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Banke banke på..



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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Får du HattingBladet?

HattingBladet udkommer i Hatting Sogn. Hatting Y’s Men’s Club, sørger for 
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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 februar 2022. 

Deadline for næste nummer er 
søndag d. 30. januar 2022. 

 
Kommende deadlines:

30.01.2022
24.04.2022
31.07 2022

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

rettidigt ud ift. arrangementer m.v. 

Ikke fordi der er gæster på vej. Eller, 
hvis der er, så lyder det super hyggeligt. 
Men det kan også bare være til dig selv? 
Og det behøver heller ikke være kaffe, 
det kan være lige hvad du har lyst til. Et 
varmt tæppe. Noget der passer til stille 
og rolige, nærværende tanker.

I dette blad behøver du ikke forholde 
dig til vejarbejde eller forsinkede projek-
ter. Eller corona-restriktioner, der nok 
lurer rundt om hjørnet. Det er ligem-
eget. Gem den pakkede kalender væk, 
bare lidt.

Omend den af Benny Andersen selv 
er betegnet som den mest »ligegyldige« 
vise han nogensinde har skrevet, så får 
du her en favorit. Simpel og ægte. Med 
ønsket om en dejlig juletid, hvor der er 
tid til at dufte til kaffen, glæde sig over 
de små ting, grine, og bare være.

  God læselyst!

Se, hvilken morgenstund!
Solen er rød og rund.

Nina er gået i bad.
Jeg spiser ostemad.

Livet er ikke det værste man har
og om lidt er kaffen klar.

Blomsterne blomstrer op.
Der går en edderkop.

Fuglene flyver i flok
når de er mange nok.

Lykken er ikke det værste man har
og om lidt er kaffen klar.

Græsset er grønt og vådt,
Bierne har det godt.

Lungerne frådser i luft.
Åh, hvilken snerleduft!

Glæden er ikke det værste man har
og om lidt er kaffen klar.

Sang under brusebad.
Hun må vist være glad.

Himlen er temmelig blå.
Det ka’ jeg godt forstå.

Lykken er ikke det værste man har
og om lidt er kaffen klar.

Nu kommer Nina ud,
nøgen, med fugtig hud, 

kysser mig kærligt og går, 
ind for at re’ sit hår.

Livet er ikke det værste man har
og om lidt er kaffen klar.

Har du kaffen klar?
Af: Katrine Klejnstrup Sørensen
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Bestyrelsen
 
Formand
Christian van Deurs Jensen 
30 78 12 41

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
Heidi Christiansen 
27 20 36 77 

Medlem
Tanja Kjærgaard Andersen 
20 71 43 38

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

Kommunalvalg 2021: vælgermøde i 
Hatting Forsamlingshus
Af: Tina Van Deurs Pedersen 

I samarbejde med Horsens Folkeblad 
afholdt Hatting Parkens Venner, Hatting 
IF og Hatting Borgerforening vælger-
møde i Hatting Forsamlingshus tirsdag 
d. 5. oktober med det overordnede tema: 

Hatting vokser – hvordan følger 
rammerne med?

I aftenens panel var følgende politiske 
partier repræsenteret:

• Miljølisten v/Anni Jakobsen
• Socialdemokratiet v/borgmester  

Peter Sørensen
• Venstre v/Bjarke Ilkjær
• Liberal Alliance v/Jakob Bille

Der var et ganske fint fremmøde til 
arrangementet, hvor flere andre kan-
didater var i blandt tilhørerne. Inden 
vælgermødet havde de fire politikere 
fået mødets tre hovedspørgsmål, så de 
havde mulighed for at forberede sig. Af-
tenen blev indledt med en præsentation 
af de fire kandidater, som efterfølgende 
fik mulighed for at give deres svar på 
de tre spørgsmål. Herefter var Horsens 
Folkeblad vært for kaffe, vand og kage, 
og der var der mulighed for at drøfte 
andre emner med kandidaterne. De tre 
hovedspørgsmål var følgende:

1. I dag er der flere ”sorte pletter” på 
strækningen mellem de to skole-afde-
linger. Hvordan sikrer vi en mere sik-
ker skolevej mellem Østerhåbskolens 
afdelinger i Hatting og Torsted?

Der var bred enighed i panelet om, 
at en sikker skolevej mellem afdeling 
Hatting og afdeling Torsted skal have 
høj prioritet, og at der skal laves en hel-
hedsplan. Forlængelse af stien på Præ-

stemarksvej er besluttet, men pt. udsat 
pga. gravearbejde i forbindelse med 
fjernvarme og udstykning af Biegårds 
Allé, og det vil også give god mening 
af skabe en sammenhæng fra stien på 
Østerhåbsvej og ind i Hatting. 

En del af den sikre skolevej er også 
at sænke farten generelt, og her er bl.a. 
bump og chikaner en mulighed. Det vil 
formodentligt først blive aktuelt, når 
der skal lægges ny asfalt efter opgrav-
ning til fjernvarme. (Når gravearbejdet 
vedrørende fjernvarme er afsluttet, 
følger kommunen efter med pålægning 
af ny asfalt 1-2 år efter, når jorden har 
”sat sig”. Da Banedanmark er forsinket 
med broarbejdet på Hattingvej, er flere 
store lednings- og anlægsarbejder, som 
var planlagt gennemført i 2021, blevet 
udskudt til 2022. Det kan betyde, at 
udlægning af ny asfalt først vil blive 
påbegyndt i 2023, når disse arbejder er 
overstået.)

2. Byen vokser; har vi institutions-
pladser nok i fremtiden?

Den seneste udvidelse af daginsti-
tution Solstrålen sikrer, at der er god 
plads til byens børn fremadrettet. Pt. er 
en del af bygningen udlånt til Spiren 
(specialbørnehave). Horsens Kommune 
har fokus på behov for flere ansatte i 
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God opbakning til årets 
fredagsbar!

Efter et år med nedlukning og corona-restriktioner, hvor 
vi ikke har haft mulighed for at mødes til hverken fællesspis-
ning, herrefrokost eller nytårstaffel, var der rigtig stor opbak-
ning til fredagsbar i Hatting Forsamlingshus d. 29. oktober. 

Omkring 110 hattingborgere havde købt billet til fredagsar-
rangementet, hvor alle hyggede sig med kolde øl og drinks 
fra baren, og hvor snakken gik lystigt fra dørene åbnede kl. 
19.30 til kl. 01.30.

Bestyrelsen er i skrivende stund ved at lægge sidste hånd 
på forberedelserne til årets Herrefrokost d. 20. november.

www.tfskov.dk

institutionen, og midler til at sikre mini-
mumsnormering er fremrykket. Det er 
vigtigt, at vi har kvalificeret arbejdskraft 
i Solstrålen og det kræver, at kommunen 
kan tilbyde en god og attraktiv arbejds-
plads og dermed tiltrække de gode 
medarbejdere.

Østerhåbskolen vurderes at fungere 
med den aktuelle fordeling af elever 
mellem Hatting og Torsted, og der er 
på nuværende tidspunkt ikke et elev-
grundlag, som taler for en udvidelse i 
Hatting. 

3. Vi mangler kapacitet for at sikre et 
fortsat aktivt idræts- og foreningsliv i 
Hatting. Hvornår er det Hattings tur til 
at få mere halplads?

Hattinghallen og gymnastiksalen kan 
ikke dække den aktuelle efterspørgsel 
for aktiviteter, og Hatting IF kan ikke 
udvide idrætstilbuddet, da der simpelt-
hen ikke er kapacitet til det.

Panelet oplyste hurtigt, at det er be-
sluttet at opføre »hal 2« i Hatting, og at 
projektet skal påbegyndes hurtigst mu-
ligt – og dét med involvering af byens 
borgere/foreninger. 
Læs mere om dette 
i HIF’s indlæg på 
side 8.

Alle fire deltagere i aftenens panel 
gav udtryk for, at man i byrådet meget 
gerne vil lytte til borgernes ønsker og 
holdninger. Det er derfor vigtigt med 
opbakning og fremmøde til møder som 
dette, for at vi - byens borgere - kan få så 
stor medbestemmelse som muligt, når 
der skal lægges fremtidsplaner for ud-
viklingen af Hatting.
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Hatting Kirke

Hatting Kirkes personale

Sognepræst
Johanne Nørtoft Thomsen (JNT)
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: Ørnstrupsvej 23, Horsens.

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 

November
Søndag 28. kl. 19.00
1. søndag i advent, v. JNT 
Torsted: kl. 11.00, v. JNT

December
Søndag 5. (kun Østerhåb)
2. søndag i advent 
Østerhåb: kl. 11.00, v. JNT
Søndag 12. kl. 9.30
3. søndag i advent, v. SKH
Østerhåb: kl. 11.00, v. SKH
Onsdag d. 15. kl 9.45
Julegudstjeneste for 
før-skolebørn, v. JNT
Søndag 19. kl. 9.30
4. søndag i advent, v. KC
Østerhåb: kl. 11.00 v. KC
Tirsdag 21. kl. 10.30 & 

11.15
Juleafslutning for 
skolen, v. JNT
Onsdag 22. kl. 13.30
Gudstjeneste på Hatting 
Centret, v. JNT
Fredag 24. (Juleaften)
Hatting:
Kl. 11.00, v. JNT (for børn)
Kl. 14.30, v. JNT

Kl. 16.00, v. JNT.
Østerhåb:
Kl. 10.00, v. SKH
Kl. 11.30, v. SKH
Kl. 13.00, v. KC
Kl. 14.30, v. KC
Torsted:
Kl. 14.30, v. AKO
Kl. 16.00, v. AKO
Lørdag 25. kl. 11.00
Juledag, v. JNT 
Østerhåb: kl. 11.00, v. SKH
Søndag 26. kl. 9.30 
Julesøndag v. KC 
Østerhåb: kl. 11.00, v. KC
Fredag 31. kl. 16.00
Nytårsaften, v. JNT, 
efterfulgt af bobler og 
kransekage i våbenhuset. 
Østerhåb: kl. 16.00 v. AKO

Januar
Søndag 2. kl. 9.30 
Hellig tre konger, v. SKH
Østerhåb: kl. 11.00, v. SKH
Søndag 9. kl. 9.30
1. s.e. H3K, v. KC
Østerhåb: kl. 11.00, v. SKH
Søndag 16. kl. 9.30
2. s.e. H3K, v. NN

Østerhåb: kl. 11.00, v. NN
Fredag 21. kl. 13.30
Gudstjeneste på Hatting 
Centret, v. JNT
Søndag 23. kl. 9.30
3. s.e. H3K, v. JNT 
Østerhåb: kl. 11.00, v. JNT 
+ Nytårskoncert kl. 15.00
Søndag 30. kl. 19.00
4. s.e. H3K, v. KC 
Torsted: kl. 11.00, v. KC

Februar
Søndag 6. kl. 9.30
5. s.e. H3K, v. SKH 
Østerhåb: kl. 11.00 v. SKH
Søndag 13. kl. 9.30
Septuagesima, v. KC 
Østerhåb: kl. 11.00 v. KC
Søndag 20. kl. 9.30 
Seksagesima, v. JNT 
Østerhåb: kl. 11.00 v. JNT
Tirsdag 22. kl. 13.30
Gudstjeneste på Hatting 
Centret, v. JNT
Søndag 27. kl. 19.00
Fastelavn, v. JNT 
Torsted: kl. 11.00, v. KC

Menighedsrådet
Menighedsrådet ved Hatting kirke har konstitueret sig som følger:

Kirkebil
Kirkebilen kører til alle gudstje-

nester, sogne-aftener og lignende 

arrangementer. 

Bestilling af kirkebilen kan ske 

ved henvendelse til kirkekonto-

ret i kontorets åbningstid, dog 

inden fredag kl. 12.00.

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. 29 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

www.amalielund.dk
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Aktiviteter i Kirken

ADVENTSGUDSTJENESTE 
Søndag den 28. november, første søndag i 
advent, er der adventsgudstjeneste kl. 19.00. 
Voksenkoret medvirker, og årets 2. klasser 
vil være særligt indbudt til at bære lys ind i 
kirken og tænde adventskransen. Efter guds-
tjenesten er alle velkomne til gløgg/saft og 
æbleskiver i konfirmandstuen.

JULEKONCERT
Søndag d. 5. december kl. 19.00 afholdes 
årets julekoncert i Hatting Kirke. Aftenens 
medvirkende er børnekoret, mellemkoret og 
voksenkoret – alle under ledelse af organist 
Birgit Jakobsen. Dertil medvirken af kirkesan-
ger Ulla Andreasen. Koncerten vil være med 
nye og ældre julehits samt et par fællessange, 
hvor alle får lov til at stemme i. Koncerten 
varer en god time og alle er velkomne!

JULEGUDSTJENESTE for før-skolebørn
Onsdag d. 15. december kl. 09.45 afholdes 
gudstjeneste for dagplejebørn, børn som går 
hjemme samt børnehavebørn. Børnehaven 
går Luciaoptog. Vi synger »Dejlig er den him-
mel blå« & »Et barn er født«.

NYTÅRSKONCERT i pastoratet
Søndag d. 23. januar kl. 15.00 er der fælles-
koncert med Hatting og Torsted sogns musi-
kere. Kom og oplev hele pastoratets musiske 
afdeling, når vi inviterer til nytårskoncert i 
Østerhåb Kirke. Blandt andet vil pastoratets 
to organister, Birgit Jakobsen og Kristine Nis-
sen kaste sig ud i 4-hændig orgel og der vil 
være solosang ved kirkesangerne Ulla Andre-
assen og Lisa Grauengaard Bondo. 

NØRKLECAFÉ
Vi strikker dåbsklude og meget andet. Det bli-
ver også hæklet, udvekslet erfaringer, snak-
ket og lært nyt. Alle er velkomne – øvede så-
vel som nybegyndere. 
Der er ”åbent hus” fra kl. 15.00-21.00 i kon-
firmandstuen i præstegården følgende dage:
Mandage d. 6. december, d.  3. januar samt d. 
7. februar. Følg med på vores Facebook-side: 
»Hatting nørkle café«.

BABYSALMESANG
I det nye år bliver det igen muligt at gå til 
babysalmesang for de mindste børn og deres 
forældre, ledt af Birgit Jacobsen.. Aktivite-

terne retter sig mod babyer på 3-10 mdr. og 
deres forældre. Samesang afholdes hver gang 
kl. 11.00 i kirken med efterfølgende kaffe/te 
i præstegården. Der er opstart fredag d. 4. 
marts 2022 kl. 11.00 og afslutning d. 8. april.
Du kan allerede nu tilmelde dig til forårets 
forløb. Tilmelding til Tove Schack-Nielsen på: 
schack-nielsen@profibermail.dk 

FOREDRAG
”Kristendom og politik – skal det skilles ad?”
Foredrag med Tove Videbæk i konfirmand-
stuen i Hatting Præstegård, mandag d. 21. 
februar kl. 19.00, arrangeret af Hatting Y’s 
Mens Club og Menighedsrådet. Kaffe og kage 
til 20 kr. Tove Videbæk er tidligere medlem 
af Folketinget, tidligere direktør samt tidli-
gere landsformand for Hospice Forum Dan-
mark. Tove Videbæk etablerede i 2012 orga-
nisationen Børnenes Liv, som kæmper for at 
give flest mulige gadebørn i Nicaragua husly, 
uddannelse og omsorg. Ud over diverse akti-
viteter og forpligtelser holder Tove Videbæk 
foredrag om sine mange aktiviteter og kristne 
værdier.

FILMAFTEN
Torsdag 13. januar kl. 19.00 viser vi en særligt 
udvalgt film i konfirmandstuen. 
Filmens titel og omtale findes på kirkens 
hjemmeside: www.hattingkirke.dk 
Vi starter kl. 19.00 og slutter ca. kl. 22.00. 
Aftenens program ser således ud: 
Kort indledning til aftenens film, film, pause 
med boller, te og kaffe (pris kr. 20,-), samtale.

SPAGHETTI-GUDSTJENESTE
Spaghettigudstjenesterne afholdes til foråret 
på tirsdage: d. 8. februar, d. 15. marts og  d. 
17. maj (sæt allerede nu et X i kalenderen).
Et tilbud til børn og deres forældre, bedste-
forældre, tanter, onkler og store søskende. Vi 
begynder med en kort gudstjeneste i Hatting 
Kirke kl. 17.00, tilrettelagt så selv de mindste 
kan være med. Derefter går vi i præstegår-
den, hvor der er dækket op til en gang spa-
ghetti med kødsovs, lavet med kærlig hånd 
af kirkens frivillige personale. Arrangementet 
slutter omkring kl. 18.30. Tilmelding: Af hen-
syn til køkkenet, senest dagen før til menig-
hedsrådsmedlem Karl Johan S. Hoe på mail 
hoehatting@hotmail.com eller tlf. 21 83 13 39. 

MANDEMONOPOLET
Vi mødes i Torsted Sognehus den 2. onsdag i 
måneden kl. 10.30 – 12.30.
I MandeMonopolet skal der være tid til at 
spise sammen, til at få sig en god snak med 
andre på kryds og tværs. Her er mulighed for 
at dele sine interesser med andre, lære hin-
anden at kende og have nogle hyggelige timer 
sammen.
Det er MandeMonopolets medlemmer, der 
selv skal være med til at fylde timerne ud.
Der vil være en mindre brugerbetaling på kr. 
20,- pr. gang for mad og drikke.
Man kan skrive til sognepræst Kim Clemmen-
sen (e-mail: kc@km.dk) for yderligere oplys-
ninger.

ORGELKONCERT i Østerhåb Kirke
Orgelkoncert med Lars Rosenlund Nørre-
mark: »Jorden rundt på 60 minutter«
Søndag d. 23. januar kl. 15.00 i Østerhåb Kir-
ke. Publikum tages rundt i hele verden igen-
nem orgelmusik. Eksempler: Tonemalerier 
over Nilens store vande, Julenatsfejring hos 
Hopi Indianerne i USA, Kristi Himmelfart hos 
en italiensk menighed i Pennsylvania i USA og 
Frederik 6.s begravelse i Roskilde Domkirke. 
Lars medbringer AV-udstyr og storskærm, så 
publikum kan følge med i løjerne ved orglet 
nede fra kirken.
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Godt nyt: Ny hal på vej til Hatting
Af: René Petersen, formand for HIF

Det er en fornøjelse at følge de forskellige 
idrætsgrene i en igen normal sæson, hvor der 
må hilses, gås til den både inde som ude og til 
sidst men ikke mindst, så er det igen muligt 
at fylde hallen med tilskuere og liv, som for 
eksempel til en juletræsfest.

Når nu vi er inde på hallen: som mange 
har lagt mærke til, er der kommet nyt tag på 
hallen, og vi arbejder videre med næste reno-
vering, som er et nyt gulv, da det gamle gulv 
slår revner og derved ødelægger det nuvæ-
rende gummigulv.

Og så til endnu mere hal: sammen med 
Hattingparkens Venner og Borgerforeningen 
afholdt vi et borgermøde, hvor flere politikere 
var på besøg, heriblandt vores nuværende 
borgmester Peter Sørensen - som lettere ir-
riteret på undertegnede, over en bemærkning 
om at Hatting kun var en note i 2022-budget-
tet vedrørende ny hal - slog fast, at det nu er 
besluttet:

Hatting skal have en »hal 2« med opstart 
senest andet kvartal 2022.

Hvordan og hvorledes med hallens pla-
cering, udformning og indretning kommer 
der mere om i starten af næste år, hvor vi skal 
have indhentet ideer m.m. fra alle interes-
senter.  

Men for at skrive lidt om, hvorfor vi gerne 
vil have en hal mere i Hatting, så er der en 
stigende efterspørgsel efter haltider og en ge-
nerelt voksende by. Hal-tider har været lidt af 
et puslespil hvert eneste år, hvor badminton, 
håndbold og gymnastik bliver enige om tider-
ne som er til rådighed, men hvor vi desværre 
hvert år blandt andet begrænser gymnastik-
ken i antal deltagere ved, at de skal bruge 
gymnastiksalen, da gymnastiksalen hverken 
egner sig til badminton eller håndbold.

Vi vil også meget gerne kunne tilbyde no-
get idræt i dagtimerne, hvor hallen i dag er 
optaget af skolen.     

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
Line Læsøe
20 73 17 48
line.laesoee@gmail.com

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



November 2021 • nr. 4 HattingBladet• 9 •

Juletræsfest for alle  
i Hatting Hallen, 

søndag den 28. november 2021 
 

Kl. 14.00 – ca. 17.00 
 
 

 
Kom og vær med til en hyggelig eftermiddag. Her er der mulighed for at 

danse og synge, hoppe i hoppeborg og meget mere. 
Julemanden kommer og danser med, og vi skal synge julesange. 

Hele familien er velkommen til julehygge - husk nissehuen! 
 

Der vil være mulighed for at købe kaffe/te m. kage, øl, sodavand og ikke 
mindst pølser med brød til gode priser. 

 
Tilmelding: 

Pris pr. barn: 40,- senest den 24/11 via hattingif.dk 
Pris pr. barn: 50,- fra den 25/11 via hattingif.dk, eller v. indgangen på dagen. 

I prisen er der også inkluderet en slikpose. 
Bedsteforældre & forældre – gratis entré 

 
Med venlig julehilsen 

Hatting IF 
 

Der modtages kontanter og Mobilepay på dagen! 
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Af: Gymnastikbestyrelsen, HIF

 Endelig! Vi kan næsten ikke få arme-
ne ned af ren og skær begejstring. Vi har 
nemlig taget hul på den nye gymnastik-
sæson, og det føles bare så godt. Mange 
har under coronanedlukningerne savnet 
fællesskabet og hyggen ved at dyrke 
motion sammen med andre. Det kan vi 
heldigvis gøre noget ved nu, hvor den 
igangværende sæson ser ud til at kunne 
gennemføres helt normalt. 

Både velkendte og nye hold
Holdene er kommet godt fra start, og 

den gode gymnastikstemning kan igen 
mærkes i både hallen og gymnastiksa-
len. Der er atter kommet fart over feltet 
hos vores to yngste grupper på Foræl-
dre/barn og Børnegymnastik, hvor bør-
nene bl.a. laver motoriklege, udfordres 
på redskabsbaner og lærer den første 
grundgymnastik. På Springlopper, 
Springmix og Juniorspring – vores tre 
springhold for børn og unge i 0.-9. klasse 
– springer børnene igen på livet løs med 
fokus på videreudvikling og gradvist 
mere udfordrende spring og øvelser.

For de voksne (alle i alderen 18-118 
år) byder vi igen i denne sæson på Puls/
styrke, hvor man får udfordret konditio-
nen og aktiveret musklerne. 

   Gymnastik

Derudover afprøver vi her i efteråret 
nye voksenhold. Holdet Styrk din krop 
kører i første omgang som et forløb på 
otte uger, hvor der primært fokuseres på 
styrkeøvelser – men man behøver altså 
ikke at være stærk på forhånd for at 
være med. Vi er også meget glade for at 
kunne tilbyde yoga- og meditationshold 
for voksne i alle aldre.

På nogle af vores hold er der fyldt 
godt op, mens der på andre stadig er 
plads til flere deltagere. Så har du endnu 
ikke fået meldt dig til, kan du måske nå 
det endnu. Tilmelding kan ske via hat-
tingif.dk/gymnastik.

Værdifulde frivillige
Uden frivillige ville vi ikke kunne 

tilbyde Hatting og omegns børn og 
voksne at gå til gymnastik. Derfor vil vi 
gerne sige stor tak til alle vores instruk-
tører og hjælpere. Hjertelig velkommen 
til de nye instruktører og hjælpere, der 
er kommet til i denne sæson, og mange 
tak til de instruktører og hjælpere, der 
har været med før, og som igen i år har 
ønsket at give en hånd. Vi sætter stor 
pris på, at I alle er med til at skabe nogle 
gode rammer for et godt, lokalt gymna-
stikfællesskab.

Gymnastikbestyrelsen har i denne 
sæson måttet tage afsked med Hanne 
Frederiksen og Tina Salling, men til gen-
gæld har vi kunnet byde velkommen til 
Sara Kjærgaard. Sara har i flere sæsoner 
været en engageret instruktør for for-
eningens yngste gymnaster.

I sæsonen 2021/2022 består gymna-
stikbestyrelsen dermed af følgende fem 
medlemmer: Line Læsøe (formand), 
Heidi Skriver Olsen (kasserer), Gitte Maj 
(sekretær), Anne Katrine Christiansen 
(bestyrelsesmedlem) og Sara Kjærgaard 
(bestyrelsesmedlem).

Forårsopvisningen vender tilbage
Vi ser frem mod resten af sæsonen 

med store forventninger. Vi regner nem-
lig med, at det bliver muligt at afslutte 
sæsonen med at afholde foreningens 
traditionsrige forårsopvisning i hallen 
søndag den 13. marts 2022.

På grund af coronarestriktioner 
kunne vi desværre ikke afholde forårs-
opvisning i hverken 2020 eller 2021, og 
vi ved, at mange gymnaster har savnet 
opvisningen. Derfor er det med stor 
glæde, at vi kan konstatere, at den ser 
ud til at vende tilbage i 2022. 

Yes! Gymnastik uden restriktioner
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Af: Gymnastikbestyrelsen, HIF

Har du i længere tid gået med et øn-
ske om at få mere kropsbevished, skabe 
mere indre ro og en mere energifyldt 
hverdag? Så kan dette forløb være lige 
noget for dig.

I Hatting åbner vi nu op for et helt 
nyt spændende hold-forløb, for dig der 
ønsker mere fokus på indre ro samt 
mere fleksibilitet i kroppen.

Yin-yoga
Yin-yoga handler om at spænde af, 

strække bindevævet for at opnå mere 
fleksibilitet i din krop og minimere dine 
spændinger. Mange vil opleve at finde 
indre ro, samt styrket bevægelighed.

Yin-yoga virker yderst afstressende. 
Vær tålmodig i din proces, da tempoet 
kan være i et andet gear, end du er vant 
til at køre i.

Når du dyrker yin-yoga regelmæs-
sigt kan du opleve fornyelse samt let-
hed i kroppen.

Meditation/mindfulness
Efter en times yin-yoga er din krop 

modtagelig til at kunne gå videre i den 
indre rejse med meditation/mindful-
ness, hvor vi arbejder med dit indre 
kompas i 45 min.

Du vil blive guidet detaljeret og 
mange vil opnå en behagelig følelse af 
at have et moment af tid til at sætte sig 
selv i fokus, samt at få skabt balance i 
krop, sind og sjæl.

Ved at lære at meditere vil du kunne 
opleve mere klarhed, mere livsglæde 
samt få styrket din indre ro. Begge 
forløb kan henvende sig til dig, der er 
nybegynder eller øvet. Vil glæder os til 
at tilbyde Jer dette nye hold-forløb.

Tidspunkt:
Tirsdag formiddag, med opstart i 

januar 2022.

Sted:
Hatting IF´s klubhus

Instruktør:
Gitte Maul

Pris:
10 x Yin-yoga: 750,-, 

10 x Yin-yoga og meditation/mind-
fulness: 1.000,-

Tilmelding: 
hattingid.dk/gymnastik

(tilmeldingen åbner 1/12, 2021)

   Gymnastik

Yin-yoga & meditation/mindfulness forløb
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Af: Gymnastikbestyrelsen, HIF

HIF Gymnastiks samlede bestyrelse i 
sæson 2020/2021 indstiller Sara E. Kjær-
gaard til at blive årets frivillige.

Sara har udvist initiativ, kreativitet
og stort gå-på-mod som instruktør for 
to gymnastikhold. Under Corona-ned-
lukningen holdt hun aktivt kontakt med 

deltagerne fra sine to hold. 

Hun sendte bl.a. inspirationsvideoer 
ud for at tilskynde gymnasterne og 
deres familier til at holde både børn og 
forældre i gang derhjemme, selv om det 
i en periode ikke var muligt at mødes 
om gymnastikken som en fælles og 
social aktivitet. Desuden styrkede hun i 
samme periode fællesskabsfølelsen ved 

at lave online live-træning med børnene, 
hvor alle kunne følge hinanden hjemme 
i stuerne.

Også i den igangværende sæson står 
Sara i spidsen for to børnehold. Derud-
over er hun for nylig indtrådt som det 
nyeste medlem i HIF Gymnastiks besty-
relse, som ser meget frem til at få glæde 
af hendes store erfaring og engagement.

   Gymnastik

Årets frivillig: tak for den stærke indsats!
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Af: Bestyrelsen

Generalforsamling
Ordinær generalforsamling holdes 

onsdag den 23. februar 2022 klokken 
19.30 på Hatting Centret. På denne aften 
er arkivet åben fra klokken 18.30.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Valg af bestyrelse
5. Valg af suppleanter
6. Valg af revisor
7. Fastsættelse af kontingent
8. Indkomne Forslag
9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være forman-
den i hænde senest 8 dage før general-
forsamlingen.

Vores gæst er igen i år Allan Schou 
Larsen, som kommer og fortæller om 
”De fem onde år og besættelsesmagten”.

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. 

Hatting Sogns
 Lokalhistoriske Forening
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Af: Af Nicolai Gjødsbøl Arvedsen og Lone Strandbæk Pedersen

2. årgang på skolen fejrede Halloween ved at drage rundt 
i byen i mindre grupper. Rigtig mange valgte på forhånd at 
åbne deres døre for de udklædte børn.

Enkelte steder blev så vel besøgt, at slikket slap op – mens 
der andre steder ud på aftenen blev lagt opslag op på Face-
book om, at der var fortsat var slik at hente.

Ud over børnene på 2. årgang var der en del andre af by-
ens børn, unge og barnlige sjæle som lovede ”slik eller bal-
lade” i de græskarpyntede hjem. Nogle steder var der ingen 
hjemme og alligevel var der sat slik frem til de udklædte – en 
enkelt valgte sågar at cykle rundt og dele slik ud.

I de seneste numre af Hattingbladet har vi kunne læse 
om, hvor stærkt et sammenhold vi har i Hatting – der er et 
rigt foreningsliv, mange aktive og mange muligheder for at 
engagere sig – det virker derfor ekstra stærkt, når man ved 
lejligheder som Halloween bliver mødt af så mange imø-
dekommende naboer og bysbørn, der åbner deres hjem for 
vores børn og unge. 

Der skal derfor lyde en stor tak fra børn og forældre fra 2. 
årgang – og fra de øvrige som nød godt af Hattings sammen-
hold til Halloween.

Lokalt på Hyldemarken var der besøg af ikke færre end 78 
børn af dømme efter, hvor meget slik der blev delt ud til Hal-
loweenfejringen den 31. oktober.

78 børn på besøg til Halloween – og flere gengangere..
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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

Den ny toiletbygning på 
legepladsen blev fejret
Af: Mathilde Gjødsbøl Arvedsen 

Den 26. september blev et af de 
største nye ønsker til Hatting Parken 
opfyldt; et toilet. Og i tråd med lege-
pladsens fokus på natur er der valgt et 
solcelledrevet toilet med sms-lås, så alle 
med en mobiltelefon kan åbne døren. 

På den solfyldte søndag blev der 
dækket op til fest i Hatting Parken. Med 
taler af Martin Ravn, formand for Miljø- 
og teknikudvalget i Horsens Kommune, 
og af bestyrelsen for Hatting Parkens 
Venner, blev der fejret og leget igennem 
af børn og voksne. SFO’en på Østerhåbs-
skolen - afdeling Hatting bidrog med at 
male flotte sten som pynter på arealet 
omkring toilettet.

Netop skolen, børnehaven/vugge-
stuen og dagplejere i Hatting glæder sig 
over, at det med opstillingen af toilettet 

er blevet muligt at gøre længere stop på 
legepladsen, nu hvor tissetrangen kan 
stilles inden turen går hjemad.

Tak til medlemmer, sponsorer og 
støtter for denne sæson – pas fortsat 
godt på legepladsen og kontakt endelig 
bestyrelsen, hvis du oplever at noget 
ikke er, som det bør være.

Ønsker du at støtte Hatting Parken?
Sådan støtter du
Ønsker du at støtte projektet kan dette 
stadig lade sig gøre ved bankoverførsel.
Valgfri beløb kanoverføres 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.
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Kom og prøv folkedans med HIF

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

Vi startede på en ny sæson nr. 46, man-
dag den 6. september 2021 kl. 19.30 i Hat-
ting Forsamlingshus, men desværre med 
færre deltagere

Vi håber på, at der er flere der møder 
op. Vi danser hver mandag kl. 19.30 til 
22.00 i Hatting Forsamlingshus, Over-
holm 2, Hatting, 8700 Horsens.

Har du prøvet fokedans?

Det er for alle, enlige og par, uøvede 
og øvede. Kom gerne og prøv - de første 
3 gange er gratis.

Tag selv kaffen med til kaffepausen kl. 
ca. 20.00 til 21.00. Øl og vand kan købes.

Folkedans giver god motion på en sjov 
måde, og det er også hyggeligt og socialt.

  Folkedans

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...
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Hatting VVS aPS
udfører alt inden for

Vand - Varme - Blik
naturgaS

- få et godt tilbud

Hatting VVS APS
STOREGADE 25 - HATTING

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

Private og Industriområder

Fræsning Græssåning

Foto: Martin Røsvik
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Find Spejderne på Fwacebook! 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 2021/22 
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: Anne Sørensen

I Spejderbyen sker der en hel masse 
skøre ting, vi kan finde på at tegne med 
fødderne, tænde bål på forskellige må-
der, eller holde et bål kørende i 24 timer. 
Siden sommer har vi bygget, undersøgt, 
smagt og prøvet os frem, hvad enten det 
handler om at finde ud af om maden 
er dansk eller tysk til det store Spejder-
event eller bygge et køkkenbord på tid 
af rafter og tov.

Der bliver grinet og arbejdet koncen-
treret, når vores skønne ulveflok som 
science pirater har eksperimenteret med 

bakterier, balloner og is. Vidste du, at 
der er lige så mange bakterier på vand-
hanen som på wc-brættet? De har bare 
en anden farve. Og vidste du, at man 
kan holde en ballon 3 cm over et tændt 
stearinlys uden at den springer hvis 
man gør det rigtigt? Eller at man kan 
lave softice uden en fryser? 

Spejderne med det grønne science pirat 
mærke ved nu, hvordan man gør. 

Hvis du også kunne tænke dig at lege 
og lære en masse, er du meget velkom-
men til at kigge ned til os og prøve. Man 
kan starte hele året rundt. 

Hvad laver man egentlig til spejder? 
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Spejderne samler i år juletræer ind
 

lørdag den 8. januar 2022
for at tjene penge til gruppens aktiviteter. I 2022 skal vi blandt 
andet på en meget stor – og temmelig dyr – spejderlejr med 
mange tusinde andre spejdere. Igen i år vil det derfor glæde 
os, hvis I vil støtte en lokal forening, og samtidig slippe for 
besværet med at skaffe jeres juletræ af vejen. 

Det foregår på den måde, at man sender en mail til Lene på 
mailadressen spejderjul@hotmail.com med sin adresse samt 
antal af juletræer der skal hentes senest kl. 9.00 den 8.1.2022. 

Der vil også komme et opslag på Hattings Facebook-gruppe, 
hvor man kan melde sig til i kommentarsporet. Skriv venligst 
adressen i emnefeltet.

Angiv venligst hvordan I ønsker at betale, når I melder jer til. 

Prisen er 40 kr., som enten bindes i en pose i toppen af træet 
eller betales pr MobilePay til Lene Jørgensen på 27 77 14 08. 
Husk at skrive adressen i kommentarfeltet.

Træet skal sættes ud til vejen senest kl. 10.00 på dagen. Vi 
kører i Hatting, Korning og Østerhåb, og forventer at være 
færdige senest kl. 13.

Når træerne er samlet ind afleverer vi dem i Daginstitutionen 
Solstrålen, hvor børnene hygger sig med at bygge huler af 
dem, indtil træerne til foråret ender deres dage som Skt. Hans Bål.  

Juletræsindsamling 2021
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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. 
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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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  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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Julemarked 

 
 
 
Hatting Centret, Smedebakken 1,  
Hatting, 8700 Horsens    

 

på Hatting Centret 

Lørdag d. 27/11 10-14 

Alle er hjertelig velkommen!  

 Mange spændende boder med 
diverse håndarbejder i fx træ, 
glas, keramik, strik, nisser, 
juledekorationer, lækkerier m.m. 

 Lotteri ved hjertetræet 
 Café hvor du kan købe julekål, 

æbleskiver, gløgg, kaffe m.m. 
 

  Hatting Centret
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Det åbne aktivitetscenter er i ud-
gangspunktet for seniorer i alderen 60 
+ og førtidspensionister. Find oversig-
ten over vores faste aktiviteter i ske-
maet nedenfor, samt vores yderligere 
arrangementer på siden til højre.

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. 10.00
Fællessang
Kl. 10.00
»Hold dig frisk« 
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. 11.00
Stolegymnastik

Hatting Centrets faste aktiviteter

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  

  Hatting Centret

Aktiviteter i Centeret: Kom 
og tag del i vores mange 
hyggelige og aktive stunder
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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 e-mail: agb@horsens.dk. Husk også at følge med på Hatting Centrets Facebook-side.

Centrets arrangementer henover vinteren
November

Lørdag den 27. kl. 10.00-14.00
Julemarked: Julen er en tid for samvær, hyg-
ge og gode traditioner. Dette gælder også på 
Hatting Centret. Der pyntes op i huset og vi 
inviterer inden for til gode stunder med god 
mad, julestemning, musik, sang, hygge og ca. 
20 spændende boder. Vel mødt alle sammen!

December
Onsdag den 1. kl 10.00
Morgencafe: Kom og køb en kop kaffe, et 
rundstykke og hyg dig i selskab med de andre. 
Tilmelding er ikke nødvendig.
Tirsdag den. 7. kl. 19.00
Julebanko. Sponsor: Mike Varberg Byg. Plader 
sælges a 10,- pr. stk. Kaffe og kage kan købes.
Torsdag den 9. kl. 12.30
Julefrokost på Centret: Vi nyder god mad, 
synger julens smukke sange, hører en jule-
historie og har fokus på det gode, hyggelige 
samvær.
Menuen i år er: Hvide marinerede sild med 
karrysalat, røget laks og dilddressing, tartelet 
med høns i asparges, julekål med medister, 
sennep, rødbede og kanelsukker, skiver af an-
debryst med appelsinmarineret rødkålssalat 
med valnødder, rugbrød og franskbrød, ris-
ala-mande med jordbærsovs. Billetter købes 
på centret senest d. 3/12.

Mandag den 13. kl 13.30
Eftermiddagshygge. Vi hygger med jule-
lækkerier, synger julesange akkompagneret 
af harmonika.
Tirsdag den 14. kl. 13.30
Michael Winckler Juleshow: Michael 
Winckler er søn af Gustav Winckler og det 
fornægter sig ikke. Ikke blot lyder han som 
Gustav, han ligner også. I juleshowet bliver 
der genhør med alle de kendte julesange 
som bl.a. Et vinterhvidt vidunderland, 
Juleaftensalfabet, Julemand ń er kommet til 
bý n, Vi ønsker jer alle en glædelig jul, Når 
du ser et stjerneskud og naturligvis White 
Christmas. Pris: 100,- inkl. kaffe og kage. 
Seneste tilmelding d. 10. december på agb@
horsens.dk eller på opslagstavlen på Centret.
Onsdag den 15. kl. 10.00
Morgencafe: Kom og køb en kop kaffe, et 
rundstykke og hyg dig i selskab med de 
andre. Tilmelding er ikke nødvendig.
Torsdag den 16. kl. 19.00
Hovedgårdblæserne: Traditionen tro byder 
vi igen i år Hovedgårdblæserne inden for til
en festlig koncert, der er som skabt til at få 
os alle bragt i julehumør. Der serveres 
æbleskiver og kaffe. 
Pris: 50,- Tilmeld senest
12. december på agb@horsens.dk eller på 
opslagstavlen på Centret.

Onsdag den 22. kl. 13.30
Julegudstjeneste ved sognepræst Johanne 
Nørtoft Thomsen. Efterfølgende kirkekaffe.
Tirsdag den 28. kl. 13.30
Julehygge: Godter og sang og pakkeleg (vi 
sørger for pakkerne). Tilmelding senest d. 27. 
december på agb@horsens.dk eller på 
opslagstavlen på Centret.
Fredag den 31. kl. 14.00
Godt nytår! Vi får et lille glas og et stykke 
kransekage og ønsker hinanden godt nytår. 
Tilmelding senest d. 28. december på agb@
horsens.dk eller på opslagstavlen på Centret.

Januar
Torsdag den 13. kl. 14.00
Nytårskur: Nytårstale, bobler og kransekage.

Februar
Torsdag den 24. kl. 14.00
Årsmøde med valg til Centerrådet. Efterføl-
gende bankospil på Centret.

Michael Winckler Juleshow Hovedgårdblæserne
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Tømrer- og murerarbejde udføres

Kirkebakken 47, Hatting
Tlf. 20 87 00 04

Generationsskifte – Hvem skal arve din 
virksomhed, når du dør?

Damhaven 5 C, 7100 Vejle
Vitus Berings Plads 5, 8700 Horsens

Telefon: 7572 4100
www.codexlaw.dk

NIELS BIE's
MASKINSTATION

Østerhåbsvej 80 · Hatting · 8700 Horsens

VI tIlbyder 
Kloakarbejde (aut. kloakmester)•	
Landbrugsarbejde•	
Lastbilkørsel / Gylletransport•	
Slamsugning og -spuling•	

Ring på telefon 75 65 30 32
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BANKER 
FJERNVARMEN 
PÅ DØREN?
- du kan trygt ringe til os, hvis du ønsker et varmt hjem

Tlf: 7561 3766lyngsoevvs.dk

LOKAL PRODUKTION 
OG DESIGN AF 

DIN MARKEDSFØRING
Brochurer, flyers, plakater, 

flag, skiltning, bilfolie, 
rollups, reklameartikler mv.

 Grafisk Forum • Fuglevangsvej 47B • 8700 Horsens • 75 61 33 44 • grafiskforum.dk

VI TRYKKER 
PÅ ALT

V/Michael Jakobsen
Klaksmøllevej 2

mj.allroundservice@gmail.com 


