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Små spejdere & kæmpe sejre

HATTING IF



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

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

Dit hold i ryggen
75 65 33 99

IndustriService

Hotline · Partner · Agentur

Øget efterspørgsel på vores IndustriService

VP IndustriService
- dit hold i ryggen!

Værktøjs- og Maskinfabrik a/s

VAGN PEDERSEN

IndustriService
75 65 33 99

VP IndustriService spænder vidt og tilbyder alt fra service, 
vedligehold og reparation på maskiner og anlæg, til smede-
opgaver af enhver art. Situationen eller opgaven bestem-
mer, hvordan vi sammensætter det konkrete team, så du 
er sikret, at VP IndustriService løser opgaven optimalt.

Vil du vide mere om, hvad du kan forvente - og forlange - af 
VP IndustriService, så kontakt os på telefon 75 65 33 99. 
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Bøje kran- og maskintransport A/S v/ Thomas Bøje
Tlf.: +45 25 222 666 

www.boje-maskintransport.dk • Email: thomas.boje@stofanet.dk

• Flytning af  
fabriksmaskiner

• Flytning af tanke og både 
• Bakseopgaver

• Flytning af sommerhuse, 
pavillioner ect.

• Alle former for  
kranopgaver
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Artikler skal afleveres i et helt 
almindeligt word-dokument. 

 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 august 2022. 

Deadline for næste nummer 
er søndag d. 31. juli 2022. 

 
Kommende deadlines:

31.07 2022
30.10.2022
29.01.2023

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

rettidigt ud ift. arrangementer m.v. 

Af: Katrine Klejnstrup Sørensen

Og hvis ikke du er der endnu, 
så gør dig lige klar... til at komme i 
sommer-humør, altså. I dette nummer 
finder du ikke et ord om restriktioner, 
aflysninger eller ting, der ikke heeelt 
bliver som de plejer, eller som vi gerne 
vil have dem. Som du vil kunne læse, 
har årets konfirmationer fundet sted, 
der er små glimt fra vellykkede dage 
i foreningerne, og vi kigger ind i en 
sommer fyldt med hyggelige, familie-
venlige arrangementer her i Hatting.

Juni måned byder bl.a. på fælles 
Sankt Hans, sommerfest på Hatting 
Centret og sommerkoncert/fælles pic-
nic ved kirken - alt sammen gratis og 
uden tilmelding - bare afsted. Lige til 
at blive glad af. Find detaljerne indeni.

Nu kan vi tælle 
dagene...

Noget andet som også giver varme 
sommer-fornemmelser er fuglekvidder 
og pippen fra rederne. Med mindre man 
bor på eller i nærheden af Peter Dans vej, 
hvor der igen i år er etableret en - hvad 
man vist godt kan kalde massiv - koloni 
af råger. De larmer helt vanvittigt, og ja, 
skider på tage, biler, havemøbler og  
vasketøj.

Den sorte kragefugl er egentlig fre-
det, men efter tilladelse kan man skyde 
ungerne (udenfor reden) fra 1. maj - 15. 
juni. Jægere vil løbede være på jagt i sko-
ven bag Peter Dans vej for at reducere i 
mængden, hvilket de håber snart vil kun-
ne mærkes. Som med al anden jagt må 
ungerne ikke bare skydes, men skal bru-
ges - så hvis du mangler noget til grillen, 
og ikke er bange for at prøve noget nyt, 
kan du finde opslag i Facebook-gruppen 
- det skulle efter sigende smage godt.

Velbekomme, og med ønsket om en 
dejlig sommer: God læselyst.

Foto: Rasmus Bissenbakker.
Billedet er taget ved skoven bag Peter Dans
Vej (med zoom), hvor rågesæsonen for alvor
er skudt i gang.
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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

HATTING
Borgerforening

Hatting borgerforening inviterer til

BORGERWORKSHOP
d. 14. juni 2022 kl. 19.00 - 21.00

på Østerhåbskolen afdeling Hatting

Vil du være med til at præge udviklingen af Hatting?

Hatting Borgerforening og Horsens Kommune har nedsat en arbejdsgruppe, 
som i løbet af 2022 skal være med til at lave en helhedsplan for Hatting. 

Men vi vil rigtigt gerne høre fra hele byen! 

Derfor inviteres alle interesserede til workshop, hvor vi i fællesskab 
skal finde frem til de vigtigste emner, som arbejdsgruppen og 

Horsens Kommune skal indarbejde i helhedsplanen. Helhedsplanen bliver en 
visionær og langsigtet plan for den fremtidige udvikling af byen.

Hatting Borgerforening offentliggør aftenens program i starten af juni i 
Facebook-gruppen, på plakater på skolen, i Brugsen mv.

Vi ses!
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Af: Katrine Klejnstrup Sørensen

Med udstykningen af Valborgs  Væn-
ge i den sydlige ende af Præstemarksvej 
vil Hatting »vokse« med 33 parcelhuse. 

Horsens Bygger har i år valgt   
Valborgs Vænge som placering for deres 
årlige husudstilling. Udstillingen byder 
på seks huse bygget af hver deres type-
husfirma.

Mange har allerede lagt vejen forbi, 
og det forstår man godt – hvad enten 
man går med købs- eller nybygger-tan-

Har du været forbi udstillingen på Valborgs Vænge?

HOLD DIN FEST
PÅ BYGHOLM

Bygholm
Landbrugsskoles Kursuscenter

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 

Præstemarksvej

Østerhåbsvej

Illustration: Horsens Kom
m

une

ker, eller kunne bruge lidt inspiration til 
et nyt-køkken-projekt, så er udstillingen 
et besøg værd. I skrivende stund er fem 
af husene stadig til salg.

Der er åbent hus hver søndag fra 
13.00 – 15.00 til og med 30. oktober (fe-
rielukket uge 27-31)

Næste udstykning
På den anden side af vejen vil Bie-

gårds Allé rumme 45 nye parcelhus-
grunde. Da Valborgs Vænges udstyk-
ninger var til udbud blev de alle solgt på 
én dag, så det bliver spændende at følge 
med.

Hvorfor navnet Biegårds Allé?

Hatting Lokalarkiv indsendte forslag 
til navnet på grund af jordens tilhørende 
gård, Østergaard, som er stamgård til 
slægten Bie. Historien på Østergaard 
går helt tilbage til 1787, hvor Niels Bies 
tiptipoldefar flyttede til Hatting. Siden 
da er adskillige generationer født og 
opvokset på gården, og mange er bosat i 
Hatting i dag.

Men gården må nu vige for den fort-
satte byudvikling, og Hatting Maskin-
station, som har til på gården, må flytte. 
Vejnavnet er derfor en påmindelse om 
gårdens og familiens betydningsfulde 
bidrag til Hatting gennem mange årtier. 
Da der er en smuk allé ved gårdens ind-
kørsel, foreslog Hatting Lokalarkiv at 
Allé skulle være vejnavnets efterled.
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Hatting Kirke

Hatting Kirkes personale

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

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

Kordegn Søren Gellert
Tlf. 75 64 23 64

Kordegn Mette Holmelund 
Tlf. 75 64 23 45

Organist
Birgit Jakobsen
Tlf: 21 54 68 12

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

Bethina Kingo Nielsen

Gudstjenesteliste 

Juni
Søndag 5. (Pinsedag) 
Hatting kl. 9.30 v/ KC
Østerhåb kl. 11.00 v/ KC
Mandag 6. (2. Pinsedag) 
Gudstjeneste i Lunden 
kl. 10.00 (se omtale)
Søndag 12. (Trinitatis) 
Hatting kl. 9.30 v/ JNT
Østerhåb kl. 11.00 v/ JNT
Søndag 19. (1.s.e.trin) 
Hatting kl. 9.30 v/ JNT
Østerhåb kl. 11.00 v/ JNT
Tirsdag 21. 
Hatting Centeret 
kl. 13.30 v/ JNT
Søndag 26. (2.s.e.trin)
Torsted kl. 11.00 v/ KC
Hatting kl. 19.00 v/ JNT

Juli
Søndag 3. (3.s.e.trin)
Hatting kl. 9.30 v/ JNT
Østerhåb kl. 11.00 v/ JNT
Søndag 10. (4.s.e.trin) 
Hatting kl. 9.30 v/ SKH
Østerhåb kl. 11.00 v/ SKH
Søndag 17. (5.s.e.trin) 
Hatting kl. 9.30 v/ ANPB
Østerhåb kl. 11.00 v/ ANPB
Søndag 24. (6.s.e.trin) 
Hatting – ingen Hatting 
kl. 9.30 v/ JNT
Østerhåb kl. 11.00 v/ JNT
Søndag 31. (7.s.e.trin) 
Torsted kl. 11.00 v/ KC
Hatting kl. 19.00 v/ JNT

August
Søndag 7. (8.s.e.trin) 
Hatting kl. 9.30 v/ KC
Østerhåb kl. 11.00 v/ KC
Søndag 14. (9.s.e.trin)  
Hatting kl. 9.30 v/ SKH
Østerhåb kl. 11.00 v/ SKH
Søndag 21. (10.s.e.trin) 
Hatting kl. 9.30
Østerhåb kl. 11.00
Søndag 28. (11.s.e.trin) 
Torsted kl. 11.00
Hatting kl. 19.00

Menighedsrådet
Menighedsrådet ved Hatting kirke har konstitueret sig som følger:

Se mere om hvad der sker 
på i pastoratets kirker på:

www.hattingkirke.dk 
www.torstedkirke.dk 

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

Præster i Hatting-Torsted Pastorat
Kim Clemmensen (KC)
Tlf. 21 22 04 64- E-mail: kc@km.dk

Sognepræst Anne-Petra Bandringa 
(ANPB)
Tlf. 42 95 35 32 – E-mail: ako@km.dk
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Aktiviteter i Kirken

FRILUFTSGUDSTJENESTE I LUNDEN
2. pinsedag, d. 6. juni, fejrer vi 
gudstjenesten udendørs samlet med alle 
andre kirker i Horsens Provsti. Gudstjenesten 
er kl. 10.00 og finder sted i Lunden i 
Horsens – forhåbentlig i strålende pinsesol.

SOMMERKONCERT MED KIRKENS KOR
Tirsdag d. 14. juni afslutter kirkens mellem-
kor og børnekor sæsonen med en sommer-
koncert. Koncerten begynder kl. 18.30, men 
vi mødes kl. 17.00 på plænen foran kirken 
med vores medbragte mad (og gerne et 
tæppe til at sidde på). Vi spiser sammen og 
menighedsrådet står for salg af øl/vand. 
Kl. 18.30 trækker vi ind i kirken til en smuk 
koncert samt fællessange. Vi glæder os til en 
hyggelig og sangfuld aften sammen med jer.
 

NØRKLECAFÉ
Vi strikker dåbsklude og meget andet. Det 
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 
første mandag i hver måned. Følg med på 
facebooksiden: ”Hatting nørkle café”  

SPAGHETTIGUDSTJENESTE
Vi glæder os allerede til at vi skal ses til spa-
ghettigudstjeneste igen på den anden side af 
sommerferien! Gudstjenesten er for børn i 
alle aldre og deres forældre, søskende, bed-
steforældre og venner. Kom som du er, så 
sørger vi for at der er noget spændende, no-
get sjovt, noget vigtigt og noget vi skal synge 
sammen. Sæt allerede nu kryds i kalenderen 
til spaghetti i efteråret: Torsdag d. 29. sep-
tember samt Torsdag d. 27. oktober kl. 17.00.

SVED FOR EN SAG
Torsdag d. 1. september vil der være 
løbende, cyklende, gående og trillende 

folk rundt om i Hatting og omegn. Der 
holder vi nemlig årets ”Sved for en 
sag”, som afholdes i samarbejde med 
skolen, Brugsen, spejderne, Hatting 
Parkens Venner og Hatting Centret. 
Sved for en sag samler i år ind til Danske 
Plejehjemsklovne. Der vil være ruter til alle – 
både de, der ønsker en kort gåtur og dem der 
ønsker en lang cykeltur – og alt derimellem. 
Se program og yderligere omtale her i bladet.
Følg med på kirkens hjemmeside og 
facebookside, hvor mere info vil dukke op. 
Vi ses på kirkens grønne parkeringsplads! 

...OG SELVOM DER ER LÆNGE TIL
...så sæt allerede nu kryds i kalenderen; 
søndag d. 18. september, for her fejrer vi 
høsten fælles i Hatting-Torsted Pastorat. 
Det gør vi ved en stor familie-gudstjeneste i 
Hatting Kirke med et flot pyntet kirkerum og 
en gudstjeneste for alle aldre. Vi glæder os!

Hjerteligt tillykke med jeres konfirmation!

Bagerst fra venstre: Christian Bie Vester, Lærke Kjær Jakobsen, Noah Carlsen, Emma Halling Bell, Asbjørn Lillesø Hansen, Emilie Bach Pedersen, 
Nanna Valentiner-Branth Ingwersen, Magne Emil Elkær, Alberte Lundorf Thorsen, Caroline Lisbeth Tougaard Skovsbo, Mikkel Holm Ravn, Esther 
Marie Henriksen, Lasse Rahbek Thyssen. Forrest fra venstre: Andrea Westh Kjersgaard, Mathilde Heidenheim Christiansen, Caroline Rode Bie, 
Maja Aagaard Hald, Emma Aalykke Møller.
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Hatting Kirke

Af: Johanne Nørtoft Thomsen

I år arrangerer Hatting Kirke igen 
”Sved for en sag” – denne gang torsdag 

Kan du li’ frisk 
luft, røde næser 
og gode formål? 
Kom med ud og
»sved for en 
sag«!

den – unge som gamle. Før og efter løbet 
vil der være mulighed for hyggeligt 
samvær på pladsen, hvor der vil være 
forskellige aktiviteter. Menighedsrådet 
sørger for vand og en lille forfriskning. 
Sæt kryds i kalenderen allerede nu, så vi 
kan svede sammen!

Sved for en sag samler i år penge ind 
til Danske Plejehjemsklovne, som er en 
almennyttig og velgørende frivillig for-
ening, hvis formål er at styrke brugen af 
omsorgsklovne hos mennesker, der har 
brug for en positiv forstyrrelse i deres 
hverdag.

Institutioner, plejehjem og kommuner 
kan ansøge Danske Plejehjemsklovne 
om at få besøg af de professionelle 
klovne, der med et teaterpædagogisk 

d. 1. september fra kl. 17.30 – 20.00 med 
løbsstart på det grønne område omkring 
kirkens nye parkeringsplads på sydsi-
den af kirken.

Vi glæder os meget til at være værter 
for arrangementet, som i år bliver bak-
ket stærkt op af skolen, Hatting Parkens 
Venner, spejderne, Hatting Centret og 
Brugsen. Med sved for en sag sætter vi 
fokus på at gøre noget sammen under 
åben himmel.

Ovenpå en stille tid under corona 
savner vi at komme ud og gøre noget 

sammen – at være sammen! 

Vi vil gerne benytte dette års løb til, at 
vi mødes udenfor her i vores lille by og 
får en dejlig aften sammen med hinan-
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Hatting Kirke
afsæt spreder og skaber livsbekræftende 
øjeblikke hos mennesker, der kan være 
ramt af demens, sygdom eller handicap 
- på alle slags institutioner, daghjem og 
plejehjem rundt om i Jylland. 

Nogle af jer har måske tidligere mødt 
de to klovne, TUT & TUT, som gennem 
årene har besøgt både skolen, børneha-
ven og Hatting Centret? De er nu blevet 
flere og der vil på løbsdagen være rig 
mulighed for at møde en klovn på ruten 
.. og måske endda løbe lidt sammen 
med én af dem?

Som altid vil vi lægge os i selen for at 
finde egnede løbe- og cykelruter af  
varierende længde, så ALLE kan del-
tage, uanset form. Derudover aktiviteter 
for hele familien på pladsen og på en-
kelte af ruterne.

Vi glæder os til at svede med jer!

DAGENS PROGRAM

Hvornår: 1. september
Hvor: Vi mødes ved kirkens nye par-
keringsplads på sydsiden

17.30
Indskrivning og fælles opstart

17.45
Velkomst, fællessang og opvarmning

18.00
Løbsstart

18.00-20.00
Løb og fælles hygge på arealet ved  
parkeringspladsen

Pris: startgebyr er 60,- for voksne og 
20,- for børn (indtægten går ubeskåret 
til Danske Plejehjemsklovne) 

 Hatting IF       

Tirsdag den 3. maj var 
der afslutning i Hatting IF 
Badminton Ungdom.

På dagen blev klubbens 
klubmestre kåret, alle cirka 
40 spillere fik medaljer og 
diplomer for sæsonens ind-
sats og vi afsluttede træning 
med kage og sodavand. 

Badminton i Hatting 
udvikler sig meget for ti-
den, og for interesserede, 
nye medlemmer og vores 
nuværende trup starter 
ungdomsbadminton op 
igen i august. 

Følg med på hjemmesi-
den, på Facebook og her i 
Hattingbladet. 

Afslutning på Badminton Ungdoms sæson
Af: HIF Badmintons bestyrelse
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Forårsopvisning i Gymnastikforeningen
Af: HIF Gymnastiks Bestyrelse

Efter to års trist opvisningstørke kunne 
Hatting IF Gymnastik d. 13. marts endelig 
åbne dørene til en velbesøgt forårsopvisning 
i Hatting-hallen i dejligt solskinsvejr. Dagens 
program bød på imponerende opvisninger 
fra fem af vores egne hold og fra gæsteholdet 
DGI Junior Midt.

Det var tydeligt at se, at både gymnaster, 
instruktører og hjælpeinstruktører havde 
gjort sig umage og ikke mindst glædet sig til 
at vise resultatet af sæsonens træning frem 
for publikum. Der var masser af begejstring 
og koncentration, og alle var i hopla og gav 
den fuld gas for at give publikum en energisk 
opvisning. Alle, som var på gulvet, har god 
grund til at være stolte af deres indsats!

Mange tak for en vellykket dag
Tusind tak til alle gymnaster, instruktører 

og hjælpeinstruktører for en god sæson og 
en fremragende opvisningsdag. Vi sætter 
desuden stor pris på opbakningen fra Team 
Frivillig og fra alle, som bagte kage, eller 
som gav en hjælpende hånd i hallen på op-
visningsdagen. Det er den slags, der gør det 
muligt at afvikle opvisning og andre arrange-
menter. Så vi siger mange tak for jeres hjælp.

Lad os sammen skabe plads til flere  
gymnastikbørn

Erfaringsmæssigt er der mange børn i Hat-
ting og omegn, der gerne vil gå til gymnastik. 
Faktisk er der så mange, at vi desværre ikke 
altid har pladser nok til alle på holdene.

Det er enormt ærgerligt at måtte afvise 
nogen, og vi vil så gerne kunne tilbyde endnu 
flere børn en plads på et gymnastikhold. Det 
er tydeligt at se, hvor sjovt de har det, og hvor 
meget de udvikler sig gennem gymnastikken. 
Men holdene kan desværre ikke køre af sig 
selv. For at vi skal kunne blive ved med holde 
foreningens nuværende tilbud kørende eller 
oprette flere hold, har vi brug for flere frivil-
lige, som vil tage en tørn i foreningen. 

Uanset om du er interesseret i børne- eller 
voksenhold, hører vi meget gerne fra dig, hvis 
du kunne tænke dig at blive instruktør eller 
hjælpeinstruktør på et af vores eksisterende 
hold, eller hvis du har lyst til at starte et helt 
nyt hold op.

Vi håber at se mange af jer i gymnastiksæ-
sonen 2022/2023.

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
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 Hatting IF       

www.amalielund.dk
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Hatting IF

Flere gymnaster… 
…flere instruktører! 

 
Vi vil rigtig gerne kunne tilbyde gymnastikkens fællesskab og 
motorisk udvikling til flere børn.  
 
Igen i denne sæson har vi haft ventelister på flere af vores hold.  
 
Men for at kunne oprette flere hold mangler vi instruktører og 
hjælpeinstruktører. Så er du eller I f.eks. 
forældre/bedsteforældre, moster/onkel, veninder/kammerater, 
tidligere instruktør/gymnast, eller har du/I bare lyst til at give en 
hånd med og skabe smil og glæde i børnehøjde? 
 
Du/I har måske selv en idé til et hold? 
 
Eller vil du/I høre mere om vores hold og mulige ideer til hold? 
 
Så tag endelig kontakt til bestyrelsen, som også hjælper med at 
finde kurser og inspiration til det hold, du/I gerne vil hjælpe med. 
 
Med venlig hilsen  
HIF Gymnastik 
 
Kontaktperson: 
Sara Kjærgaard 
Mobil: 20831573 
Email: hifsakj@gmail.com 
Messenger: Sara E. Kjærgaard 
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Kom og prøv folkedans med HIF Bestyrelsen 2021/2022
 
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

Af: Willy Sewerin

Vi havde en rigtig god sæsonafslutnings-
fest mandag den 28. marts, med sild og 
smørrebrød m.v.

Vi er også kommet godt i gang med 
gåture og sommerfolkedans - se program-
merne nedenfor. Der er ingen tilmelding, så I 
møder bare op, alle er meget velkomne.

Søndag den 19. juni har vi en tur til Som-
mersang i Mariehaven med i alt 46 deltagere, 
samt en 4-dags tur til Thy, søndag den 26. 
til onsdag 29. juni 2022. Der er flere pladser i 
bussen, så det er stadig muligt at komme 

med. Få sendt et program ved at kontakte 
Willy Sewerin, enten på telefon 29893692  
eller e.mail til willysewerin@profibermail.dk 

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 Hat-
ting Forsamlingshus.

Vores ny dansesæson starter mandag den 
12. september 2022. Tag selv kaffen med til 
kaffepausen - øl og vand kan købes.

KOMMENDE GÅTURE:
Arrangør: Hatting IF Folkedansere.
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!

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

 Sommerfolkedans 2022 
 

k 
 
 
 
 
 

Pris pr. aften er 40,- kr. - medbring selv kaffekurven 
Husk skiftesko + folkedansersangbogen 

 

Spillemænd, som ønsker at spille med, er meget velkomne. 
 

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 
 
 

 

  Folkedans
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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

Nyt fra Hatting Parken
Af Mathilde Gjødsbøl Arvedsen, bestyrelsesmedlem Hatting Parkens Venner 

Den 23. april afholdt Hatting Parkens 
Venner arbejdsdag og generalforsam-
ling. På arbejdsdagen fik de frivillige 
klargjort legepladsen til endnu en sæ-
son – mens generalforsamlingen bød på 
genvalg til de bestyrelsesmedlemmer, 
som var på valg.

Bestyrelsen består fortsat af:
Rasmus Bissenbakker Kærsgaard 

(Formand), Flemming L. Andersen, 
Mette Bøje Henriksen, Helle Nielsen
og Mathilde Arvedsen.

Husk at du kan støtte Hatting Parken 
som normalt (info til højre), men nu 
også når du bruger dit OK-kort og tan-
ker eller vasker.

Senest er der langs med Hatting 
Parken forberedt et areal på 1000 kva-
dratmeter til biodiversitet, som nu er 
tilsået med flerårige blomster til gavn 
for sommerfugle og insekter - og for alle 
besøgende i parken, store som små.

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.

Hatting Parken
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Kom og fejr Sank Hans med resten af byen!
Af Mathilde Gjødsbøl Arvedsen, bestyrelsesmedlem Hatting Parkens Venner 

Som noget nyt inviterer Hatting Parkens Venner til 
Sankt Hans fest for hele Hatting. Tag hele familien med 
til en hyggelig dag:

Torsdag d. 23. juni fra kl. 17.00

Medbring selv madkurv til picnic, eller besøg  
Gourmet Vognen der sælger mad og kolde drikkeva-
rer. Aftenen byder ligeledes på live musik, bålaktivi-
teter for børn, båltale - og vi tænder selvfølgelig bålet 
til familievenlig tid. Der vil også være mulighed for at 
købe kaffe og kage. 

DAGENS PROGRAM
Kl. 17.00: Gourmet Vognen åbner og picnic på græsset 
Kl. 17.15: Velkomst - og Victoria spiller og synger for os
Kl. 17.30: Dessert over bål for børn starter
Kl. 18.00: Søren Mandrup går på scenen 
Kl. 18.45: Båltale v/ Sognepræst Johanne Nørtoft 
Kl. 19.00: Sankt Hans bålet tændes

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

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 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

Aktiviteter på Lokalarkivet:
Onsdag den 17. august:
Lokalarkivets udflugt

Åbent hus på Lokalarkivet:
Tirsdag den 6. september kl. 19.00
Tirsdag den 4. oktober kl. 19.00
Tirsdag den 1. november kl. 19.00
Tirsdag den 6. december kl. 19.00

Hatting Sogn Lokalhistorie
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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

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

DIN LOKALE MASKINSTATION  
VI TILBYDER BLANDT ANDET 

• Kloakarbejde  

• Slamsugning-og Spuling 

• Anlægsarbejde 

• Hækklipning 

• Vinterbekæmpelse   

@NielsBie’sMaskinstation 
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Find Spejderne på Facebook! Gruppen  
hedder ’’KFUM Spejderne i Hatting NY’’

Kontakt: 
Bævere: Jette, tlf. 21 96 54 64
Ulve: Kirsten, tlf. 61 30 34 22 
og Anne, tlf. 40 25 27 73
Junior: Anja, tlf. 28 57 94 42
Trop: Preben, tlf.: 29 41 13 23

Mødetider skoleåret 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 og   
 Kirsten Skipper-Mortensen

Det at tage på lejr er for en del af de 
yngre spejdere noget ukendt, og noget 
der for nogen kan være ret svært at 
kaste sig ud i. Derfor har vi hos Hatting 
spejdernes ulve her sidst i april forsøgt 
os med minilejr. Egentlig er det bare en 
enkelt overnatning i telt, hvor det hand-
ler om at opbygge kendskab til alminde-
lige lejr-rutiner såsom det at slå telt op, 
indrette teltet og få fordelt sovepladser, 
holde styr på sit eget grej, lave mad og 
vaske op.

Lejren startede lørdag ca. kl. 12.30 
efter Spejdergruppens fælles fejring af 
Skt. Georgs dag. Ved hjælp af forældre-
kørsel tog spejderne herefter ud til den 
ene spejderleder; hvor lejren afholdes er 
ikke så vigtigt, bare det er i relativt kort 
afstand til hvor spejderne bor.   

Der blev sagt farvel til far og mor i 
gårdspladsen, hvorefter vi ved fælles 
hjælp fik båret det hele ned til lejrplad-
sen og fik rejst teltene. De gamle orange 
“KITKAT” telte er bare alletiders til en 
samarbejdsøvelse. Så skulle der hentes 
brænde og grangrene, inden der kunne 
spises kage. Herefter var det blevet tid til 
lejrens eneste planlagte aktivitet: byg en 
kvas-båd og se om den kan sejle…

Resten af dagen gik med bare at 
være, plukke blomster, bygge huler, 
hugge brænde og hjælpe hinanden - for 
hvad gør man, når lederen har en stor 
hund, og et par af spejderne er bange for 
hunde? Vi greb chancen til at snakke om 
hvordan man opfører sig omkring en 
hund, og hvorfor hunden gør det, den 
gør. Der var klare aftaler om, at ingen 
spejdere måtte lukke hunden ud og der 
var lagt en plan for hvad de skulle gøre, 
hvis det skete alligevel (hvilket det selv-
følgelig ikke gjorde, for spejdere passer 
på hinanden).

Ved 20-tiden blev der gjort klar til at 
hoppe i soveposerne, for så var der tid til 
at hyggesnakke lidt i teltene inden der 
skulle være ro omkring kl. 21.

Næste morgen kom den store ud-
fordring: at finde kræfter til at hjælpes 
ad med at pakke det hele sammen igen 
inden forældrene kom og hentede. Med 
gåpåmod, vilje og samarbejde lykkedes 
det, og vi kunne sende en flok trætte og 
stolte spejdere hjem, der alle var vokset 
lidt i løbet af natten - og som alle vidste, 
hvem der pakker tasken næste gang de 
skal på tur - og det er ikke mor og far, 
for så kan man nemlig ikke finde tand-
børsten i mørke!

Minilejr med kæmpe sejre
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Love og løfter på Spejdernes dag 
Af: Lene Jørgensen

Den 23. april er det Skt. Georgs dag, 
og derfor er det også Spejdernes Dag. 

Den dag aflægger spejdere over hele 
verden deres spejderløfte. Der er også 
mange der bærer deres tørklæde hele 
dagen, for at give spejderne opmærk-
somhed i det offentlige rum. Normalt 
plejer spejderne her i byen at aflægge 
deres løfter til Kyndelmissegudstjene-
sten, men den har vi ikke deltaget i de 
sidst par år pga. corona-situationen. I år 
skulle derfor være anderledes.

Derfor mødtes vi klokken 10 i kirken 
til andagt. Der hørte vi Johanne fortælle 
sagnet om Skt. Georg og dragen, hvor-
efter spejderne - store som små - aflagde 
deres løfter. De yngste, bæverne, lover 
at lytte til Guds ord, holde bæverloven, 
som siger at bævere arbejder, leger og 
holder sammen, og at være en god ven! 

Ulvene lover også at lytte til Guds 
ord, hver dag at gøre noget for at glæde 
andre, og at holde ulveloven, som lyder 
”En ulv adlyder den gamle ulv. En ulv 
gi’r aldrig tabt.”

Love og løfter vokser med spejderne, 
så de store spejderes lov og løfte er læn-
gere end de andres. 

Spejderloven

En spejder:
• lytter til Guds ord
• er hjælpsom
• respekterer andre
• værner om naturen
• er til at stole på
• tager medansvar
• finder sin egen mening

Spejderløftet

”Jeg lover at gøre mit bedste for at lytte til 
Guds ord, holde spejderloven og hver dag 
gøre noget for at glæde andre.”

Når man har aflagt sig spejderløfte 
går man fra at gå til spejder, til at være 
spejder. 

Efter andagten i kirken gik vi på  
kirketoften, hvor spejderne fik uddelt 
årsstjerner – en vigtig begivenhed for
alle i uniform! Derefter var der drageløb 
for hele familien, hvor der blev bekæm-
pet drager og blandet styrkeeliksirer.

Det var en rigtig hyggelig dag. Tak til 
alle der kom og støttede op om arrange-
mentet. 

Kender du sagnet om Sankt Georg?
Historien om Georg begynder for 

mange hundrede år siden. Georg var 
søn af en officer i den romerske hær, og 
som sin far blev også han soldat.

Georg reddede en hel by - og en prin-
sesse - fra en drage som plagede og hær-
gede i området. Som tak sagde kongen, 
at Georg måtte få  lige hvad han ville 
have. Men Georg svarede, at det er en 
ridders pligt – som det er enhvers pligt – 
at hjælpe, hvor der er brug for det - helt 
uden at forvente belønning til gengæld.

Selvom Georg var en helt, blev han 
forfulgt på grund af sin kristne tro, og 
den 23. april år 303 blev han henrettet.
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Hattingvej 74 . 8700 Horsens . Tlf. 75657906 .
www.horsens-trailercenter.dk . E-mail: post@horsens-trailercenter.dk

Åbningstider: Mandag - Fredag: 08.00-17.30 . Lørdag 09.00-12.30

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

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

VÆRKSTED - RESERVEDELE - SERVICEAFTALE

I ALT INDEN FOR TRAILERE

Tlf. 7565 7906 - www.trailercenter.dk

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

Private og Industriområder

Fræsning Græssåning

Foto: Jonney Larsen
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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

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

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

Kom og vær med til livsbekræftende dans i det fri v/Diana 
fra Horsens New Style Dance Club.

Alle kan være med – både øvede og nybegyndere!

Vi begynder kl. 9.30 og danser ca. en time. Bagefter kan der kø-
bes kaffe og kage, og der er plads til snak og hygge. Deltagelse 
er gratis, og  tilmelding er ikke nødvendig. Vi danser følgende 
datoer:  30. maj, 13. juni og 20. juni.

Sommer-linedans i det fri 
på Hatting Centret

Vi er så heldige, at vi har fået en ny, fin bus på Hatting Cen-
tret – og den må køre med alle brugere – både de, der bor i en 
ældrebolig på Centret og de, der bor i byen.

Vi har derfor planlagt en række spændende ture her i for-
året. Turene er gratis, men man betaler for kaffe og kage – og 
evt. entré. Pladserne fordeles efter først til mølle-princippet. På 
hver tur deltager en chauffør og en frivillig. På en af turene har 
vi lånt en ekstra bus, så vi kan være ekstra mange med. 

Tilmelding på opslagstavlen eller på agb@horsens.dk. Det 
er vores mål at vi fremadrettet kan tilbyde disse ture hver 14. 
dag – fortrinsvis torsdag eftermiddag.

Hvor skal vi så hen?

1/6:  Lille Majlundshave, afgang kl. 13.00, pris: 60,- (14 pladser)
14/6:  Juelsminde, afgang kl. 14.00, pris: 20,- (7 pladser)
23/6:  Jelling, afgang kl. 14.00, pris: 20,- (7 pladser)

Skal du med os på tur?
Sommerfest for hele byen

Velkommen til en fest for hele byen! Der er lagt op til en 
skøn dag med musik, samvær og hygge. Alle – både store 
og små – er meget velkomne til at være med:

Torsdag 16. juni kl. 15.00
DAGENS PROGRAM
Kl. 15.00: Tombola, salg af kaffe og kage       
KMK trio spiller og underholder; trioen spiller på keyboard, 
trommer, akustisk guitar og krydrer det hele med masser af 
sang og godt humør. Genren er kendte danske fællessange 
og underholdningsnumre af Shu-bi-dua, Kim Larsen, John 
Mogensen, Otto Brandenburg, Bent Fabricius, Lars Lilholt, 
Elvis, Beatles og mange 
flere.
Kl. 17.00: Salg af pølser, øl 
og vand. 
Kl. 18.00: Gratis koncert 
med Thomas ”Bomle” og 
Nicolaj Lyngbye fra bandet 
”Bomles Venner”

Bomles Venner er et fokuseret og velspillende kon-
ceptband med repertoiret fast forankret i de mange hits, 
som Bamses Venner gennem tiden begavede den danske 
sangskat med. Orkestret gør en dyd af at komme så tæt på 
originalerne som muligt. 
Forsangeren både ligner, 
og ikke mindst lyder som 
Flemming Bamse Jørgen-
sen, så alt i alt er der med 
Bomles Venner garanteret 
fællessang og stemning helt 
i top!
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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)

Hver fredag
Kl. 10.30
Stolegymnastik

  Hatting Centret: Faste aktiviteter

Tømrer- og murerarbejde udføres

Kirkebakken 47, Hatting
Tlf. 20 87 00 04
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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 øvrige arrangementer 
de kommende måneder

Maj
Onsdag den 25. kl. 10.00
Gudstjeneste med efterfølgende 
kirkekaffe

Juni
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.
Onsdag den 1. kl. 13.00
Tur til Lille Majlunds have: 60,-

Mandag den 13. kl. 14.00
Eftermiddagshygge. Pris: 30,-  
seneste tilmelding 10/6.
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.
Tirsdag den 21/6. kl. 13.30
Gudstjeneste med 
efterfølgende kirkekaffe. 

Kom med os ud i det gode vejr! 

Hver tirsdag kl. 14.00 fra d. 5. juli til og med d. 3. august 
er der »Sommerhygge« på Hatting Centret.

Hvis vejret tillader det, dækker vi bord i gårdhaven, og vi 
hygger os med sang, spil, underholdning, vafler, is osv. Ses 
vi på centret?

Sommerhygge i gården
Caféerne rundt på Horsens Kommunes åbne aktivitets-

centre kommer nu med et helt fantastisk tilbud!

Kom og smag på køkkenernes dejlige mad 
– mens du lytter til skøn musik. Caféerne har 
søgt og fået midler til at afvikle disse arrange-
menter til en meget billig pris – og vi håber, at 
mange har lyst til at bakke op om tiltagene.

Der er masser af spændende dage planlagt i alle caféerne. 
Herunder næsvnes de dage, der afholdes i caféen i Hatting - 
for nærmere information om dagene i de andre caféer, spørg 
da på Hatting Centret eller på agb@horsens.dk. 

25. maj kl. 13.00
Sønderjysk kagebord
Platte med 6 slags kage og en kop kaffe eller te med Baileys.
Musikalsk underholdning: DanskPOPPEN. Pris 50,-

9. juni 2022 kl. 10.30
Tarteletdag og musik
3 tarteletter toppet med 
friskhakket persille, kaffe 
og 1 stykke walesstang. 
Musikalsk underhold-
ning: Lotte Riisholt. Pris 
50,-

22. juni 2022 kl. 13.00
Kolonihavedag
3 Frikadeller, kold 
kartoffelsalat med 
tomat båd og purløg, 
kaffe og rabarberkage.
Musikalsk underhold-
ning: Ole Gas. Pris 50,-

Mad & Musik
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Foto: Rasmus Bissenbakker. Et kig ned i rågerederne i skoven bag Peter Dans vej (før jægerne startede den årlige regulering af bestanden).

www.tfskov.dkHattingvej 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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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 


