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...Velkommen til 2022

SPEJDERNE

HATTING IF

MYSTISKØEN

Tak for
støtten!

Fart på i
Badminton

Lokal forfatter
ude med ny
bog

• Flytning af
fabriksmaskiner
• Flytning af tanke og både
• Bakseopgaver

• Flytning af sommerhuse,
pavillioner ect.
• Alle former for
kranopgaver

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

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

IndustriServic

e

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

Dit hold i ryggen

IndustriService
Hotline · Partner

75 65 33 99

· Agentur

VAGN PEDERSEN
Værktøjs- og Maskinfabrik a/s

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

ToucheReklame.dk

Bøje kran- og maskintransport A/S v/ Thomas Bøje
Tlf.: +45 25 222 666
www.boje-maskintransport.dk • Email: thomas.boje@stofanet.dk

HattingBladet

•3•

Februar 2022 • nr. 1

www.ha
ttingblad
Redaktion •
et.dk
Katrine Klejnstrup Sørensen | Hyldemarken 8 | Hatting | 28 90 29 33

HattingBladet

redaktion@hattingbladet.dk

(ansvarshavende redaktør)

Karen S. Nielsen | Gedhøjen 53 | Hatting | 20 51 59 90

Annoncer • annoncer@hattingbladet.dk

- udgives af: Hatting IF, Meninghedsrådet
for Hatting Sogn, Hatting Borgerforening
og KFUM-Spejderne i Hatting

Erhardt Nielsen | Gedhøjen 53 | Hatting | 40 10 11 51

Kasserer

Tryk: Grafisk Forum, Horsens

Jørgen Madsen | Vesterhåbsvej 6 | Hatting | 75 65 35 05

Oplag: 1700 styk
Kontakt: redaktion@hattingbladet.dk

Web-master • webmaster@hattingbladet.dk
Hans Appel | Mejerivej 20 | Hatting | 23 23 45 60

Indhold
Borgerforeningen
Hatting Kirke
Lokal forfatter
Nyt fra Hatting IF
Folkedans
Hatting Sogns Lokalhistoriske Forening
Hatting Parken
Spejderne
Hatting Centret
Små indblik
Annoncørliste

4-5
6-8
9
10-14
15
16
17
19
22-24
25
27

NÆSTE NUMMER
HattingBladet udkommer næste
gang i slutningen af februar 2022.
Deadline for næste nummer er
søndag d. 24. april 2022.
Kommende deadlines:
24.04.2022
31.07 2022
30.10.2022
Redaktionen opfordrer på det
kraftigste til, at disse deadlines
bliver overholdt, så bladet når
rettidigt ud ift. arrangementer m.v.

Stof til HattingBladet - Sådan!
Artikler skal afleveres i et helt
almindeligt word-dokument.
Billeder skal afleveres som jpegfiler og i højest mulig opløsning.
NB: Hvis du sender billeder med
personer, forventer vi, at du
har tilladelsen fra disse til at
billedet må bringes i bladet.

Der skete da faktisk meget!
Af: Tina Van Deurs Pedersen
Vinteren er den årstid som byder på
slutningen på ét år og bringer os ind i
et nyt, og her ved begyndelsen kan vi
bestemt fornemme, at foråret er på vej.
Rundt omkring i haverne titter vintergækkerne frem og restriktionerne,
som de seneste to år har præget vores
hverdag, er nu langsomt ved at lette.
Vi føler, at vi »får vores liv tilbage«.
I Hatting har vi også mærket
Corona, som har betydet en ændret
hverdag for os alle. Trods mange aflysninger, sociale bobler og nye måder at
være sammen på, kan vi se tilbage på
et begivenhedsrigt år i Hatting.
Fjernvarme-”hæren” forsvandt ud
af byen sammen med vejafspærringer,
mere eller mindre funktionsdygtige
lysreguleringer og skæve køreplader.
Broen på Hattingvej åbnede efter en
helt urimelig forsinkelse. Men, det har
vi næsten glemt i begejstringen over,
at trafikken nu er lettet på de mindre
indfaldsveje til Hatting, og vi nemmere kan komme ind og ud af byen.
Byggerierne på Overholm, Hirsevej,
Østerhåbsvej, Valborgs vænge blev

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

igangsat, og nye Hattingborgere finder
nu vej til vores skønne by. Udstykning af
erhvervsgrunde blev gennemført, og en
ny virksomhed i byen - Horsens Trailercenter - slog dørene op.
Vi bød velkommen til Johanne Nørtoft
Thomsen, vores nye præst i Hatting. Hatting Parkens Venners ihærdige arbejde
bar frugt, og den fine toiletbygning blev
indviet i Hatting Parken.
Mange katte har været forsvundet og
er dukket op igen i årets løb, og et par
hunde har været på springtur. Hatting
Cykelklub fejrede 10-års jubilæum, ogælgermøde blev afholdt i Forsamlingshuset
forud for kommunalvalget.
Hjælpsomheden blandt byens borgere
har været stor. Mange ting er udlånt til
dem som efterspurgte, håndsrækninger
givet og forsvundne ting har fundet deres rette ejer.
Alt imens har aktiviteterne i vores
foreninger været i gang i videst muligt
omfang under hensyntagen til den pokkers Corona.

Velkommen til 2022! - hvor vi bl.a.

kan se frem til udstykning og salg af
endnu flere byggegrunde i Hatting samt
planlægningen af vores længe ventede
hal nr. 2. Nu skal vi bare glæde os til foråret og alle de spændende aktiviteter og
arrangementer som er på vej. Vi må håbe,
at alle forsvundne katte finder hjem, og
at alle hundeejere i Hatting samler op
HVER gang.

HattingBladet

Hatting Borgerforening

•4•

Februar 2022 • nr. 1

Herrefrokost er lig med fantastisk
stemning og højt humør
Af: Tina Van Deurs Pedersen

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 kontingent på 150 kr. på reg.nr. 1551 konto nr.
5265715747 ELLER MobilePay 14202
VIGTIGT! Husk at skrive GADENAVN og NR. i tekstfeltet, så vi kan registrere dit medlemskab. Ønsker
du at betale kontant, så kontakt kasserer Tina
van Deurs Pedersen på telefon 40 163 163 for
nærmere aftale.

Udlejning af Hatting Forsamlingshus:
Udlejning af forsamlingshuset sker online via www.
hattingbladet.dk
Kontaktperson:
Heidi Jensen
40 17 64 27
gastong1@profibermail.dk

I november løb årets Herrefrokost af
stablen, og den 20. november kl. 13.00
mødte 82 feststemte mænd op i Hatting
Forsamlingshus. Alle fandt hurtigt en
plads, og blev herefter budt velkommen
af formand Christian van Deurs Jensen.
Biksemad med bearnaisesauce var
årets menu, og den blev leveret af slagterne fra SuperBrugsen Hatting. Den
gode og solide mad blev spist med
velbehag, og lagde en god bund til alle
de øl, der efterfølgende blev langet over
disken i baren.
Humøret i salen steg i takt med ølsalget, som bestod af både almindelige øl
samt jule- og specialøl. I løbet af dagen
blev der givet flere større ‘omgange’ af
nogle gavmilde gæster, og Mike Varberg

toppede med et sponsorat til Hatting
Borgerforening på 5.000 kr.
Alt i alt en vellykket dag/aften, hvor
det var skønt at høre snakken gå på
tværs af alle borde, så alle - uanset om
man deltog som del af en flok eller kom
alene - blev en del af det store fællesskab
af både unge og ældre. Og kun ÉN jakke
blev glemt i garderoben!
Til slut skal der lyde en kæmpestor
tak til de frivillige, der havde meldt sig
til bar-, af- og oprydningstjansen. Uden
frivillige – ingen arrangementer. Hvis
DU lyst til at hjælpe en anden god gang
til et arrangement, så tag fat i en fra
Borgerforeningen. Bare et par timer kan
være en kæmpe hjælp.

Vi slår dørene op for endnu en
fredagsbar - skal du med?
Grib naboen, vennerne, familien for
nu er det igen tid til nogle timers hygge
i godt selskab, når Hatting Borgerforening inviterer til Fredagsbar i Hatting
Forsamlingshus:

Fredag d. 11. marts 2022 kl. 19.30
Pris pr. person: 50,-

Vi har plads til 100 gæster. og billetterne sælges v/SuperBrugsen Hatting
onsdag d. 9. februar kl. 17–18 		
(Der kan købes op til 10 stk. pr. person.)
Køb af billetter kan efterfølgende ske
ved henvendelse til Christian på telefon:
30 78 12 41
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Juletræet blev også tændt i 2021
Som vanligt blev årets juletræ rejst i
et samarbejde mellem Hatting Y’s Men’s
Club og Hatting Borgerforening.

ber bød SuperBrugsen Hatting på gløgg
og æbleskiver til de fremmødte børn og
voksne.

Gunnar Fogh fra Hatting Y’s Men’s
Club holder godt styr på lyskæderne, og
borgerforeningen sørgede for levering
af træet. I fællesskab blev træet rejst og
pyntet med lys, og lørdag d. 27. novem-

Julemanden kom heldigvis også forbi,
og han havde slikposer med, til stor
glæde for alle børnene. En dejlig tradition med fællessang og hygge.

Indkaldelse til generalforsamling
i Hatting Borgerforening

HOLD DIN FEST
PÅ BYGHOLM

Generalforsamling afholdes

Onsdag d. 30. marts kl. 19.00
i Hatting Forsamlingshus

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning v/Christian van Deurs Jensen
3. Fremlæggelse af revideret regnskab v/Tina van Deurs
Pedersen
4. Fremlæggelse af Hattingbladets regnskab v/Jørgen
Madsen
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse. På valg er:
• Arne Mikkelsen (ønsker genvalg),
• Brian Ejlersen (ønsker ikke genvalg)
• Christian van Deurs Jensen (ønsker genvalg)
7. Valg af to suppleanter
8. Valg af revisor
9. Valg af revisorsuppleant
10. Eventuelt

Få et menuforslag baseret på
de bedste råvarer,
som dansk landbrug kan
præstere.
Sov i vores kursistværelser, så
alle kommer sikkert hjem.
Læs mere på
eller kontakt
kursus- og køkkenchef,
Jonas Bernhardt, med det
samme på
eller

Bygholm
Landbrugsskoles Kursuscenter

HattingBladet
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Hatting Kirke
Menighedsrådet
Menighedsrådet ved Hatting kirke har konstitueret sig som følger:
Formand
Erhardt Nielsen
tlf. 40 10 11 51
erhardtnielsen@enhatting.dk

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

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

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

Gudstjenesteliste

Marts

Søndag 6. (1.s. i fasten)
Hatting kl. 9.30 v/ SKH
Østerhåb kl. 11.00 v/ SKH
Søndag 13. (2.s. i fasten)
Hatting kl. 9.30 v/ SKH
Østerhåb kl. 11.00 v/ SKH
Søndag 20. (3.s. i fasten)
Hatting kl. 9.30 v/ KC
Østerhåb kl. 11.00 v/ KC
Tirsdag 22.
Hatting Centeret
kl. 13.30 v/ JNT
Søndag 27. (Midfaste)
Østerhåb kl. 11.00:
Indsættelsesgudstjeneste
af ny præst i pastoratet

April

Søndag 3.
(Mariæ bebudelse)
Hatting kl. 9.30 v/ JNT
Østerhåb kl. 11.00 v/ JNT

Søndag 10.
(Palmesøndag)
Hatting kl. 9.30 v/ SKH
Østerhåb kl. 11.00 v/ SKH
Tirsdag 12.
Hatting Centeret
kl. 13.30 v/ JNT
Torsdag 14.
(Skærtorsdag)
Hatting kl. 17.00
v/ JNT (med
efterfølgende spisning
i konfirmandstuen).
Fredag 15. (Langfredag)
Hatting kl. 9.30 v/ KC
Østerhåb kl. 11.00 v/ KC
Søndag 17. (Påskedag)
Hatting kl. 9.30 v/ JNT
Østerhåb kl. 11.00 v/ SKH
Mandag 18. (2. Påskedag)
Hatting – ingen
gudstjeneste
Torsted kl. 11.00 v/ JNT
Søndag 24. (1. s.e. påske)
Torsted kl. 11.00 v/ NN
Hatting kl. 19.00 v/
JNT – med kirkekaffe

Hatting Kirkes personale

Maj

Søndag 1.
Pilgrimsvandring
Søndag 8. (3. s.e. påske)
Hatting kl. 9.30 v/ KC
Østerhåb kl. 11.00 v/ KC
Søndag 15. (4. s.e. påske)
Hatting kl. 9.30
Østerhåb - konfirmation
Søndag 22. (5. s.e.påske)
Hatting kl. 9.30 v/ SKH
Østerhåb kl. 11.00 v/ SKH
Tirsdag 24.
Hatting Centeret
kl. 13.30 v/ JNT
Torsdag 26.
(Kristi Himmelfart)
Hatting kl. 9.30 v/ SKH
Østerhåb kl. 11.00 v/ SKH
Søndag 29. (6. s.e. påske)
Torsted kl. 11.00 v/ KC
Hatting kl. 19.00 v/ JNT
– med kirkekaffe

Præster i Hatting-Torsted Pastorat
Johanne Nørtoft Thomsen (JNT)
Præstegården, Oensvej 1. Træffes bedst på:
E-mail jnt@km.dk / Tlf. 24 78 17 05

Sara Klaris Huulgaar (SKH)

Tlf. 21 54 72 71 – Email: sakh@km.dk

Kim Clemmensen (KC)

Tlf. 21 22 04 64- E-mail: kc@km.dk

Anne Kobberø (AKO)

Tlf. 42 95 35 32 – E-mail: ako@km.dk

Pastoratets kirkekontor
Ørnstrupvej 23 (ved Torsted Kirke)
Åbent: man-fre 9.00-13.00
tors. Tillige 16.00-28.00
Tlf. 7564 2364, e-mail:
hatting.sogn@km.dk / torsted.sogn@km.dk

Lørdag d. 7. maj
kl. 10.00 v/ NN
Bankager 8.B
Fredag d. 13. maj
(St. Bededag)
kl. 9.00 & 11.00 v/ KC
Østerhåbsskolen
8.A og 8.B

Lørdag d. 14. maj
kl. 11.00 v/ JNT
Østerhåbsskolen 8.E
Søndag d. 15. maj
kl. 9.00 & 11.00 v/ SKH
Østerhåbsskolen
8.C og 8.D

Kordegn Mette Holmelund

Organist
Birgit Jakobsen

Hatting

Fredag d. 13. maj
(St. Bededag)
kl. 10.00 v/ JNT

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

Tlf. 75 64 23 64
Tlf. 75 64 23 45

Årets Konfirmationer

Graver

Kordegn Søren Gellert

Tlf: 21 54 68 12

Østerhåb

Kasserer
Arne Jacobsen
tlf. 61 67 11 02
arnejacobsen02@gmail.com

Kirkeværge
Kaj Hüttel
tlf. 29 84 00 44
huttel@mail1.stofanet.dk

Se mere om hvad der sker
på i pastoratets kirker på:
www.hattingkirke.dk
www.torstedkirke.dk

Ulla Andreasen
Tlf: 86 53 13 81

Bethina Kingo Nielsen
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Aktiviteter i Kirken
KONFIRMAND-FORÆLDREAFTEN
Torsdag d. 10. marts kl. 17.00 indbydes alle
konfirmandforældre til et møde om årets
konfirmation. Vi mødes i kirken.
NØRKLECAFÉ
Vi strikker dåbsklude og meget andet. Der bliver også hæklet, udvekslet erfaringer, snakket og lært nyt. Alle er velkomne – øvede såvel som nybegyndere.
Der er ”åbent hus” fra kl. 15.00-21.00 i konfirmandstuen i præstegården i Hatting følgende
mandage: d. 7. marts, d. 4. april, d. 2. maj og
d. 30. maj. Følg med på facebooksiden:
”Hatting nørkle café”
BABYSALMESANG
Du kan stadig nå at hoppe på forårets hold,
der starter fredag d. 4. marts kl. 11.00.
Forløbet strækker sig over 6 fredage og
slutter fredag d. 8. april. Aktiviteterne retter
sig mod babyer imellem 3 og 10 mdr. og
deres forælder. Salmesang ledes af Birgit
Jakobsen. Hver gang kl. 11.00 i kirken og

med efterfølgende kaffe/te i præstegården.
Tilmelding til Tove Schack-Nielsen:
schack-nielsen@profibermail.dk
SPAGHETTI-GUDSTJENESTE
Et tilbud til børn og deres forældre, bedsteforældre, 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 kødsovs, lavet med kærlig hånd af kirkens frivillige
personale. Arrangementet slutter omkring kl.
18.30. Sæt kryds i kalenderen her:
Tirsdag d. 15. marts
Tirsdag d. 31. maj (OBS: Ny dato!)
Tilmelding: Senest dagen før til menighedsrådsmedlem Karl Johan S. Hoe på mail:
hoehatting@hotmail.com eller tlf. 21 83 13 39.
PILGRIMSVANDRING med Pastoratet
Søndag d. 1. maj arrangerer pastoratet i fællesskab en pilgrimsvandring. Det bliver en dag

med tid til eftertanke, med gode snakke på
vejen og med forhåbentlig godt vejr og højt
humør. Mere info følger på Hatting og Torsted
Kirkes hjemmesider og på kirkernes facebooksider. Vi glæder os til at en dag med et par
kilometer i benene og tid til refleksion.
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
sat dele sine interesser med andre, lære hinanden 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.
Skriv til sognepræst Kim Clemmensen på
kc@km.dk for yderligere oplysninger.

Ny deltidspræst i pastoratet
Af: Erhardt Nielsen
Til afløsning for Anne Kobberø, der forlod os den 31. december 2021, har pastoratets to menighedsråd indstillet en
kandidat til Stiftets og Kirkeministeriets godkendelse med
henblik på en 50 %-ansættelse fra 1. april 2022 i Hatting–Torsted pastorat. Ud over ansættelsen i vort pastorat vil den nye
præst tillige have en 25 %-ansættelse i Kirkens Korshær, Horsens.
Indsættelse i embedet vil finde sted søndag den 27. marts
kl. 11.00 i Østerhåb Kirke ved en fælles Gudstjeneste for begge
menigheder. Navnet på den nye præst kan først offentliggøres
efter officiel godkendelse.

Ny kirkesanger i Hatting Kirke
Menighedsrådet ved Hatting Kirke har ansat 41-årige
Bethina Kingo Nielsen som kirkesanger fra 1. februar 2022.
Bethina bor i Aale med sin mand Jesper og deres to børn, og
hun er uddannet kontorassistent og arbejder ved Superbrugsen i Tørring. Bethina har været kirkekorssanger ved Sønderbro Kirke og er pt. i gang med en uddannelse som kirkesanger. Velkommen til!

www.tfskov.dk

HattingBladet
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Hatting Kirke

Påsken – så vender
livet og lyset for
alvor tilbage!
Af: Johanne Nørtoft Thomsen
Når påsken står for døren er det ved
at være rigtig forår – med påskeliljer, der
springer ud og solen, der begynder at
varme lidt mere, så man måske kan gå
rundt uden jakke på. Alt gør sig klar til
at springe ud, til at blomstre, sætte blade
og blive grønt. Alt gør sig klar til vågne i
lyset, der nu er lidt varmere og skarpere
end før.
For de fleste hænger påsken nok sammen med påskefrokoster, havearbejde,
påskeharen med påskeæg, gækkebreve
og lidt tiltrængt ferietid. Vi kobler ud for
en kort stund og bruger tid med familien, med god mad og fejrer. Men hvad
er det egentlig vi fejrer?
Påsken er en underlig størrelse – den er,
ligesom julen, en farverig blanding af kristen
højtid, folkefest, traditioner og overtro.
Et eksempel er påskeæggene, både de
kogte æg, som er et fast indslag på nærmest alle påskeborde, men også de små

af chokolade i glitrende papir. De er et
symbol på den opstandelse, som vi fejrer
i påsken. Udenpå ægget er skallen livløs
og kedelig, men indeni skallen bryder
nyt liv frem, ligesom Jesus brød ud af
graven og døden, da han opstod påskemorgen. Senere er det blevet en folkelig
tradition at pynte æggene udenpå og at
gemme de fine chokoladeæg i haven og
sammen gå på jagt efter dem.
I kirken hører vi påskens fortællinger
ved gudstjenester på Palmesøndag,
Skærtorsdag, Langfredag og Påskedag.
I den uge fra søndag til søndag hører
vi fortællinger, der indkapsler de fleste
sider af menneskelivet: der er fortællinger om store forventninger på Palmesøndag, da Jesus rider ind i Jerusalem
og fortællinger om at danne fællesskab
ved at spise sammen til skærtorsdagens
måltid. Vi hører fortællinger om døden,
om sorg og om håbløshed på den mørke
langfredag og om det helt store håb, om
livet, der vinder over døden, om fest,
farver og glæde, påskedag.
Ligegyldigt om du plejer at gå i kirke
i påsken eller aldrig har gjort det, så er
du meget velkommen til påskens gudstjenester i Hatting Kirke.
Du kan læse mere om de forskellige
gudstjenester i påsken lige her.
Foto: folkekirken.dk

Palmesøndag: indtog og forventninger
Denne søndag hører vi om hvordan
Jesus red ind i Jerusalem på et æsel og
bliver hyldet af det jødiske folk som en
konge. Folk lægger deres kapper og palmegrene ud på vejen foran ham for at
modtage ham – deraf navnet på dagen. I
Hatting Kirke er der gudstjeneste kl. 9.30
og søndagen markerer begyndelsen på
påskeugen.

Skærtorsdag: fællesskab og spisning
Vi mødes til gudstjeneste i kirken,
skærtorsdag d. 14. april kl. 17.00, og
hører om hvordan Jesus på skærtorsdag
spiste sammen med disciplene og tog
afsked med dem ved den sidste nadver.
Efter gudstjenesten går vi sammen i
konfirmandstuen, hvor vi spiser et påskemåltid sammen.
Pris for deltagelse i spisning: 65,- for
voksne og 30,- for børn under 14 år.
Tilmelding senest torsdag d. 7. april
til menighedsrådsmedlem Karl Johan S.
Hoe på hoehatting@hotmail.com eller
tlf. 21 83 13 39.

Langfredag: en særlig gudstjeneste
Langfredag markerer dagen, hvor
Jesus blev korsfæstet, døde og blev begravet. Der er en stille, liturgisk gudstjeneste i Hatting Kirke kl. 9.30, med læsninger og salmer, men uden altergang.
Langfredag er der heller ikke lys eller
blomster på alteret for at markere at det
er en sørgedag.

Påskedag: opstandelsen og festen!
Påskedag fejrer vi at Jesus opstod fra
graven og det er en af de største festdage
i kirken. I Hatting Kirke er der festlig
gudstjeneste kl. 9.30 med festlig musik
og masser af påskeliljer.
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“Det hedder altså MystiskØen”...
Af: Nicolai Gjødsbøl Arvedsen
Mystiskøen er undertitlen på Majken
Fosgerau Salomonsens nye børnebog i
serien om pigen Trine Loppelil Sørøverhjerte, men Majken har opdaget, at den
af flere bliver udtalt som MystikØen.
”Det er for sent at gøre noget ved nu,
og hvis jeg kunne gøre det om, ville jeg
det sikkert alligevel ikke, for jeg elsker
den titel,” griner den lokale forfatter, der
bor på Rødtjørnen, som foruden forfatterskabet kan skrive børnekulturformidler på visitkortet.
Siden barndommen har Majken
været optaget af historier og har efter
eget udsagn “næsten kliché-agtigt” altid
skrevet. Siden hun var lille, har hun haft
lyst til at blive forfatter og fortælle historier. Inspirationen til historierne henter
hun fra sin hverdag, små pudsige episoder fra barndommen og ikke mindst en
god portion fantasi.
Omdrejningspunktet for historierne
om Trine Loppelil Sørøverhjerte er
pigen Trine, der i seriens første bog ønsker at være normal – hvilket kan være
svært, når man er datter af en sørøverkaptajn og en loppe-domptør. Netop
dette sammensatte udgangspunkt har
optaget Majken, der med bøgerne berører temaer som at føles sig anderledes,
hvordan man bliver sig selv, og hvordan man står ved sig selv – også når ens
forældre er rigtig meget sig selv.
I bog nummer to Trine Loppelil
Sørøverhjerte 2. Mystiskøen har Trines
klasselærer planlagt en “Tag-med-dineforældre-på-arbejde”-dag, hvilket cirka
er det værste, Trine kan forestille sig.
Men afsted kommer hun med sin
mors sørøverskib, for Oslobåden skal
plyndres. Og senere efter et voldsomt
uvejr havner de på en mystisk ø, som
vist ikke er helt ubeboet. Denne bog

tager samtidig
fat i den til
tider komplicerede klimadebat
med forfatterens håb om, at
børn gennem
historien kan
forholde sig til
det på en konkret og tilgængelig måde.
Hvor Trine er
hovedpersonen
i historierne,
er Majken ikke
i tvivl om, at
netop Sørøverkaptajnen Sorte
Sara er den egentlige rollemodel
– hun er sej! Hun ved, hvad hun kan og
står ved, hvem hun er, også sine fejl. Det
gør hende til en rigtig god rollemodel
for Trine, og samtidig giver hun mulighed for at fortælle en række historier.
Målgruppen for fortællingerne om
Trine Loppelil Sørøverhjerte er børn i
alderen fra ca. 6 - 8 år som højtlæsning
og selvlæsning for de 9 - 11-årige. Majken glæder sig især over, at de større
piger nyder at læse om Trine. Majken
fortæller, at hun forsøger at skrive, så de
voksne også føler sig underholdte, når
de læser historierne, uden at børnene
føler sig snydt.
Første bog i serien Trine Loppelil
Sørøverhjerte. Normalfesten udkom i
august 2020, og seriens nye bog, Trine
Loppelil Sørøverhjerte 2. MystiskØen
udkom 3. februar 2022, begge på Gyldendal og fulde af sjove illustrationer
tegnet af Anne Hoberg. Bøgerne findes
som papirbog, e-bog og lydbog.

Foto: Solveig Fjeldsted Fosgerau Salomonsen
Og fans af Trine Loppelil Sørøverhjerte kan godt begynde at glæde sig –
Majken er allerede i gang med at skrive
en tredje bog i serien.
Bogen kan købes i de fleste af landets boghandlere samt onlinebutikker,
og interesserede kan få signeret deres
eksemplar ved skrive til Majken på majkenfsalomonsen@gmail.com.
Som lærer, bibliotekar eller forening
kan man også kontakte hende, hvis
man ønsker et sjovt og aktivt forfatterforedrag eller skriveværksted. Majken
er med i en særlig pulje fra Statens
Kunstfond, der dækker udgifterne til
foredraget.
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Nye trænere til Gymnastik i HIF
Af: Alexander Wattez Brander

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
Arne Mikkelsen
40 95 81 78
mass@stofanet.dk

Cykling

I forår/sommer 2021 søgte gymnastikforeningen nye trænere til nogle af deres hold.
Vi, Elisabeth og Alexander, valgte at stille op,
trods det, at vi ingen erfaring havde som trænere. Vi stillede op da vi selv har en datter på
det pågældende hold, og vi frygtede at hvis vi
ikke meldte os, ville der ikke være gymnastik
for et af de mest populære hold i foreningen.
Vi blev dermed to nye ansvarlige trænere.
To mødre valgte at stille op som hjælpetrænere og Johan tilbød at være hjælpetræner. Johan er en ung mand, der har lavet gymnastik
hele sit liv og står for at øve spring med børnene. Gymnastikbestyrelsen kom med mange
gode fif til opstartsmødet, så vi kom godt i
gang med forberedelserne til sæsonstart.
Da sæsonen startede skulle vi lige finde os
til rette som trænere, og børnene skulle lære
os at kende. Gymnastikbestyrelsen har været
en god støtte i opstarten og har også fundet
relevante kurser, som vi har været på, så vi er
blevet endnu bedre rustet til at være trænere.
De er også kommet med henvisninger til
trænerguides, mulige rekvisitter til øvelser og
meget andet.
Efter de første gange begyndte vi, som
trænere, allerede at kunne se store fremskridt
i børnenes kunnen. Vi har forsøgt med temamåneder for at bygge noget styrke ind i børnene, så de har de bedste betingelser for at
kunne øve forskellige spring, men vi har også

arbejdet med grundteknikker til spring og
rytmegymnastik.
Børnene har taget det rigtig godt til sig og
vi synes det er en fornøjelse at se hvordan
børnene vokser med opgaven for hver træning. Da det er springlopper 0-1 klasse vi
træner, er der selvsagt stor forskel på børnenes kunnen og engagement. Hver gang har
børnene rykket sig, de har øvet, de har været
ømme dagen efter, men det har kunnet mærkes at de rykker sig.
Hvis der er noget de ikke tør, sørger vi
trænere for at presse dem - lidt ad gangen - og
til sidst ender de med alligevel at kunne lave
øvelsen. Grundet COVID-19 har der været
perioder hvor vi har måtte aflyse træningen,
men selv efter en måneds pause kunne vi se,
at mange af øvelserne lå på rygraden. Så bliver man som træner lidt stolt af ”sine børn”.
Motionen er så et plus, som følger med helt
gratis, sammen med fornøjelsen ved at se på
en flok glade børn. Vi håber at COVID-19
tillader at lave en opvisning i år, så I kan se
hvad vi har opnået.
Er der måske en lille trænerspire i dig?
- ikke nødvendigvis til gymnastik, men til et
af de sportsgrene, som Hatting IF tilbyder, er
vi sikre på at foreningen vil sætte stor pris på
det, ligesom det vil give dig en personlig glæde. Vores erfaring er i al fald væsentlig mere
positiv, end vi havde turde håbe, da vi meldte
os som trænere.
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Kom til
Forårsopvisning i Hatting
Søndag den 13. marts 2022 kl. 14.00
Hatting gymnastikafdeling sender
5 hold på gulvet
ved den årlige gymnastikopvisning
i Hattinghallen
Ud over vores egne dygtige hold
får vi besøg af Junior Midt
Alle er velkomne!
Entré kr. 40,- via www.hattingif.dk,
entré ved indgangen kr. 50,-.
Gratis adgang for børn under 14 år.

Fotos: Alexander Wattez Brander

www.amalielund.dk
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Badminton i Hatting er inde i en
meget positiv udvikling
Af: Bestyrrelsen
Ungdomsafdelingen er vokset fra 20
aktive spillere i sidste sæson, til fantastiske 33 spillere i sæson 2021-2022 - og
hallen fyldes således hver tirsdag fra
16.15-18.15 af masser af spillere i alderen
7-14 år.
Vores seje trænerduo Alexander og
Tobias brænder for badmintonsporten,
og det smitter af på hele stemningen i
hallen.
Den store tilstrømning af nye medlemmer har gjort at klubben deltager i to
ungdomsholdturneringer, hvor børnene
kommer ud til kampe i nærliggende

byer og møder masser af andre børn på
samme niveau. Ydermere har ungdomsspillerne, i deres flotte spillertøj, deltaget
ved stævner i både Stensballe og Lindved, hvor over 100 børn mødes og udfordrer hinanden på kryds og tværs.
Til både holdturnering og stævner
kæmper vi hårdt. Vi taber og vinder. Vi
mærker glæden ved sejr og irritationen
ved nederlag. Det er sundt og vi håber
at endnu flere af Hattings ungdomsspillere får lyst til at spille holdkampe i
næste sæson.
I verdenseliten har Danmark for tiden
mange spillere i toppen - bl.a. singlespillerne Victor Axelsen, Mia Blichfeldt og

Anders Antonsen, samt i herredouble
Anders Skaarup Rasmussen og Kim
Astrup, og måske den store succes på
verdensscenen drypper ned på badminton i Hatting - det er i hvert fald en stor
fornøjelse at se hallen være fyldt med
både ungdomsspillere, motionister og
seniorspillere.
Corona har også i år sat et præg på
aktiviteten, vi har dog heldigvis kun
måttet aflyse træning helt to gange, og
julehygge fik vi heldigvis lov at afholde
lige inden landet igen lukkede ned inden jul.
SÅ YES! vi spiller badminton igen!
Og forhåbentlig uden afbrydelser i re-
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sten af sæsonen, så vi kan fortsætte med
holdkampe og stævner mv., som vi har
måttet undvære nogle af de tidligere sæsoner. Det glæder vi os til.
Vi ser frem til et dejligt badminton-forår
i Hatting.
Vil du vide mere, så se vores folder ved
at scanne QR-koden til højre med din telefons kamera!
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Gi’r du en hånd? Vi mangler frivillige!
Af: Lene Andreasen, HIF

Team Frivillig er for dig, som gerne
vil bidrage aktivt med en håndsrækning
til dit lokal samfund, uden du nødvenI sagens natur har mange aktiviteter i digvis har lyst til at have en permanent
idrætsforeningen ligget stille de seneste to rolle i forenings regi. Vi er i øjeblikket
år. Det er ærgerligt, men nødvendigt for 159 medlemmer, men vi vil gerne være
at få bugt med den irriterende virus der
mange flere!
har drillet hele verden. I HIF-regi håber
vi dog, at stilheden nu er ovre, og vi igen
Når du melder dig som aktiv i Team
kan få gang i alle vores aktiviteter, som
Frivillig er du ikke bundet af flere opgabinder vores lokalsamfund sammen og
ver end du har tid og lyst til. Du tilkengør Hatting til en dejlig by at være bosat i. degiver udelukkende din INTERESSE
og LYST til at bidrage når vi mangler
Vi har derfor brug for flere hænder!
hænder, og du kan melde fra og til, når
Det kan være hjælp et par gange om året, vi efterspørger hjælp til forskellige optil afholdelse af større arrangementer,
gaver.
hvor der er brug for hjælp til at passe cafeteriet eller en salgsbod, eller nogen der
vil bage en kage.
Så meld dig ind i Team Frivillig!

Det kan også være kompetente hænder
til lidt tømrerarbejde eller andre vedligeholdelse opgaver, stærke mænd til at
flytte gymnastikredskaber eller andet,
som bidrager til at holde vores faciliteter i
god stand.
For at sikre, at alle har mulighed for at
bidrage i det omfang vi har tid og overskud til, oprettede vi i 2015 Team Frivillig.

Det er kort sagt et uforpligtende
medlemskab! Til gengæld får du muligheden for at blive en aktiv del af sammenholdet omkring idrætsforeningen i
vores by.

Find »Hatting IF - Team Frivillig«
på Facebook, og meld dig ind
– hellere i dag end i morgen!
Vi håber, vi kan få mange flere med,
så vi i fremtiden kan dele opgaverne ud
på lidt flere skuldre end det er tilfældet
i dag!
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Folkedans

Kom og prøv folkedans med HIF

Bestyrelsen 2021/2022

Af: Willy Sewerin

19. juni tager vi på udflugt til Mariehaven.

Mandag den 6. december havde vi en
hyggelig juleafslutning med gløgg og æbleskiver. På grund af corona, dansede vi ikke
mandag den 3. og 10. januar. Vi afslutter
vores sæson mandag den 28. marts med sild
og smørrebrød m. v.

Vores ny dansesæson starter mandag den
12. september 2022.

Vi starter op med gåture mandag den 11.
april - se programmet til højre. Sommerdans
starter onsdag den 13. april, og søndag den

Folkedans er for alle, enlige og par,
uøvede og øvede. Kom gerne og prøv - de
første 3 gange er gratis! 19.30 - 22.00 i Hatting Forsamlingshus.
Tag selv kaffen med til kaffepausen - øl og
vand kan købes.

Sommerfolkedans 2022

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

KOMMENDE GÅTURE:
Arrangør: Hatting IF Folkedansere.

k

Pris pr. aften er 40,- kr. - Medbring selv kaffekurven
Husk skiftesko + folkedansersangbogen
Spillemænd, som ønsker at spille med, er meget velkomne.
Onsdag
Sted:
Den 13. april 2022 Hatting Forsamlingshus
Kl. 19.30 til 22.00 Overholm 2, Hatting 8700 Horsens

Leder: Grethe Juul
Spillemænd: Olav Pedersen og
Ingolf Ryom-Nielsen

Onsdag
Sted:
Den 27. april 2022 Aale Minihal
Kl. 19.30 til 22.00 Pogensvej 5, Aale 7160 Tørring

Leder: Else Dam
Spillemænd: Vibeke Smidt,
Peter Smidt og Olav Pedersen

Onsdag
Den 11. maj 2022
Kl. 19.30 til 22.00

Sted:
Leder: Dorthe Skouborg
Søvind Skole, gamle gymnastiksal Spillemænd: Helle og Leif Tølløse
Ravnebjerget 12, Søvind 8700 Hors.

Onsdag
Den 25. maj 2022
Kl. 19.30 til 22.00

Sted:
Hatting Forsamlingshus
Overholm 2, Hatting 8700 Horsens

Leder: Anne Grethe Dahlstrøm
Spillemænd: Olav Pedersen og
Ingolf Ryom-Nielsen

Onsdag
Den 8. juni 2022
Kl. 19.30 til 22.00

Sted:
Hatting Forsamlingshus
Overholm 2, Hatting 8700 Horsens

Leder: Gert Højen Hansen
Spillemænd: Olav Pedersen og
Ingolf Ryom-Nielsen

Onsdag
Den 15. juni 2022
Kl. 19.30 til 22.00

Sted:
Hatting Forsamlingshus
Overholm 2, Hatting 8700 Horsens

Leder: Mie Nielsen
Spillemænd: Olav Pedersen og
Ingolf Ryom-Nielsen

Der er ingen tilmelding - alle er meget velkomne!
Med venlig hilsen
Tørring – Uldum folkedansere, Marianne Rasmussen tlf. 2392 7753
Søvind GIF Folkedansere, Bjarne Thomsen tlf. 3070 9173
Hatting IF Folkedansere, Willy Sewerin tlf. 2989 3692

Vi mødes alle mandage kl. 19.00. Efter turen
finder vi en god plads til at drikke vores
medbragte kaffe.
Turene er gratis, og alle er meget velkomne!
11/4 - Ølsted skov
18/4 - (2. Påskedag) = ingen tur
25/4 - Haldrup, igennem byen, kør ind
på Troldumhøjvej under viadukten
2/5 - Hedensted Søerne - Indkørsel via
Årupvej, følg skilte til parkeringsplads
9/5 - Den genfundne Bro, parkering på
Vestbirkvej 2.
16/5 - Hedensted Golfbane, Rindbækvej 6.
23/5 - Hotel Opus
30/5 - Nordsiden af Bygholm Sø, parkering
på Lovbyvej, hvor der er bænke
6/6 - (2. Pinsedag) = ingen tur
13/6 - Nørrestrand ved Vandrehjemmet
20/6 - Uldum Kær, parkering ved
fugletårnet
Sommerferie
1/8 - Boller Slot, - parkering ved
Slotshaven
8/8 - Egebjerg Vandværks Sø
15/8 - Remmerslundvej, på parkeringspladsen
over for genbrugspladsen
22/8 - Snaptun Havn
29/8 - Hjertestien, Husodde Camping,
Husoddevej 85, 8700 Horsens
5/9 - Åbjergskovvej, indkørsel fra
Schüttesvej, parkeringsplads til højre

HattingBladet

• 16 •

Februar 2022 • nr. 1

Hatting Sogn Lokalhistorie

Bestyrelsen
Formand
Jens Chr. Vang
Rylevej 22
Tlf: 27 38 32 34
inge-jens@vanghorsens.dk
Næstformand
Kaj Hüttel
Tlf: 29 84 00 44
huttel@mail1.stofanet.dk
Kasserer
Børge Nielsen
Klerkevænget 7
Tlf: 75 65 32 19
Sekretær
Aase Thyssen
Østerhåbsvej 22
Tlf: 75 65 35 58
aathyssen@stofanet.dk
Bestyrelsesmedlem
Egon Bech
Lovbyvej 71
Tlf. 75 65 30 40 / 21 40 74 28
egonbech@msn.com
Bestyrelsesmedlem
Jørgen Thyssen
Østerhåbsvej 22
Tlf: 75 65 35 58
aathyssen@stofanet.dk
Bestyrelsesmedlem
Margit Munch
Storegade 11B
Tlf: 29 65 16 48
margitmunch@gmail.com
Mail: hattinglokalarkiv@gmail.com
Web: hattinglokalarkiv.mono.net

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

Bliv medlem
For et beskedent beløb på 75 kr. er du med
til at bevare sognets historie og modtager
medlemsblad i februar måned hvert år.
Du kan indmelde dig ved henvendelse til
Børge Nielsen. Medlemskabet gælder for det
enkelte medlem; det er ikke husstandsmedlemskab.

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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Snart forår
Af: Rasmus Bissenbakker Kærsgaard

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
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Vinter er som regel en mere stille
periode på legepladsen, så vi har brugt
tiden til at blive dus med vores nye
toiletbygning og hvordan den bedst
bliver en del af driften, til vi går forår og
sommer i møde. Der er også blevet tid
til at kaste os over et nyt initiativ. Mere
om det til slut i indlægget, men først en
status på toilettet.
Vi har gjort os umage med at toilettet altid er så rent som muligt. Håber
det også er hvad i oplever. Ellers så tag
straks fat i os. Opgaven har været nem,
da alle har været super gode til at passe
på vores fælles område og bygning.
Toiletbygning har som bekendt ingen
strøm indlagt, men kører udelukkende
ved hjælp af grøn strøm fra solpanelerne og det indbyggede batteri. Så vi
har ligeledes testet hvor længe vi har
kunne holde bygningen kørende i disse
mørke måneder, inden vi ville løbe tør
for strøm.
Fra åbningen og frem til jul har vi
bl.a. kørt med udendørsbelysning i alle
døgnets mørke timer. Vi har dog kunne
konstatere at dette, i længere perioder
med overskyet, vil tappe batteriet. Og
er der ingen strøm vil SMS-låsen heller
ikke virke. Efter jul tog vi udendørsbelysningen fra, og dette sammen med et
glimt af solen i ny og næ, gør at vi ikke
er løbet tør siden, og når det igen bliver
forår og sommer, og solen er mere fremme, sætter vi selvfølgelig lyset til igen.
Omkring jul lukkede vi også for vandet
og låste af i nogle dage ifm. frost vejret
for at være på den sikre side.
Vi skal beklage hvis nogen af jer har
måtte gå forgæves, enten de dage vi var
løbet tør for strøm, eller i dagene med
frost. Vi vil fremadrettet blive bedre til at
skilte, hvis vi fx har aflåst pga. længere
periode med frost.

Det vil dog altid være muligt at få
adgang med nøgle, hvis man fx holder
fødselsdag på legepladsen og teknikken
skulle drille. Så ringer man til Rasmus
(51 54 23 13) og så er der en løsning.
Forår betyder også ny sæson som
medlem af vores lille forening. Stor tak
til alle medlemmer i den forgangne sæson. Jeres bidrag gør en stor forskel, og
håber i vil lege med os en sæson mere.
Er du ikke medlem i dag så læs mere
til venstre om vores to typer af medlemskab, og meld dig nemt og hurtigt ind
på www.HattingParken.dk
Efter forår følger sommer, og vi er
glade for at vi, efter aftale med menighedsrådet, kan invitere alle i Hatting
til fælles Sankt Hans i Hatting Parken i
2022. Mere info i næste nummer og på
Facebook.
		
Vi ses i Parken!

Ønsker du at støtte Hatting Parken?
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: 50 kr/år pr pers.
- Familiemedlemsskab til 150 kr/år pr hus.
Indmeldelse sker på www.HattingParken.dk

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
Stor tak til eksisterende medlemmer
der allerede har valgt at gentegne
jeres medlemsskab af Hatting
Parkens Venner i 2022.
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VI ER NYÅBNET I SPRITNYE LOKALER MED NYT NAVN...

Tlf. 7565 7906 - www.trailercenter.dk

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

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

Fræsning Græssåning

Private og Industriområder

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

Stopper dit afløb
af hår og slam?

Vil du undgå dette?

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

lås
Vand
e
j
n
i
L
No.1

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

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

Vandlåsen er VA-godkendt.
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Julen varer lige til sommer: TAK!
Af: Lene Jørgensen

KFUM-Spejderne
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.

Tak fordi I støtter så flot op omkring
vores lille forening. Vi fik samlet RIGTIG mange juletræer sammen i år, og
dermed også en hel del penge til Spejdernes Lejr til sommer.
Den skal vi nok skrive mere om senere, men hvis man er nysgerrig, kan man
tage et kig på www.spejderneslejr.dk.
Det er en oplevelse vi glæder os meget
til at give spejderne (særligt de store),
og takket være opbakning fra både jer,
der har ladet os hente jeres juletræer og
vores Y’s Men’s Club, der har doneret
et flot beløb til os, vil det være muligt
at sænke prisen en del for spejderne, så
flest muligt kan komme med. Denne
gang varer julen ikke kun til påske, men
helt til sommer. Vi håber vi må hente
jeres træer igen næste år!
Frihed til at være fjollet
Man kan lære rigtig mange forskellige nyttige ting ved at være spejder. Det
kan være færdigheder der er smarte at
mestre på en lejr, som f.eks. at slå telt op,
hugge brænde og tænde et bål, eller at
bygge et spisebord. Det kan være at lære
førstehjælp, at styrke sine samarbejdsevner og at blive selvhjulpen.
Men spejder kan også noget andet
helt særligt. Det
bliver særligt
tydeligt når man
bliver (junior-)
spejder fra 4.
klasse og op.

Der hvor man måske begynder at
synes at ens legesager på værelset begynder at blive lidt overflødige.

For til spejder bliver man ved
med at lege.
Fordi spejdere i den alder er meget
selvstændige, bliver der også lidt højere
til loftet. Selvom lederne stadig har en
plan for hvad spejderne skal, så begynder børnene at få mere indflydelse i
forhold til programmet, og lederne forsøger at gribe deres idéer. Spejder skal
nemlig blive ved med at være sjovt. Det
skal være der hvor man bliver ved med
at lege og fjolle. Som når f.eks. juniorspejderne siger, at det ville være sjovt at
tage et Moustache-mærke, fordi det kunne
være skægt, at alle havde overskæg på
til spejdermøderne i 12 uger - så griber
man dén. Så kan vi altid finde ud af
hvor søren man skaffer et mærke med et
overskæg henne bagefter.
Måske kan man undre sig over hvad
det skal gøre godt for, men det er faktisk
med til at styrke fællesskab og sammenhold mellem de børn og unge der går til
spejder sammen.
Så ser I nogle meget unge mennesker
- eller for den sags skyld voksne der ikke
normalt prydes af et overskæg - i byen
med overskæg om onsdagen, så ved I
nu hvorfor.
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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. gennemmurede 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 udlejer med mange års erfaring i udlejning af rækkehuse. GABO
har hjemme i Løsning, få kilometer fra Hatting.
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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

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

VI KAN TILBYDE:

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

Tel.: +45 7669 7070
www.nos-as.dk
NOS A/S
Overholm 7, DK-8700 Horsens
Fax: +45 7669 7071
E-mail: sales@nos-as.dk

Unavngivet 1 1

22-01-2020 11:12:57
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Hjælp til de
administrative
opgaver i små
og mellemstore
virksomheder

HATTING VANDVÆRK
Formand: John C. Ullerup
Tlf: 20 11 35 15
e-mail: formand@hattingvand.dk

BS Bogføring
Overholm 74· 8700 Horsens· www.bsbog.dk
Britt Sønderby Hansen · Tlf. 2231 9955· britt@bsbog.dk

Næstformand: Jørgen Juul
Tlf. 24 26 97 96
e-mail: n-fm@hattingvand.dk
Kasserer: Torben Eriksen
Tlf: 26 39 30 27
e-mail: kasserer@hattingvand.dk
Sekretær: Jan Pedersen
Tlf: 20 87 06 93
e-mail: sekr@hattingvand.dk
Bestyrelsesmedlem: Carsten Grann
Tlf: 23 66 97 89
e-mail: bm@hattingvand.dk
Vandværkspasser: Kjeld Olesen
Tlf: 75 65 36 22 / 40 44 40 89

El-installation og teknik
til både private og erhverv

Service

Automatik

VINDUER

- din online vinduesmester

Installation

Grøn energi

Privat

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

Vinduer	
  og	
  døre	
  med	
  og	
  uden	
  montage	
  
Se	
  mere	
  på	
  www.ja-‐vinduer.dk	
  
	
  
Eller	
  ring	
  :l	
  Johnny	
  -‐	
  	
  26858962	
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Hatting Centret

Velkommen til et spændende
forår på Hatting Centret!
Som i resten af samfundet har 2021
også været præget af Corona på Hatting
Centret. Vi har bevæget os op og ned
af ”bjerge og dale” – fra nedlukning til
genåbning – fra fuld knald på i sommers
og i det tidlige efterår – til nedlukning
og begrænsning igen i slutningen af året.
Vi er normalt ikke vant til at måtte
aflyse arrangementer – og alligevel har
det næsten været normen de seneste
måneder. Det håber vi ikke fortsætter!
Vi har i hvert fald i Centerrådet sammensat et spændende og varieret pro-

Vi går »agurk«
(på den gode måde)
Vi afholder ”Salataften”

Tirsdag d. 1/3 kl. 17.00
Kom med i køkkenet når Helle
Brandtlund giver os ny inspiration til
spændende salater, toppings og dressinger. Pris: ca 100,-.
Vi laver salaterne i fællesskab, og
hygger os med maden efterfølgende.
Der er et begrænset antal pladser.

gram for foråret, som vi håber vil falde
i manges smag – og det håber vi meget
på at kunne afvikle.
Ovenpå restriktioner og nedlukning
har vi virkelig brug for at komme ud –
se, lytte og opleve – i fællesskab med andre. Vi har sat rammerne og nu krydser
vi alt vi kan for, at det også blive muligt i
praksis. Vel mødt!

Naturture med Thorke
Igen i år inviterer vi til et forløb med naturvejleder, Thorke Østergaard.
I løbet af foråret skal vi besøge fire forskellige lokationer i Horsens Kommune. Her vil Thorke guide os på en gåtur, og fortælle om dyr, fugle og fauna.
Hver gang slutter vi af med kaffe og kage. Man tilmelder sig og betaler for
hele forløbet, uanset om der er dage hvor man ikke kan deltage.
Datoer: Fredag d: 8/4, 29/4, 20/5 og 10/6 - Pris: 80,- for hele forløbet.
Hvor skal vi hen?
• 8/4: Tur rundt om Bygholm
Enge, mødested ved P-pladsen
ved Horsens Golfklub,
Silkeborgvej 44
• 29/4: Slaggård Banke mødested
ved P-pladsen tæt på
Naldalvej/Østbirkvej krydset
• 20/5: Rold Skov mødested ved
P-pladsen overfor Bollervej 135
• 10/6: Nørrestrand mødested
ved P-pladsen for enden af
Rønnevej
Tilmelding på Centret eller på
agb@horsens.dk
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Hatting Centret

Årsmøde på Centret
Torsdag d. 24/2 kl. 14.00
Her er din mulighed for at stille
spørgsmål til ”bestyrelsen” og høre
mere om det spændende arbejde. Overvej gerne om det kunne være noget for
dig at stille op og få medindflydelse på
aktiviteter og arrangementer i huset.
Efter årsmødet er aktiviteten vært ved
kaffe og kage – og der vil efterfølgende
være bankospil. Plader kan købes til 10
kr./stk. Vi håber at se rigtig mange og
alle er hjertelig velkomne.
Borgere i alderen 60+ og førtidspensionister har stemmeret ved valget.

Amerikansk Frokost
Vi slår vi dørene op til en spændende
frokost ”the americian way”:

Torsdag d. 17/3 kl. 12.30
Vi pynter op i cafeen – og giver os i kast med mad, som
man får ”over there”. Så har du lyst til en anderledes og
smagspirrende oplevelse i godt selskab, så kom og vær
med. Pris 100,. - senest tilmelding d. 14/3

Påskefrokost
Traditionen tro afvikler vi igen årets
påskefrokost:

Torsdag d. 7/4 kl. 12.30
Vi byder på dejlige påskeretter, fornøjelig
musikalsk underholdning – og slutter af med
kaffe og kage. Pris: 150,- Billet købes senest d.
31/3 hos aktivitetsmedarbejderen.

Hatting Centrets faste aktiviteter

Hver mandag

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

Hver tirsdag

Kl. 10.00
Fællessang
»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)

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 (1 gang hver måned)
Kl. 10.30
Stolegymnastik

Hver fredag
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Kom med ud i verden gennem spændende fortællinger
Foredrag med Jan Tværnø

Foredrag med Enkefru Harley

”Røverhistorier fra alverdens støvede landeveje”
Torsdag d. 28/4 kl. 14.00

Mandag d. 21/3 kl. 14.00

Hvad får et helt almindeligt menneske til at forlade
sin alt for velbetalte faste stilling i sygehusvæsenet for at
kaste sig ud i et usikkert liv som professionel turist på kanten
af verden?
Det kan du få svar på, når Jan Tvernø levende, humoristisk
og selvironisk fortæller om rejser til nogle af verdens mindst
besøgte afkroge. På sine rejser har han altid stræbt efter at opleve det ekstraordinære. Han har altid opsøgt det højeste bjerg,
den mest støvede vej, den fjernest beliggende landsby, det
højeste bjergpas og andre spektakulære steder.
Pris: 75.- inkl. kaffe og kage, senest tilmelding d. 26/4.

Esther Jensen blev enke i en alder af 55 år og syntes, at
hun var for ung til at sætte sig hen som enkefru Jensen og
søgte derfor nye udfordringer i livet.
Hun tog kørekort til motorcykel og har gennem de
sidste 15 år kørt 250.000 km på motorcykel i 62 lande på 6
kontinenter, herudover i 12 stater i USA. Hun vil vise billeder og fortælle om disse ture samt om sit arbejde med
SOS-Børnebyerne, hvor flere af turene er gået til. Kom
med til et spændende og
medrivende foredrag –
om aldrig at give op og
gribe de muligheder, livet
har at byde på.
Pris: 75,-. inkl. kaffe og
kage, senest tilmelding d. 17/3

Centrets øvrige arrangementer henover foråret
Februar

Mandag den 28. kl. 14.00
Eftermiddagshygge med fastelavnstema. Pris:
30,- seneste tilmelding d. 25/2.

Marts

Onsdag den 2. 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. 8. kl. 19.00
Banko ved Centerrådet. Plader sælges a 10,pr. stk. Kaffe og kage kan købes.

Onsdag den 16. 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 22. kl 13.30
Gudstjeneste med efterfølgende kirkekaffe.
Onsdag den 30. kl. 10.00
Morgencafe: Kom og køb en kop kaffe, et
rundstykke og hyg dig i selskab med de andre.
Tilmelding er ikke nødvendig.

April

Mandag den 11. kl. 14.00
Påskehygge med lækkerier. Pris: 30,- 		
seneste tilmelding 8/4.

Tirsdag den 12. kl. 13.30
Påskegudstjeneste med efterfølgende kirkekaffe.
Tirsdag den 12. kl. 19.00
Banko ved Centerrådet. Plader sælges a 10,pr. stk. Kaffe og kage kan købes.
Onsdag den 20. kl. 10.00
Morgencafe: Kom og køb en kop kaffe, et
rundstykke og hyg dig i selskab med de andre.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Onsdag den 27. kl. 10.00
Tur ud i det blå - opslag følger.

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.
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Denne ko kan komme med til
din fødselsdag...
Det åbne aktivitetscenter er i udgaBygholm Landbrugsskoles køkken står
både for kosten til skolens elever og
for serveringen for dem, som bruger
landbrugsskolens kursuscenter. Og kursuscentret tilbyder både lokaler til dagskurser og kurser med overnatning samt
private selskaber.
Skolens køkken bruger så vidt muligt kød fra egen stald til selskaber, så
skolens gode Limousinekvæg har stor
chance for at ende på en tallerken få
hundrede meter fras det foderbord, de
selv har spist fra.
”Det er vigtigt for os at servere mad
af ordentlige råvarer, og når vi nu i forvejen selv producerer kødkvæg, er det
oplagt at bruge det i vores eget køkken,”
fortæller souschef i køkkenet, Thomas
Matzon.
Nogle af udskæringerne egner sig
godt til selskaber, mens andre bliver til
daglig kost for skolens elever, som spiser
på skolen seks gange om dagen.

”Jeg synes, det giver rigtig god
mening, at eleverne spiser af de kvæg,
som de selv er med til at opdrætte. Det
styrker den respekt, de i forvejen har
for faget og dyrene og er med til at lære
dem, hvordan den kvalitet, de lægger i
arbejdet i stalden, rent faktisk kan smages på bordet,” mener Thomas.
Så hvis du vil, kan du få en af Bygholms køer med til din næste fødselsdag.

HattingBladet

Små in
vores a dblik fra
nnoncø
rer

HattingBladet

• 26 •

Februar 2022 • nr. 1

DIN LOKALE MASKINSTATION
VI TILBYDER BLANDT ANDET
•

Kloakarbejde

•

Slamsugning-og Spuling

•

Anlægsarbejde

•

Hækklipning

•

Vinterbekæmpelse

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

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

@NielsBie’sMaskinstation

HATTINGBLADETS ANNONCØRER
Thykjær Turisttrafik

Teknik og El Aps

Super Brugsen Hatting

Nos A/S

Lyngsø VVS

KB Bogføring og Kontorassistance

JA Vinduer

Horsens Trailercenter

Hatting Thermoglas

Hatting Bilcenter

Grafisk Forum

Gamst Boligudlejning

Evolutionparts

Codex Advokater

CES Anlægsgartner

Bøje Kran og Maskintransport A/S

Bygholm Landbrugsskole & Kursuscenter

BS Bogføring

Amalielund Mad

Allround Service ApS

FIRMA

Smedebakken 10

Gotlandsvej 1

Storegade 2

Storegade 10

Overholm 7

Østerhåbsvej 80

Rasmus Hansens Vej 4

Smedebakken 8

Lundagervej 25 F

Stationsvej 27

Hattingvej 74

Smedebakken 6

Storegade 25

Kirkebakken 37

Smedebakken 2

Fuglevangsvej 47B

Bomvej 9

Oensvej 7

Vitus Berings Plads 5

Mejerivej 18

Meteorvej 9

Hattingvej 49

Overholm 74

Silkeborgvej 44

Klaksmøllevej 2

ADRESSE

Hatting

Hatting

Horsens

Hatting

Hatting

Hatting

Hatting

Hatting

Hatting

Hedensted

Hatting

Hatting

Hatting

Hatting

Hatting

Hatting

Horsens

Løsning

Hatting

Horsens

Hatting

Horsens

Horsens

Hatting

Horsens

Korning

BY

75 65 33 99

20 87 00 04

75 65 35 88

25 40 90 35

76 74 40 15

75 65 34 00

76 69 70 70

75 65 30 32

20 11 57 05

75 61 37 66

22 64 61 67

26 85 89 62

75 65 79 06

40 26 49 73

75 65 36 22

75 65 32 66

75 65 30 36

75 61 33 44

40 41 32 21

27 83 07 83

75 72 41 00

30 27 04 48

25 22 26 66

75 62 17 99

22 31 99 55

75 61 51 26

20 25 55 98

TELEFON

post@vpm-hatting.dk

horsensudestuer@gmail.com

post@tfskov.dk

tt@thykjaerturisttrafik.dk

info@te-el.dk

sales@nos-as.dk

niels-bie@stofanet.dk

1christianandersen@gmail.com

lyngsoevvs@lyngsoevvs.dk

kbbog@hotmail.dk

mail@ja-vinduer.dk

post@horsens-trailercenter.dk

hjemmeservicekontoret@mail.tele.dk

mail@hattingthermoglas.dk

hattingbilcenter@mail.dk

grafiskforum@grafiskforum.dk

tg@gabo.dk

skipper@evolutionparts.dk

info@codexlaw.dk

ces@cesanlaeg.dk

thomas.boje@stofanet.dk

info@bygholm.dk

britt@bsbog.dk

amalielund@amalielund.dk

mj.allroundservice@gmail.com

E-MAIL

www.vpm-hatting.dk

www.tfskov.dk

www.thykjaerturisttrafik.dk

www.te-el.dk

www.nos-as.dk

www.hattingmaskinstation.dk

www.lyngsoevvs.dk

www.kbbogforing.dk

www.ja-vinduer.dk

www.horsens-trailercenter.dk

www.rcservice.dk

www.hattingthermoglas.dk

www.hattingbilcenter.dk

www.grafiskforum.dk

www.evolutionparts.dk

www.codexlaw.dk

www.cesanlaeg.dk

www.boje-maskintransport.dk

www.bygholm.dk

www.bsbog.dk

www.amalielund.dk

HjemmeService Kontoret

Murerfirmaet Christian Andersen ApS
Niels Bie’s Maskinstation

HJEMMESIDE

Tømrerfirmaet Skov A/S

Kirkebakken 47

Hatting

Hatting VVS ApS

Tømrerstuen

Smedebakken 12

www.superbrugsen.dk

Vagn Pedersen Maskinfabrik A/S

STØT DEM - DE STØTTER OS

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

V/Michael Jakobsen
Klaksmøllevej 2
mj.allroundservice@gmail.com

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

BANKER
FJERNVARMEN
PÅ DØREN?

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

lyngsoevvs.dk

Tlf: 7561 3766

