasse
Instruktører: Lukas Friis, Martin Brohus, 
Markus Hagelund, Sune Hermansen 
Sted: Hatting Hallen
Antal på holdet: 35. Pris: 800,- kr.

Hold i den kommende sæson, 2021/22

Tilmelding til Gymnastik:
Tilmeldingen er åben fra den 14. august kl 10.00 - vær tidligt ude.

Sæsonen 2021/22 starter mandag i uge 36.

Opstillingsmøde i gymnastikforeningen

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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Af: Aase Thyssen
Fortsættelse fra sidste blad

Topografisk ændrede en anden del af 
byen sig, da præstegården udstykkede 
arealer til 12 gårde, som blev til Præste-
marken, senere Præstemarksvej.

Ud over lidt spredt enkeltbebyggelse 
hist og pist i byen, og enkelte huse byg-
get ved Marshall-hjælpen på Præste-
marksvej, startede nutidens Hatting i 
midten af tresserne med nye udstyknin-
ger. Reglen er således, at når nogen ud-
stykker, så har ejeren af udstykningen 
ret til at foreslå navnet på udstykningen, 
eller et lokalarkiv har ret til at indstille, 
hvis de mener, at udstykningen kan 
have historisk værdi. Navnet skal poli-
tisk godkendes. 

Den første nye udstykning var Sva-
nevænget i 1968, som er en udstykning 
fra Svanegården. Før den tid havde 
Svanegården udstykket enkelte grunde 
i 1966 på Oensvej. Udstykningen er fra 
gård nr. 9.

Den næste udstykning startede i 
1968 på Østerhåbsvej med den første 
vej, som er den eneste kommunale vej 
i denne udstykning. Efterfølgende fra 
1970 kom de øvrige udstykninger på 
Østerhåbsvej. På den tid hed Østerhåbs-
vej Mosegårdsvej. Vejen blev omdøbt til 
Østerhåbsvej efter gården Store Øster-
håb, som nu hedder Østerhov. Udstyk-
ningen er fra gård nr. 6.

I 1970 blev Kirkevænget udstykket 
fra Præstegården. Det er Provstiet der 
har indstillet vejens navn. Udstykningen 
er fra gård nr. 1.

Præstemarksvejs venstre side, når 
vi kører mod Torsted, blev udstykket i 
1971 fra gård nummer 6. 

I 1971 blev de ulige numre på 
Eriknauervej udstykket, og i 1973 de lige 
numre. Udstykningen er dels fra gård 
nummer 17 og dels fra gård nummer 19.

Gedhøjen blev udstykket i 1973. Da 
udstykningen ligger lige ved Gedhøjen, 
som byen har navn efter, var det na-
turligt at området kom til at hedde det 
samme. Hvis nogen undres over, at de 
har to matrikelnumre er det fordi jorden 
oprindeligt er udstykket fra Præstegår-
dens gård nr. 1, og købt af en gård på 
Oensvej som er blevet til gård nummer 
52.

Bækkevænget er også udstykket i 
samme udstykning samme år som Ged-
højen og fra samme gård. Bækkevænget 
er opkaldt efter Hatting bæk.

I 1974 blev Hyldemarken udstykket. 
Indstillingen af navnet har jeg ikke kun-
net finde, men vil fortolke det således: 
Da landsbyen ejede markerne i fælles-
skab lå ydermarken der, hvor Hylde-
marken ligger nu. Efter sagnet fulgte 
hylden mennesket. Hvor der var men-
nesker, var der altid hyld.

Stationsvænget er fra 1976, og er 
udstykket fra gård nummer 30. Stations-
vænget ligger i nærheden af stedet, hvor 
Hatting stationsbygning lå.

I 1976 blev Bispevænget udstykket, 

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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og i 1979 Klerkevænget, begge veje fra 
gård nummer 6. Da de øvrige veje i nær-
heden havde navne med præst og kirke, 
var det nærliggende, at der skulle være 
en bisp og en klerk. Klerk er oldgræsk 
og betyder en lærd mand. I middelalde-
ren blev en præst kaldt en klerk, fordi 
befolkningen anså ham for at være den 
mest lærde mand i sognet.

På Mejerivej er udstykningen fra 
1986. De nyere boliger er fra 2003. Ud-
stykningen er fra gård nummer 28. Jeg 
har ikke kunnet finde en indstilling på 
navnet. Det nedlagte mejeri lå på Grøn-
højvej tæt på Mejerivej.

Smedebakken er fra 1980. I Hatting 
by-kerne har der gennem årene været 
flere smede, derfor fortjente byen at få 
en vej som henviste til smedene. Da en 
af disse smede flyttede fra by-kernen 
til bakken, var det naturligt, at det blev 
Smedebakken.

I 1997 blev Rasmus Hansens Vej 
udstykket, som en udstykning fra gård 
nummer 3. Pt. er der et nyt byggeri i 
gang der. Vejen er navngivet efter stifte-
ren af Hatting Bageri.

Munchsvænget blev udstykket i 
2004. Den oprindelige jord er udstyk-
ket fra gård nummer 6, hvorpå der i år 
1900 blev bygget en gård, Munchs gård. 

Yderligere er der fra gård nummer 31 
tillagt gården jord, efter jernbanen skilte 
byen. Da ejeren af udstykningen indstil-
lede ønske om navn, ville han gerne at 
Munchsvænget skulle hedde Christian 
Munch, men det kunne ikke lade sig 
gøre, da Christian ikke havde bemærket 
sig i nogen anledninger.

Julsvænget blev udstykket i 2001 fra 
gård nummer 4 af de 12 gårde, som 
tidligere er udstykket fra Præstegården. 
Gård nummer 4 var ejet af Jul Kristen-
sen.

Philips Alle blev udstykket i 2010 
fra gård nummer 5 af de 12 gårde, som 
er udstykket fra Præstegården. De 12 
gårde er altid blevet kaldt de 12 disciple. 
Den 5. discipel hed Philip.

I 2011 blev området ved Peter Dans 
Vej udstykket fra gård nummer 30. Peter 
Dan ejede denne gård i mange år. Sam-
tidig var han byens byggematador, idet 
han stod bag flere af byens huse. 

I 2014 er Havrevej, Bygvej og Hirsevej 
ifølge lokalplan 235 udstykket. Jorden er 
af Horsens kommune købt fra gårdene 
nummer 30 og en lille del fra 31. Der 
er ikke nogen forslag i lokalplanen om 
vejnavne. Men da det er kommunalud-
stykning, formoder jeg, at vejenes navne 
på forhånd er politisk bestemt - muligvis 

indstillet af Horsens museum, da det er 
dem, som har stået for udgravningerne, 
og mener disse navne på de ældste 
proteinrige kornsorter, vil være symbol 
på det, som tidligere er dyrket på disse 
marker. Hirse var førhen den mest brug-
te kornsort, mens den i dag sikkert kun 
kendes som kolber til fugle.

Nu i 2020 og 2021 er tre nye områder 
i gang. Hatting Lokalarkiv har indsendt 
forslag til navne på vejene som følger: 

Vi vil foreslå at område et kaldes 
Kvistvænget. Begrundelse: Jorden har 
tilhørt en gård, som har været ejet af 
flere generationer med navnet Kvist. 
Samtidigt vil Kvistvænget komme til at 
ligge ved siden af Munchsvænget, som 
har fået navn efter gård ejet af familien 
Munch. Familierne har været naboer 
gennem flere generationer. 

Vi vil foreslå at område to kaldes Bie-
gårdsalle. Begrundelse: Østergård med 
jorder, som kommunen har købt til om-
rådets udstykning, er en udflyttergård. 
Gården blev udflyttet fra midtbyen i 
1837, og dengang som nu er gården ejet 
af samme familie. Det vil sige at familien 
Bie har boet på gård nummer 6 gennem 
nu 10 generationer. Gården er stamgård 
til slægten Bie, som det summer af i Hat-
ting. Da der er en smuk allé ved gårdens 
indkørsel, vil vi foreslå allé som efterled.

På kortene ses den store udvikling, der er sket i byen over de sidste mange år. Til venstre ses byen i 1995, og til højre et kort fra 2020.
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Vi vil foreslå at område tre kaldes 
Valborgsalle. Begrundelse: Jorden har 
tilhørt en gård ejet af Valborg og Aage 
Pedersen. Valborg var en usædvanlig og 
meget kendt dame i Hatting og omegn. 
Hun var kendt i byen som hushold-
ningskonsulent, var med i bestyrelsen 
for flere husholdningsudvalg, og var en 
stor kapacitet ved Dyrskue i Horsens. I 
lokalarkivet overvejede vi meget seriøst 
at område tre skulle hedde Bartholo-
mæus, idet udstykningen er fra gård 
nummer 6 af de 12 gårde udstykket fra 
Præstegården, og Bartholomæus er den 
6. discipel. 

Som I kan se i forhold til tidligere 
blade, er der ændringer i forhold til vo-
res indstilling.

I min søgen efter oplysninger, om 
det kunne være rigtigt at vejene først fik 
”rigtige” navne i 1970, ringede jeg til en 

tidligere kollega, som var ham der altid 
behandlede og indstillede vejnavne til 
det politiske udvalg. Samtidig er han 
barnefødt i Hatting og har boet her ind-
til for få år siden. Han må vide noget, 
tænkte jeg. I denne corona-tid er Rådhu-
sets arkiver i kælderen lukket, hukom-
melsen må i gang.

I vores snak fik jeg en anden oplys-
ning, som gav mig undren. Han fortalte, 
at i al hans skoletid kan han kun huske 
vejene i Hatting som grusveje. Hans sko-
levej foregik med cykel på Stampemøl-
levej.  Han sagde: ”Men så kom min far 
i Sognerådet, og så blev der asfalteret.” 
Ifølge både regnskab og sognerådets 
protokol ser det ud til, at der i 1950’erne 
er gang i asfaltarbejde. Især i 1954 er 
der så store udgifter til asfaltering, at 
der diskuteres, om det skal være som 
beskæftigelsesarbejde. I søgen efter 
rigtigheden om asfalt, fandt jeg en skri-

velse fra 1959, hvor beboere på Præste-
marksvej søger om at få gadelys. Meget 
ydmygt står der: ”bare to stk. pæle, vi 
betaler dem gerne selv, hvis Sognerådet 
vil overtage driften.” I 1964 klager byens 
borgere over for dårlig gadebelysning i 
byen… Årene går, det er da ikke så lang 
tid siden.

Ud fra matrikelnumrene kan alle i 
Hatting se, hvilken gård de er udstykket 
fra.  

Når de næste veje i Hatting skal dø-
bes, må det være muligt at tænke i Jens 
Korgaard, Christian Bie og Henry Jakob-
sen. Tre personligheder der hver især 
har haft stor betydning for Hatting.

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

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

FRITIDS- & HOBBY-TRAILERE
ERHVERVS-TRAILERE - TRAILER-UDLEJNING

VÆRKSTED - RESERVEDELE - SERVICEAFTALE

I ALT INDEN FOR TRAILERE

Tlf. 7565 7906 - www.trailercenter.dk

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

Private og Industriområder

Fræsning Græssåning
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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 og læs mere på:
www.HattingParken.dk

Individuel medlemskab:
50 kr/år

Familiemedlemsskab:
150 kr/år

En toiletbygning bliver til
Af: Rasmus Bissenbakker  

Start
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Toilettet er låst, men ved at sende 
en SMS til 30 96 46 76 med teksten 

”wc1” låser døren op, og man kan frit 
benytte faciliteterne. 

Det er stadig frivillige kræfter der står 
bag, så hjælp os med at holde det rent. 
Vi har fået mange spørgsmål om, hvor-
dan vi dog vil håndtere det, men med 
den opførsel og hjælp vi har oplevet 
med legepladsen, er vi ikke nervøse for, 
at det ikke skal gå fint med toilettet. 

Skulle I dog opleve noget, så er det 
vigtigt at I giver os besked. Så får vi det 
straks udbedret, og justerer vores pro-
cedure. Ovenstående telefonnummer 
er kun til låsen, så skriv til os på normal 
vis: vores telefonnumre er både tilgæn-
gelige på hjemmesiden og på sponser-
tavlen i parken.

For lige som ingen af os før havde 
opført og drevet en legeplads, er det 
samme gældende for et offentligt toilet. 
Tak til de der allerede har sagt, de godt 
vil hjælpe os med fx. rengøring. 

IndvielseDe to års forberedende arbejde og etableringen skal selvfølgelig fejres. Det håber vi, I vil hjælpe os med. Så hold øje med indbydelse i postkassen!

Som du måske allerede har opdaget, 
er toiletbygningen i Hatting Parken ved 
legepladsen og shelteren nu endelig 
opført og taget i brug. Følg etableringen 
i billedreportagen. Det er muligt for alle 
der bruger området, eller bare kommer 
forbi på en gåtur, gratis at benytte facili-
teterne til håndvask, bleskift, toiletbesøg 
eller bare en tår vand.
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HIF Folkedans klar til ny sæson 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

Mandag den 6. september 2021 starter 
vi en ny sæson i Hatting Forsamlingshus 
kl. 19:30. Vi håber jo meget på at det kan 
lade sig gøre, nu hvor alle har haft mulig-
hed for at blive vaccineret.

Vi danser hver mandag fra 19.30 til 
22.00, undtaget i skoleferien, uge 42 og 
uge 7. Sidste danseaften inden juleferien 
er mandag den 6. december 2021, og vi 
starter igen mandag den 3. januar 2022 til 
og med mandag den 28. marts 2022.

Efter et helt års pause, håber vi, at rig-
tigt mange møder op. For alle ny er det 
gratis at prøve de første tre gange.

Kom med på vores hyggelige gåture
I år har der været flere, som er mødt 

op til vores gåture - en aften var vi oppe 
på 27 personer. Husk at alle må gå med, 
også selvom man ikke går til folkedans. 
Det er helt gratis, men husk kaffekurven.

Vi starter alle gange kl. 19:00, og vi 
går ca. en time inden vi drikker kaffe. 

KOMMENDE GÅTURE:
Arrangør: Hatting IF Folkedansere . Mød op, 
turene er gratis, og alle er meget velkomne.
16.08 – Egebjerg Vandværks Sø
23.08 – Boller Slot, parkering ved Slotshaven
30.08 - Hjertestien, Husodde Camping, 
Husoddevej 85, 8700 Horsens

  Folkedans

Dejligt sommerbillede fra det travle landbrug her i Hatting; fra lørdag d. 24. juli ved siden af det store bageri. Tak til Peder Sørensen, Oensvej.
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På tur med JUMBUS til Sydhavsøerne
Hatting IF’s Folkedansere var den 

30. juni - 4. juli på tur med JUMBUS til 
Sydhavsøerne Lolland, Falster og Møn. 
Vi var i alt 46 deltagere samt vores gode 
chauffør, Henning Wulff.

Turen bød på flot natur, slotte, mid-
delalderkirker og historiske minder 
spredt ud over et naturskønt landskab. 
Vi blev indkvarteret på et hyggeligt ho-
tel i udkanten af Nykøbing Falster.

   Kl. 8.00 onsdag morgen kørte vi 
afsted mod Fyn, Assens og Fåborg. Vi 
havde én kaffepause ved Middelfart, 
hvor vi fik vores medbragte rundstyk-
ker. I Fåborg havde vi en frokostpause, 
hvor vi nød vores medbragte mad. 
Derefter fortsatte vi via Svendborg og 
Tåsinge. På Landets kirkegård havde vi 
en pause, for at se gravstedet for Elvira 
Madigan og grev Sixten Sparre, og høre 
om deres ulykkelige kærlighedshistorie. 
Derefter gik turen videre til Spodsbjerg, 
færgeoverfart til Tårs og videre til vores 
hotel i Nykøbing Falster.

Torsdag startede med en rundtur på 
Lolland, først til Maribo, hvor Leonora 
Christine boede i det gamle munkeklo-
ster fra 1685 – 1698. Hendes grav er inde 
i Domkirken. Det var også i Maribo, Kaj 
Munk blev født i 1898. Derefter fort-
satte vi til Krenkerup Gods. Her så vi 
bryggeriet, som ligger i Godsets gamle 
kornlager. Bryggeriet har vundet guld 
ved European Beer Star tre gange. Først 
fik vi en rundvisning og derefter fik vi 
frokost: »Krenkerup bræt«, i tapas stil. 

Derefter fortsatte vi mod Nakskov, forbi 
Polakkasernen, hvor de polske roerpiger 
blev indkvarteret, og videre til sukker-
museet. Her så vi udstillingen med bl.a. 
film og hørte om arbejdet i roemarkerne, 
og hvordan roerne blev til sukker.

Fredag kørte vi en rundtur på Falster. 
Turen gik til Gedser Odde, som er Dan-
marks sydligste punkt. Herfra kørte vi 
langs Østersøen, og besøgte det store 
ferieområde Marielyst Strand, der i flere 
år i træk er kåret som Danmarks bedste 
badestrand. Turen fortsatte igennem 
Hesnæs – husene er her kendt for de 
specielle stråtækte vægge. Videre forbi 
herregården Corselitze, og den tidlige 
landbrugsskole Næsgård fra 1799, hvor 
prins Joakim fik sin landbrugsuddan-
nelse. Næste by blev Stubbekøbing, en 
hyggelig fiskerby, som er Falsters ældste 
by.

Lørdag startede vi med en rundtur på 
Møn, først via Bogø-dæmningen. Her så 
vi først Fanefjord kirke med dens impo-
nerende kalkmalerier. Derefter fortsatte 
vi til Møns Klint, der hæver sig 128 m 
over havet, og hvor vi nød den enestå-
ende flora og fauna, som findes på top-
pen af det danske kridtfundament. 

Herefter fortsatte vi forbi lystslottet 
Liselund til Stege. Her så vi voldanlæg-
get og en af de sidste bevarede byporte 
’’Mølleporten’’ fra middelalderen. Vi tog 
en afstikker til Nyord, og gik en rundtur 
i den lille bil-fri landsby – der besøgte vi 

sennepsmøllen og den lille ottekantede 
kirke. Turen gik så videre igennem Ste-
ge, over Dronning Alexandrine-broen 
og via Farø-broen tilbage til vores hotel. 

   Efter morgenmaden søndag tog 
vi afsked med vores hotel og kørte til 
Vordingborg, som er kendt for det 26 
m. høje Gåsetårn, der er en del af det 
gamle Vordingborg Slot fra omkring 
1160. Efter et ophold kørte vi videre til 
Gavnø Slot, som er fra 1400-tallet. Vi 
oplevede den flotte og farverige park og 
så det flotte Slotskappel, samt den store 
malerisamling, som var udstillet på slot-
tet. Efter besøget fortsatte vi til Skælskør 
over Storebæltsbroen og Fyn. Vi var som 
forventet hjemme ca. kl. 18:00.

   Tusind tak til alle der var med på 
turen, og til vores spillemænd, Palle og 
Stephan, som spillede til sange i bus-
sen og på hotellet. Ligeledes en stor 

tak til vores dygtige chauffør Henning 
Wulff, som igen i år har givet os en god 
tur med rigtig mange oplevelser med 

hjem!

  Folkedans
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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:
Mandag kl. 17.30-19.00 
Ledere: Kirsten og Anne 

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

Trop, 6.-9. klasse:
Onsdag kl. 18.30-20.00 
Leder: Anja, Michael, Julie og Noah 
 
Vi følger skoleåret, så hvis skolen holder 
ferie, er der heller ikke spejder.

KFUM-Spejderne

Af: Lene Jørgensen

Hos spejderne er vi glade for, at 
tilværelsen lige så langsomt vender 
tilbage til normalen. Det betød nemlig 
at vores større spejdere, som det sig hør 
og bør, kunne komme på sommerlejr i 
år. Ulvene var på centerlejr på spejder-
centret Houens Odde og havde en helt 
fantastisk tur, hvor de, ud over at øve sig 
i at lave mad på bål, også blandet andet 
byggede et utal af gynger, sejlede i kano 
og var vandmiljøvogtere.

Junior og trop (fra 4. klasse og op) 
var på centerlejr i Æbleskoven ved 
Daugaard. Her kunne de vælge sig 
på aktiviteter dag for dag, og det blev 
blandet andet til forskellige typer sej-
lads, blandt andet i kajak, og Nak og 
Æd, hvor menuen stod på krabbesuppe 
til frokost og kanin til aften. – Kaninen 
var dog nakket på forhånd! Men rygtet 
siger, at den smagte dejligt. Sidste dag, 
hvor de havde fået lov til at blive lidt 
længere tid på lejren end de andre delta-
gere, gik med en slikhike til Daugaard. 
En gåtur på 8 km, hvor en større del af 
strækningen går stejlt opad. Men det var 
en festlig affære, for de kunne glæde sig 
til slikket på vej op, og hygge sig med 
det på vej tilbage.

Normalt går foråret med at være af-
sted til turneringer og dyste med andre 
grupper. Det kunne man jo ikke i år, 
men distriktsturneringen blev afviklet 

over flere møder ude i grupperne. Det 
deltog ulvene i. Temaet var »Safari i 
Danmark«. De prøvede både at rense 
vand, så de kunne drikke det, byggede 
et ly af reb og presenninger og at læse 
kodede beskeder.

Både ulvene og bæverne inviterede 
forældrene med til sommerferieafslut-
ning. (Vi glæder os til at kunne holde 
Midsommerfest igen næste år, men vi 
følte ikke det var en god idé i år.) Ulvene 
satte forældrene på arbejde, og bæverne 
forkælede deres forældre med pandeka-
ger, efter at have vist hvor gode de var 
blevet til at hugge brænde og tænde bål. 

Næste år er der små ændringer: Ju-
nior og Trop bliver slået sammen, og 
ulvenes møde flyttes til mandag. Vi glæ-
der os helt vildt til et nyt, godt spejderår! 
Hvis du går med en Spejderleder i ma-
ven, der kan udfordre trop-spejdere fra 
6. klasse og op, hører vi gerne fra dig. Vi 
kunne godt bruge lidt hjælp til dem. 

Hvis man har lyst til at prøve spejder 
er man meget velkommen til bare at 
møde op. Man må prøve et par gange 
før man skal melde sig ind. Hvis man 
har spørgsmål, er man meget velkom-
men til at kontakte lederen for enheden, 
men man må også gerne bare dukke op 
uanmeldt. Nye forældre opfordres til at 
finde den lukkede Facebook-gruppe for 
forældre ”KFUM-Spejderne i Hatting”. 

Sommerlejr 
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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

8 nye lejeboliger er opført på 
Overholm 46. Alle med � lhørende 

carport og isoleret skur. 
Godt kvalitetsbyggeri. 

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

Tlf: 40413221
Mail: tg@gabo.dk

8 nye lejeboliger opført på 
Overholm 46

Der er for nyligt opført 8 lejeboliger udført som dobbelthuse 
på Overholm 46. Husene er udført i høj kvalitet med bl.a. gen-
nemmurede vægge. Der kommer også et isoleret skur og en 
carport til hver bolig. Vejen til boligerne udføres i fliser.

 Husene er placeret således at 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. 



• 22 •HattingBladet August 2021 • nr. 3

  Håndbold

Kom og oplev Håndboldkaravanen
Af: Didde Pedersen

Den tidligere verdensmester i bad-
minton Camilla Martins ord: ”Kære unge 
mennesker, hold Jeres sport i hånden, den 
passer på Jer resten af livet” rammer plet 
og er gældende for ALLE sportsgrene.

Vi i Hatting IF’s håndboldafdeling 
vil gerne være med til at give Hattings 
børn en god, sjov og lærerig introduk-
tion til håndboldspillet. I samarbejde 
med Østerhåbskolen og Jysk Håndbold 
Forbunds Kreds 6 arrangerer HIF besøg 
af Håndboldkaravanen fredag den 27. 
august. Ved besøget bliver de fleste af 
klasserne i indskolingen og enkelte i 
mellemtrinnet inviteret sammen med 
deres lærere til leg og sjov i hallen.

Her vil de komme til at lege flere 
boldlege, blive introduceret til simple 
øvelser i håndboldspillet samt få be-
vægelse blandet med grin og sjov. Der 
deltagere de kendte lærere fra skolen, 
professionelle instruktører fra hånd-
boldforbundet samt medlemmer af 
håndboldforeningen.

Om eftermiddagen vil der fra kl. 
16.30 være ”åben håndboldhal”, hvor 
børnene får mulighed for at vise Jer for-
ældre, hvad de har lavet sammen med 
Håndboldkaravanen. Der er mulighed 
for at lege og få gode ideer til boldlege. 
Håndboldforeningen er vært ved en lille 
forfriskning. Du er også hjertelig vel-
kommen, skulle du have lyst til at give 
dit barn og andre børn en god intro-
duktion til håndboldverdenen. Vi søger 

hjælpetrænere til alle hold.
Der kommer flere oplysninger på de 

sociale medier og Aula i løbet af august.

”Kære forældre, hold Jeres børn i hånden 
og introducer dem til håndbolden, den pas-
ser på dem resten af livet…” Forskningen 
viser, at bevægelse i hverdagen er med 
til at styrke dit barns motorik, indlæring 
samt sociale kompetencer, så der er in-
gen undskyldning for ikke at komme i 
gang.

Vel mødt – vi glæder os til at se Jer!

Du er meget velkommen til at kon-
takte Anthon på 40 36 31 77, træner og 
bestyrelsesmedlem, eller Anita på 20 81 
32 56, formand for bestyrelsen. 

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 

  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
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Af: Bestyrelsen

Hatting IF Badminton ungdom byder 
børn og unge velkommen i klubben, og 
til en verden af ketsjere, fjerbolde, mo-
tion og masser af sjov, samvær, sport og 
sundhed - hver tirsdag i Hatting Hallen.

Her efter sommerferien er badmin-
tonsæsonen igen startet op for alle børn i 
Hatting og omegn. Vi har hold for både 
begyndere og øvede spillere, så børn 
og unge på alle niveauer kan være med 
(fra 8 år+). Vores træner er uddannet på 
DGI’s trænerkurser, og lægger stor en-
gagement i træningerne.

Vi træner på tirsdage kl. 16.15. 
Sæsonen varer fra august 2021 – april 

2022, og prisen er 400 kr pr sæson.

Ungdomsspillernes træninger er hyg-
gelige og sjove, og der trænes naturlig-
vis masser af badminton, som krydres 
med tekniske øvelser, fysisk træning, 
motorik, kondition, musik mv. Udover 
træningerne er der i klubben fokus på 
sociale aktiviteter, som rækker ud over 
den almindelige badmintontræning 
- forskellige arrangementer kan f.eks. 
være Natminton, Miniton, »spil med to 
generationer«, familetræning osv.

Prøvetræning
Vi vil rigtig gerne have endnu flere 

børn og unge til at spille badminton, 
så ta’ gerne en ven under armen og lad 
dem prøve hvor sjovt vi har det. Vi til-
byder gratis prøvetræning to gange, før 
man skal tilmelde sig i klubben. Til de 
første træninger kan du låne en ketsjer.

Vi har fokus på, at spillerne får en 
sjov og samtidigt lærerig oplevelse i 
hallen med musik, ketsjere, balloner, 
fjerbolde, sjove øvelser mm., så børnene 
gennem leg og sjov lærer at spille bad-
minton og bevæge kroppen.

Kom med os i hallen tirsdag kl. 16.15!

Lær badminton gennem sjov, leg og teknik

Scan QR-koden og se vores brochure:

Badminton

Friske drenge og piger til badminton - foto 
fra sæsonafslutningen i maj 2021.

Baneudlejning
Udlejningen af baner for sæsonen 2021 

/ 2022 finder sted i klubhuset:
 søndag den 29. august kl. 9.00

Tildelingen af baner sker ved person-
ligt fremmøde og efter først-til-mølle. Der 
kan betales kontant eller med mobilepay. 
Medbring gerne liste med informationer 
om hvem der spiller på banen (navn, mai-
ladresse og telefonnr.)

Vi ser meget frem til at se både nuvæ-
rende og nye medlemmer.

Priserne og banetiderne kan ses på:
www.hattingif.dk/Ledige-banetider

Pga. den lange nedlukning af hallen i 
2020 / 2021, gives der en rabat på 300 kr. 
pr. banetime til dem der havde booket 
baner i sidste sæson. Rabatten gives ved 
tilmelding.

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

Hold også øje med Hatting IF’s Face-
book-side, »Hatting Idrætsforening«.
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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

Hatting Vandværk
Hatting Vandværks formand er John C. Ullerup, som bor på 
Storegade 33. Han kan træffes på tlf. 20 11 35 15 eller pr 
mail på  jcu@stofanet.dk 

Kassereren hedder Torben Eriksen. Det er ham, der har 
med målerregnskab at gøre. Han bor på Filips Alle 1 og kan 
kontaktes på tlf. 26 39 30 27

Ved driftsforstyrrelser skal du ringe til Lyngsø VVS på tlf.: 
75 61 37 66 eller 20 81 37 66

v. Ruth Christensen
Smedebakken 6, Hatting • 8700 Horsens

DAGLIG RENGØRING
HOVEDRENGØRING

FLYTTERENGØRING
GAVEKORT UDSTEDES

Hjælp til de 
administrative 
opgaver i små 
og mellemstore 
virksomheder

BS Bogføring
Overholm 74· 8700 Horsens· www.bsbog.dk

Britt Sønderby Hansen · Tlf. 2231 9955· britt@bsbog.dk
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Et perspektiv fra skolen i Hatting 
Af:  Jesper Stensig Tange
Viceskoleleder på Østerhåbskolen, og daglig 
leder i Hatting

Det har, som i alle andre steder i sam-
fundet, været en svær og uforudsigelig 
tid på skolen hen over det sidste 1,5 år. 
På Østerhåbskolens afdeling i Hatting 
fik vi, efter den anden nedlukning i vin-
ters, sluttet skoleåret utroligt godt af i 
forårsmånederne. 

Som en del af den gode skolestart 
for de børn, der er startet i skole efter 
sommerferien, kommer børnene i rød 
tråd fra 1. maj. Rød tråd har til formål 
at skabe en glidende overgang for 
børnene, hvor kendte voksne fra børne-
haverne følger med i den ukendte nye 
sammenhæng, der venter dem i skolen. 
Nogle skønne og energiske børn samt 
et engageret rød tråd-personale, bidrog 
i den grad til, at der er skabt et stærk 
fundament for det skoleliv, der venter 
fremadrettet.

Ved afslutningen af hvert skoleår 
markerer vi, når vores elever forlader 

skolen. Vi fik fejret vores 9. klasser fra 
afdelingen i Torsted, der ankom i bus til 
Hatting og spillede rundbold med 4.-6. 
klasse og selvfølgelig delte godt med 
karameller rundt. Ligeledes fik vi sagt 
farvel til vores egne 6. klasse-elever, der 
med en utrolig festlig dag sluttede syv 
års skolegang i Hatting godt af.

Selvom covid-19 stadig er en del af 
vores hverdag, er de retningslinjer, vi 
som skole skal leve op til, lempet en hel 
del. Noget af det, jeg ser mest frem til, 
når tiden er til det, er at få åbnet skolen 
op. Det gælder internt på tværs af klas-
ser og alder, men i den grad også eks-
ternt mod lokalsamfundet, som vi har 
en stor ambition om at blive en aktiv del 

af igen. Det kunne være virksomheds-
besøg, samarbejde med foreningsliv, 
aktivitetscenter og lignende, ligesom vi 
ser frem til at videreudvikle samarbej-
det med kirke og daginstitution. 

Kontakt mig gerne på jsta@horsens.
dk, hvis I har gode idéer til et samar-
bejde eller lignende.

Der ligger et stort dannelses- og læ-
ringspotentiale for skolens børn i at kende 
den by, de bor i og bygge en bro mellem 
indholdet i skolen og det omgivne sam-
fund. Det glæder vi os til at iværksætte, 
når covid-19, forhåbentlig snart, helt har 
sluppet sit greb i vores hverdag.
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Til efteråret skyder Hatting Centret en 
ny, spændende aktivitet i gang: Hatting 
Ølbryggerlaug. Med støtte fra Velux 
Fonden har Centret indkøbt bryggeud-
styr og to nye frivillige står klar. Gert 
Kristensen og Holger Andersen er begge 
bosiddende i Hatting og har lyst til at 
kaste sig over et nyt område.

”Det er derfor nu muligt at henvende sig, 
hvis man gerne vil deltage på ølbrygnings-
holdet – og vi forventer, at vi får en masse 
sjov og godt samvær ud af det”, siger Anne 
Grete Bøndergaard, der er centrets akti-
vitetsmedarbejder. 

Hatting Centret har et 
stort aktivitetskøkken, 
hvor der er madlavnings-
hold for både mænd og 
kvinder. Det er også her, 
ølbryggerlauget skal 
husere. Planen er, at man betaler et fast 
beløb for at være med i en ”brygning”. 
Man får naturligvis sin andel af øllet 
med hjem. 

”Vi har mange gode ideer og planer ifht vo-
res kommende ølbrygningshold – herunder 
sparring og samvær med lignende hold på 
de øvrige aktivitetscentre, ølsmagning m.v.. 

Men fokus vil i første omgang være at kom-
me godt fra start, og at få holdet godt etable-
ret” - siger aktivitetsmedarbejderen.

Har man lyst til at være med, kan man 
henvende sig til Anne Grete Bønderga-
ard på agb@horsens.dk

  Hatting Centret

Nu skal der hjemmelavet øl i glasset på 
Hatting Centret

Kom med på sommerudflugt til Fyn
Af:  Anne Grete Bøndergaard

Humlemagasinet og middag 
i Harndrup Forsamlingshus

På Humlemagasinet på Nordvest Fyn 
kan man hvert år opleve en ny kultur-
historisk udstilling, juleudstilling samt 
flere museer (Historisk Dukkemuseum, 

Sigfred Pedersen Museet, Humlemu-
seet) og haveanlæg på 10 tdr. land med 
over 20 temahaver. 

Vi besøger dette skønne og spændende 
sted, hører et lille foredrag (siddende) 
og går derefter rundt og ser på de man-
ge spændende ting. Herefter middag 
i Harndrup Forsamlingshus, hvor der 

også vil være amerikansk lotteri. 
Bemærk: Drikkevarer købes separat.
På hjemvejen kører vi ad en smuk rute 
og nyder vores skønne land.

Afgang kl. 9.00
Forventet hjemkomst ca. kl. 16.00
Pris: 320,- kr. for bus, mad og entre.

Billetter købes v. Anne Grete senest 17/8 
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  Hatting Centret

Det Åbne Aktivitetscenter: 25 års jubilæumsfest
Af: Anne Grete Bøndergaard

I 2020 fandt et jubilæum sted – gan-
ske vist helt stille og ubemærket. Coro-
naepidemien var på alles læber, forsam-
lingsforbuddet umuliggjorde at mødes, 
og derfor var det en helt umulig tanke at 
skulle holde en stor fest.

Men ikke desto mindre VAR det 25 
år siden, at Hatting fik et Åbent Aktivi-
tetscenter. Derfor lå det Centerrådet på 
Hatting Centret meget på sinde at tage 
revanche, lige så snart det var muligt og 
kunne gøres forsvarligt.

Alle sejl blev sat, og den 15. juni kun-
ne der så inviteres til jubilæums/som-
merfest. Og sikke en fest, det blev! 

Vejret var fantastisk hele dagen. 
Humøret i top – og det var næsten som 
en forløsning, at vi nu igen kunne mø-
des, hygge os og ikke bekymre os for 
en stund. Dagen var fuld af musik, og 
spejderne sørgede for lækre pandekager 
bagt over bål. Der var tombola med 
spændende præmier (hvoraf mange var 
doneret af lokale forretninger) og salg af 
mad og drikke. Thomas ”Bomle” stod 
for aftenunderholdningen sammen med 
én medmusikant fra bandet ”Bomles 
Venner”.

Det blev til et kærligt gensyn med 
mange af ”Bamses” sange – krydret 
med lidt andet godt fra gemmerne. Der 
blev sunget med og danset – og mon 

ikke alle gik hjem lidt mere optimistiske 
og opløftede? Herunder et par dejlige 
billeder fra en skøn dag.

Sammen om et aktivt Danmark – bevægdigforlivet.dk

Bevæ
g dig for livet - M

edia -10/06/2021-Gåtur  

KOM OG GÅ 
EN TUR MED OS
VI STÅR KLAR TIL AT BYDE DIG VELKOMMEN TIL EN DEJLIG GÅTUR

Vi går en rolig tur, og vi er afsted i 45 - 60  minutter.
Vi tager hensyn til hinanden, følges ad og holder små pauser når der er 
behov for det. Der er også tid til en god snak undervejs :-) 

Vi går hver torsdag kl. 10.00
Første gang torsdag den 19. august
Mødested: Foran indgangen til Hatting Centeret, Smedebakken 1, Hatting

Vi håber du vil med, og du må gerne tage din nabo med!

Hilsen 
Gåvært Erna Germann & 
Aktivitetsmedarbejder Anne Grete Bøndergaard  

Skal du med os på gåtur rundt i byen? Det er gratis, og 
det er ikke nødvendigt at melde sig til først:
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  Hatting Centret

Tilmelding til Hatting Centrets arrangementer
Tilmelding til arrangementer kan ske på opslag på Hatting Centret eller ved henvendelse til aktivitetsmedarbejderen på 

sms til tlf. 24 95 90 33 eller e-mail: lram@horsens.dk. Husk også at følge med på Hatting Centrets Facebookside.

Kommende arrangementer
August

Onsdag den 25. kl. 10.00-11.30
Morgencafé: et socialt »mødested«, hvor du 
kan købe kaffe, et rundstykke, lytte til musik 
og hyggesnakke. Ingen tilmelding.
Torsdag den 26. kl. 9.00-16.00
Sommerudflugt til Humlemagasinet på Fyn, 
inkl. middag i Harndrup forsamlingshus og 
amerikansk lotteri. Et spændende sted med 
museer og kulturhistorisk udstilling. Bemærk: 
Drikkevarer købes separat. Billetter købes hos 
Anne Grete senest 17/8. Pris: 320,- kr.
Fredag den 27. kl. 10.00 (forløb)
Natur-tur: Igen i år inviterer vi til et forløb 
med naturvejleder Thorke Østergaard. Vi skal 
besøge fire forskellige lokationer i Horsens 
Kommune, og Thorke fortæller om dyr, fugle 
og fauna. Datoer og mødesteder:
27/8: Nørrestrand: P-pladsen bag Hotel Opus, 
Egebjergvej 1, Horsens. 17/9: Skolesporet ved 
Nim, Nim Skole/Børnehus, Møllegade 20, Nim.
1/10: Boller Slot, P-pladsen ved Boller Slotsvej 
24, overfor stien til Fiskerhuset. 15/10: Løv-
høj, P-pladsen bag Hotel Opus, Egebjergvej 1, 
Horsens. Hver gang afsluttes m. kaffe og kage. 
Pris: 80,- kr. for hele forløbet, uanset om der 
er dage hvor man ikke kan.
Tirsdag den 31. kl. 14.00
Åbent Hus: Vi inviterer alle indenfor. De fleste 
hold og faste aktiviteter er i sving denne dag, 
så kom og bliv inspireret. Måske du skal prøve 
nyt hold? Centerrådet giver kaffe og kage.
September
Torsdag den 2. kl. 13.30
Koncert med De Lystige Sømænd. Festlig, fol-
kelig og fornøjelig musikalsk underholdning 
med de danske sømandsviser. Pris: 100,- kr. 
inkl. kaffe og kage. Tilmelding senest 31/8.
Tirsdag den 7. kl. 19.00
Banko. Sponsor: Hatting Bilcenter. Plader sæl-
ges á 10,- og der sælges kaffe og kage.
Onsdag den 8. kl. 10.00-11.30
Morgencafé: et socialt »mødested«, hvor du 
kan købe kaffe, et rundstykke, lytte til musik 
og hyggesnakke. Ingen tilmelding.
Tirsdag den 14. kl. 12.30
Høstmiddag: Velkommen til en festlig middag. 

Menu: Sennepsglaseret skinke med krydder-
pikante flødekartofler med rød peberfrugt og 
fint snittet forårsløg, samt årstidens salat og 
frisk frugt. Sherryfromage med frugtsovs.
Pris: 110,- kr. Seneste tilmelding 10/9.
Mandag den 20. kl. 13.30
Sønderjysk kaffebord med »huskekager«, for 
at markere den internationale Alzheimer-dag 
og huske på de, som glemmer. Kagerne bages 
af frivillige, og overskuddet går til mennesker 
med demenssygdom og deres pårørende. Pris: 
50,- kr. Seneste tilmelding 17/9. 
Onsdag den 22. kl. 10.00-11.30
Morgencafé: et socialt »mødested«, hvor du 
kan købe kaffe, et rundstykke, lytte til musik 
og hyggesnakke. Ingen tilmelding.
Fredag den 24. kl. 10.00
Svampetur: Naturvejleder Thorke lærer os 
hvilke svampe der er gode at spise, og hvilke 
man skal undgå. Vi laver svampestuvning af 
de, vi har fundet, samt kaffe. Pris: 30,- kr. Se-
neste tilmelding 22/9. Vi mødes på P-pladsen i 
Ølsted Skov (ved hundeskoven, Kærsholmvej)
Tirsdag den 28. kl. 13.30
Gudstjeneste v. sognepræst Johanne Nørtoft 
Thomsen, efterfulgt af kirkekaffe (gratis)
Oktober
Onsdag den 6. kl. 12.30
Løvfaldsfest; En af centrets traditionsrige 
fester, med amerikansk lotteri og musikalsk 
underholdning. Menu: Kalvetykkam med sky-
sovs, stegte kartofler med krydderier, bønne-
salat med rødløg, bacon og olie/eddike dres-
sing, samt cheesecake med frugt. Billetter 
købes senest 1/10 v. Anne Grete. Pris: 190,- kr.
Fredag den 8. kl. 14.00
Influenzavaccine: kom og bliv vaccineret mod 
influenza. Mulighed for køb af mad/drikke.
Tirsdag den 12. kl. 12.30
Spansk frokost: Nyd en anderledes og spæn-
dende frokost i godt samvær. Menu: Pan de 
tomate (brød med olie, tomat og basilikum), 
Krydrede kødboller med cornichoner, spansk 
tortilla m. soltørret tomat, solsikkekerner og 
kartoffeltern, små pølser med parmesanost 
og oliven, samt hvid brownie med frugtstyk-
ker. Pris: 100,- kr. Seneste tilmelding 8/10.

Tirsdag den 12. kl. 19.00
Banko. Sponsor: Riishøj Ejendomscenter. Pla-
der sælges á 10,- og der sælges kaffe og kage.
Mandag den 18. kl. 13.30
Eftermiddagshygge, samvær, sang og lækker 
kage. Pris 30,- kr. Seneste tilmelding 15/10.
Onsdag den 20. kl 10.00-11.30
Morgencafé: et socialt »mødested«, hvor du 
kan købe kaffe, et rundstykke, lytte til musik 
og hyggesnakke. Ingen tilmelding.
Tirsdag den 26. kl 13.30
Gudstjeneste v. sognepræst Johanne Nørtoft 
Thomsen. Efterfølgende kirkekaffe.
Onsdag den 27. kl 13.30 
Koncert v. Inge Marie (Dræsinebanden)
Hyggelig underholdning med rig mulighed for 
at synge med på »dem man kender«. Inkl. kaf-
fe og kage. Pris: 100,- Tilmeld senest 25/10.
Torsdag den 28. kl 13.30
Fernisering: Mød Erling Christensen, som 
udstiller i november og december. Gratis.
Kunstgruppen er vært for snacks og drikke.
Fredag den 29. kl 11.00
Brunch & godt selskab. Menu: Amerikanske 
pandekager, skyr m. knas, røræg med 
bacon, ristede pølser m. tomat og purløg, 
hønsesalat, brød, wienerbrød, kaffe/the og 
juice. Pris: 100,-. Seneste tilmelding 26/10.
November
Onsdag den 3. kl. 10.00-11.30
Morgencafé: et socialt »mødested«, hvor du 
kan købe kaffe, et rundstykke, lytte til musik 
og hyggesnakke. Ingen tilmelding.
Onsdag den 3. kl. 13.30
Koncertforedrag om Elvis Presley v. Karsten 
Holm, sanger og entertainer. Med alle de gode 
numre og interessante anekdoter. Inkl. kaffe 
og kage. Pris: 100,- kr. Tilmeld senest 29/10.
Tirsdag den 9. kl. 19.00
Banko ved Centerrådet. Sponsor: Teknik og El.  
Plader sælges á 10,- og der sælges kaffe/kage
Onsdag den 10. kl. 12.30
Mortensand. Menu: Andesteg og tilbehør, is og 
kaffe. Pris 140,- kr. Seneste tilmelding 5/11. 
Torsdag den 11. kl. 14.00
Modeopvisning ved Smartex. Mulighed for køb 
af tøj. Bobler og snacks. Pris: 50,- Seneste til-
melding 8/11.
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Fra picnic ved Klostermølle, til historisk by-
vandring, til jordbær med fløde på terrassen 
Af:  Anne Grete Bøndergaard

 På Hatting Centret forsøger vi at 
sammensætte et så varieret program 
som muligt, så der gerne skulle være 
noget for enhver smag. Så hvad enten 
man er til det kreative, fysisk udfol-
delse, spil eller sociale arrangementer, 
så er der noget at komme efter. I foråret 
har vi eksperimenteret med nye uden-
dørs aktiviteter, bl.a.. gåbanko, byvan-
dringer, zumba, gymnastik i det fri.

D. 18/6 var vi en lille flok på van-
dretur til Sukkertoppen med naturvej-
leder, Thorke Østergaard. Naturen er 
så smuk, og vi fik tid til gode snakke 
og sjove anekdoter. Bagefter nød vi en 
lækker picnickurv, som køkkenet i Klo-
venhøj havde leveret. I løbet af somme-
ren har vi afviklet en række hyggelige 
arrangementer med musik, banko, 
quiz og fællessang.

Hver mandag 
Kl. 09.00
Træværkstedet
Kl. 09.15
Linedance (øvede)
Kl. 10.00
Keramik
Kl. 10.30
Linedance (begyndere)
Litteraturgruppe 2 (den sidste mandag i 
måneden) 
Kl. 13.00
Billard
Malegruppe (ulige uger)
Kl. 14.30
Billard

Hver tirsdag 
Kl. 09.00
Træværkstedet
Kl. 10.00
Fællessang
En tur på løbebåndet i centrets motionsrum

Kl. 13.30
”Frisk motion”
Krolf
Kl. 17.00
Madlavning for mænd (1. tirsdag i måneden)
Madlavning for kvinder (hver 2. måned)

Hver onsdag  
Kl. 08.30
Yoga
Kl. 09.00
Træværkstedet 
Kl. 09.30
Billedbehandling
Kl. 10.00
Kreativt værksted
Kl. 13.00
Kortspillet Skip-bo i cafeen
Kl. 13.30
Billard/Dart (vinter), Petanque (sommer)

Hver torsdag
Kl. 09.00
Træværkstedet 
Kl. 10.00
Gåfællesskab - kom med på gåtur i byen
En tur på løbebåndet i centrets motionsrum 
Kl. 10.15
Litteraturgruppe 1
Kl. 13.00
Slægtsforskning på nettet 
Kl. 13.30
Kortspillet Whist
Krolf
Kl. 17.00
Madlavning for kvinder (hver 2. måned)

Hver fredag
Kl. 09.00
Træværkstedet
Kl. 10.00
»Hold dig frisk« 
Kl. 11.00
Stolegymnastik

Hatting Centrets faste aktiviteter
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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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