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Er du gravid/
nybagt mor?

       PARKEN BABYHYGGE

Fælles Sankt Hans i Parken

SPEJDERNE



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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Stof til HattingBladet - Sådan!

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 november 

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

Kommende deadlines:
30.10.2022
29.01.2023
30.4.2022

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

rettidigt ud ift. arrangementer m.v. 

Af: Erhardt Nielsen

Chefredaktøren har pålagt mig at 
skrive lederen til dette nummer, og da 
jeg har været på ferie og sommerop-
levelse med små afbræk herhjemme 
siden 10. juni, vil jeg gerne sætte denne 
overskrift:

Vi er børn af sol og sommer,
men i slægt med blæst og regn.
Vi er født, hvor bøgen grønnes,
Men i ly af hæk og hegn.
Der er sang i sprogets toner,
der er sang i mindets røst,
Der er sang når havets bølge,
 ruller ind mod klit og kyst.

Sådan sang vi som spejdere, da jeg 
var grøn spejder i Vestjylland for 60 år 
siden, og sådan har Hatting-spejderne 
måske også sunget i år på korpslejren 
ved lejrbålet. Sådanne minder og tan-
ker om sommer og vort liv i Danmark 
løber igennem hovedet på os alle, når 
vi en stille stund har tid til at tænke og 
nyde følelsen af sommer og varme og 
samvær med dem vi holder af.

Det er som om, at sommer gør no-
get ved os. Lægger man sig på ryggen 
et sted i naturen eller ved havet, og 

Kære Hatting-borgere! solen bager, glemmer man tid og sted og 
alder og oplever en uendelighed i tilvæ-
relsen uanset om man er midt i livet eller 
har den største del bag sig.

For mig har én af denne sommers 
store oplevelser været at overvære Pas-
sionsspillet i Oberammergau i Sydtysk-
land. Oberammergau er en lille by og i 
året 1632 rullede pesten over Europa - og 
i den lille by var der allerede begravet ca. 
60 indbyggere. Bystyret og kirkens le-
delse gik sammen om en bøn til Gud om 
at stoppe pesten og lovede til gengæld 
hvert 10. år i al fremtid at opføre et spil til 
minde om rettergangen ved Jesu dom-
fæstelse og død på korset. Og på nær 
to gange siden er dette sket. I en over-
dækket sal, der rummer 4500 personer 
opleves dette skuespil over 5 timer gen-
nemført af byens beboere 5 dage i ugen 
fra tidlig sommer til efterår. Dette års 
spil skulle have været gennemført i 2020, 
men blev udsat to år grundet corona.

Dette giver mig anledning til at ud-
trykke den taknemmelighed, som vi 
alle har grund til: at leve i et frit land, 
der er kommet godt igennem coronaen, 
og hvor vi har kunnet nyde alle som-
merens muligheder, hvad enter det er 
Superliga-fodbold eller Smukfest, eller at 
vi kan rejse både nordpå og sydpå uden 
begrænsninger.

God sommer til Jer alle!
Erhardt Nielsen
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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

Af: Tina Van Deurs Pedersen

Tirsdag den 14. juni inviterede Hor-
sens Kommune og Hatting Borgerfor-
ening til borgerworkshop på Østerhåbs-
kolen afdeling Hatting. 

Der var et rigtig fint fremmøde, og 
vi fik vendt mange gode emner i løbet 
af aftenen bl.a. byrum, kulturarv og 
arkitektur, natur og friluftsliv, fritid og 
aktiviteter samt trafik.

Vi fik givet en masse gode input til 
Trine og Søren fra Horsens Kommune, 

Hattings borgere har meget   
på hjerte!

som arbejder med helhedsplanen for 
Hatting frem til september.

I november/december skal forslaget 
omkring helhedsplanen behandles 
politisk, og først på året i 2023 kommer 
planen i offentlig høring / evt. præsen-
tation på et borgermøde. Det forventes, 
at helhedsplanen for Hatting er endelig i 
foråret 2023.

Du kan læse de helhedsplaner, som 
allerede er udarbejdet i Horsens Kom-
mune på ‘helhedsplaner.horsens.dk’

Uændret kontingent i 2022
På generalforsamling i marts vedtog vi at fastholde prisen på årlig kontingent for 

en husstand på 150 kr.

Vil du gerne støtte Hatting Borgerforening / Hatting Forsamlingshus? Så kan du 
indbetale det årlige kontingent og dermed registrere dit medlemskab - se detaljerne 
til venstre på siden.

På forhånd tak for din støtte,
Bestyrelsen, Hatting Borgerforening
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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 

Sæt allerede nu kryds i 
kalenderen...
I Borgerforeningen oplever vi en fantastisk opbakning til vores 
arrangementer, og på nuværende tidspunkt har vi planlagt 
følgende arrangementer:

Damefrokost i Hatting Forsamlingshus 
Se informationer længere nede på siden

Fredagsbar i Hatting Forsamlingshus 
Fredag d. 5. november kl. 19.30

Vi tænder byens juletræ 
Lørdag d. 26. november kl. 15.30 v/SuperBrugsen Hatting

 i samarbejde med Hatting Y’s Men’s Club og SuperBrugsen 
Hatting

Nytårstaffel i Hatting Forsamlingshus 
Lørdag d. 31. december 2022 kl. 11-13

Har du en god idé til et arrangement hører vi gerne fra dig. Vi 
vil meget gerne hjælpe med planlægning og afvikling.

Damefrokost 2022
Så er det snart damernes tur til at feste i Hatting Forsamlings-
hus igen, når vi afholder årets damefrokost:

Lørdag d. 8. oktober 2022 kl. 13.00  

Vi håber, at vi igen kan samle rigtig mange festglade damer 
i Hatting, så vi kan hygge os med musik, dans og en masse 
snak og grin. 

Billetsalg sker v/SuperBrugsen Hatting onsdag d. 31. august 
fra kl. 17.00-18.00. Pris pr. billet er 200 kr. og der sælges max. 
10 billetter pr. person.

www.amalielund.dk
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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 

September
Søndag d. 4. (12.s.e.trin) 
Hatting kl. 9.30 v/ SKH  
Østerhåb kl. 11.00 v/ SKH
Søndag d. 11.(13.s.e.trin) 
Hatting kl. 9.30 v/ JNT
Østerhåb kl. 11.00 v/ ANPB
Søndag d. 18.   
Høstgudstjeneste i 
Hatting-Torsted Pastorat
Hatting kl. 11.00 
v/ KC & JNT 
Søndag d. 25.(15.s.e.trin)
Torsted 11.00 v/ KC
Hatting 19.00 v/ JNT
Tirsdag d. 27.   
Hatting Centeret 
kl. 13.30 v/ JNT
Torsdag d. 29.      
Spaghettigudstjeneste 
kl. 17.00 v/ JNT

Oktober
Søndag d. 2. (16.s.e.trin) 
Hatting kl. 9.30 v/ KC
Østerhåb kl. 11.00 v/ KC
Søndag d. 9. (17.s.e.trin)
Hatting kl. 9.30 v/ SKH
Østerhåb kl. 11.00 v/ SKH
Søndag d. 16.(18.s.e.trin)
Hatting kl. 9.30 v/ JNT
Østerhåb kl. 11.00 v/ JNT
Søndag d. 23.(19.s.e.trin)
Hatting kl. 9.30 v/ ANPB
Østerhåb kl. 11.00 v/ ANPB
Tirsdag d. 25.    
Hatting Centeret 
kl. 13.30 v/ JNT
Søndag d.30. (20.s.e.trin) 
Torsted kl. 11.00 v/ SKH
Hatting kl. 19.00 v/ SKH

November
Søndag d. 6. (Allehelgen) 
– alle gudstjenester v/ 
SKH, KC, ANPB, JNT
Hatting kl. 9.30
Østerhåb kl. 11.00
Torsted kl. 13.00
Søndag d. 13.(22.s.e.trin)
Hatting kl. 9.30 v/ KC
Østerhåb kl. 11.00 v/ KC
Søndag d. 20.    
(sidste søndag i kirkeåret)
Hatting kl. 9.30 v/ SKH
Østerhåb kl. 11.00 v/ SKH
Tirsdag d. 22.    
Hatting Centeret 
kl. 13.30 v/ JNT
Søndag d. 27.    
1.søndag i advent 
Torsted kl. 11.00 v/ JNT
Hatting kl. 17.00 v/ JNT

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

KIRKENS TRE KOR
Børnekoret
Kan du lide at synge, og har du lyst til 
at blive bedre til at synge sammen med 
andre? Så kom og syng med i Hatting 
Kirkes børnekor. Koret er for drenge og 
piger fra 3. - 6. klasse. Vi synger forskellige 
genrer – både sange og salmer - og 
medvirker til spaghettigudstjenester og 
andre arrangementer i løbet af året. 
Den nye sæson begynder tirsdag d. 
6. september, og vi øver hver tirsdag 
i konfirmandstuen fra kl. 15.00-
16.15. Så mød op d. 6. september kl. 
15.00. Det er gratis at deltage. 
Tilmelding til organist Birgit Jakobsen, 
2154 6812 / birgit.jakobsen4@gmail.com

Hatting Koret
Mellemkoret har i sidste sæson undergået 
en navneforandring og hedder nu i stedet 
”Hatting Koret”. Men ellers er alting helt 
som det plejer! Koret er startet tidligt ud 
og begyndte at synge sammen tirsdag d. 16. 
august, men skulle du have lyst til at hoppe 
med, så kan du sagtens nå det. Koret øver 
hver tirsdag kl. 18.30-20.00 i kirkerummet – 
helt frem til skolernes sommerferie næste år. 
Den musikalske genre er bred, hovedsageligt 
rytmisk, og der synges bl.a. evergreens, 
gospel, pop/rock numre. Lige nu 
består koret af unge/yngre kvinder, 
som synger flerstemmigt. Der bliver 
forskellige optrædener i løbet af året, 
og koret ledes af Birgit Jakobsen.
Du kan sagtens nå at være med - tilmelding 
sker til organist Birgit Jakobsen, 2154 
6812 / birgit.jakobsen4@gmail.com

Voksenkoret
Har du lyst til aftener med sang og hygge, 
så er Voksenkoret måske noget for dig? 
Koret mødes som udgangspunkt hver 
onsdag kl. 19.00-21.00 i konfirmandstuen 
i præstegården og det er ganske gratis 
at deltage. Voksenkoret medvirker 
ved enkelte gudstjenester i løbet af 
året og synger fra forskellige genrer 
– oftest fra Højskolesangbogen. 

Vi starter op onsdag d. 7. september kl. 
19.00 i konfirmandstuen. For mere info, 
kontakt organist Birgit Jakobsen, 2154 
6812, birgit.jakobsen4@gmail.com
 

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 
den første mandag i hver måned – i efteråret: 
Mandag d. 5. september
Mandag d. 3. oktober
Mandag d. 7. november
Mandag d. 5. december
Følg med på Facebook-siden: 
”Hatting nørkle café”

HØSTGUDSTJENESTE for hele familien
Tag store og små med i Hatting Kirke søndag d. 
18. september kl. 11.00, hvor Hatting-Torsted 
Pastorats høstgudstjeneste løber af stablen. 
Gudstjenesten bliver for hele familien i et flot 
pyntet kirkerum og med solsikker på alteret, 
som børnene til spaghettigudstjeneste har 
sået før sommeren. Vi glæder os til at se jer 
til en festlig søndag i kirken!

SPAGHETTIGUDSTJENESTE
Nu begynder alting igen på den anden side af 
sommeren – og derfor skal vi også snart ses 
igen! Spaghettigudstjenesterne i Hatting Kirke 
er for børn i alle aldre og deres forældre, sø-
skende, bedsteforældre og venner. Kom som 
du er, så sørger vi for at der er noget spæn-
dende, noget sjovt, noget vigtigt og noget vi 
skal synge sammen. Sæt kryds i kalenderen til 
spaghetti i efteråret: 

Torsdag d. 29. september 17.00
Torsdag d. 27. oktober 17.00

Derudover er der familiegudstjeneste 1. søn-
dag i advent kl. 17.00, hvor skolens 2. klasser 
bærer lyset ind og tænder adventskransen for 
os. Den dag vil gudstjenesten være for hele 
familien.

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. 
Se program og yderligere omtale her i bladet.
Vi ses på kirkens grønne parkeringsplads! 

BABYSALMESANG - nyt hold
Et musikalsk og rytmisk tilbud til de mindste 
børn og deres forældre. Aktiviteterne 
retter sig mod babyer imellem 3 og 10 
mdr. og deres forælder. Forløbet strækker 
sig over 6 uger. Hver gang kl. 11.00 i 
kirken, hvor sangen og aktiviteten ledes 
af organist Birgit Jakobsen. Derefter 
kaffe/te og snak i præstegården.
Der er opstart fredag d. 2. september 
2022 kl. 11.00 og afslutning d. 7. oktober. 
Tilmelding til Tove Schack-Nielsen: 
schack-nielsen@profibermail.dk

Hatting Kirke

Y’s Mens Club
Hatting Y’s men Klubs præsidium har per 1. 
juli 2022 konstitueret sig som følger:   
Præsident: Peter Rabjerg 
Vicepræsident: Tove Schack-Nielsen  
Pastpræsident: Sigrid Olsen 
Skatmester: Helmer Jakobsen 
Sekretær: Hanne Jørgensen 
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HJÆLP os med at gøre en positiv forskel!  

SVED FOR EN SAG 
Torsdag den 1. sept. kl. 17.30 
på kirkens grønne P-plads! 

 

Alle fra 0-100 år er inviteret til et par sjove 
og hyggelige timer sammen i Hatting! 
Ta´ din ægtefælle, kæreste, børn, søskende, mor, far, 
bedsteforældre, tanter, onkler og naboer i hånden og 
vær´ med! Der er plads til alle med hele 5 ruter i år 
• Rute på pladsen for ’Dem på hjul’ (gå-cykel, rollator, trillebør, klapvogn mv.) 

• One mile (1,6 km. gå eller løb) 

• Hatting-Rundt (Banko-rute på 3 km. gå eller løb – ruten må gerne gentages) 

• Cykelrute for de distance-friske (20 km.) 

 
 

 

 
 
 

Sammen ’sveder’ vi for Danske Plejehjemsklovne, som også stiller op 
med både klovne       , tant & fjas og informationsbod. Hattingparkens 
Venner støtter sammen med Brugsen op med lille salgsbod, spejderne 
sælger bålpandekager, vi tænder grill til medbragte pølser mm.  

 
Lad os sammen hjælpe foreningen - som bor i Hatting - med at skabe 
stjernestunder og gøre en positiv forskel for mennesker på plejehjem! 

  
Hilsen Menighedsrådet, Præsterne & Hatting Kirke 

Hatting Kirke

4
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 Hatting IF Badminton       

Kom og spil 
badminton!
Af: Bestyrelsen & Ungdomsafdelingen

Her efter sommerferien er badmin-
tonsæsonen igen startet op for alle børn 
i Hatting og omegn – træningerne er 
alle tirsdage kl. 16.15. Børn fra 8 år og 
op kan være med. Vi har hold for både 
begyndere og øvede spillere, så børn og 
unge på alle niveauer kan være med. 
Vores træner har selv spillet badminton 
på højt niveau, er uddannet på DGI’s 
trænerkurser og lægger stort engage-
ment i træningerne. Sæsonen varer fra 
august 2022 – april 2023, og prisen for en 
hel sæson er 400 kr.

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

gelige og sjove og der trænes naturligvis 
masser af badminton, som krydres 
med tekniske øvelser, fysisk træning, 
motorik, kondition, musik mv. Ud over 
træningerne er der i klubben fokus på 
sociale aktiviteter, der rækker ud over 
den almindelige badmintontræning 
- forskellige arrangementer kan f.eks. 
være Natminton, Miniton, Spil med 2 
generationer, familetræning osv. Man 
kan prøve de første to gange gratis.

Nyt hold for kvinder - alle aldre!
I Hatting bor Natascha og hun er vild 

med badminton. Hun lavede for nyligt 
et opslag i Facebook-gruppen ”Hatting 
ved Horsens”, hvor hun efterlyste andre 
kvinder der har lyst til at spille badmin-

ton. Og der var stor interesse! Det vil vi 
i bestyrelsen selvfølgelig gerne bakke 
op om, og vi har med Natascha aftalt at 
oprette et hold, der hedder: ”Badminton 
for kvinder 2022/2023” 

Der bliver tale om et åbent hold kun 
for kvinder, og alle kan tilmelde sig – 
uanset alder og erfaring med badminton 
- formålet er at have det sjovt. Du møder 
op de tirsdage du kan - der er ingen 
forpligtelse til at komme hver tirsdag.

Holdet træner / hygger på bane 2 og 
3 hver tirsdag fra kl. 20 – 21. Første gang 
tirsdag den 30. august.

Du kan tilmelde dig her allerede nu: 
http://www.hattingif.dk/Tilmelding 

Prisen for sæsonen 2022/2023 er 350 
kr. inkl. bolde. Vi arbejder på, at der 
bliver mulighed for at låne en ketcher af 
Hatting IF mod et lille depositum. Har 
du spørgsmål kan du kontakte Natascha 
på tlf. 51 24 64 17 eller Brian Juel Jørgen-
sen fra HIF-Badminton på 30 12 83 22.

Udlejning af baner til motionsbadminton
Af: Badmintonafdelingens Bestyrelse

Udlejningen af baner for sæsonen 
2022/2023 finder sted i HIF klubhuset:

Søndag den 28. august kl. 9.00

Tilmeldingen sker ved personligt 
fremmøde af minimum én person fra 
holdet. Vær opmærksom på, at valg af 
banetider sker efter først-til-mølle prin-
cippet, og det er vores erfaring, at nogen 
møder rigtig tidligt op for at være num-
mer 1 i køen. Der kan betales kontant 
eller med MobilePay. 

Banetiderne kan ses på hjemmesiden 
på www.hattingif.dk/Ledige-banetider

Medbring informationer om, hvem 
der spiller på banen. Vi skal bruge:

• Navn og adresse
• Mail-adresse og tlf. nr.
• Fødselsdato og årstal
  
Har du spørgsmål omkring baneud-

lejningen mv. er du meget velkommen 
til at kontakte:
Peder Andreasen på 30 37 35 43, eller 
Brian Juel Jørgensen på 30 12 83 22
Hold også øje med Hatting IF’s Face-
book-side.

Vi glæder os til at se både nye og 
nuværende medlemmer ! Scan QR-koden med din telefon og hent vores 

brochure om Badminton i Hatting
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Sammen mod ubudne gæster i Hatting
Af: Katrine Klejnstrup Sørensen

”Godmorgen, indbrud på Oensvej i nat :( ”

Beskeder som denne er man nærmest dagligt stødt på i sit 
news feed på Facebook henover juli måned. Og ja, selv hvis 
man ikke færdes online så er det næppe gået nogen forbi, at 
Hatting lige nu hærges af en genstridig bølge af indbrud.

Og der er da også noget om snakken. Ifølge Sydøstjyllands 
Politi er der bare i uge 26-29 indberettet 40 indbrud i Horsens, 
hvoraf tæt på halvdelen er foregået her i Hatting*, og stimen 
virker til at være fortsat ind i ugerne derefter.

Frygtelig oplevelse at komme hjem til
En af de uheldige borgere, som har haft ubudne gæster, er 

Iben Stenholt. Hun og familien var på sommerhustur midt i 
juli, og kom derefter hjem til et hus hvor alle rum var komplet 
endevendt. En tur, som i øvrigt kun varede et enkelt døgn. 
Men mere skal der jo ikke til, og udover timingen har gæster-
ne vidst præcis hvad de skulle gå efter. 

At have indbrud er en meget ubehagelig og grænseover-
skridende oplevelse, som ellers er så langt fra Ibens følelse 
omkring det at bo her i Hatting: ”Jeg har boet her i 22 år, og 
har ikke før oplevet en sådan mængde af indbrud som vi ser 
lige nu. Vi føler os normalt meget trygge her”.

Ibens datter på 20, Maria, går nu ofte aften- eller natterunde 
med hunden for at holde øje med mistænkelig adfærd. Det 
gør et stigende antal Hatting-borgere i øvrigt også, og ses der 
noget usædvanligt kommunikerer de via enten telefon eller 
Messenger-tråd for at holde hinanden opdateret. En anden 
vagtsom borger er Casper Korshøj, som 2/8 fortæller om det 
sidste døgns indsats:

”I går var vi tre biler rundt i Hatting i dagtimerne 
efter et opslag på Facebook, og der har været observatører 
ved tanken i nattetimerne. Det er tydeligt, at vi ikke 
vil tolerere den utryghed, de mange indbrud har skabt. 
Hatting viser virkelig sit stærke fællesskab.”

Og det her med fælles opsyn er slet ingen dårlig idé. Nabo-
værn og opmærksomhed på hinanden er noget af det bedste 

man kan ty til for at holde tyvene for døren, hvis du spørger 
politiet. På næste side kan du se Tryg’s gode råd til hvordan 
man bedst sikrer sit (og naboernes) hus mod indbrud.

Politiet og Bo Trygt indkalder til fælles møde
Erik Schramm fra Sydøstjyllands Politi har I samarbejde 

med Bo Trygt indkaldt repræsentanter fra Hattings mange 
grundejerforeninger for at koordinere møder omkring hvad vi 
som lokalsamfund og naboer kan gøre for at højne sikkerhe-
den og forebygge indbrud i vores by.

Hold øje med luskede tricks
Udover at det virker til mest at være om natten der opere-

res, så gør et par borgere i Facebook-gruppen opmærksom 
på, at de har fået flyttet på deres skraldespande eller andre 
ting i indkørslen; noget, der kunne virke som et forsøg på at 
teste om tingene flyttes tilbage – og at der ellers ikke er nogle 
hjemme. Derudover nævnes fyldte postkasser også som en 
nem indikator at gå efter.

*det bemærkes, at POLSAS, som oplysningerne er trukket fra, er et sagsbehandlingssystem, og ikke et statistikværktøj – oplysningerne er 
derfor behæftet med en vis usikkerhed, ligesom der tages forbehold for eventuelle fejlopdateringer og lignende.
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Gode råd fra politiet: 
Tid, støj og lys er 
tyvens værste fjender

Tryg har spurgt politiet, hvad de anbe-
faler, når du vil undgå indbrud. Christian 
Østergård fra Syd- og Sønderjyllands politi 
deler sine erfaringer her. 

Tyvens tre værste fjender:

Tid – Gør det svært for tyven at kom-
me ind med indbrudssikring på døre 
og vinduer. Det stresser indbrudstyven, 
hvis han skal bruge over 3 minutter.

Støj – Sørg for, at tyven er tvunget til 
at bruge støjende metoder for at komme 
ind. Det er fx vigtigt, at dine vinduer er 
sikrede, så tyven skal smadre ruderne. 

HVAD KAN MAN GØRE FOR AT FOREBYGGE INDBRUD?

Lys – Brug tænd- og sluk-ure inden-
for og sensorstyret lys hele vejen rundt 
om huset udenfor. Det signalerer liv og 
forhindrer tyven i at kunne arbejde uset.

Stærkt hus, nabohjælp og så alarm
Når du vil forebygge indbrud, er der 

en klar prioriteringsliste:

Gør dit hus stærkt - Det vigtigste er 
at sikre, at dit hus er stærkt - især døre 
og vinduer, så det kan modstå forsøg 
tyvens standardværktøj, som er en 7 
mm skruetrækker eller et lille koben. 

Nabohjælp - Tilmeld dig på
Nabohjælp.dk og lav en aftale med 
dine naboer om, at I aktivt holder øje 
både til hverdag og i ferier. Sæt hand-
ling bag nabohjælpen. Hold øje med 
nye ansigter på gaden og henvend 

dig gerne; bare sig »hej« - mere skal 
der ikke til. 

Tyverialarm - Først efter et stærkt 
hus og nabohjælp skal du overveje en 
tyverialarm som supplement. Hvis 
dit hus ikke er godt sikret i forvejen, 
er det vigtigere at gøre det.

Klassiske fejl, der giver falsk tryghed, 
og som politiet oftest ser:

• At lade lamperne brænde udenfor i 
flere dage, selvom huset ser forladt 
ud. Det signalerer et tomt hus.

• At man tilmelder sig Nabohjælp, 
men ikke lægger handling bag.

• Smykker m.m. gemmes i bade- eller 
soveværelset. Det ved tyven.

(Tryg.dk 2022)

Private og Industriområder

Fræsning Græssåning

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



• 12 •HattingBladet August 2022 • nr. 3

Nye hold for både børn og voksne
Af: HIF Gymnastiks Bestyrelse

I den kommende sæson tilbyder vi flere 
nye gymnastikhold. Da vi oplever stor inte-
resse for vores børnehold, har vi to nye hold 
på programmet - plus noget til de voksne.

Hop og Rytmik 2-5 år er for jer, der har et 
eller flere børn i denne aldersgruppe, som 
ikke er klar til at gå til gymnastik uden en for-
ælder. Her er det muligt som forældre at have 
et eller flere børn med pr. forælder. Holdet 
handler om at styrke børnenes grovmotorik 
gennem sanglege, musik og bevægelse samt 
ikke mindst vores velkendte redskabsbaner, 
som kan skabes i utallige afskygninger, hvor 
børnene kan hoppe, rulle og meget mere.

SpringBadutterne 0. klasse er et hold med 
fokus på god grundgymnastik, udvikling 

og leg. I fællesskab skal børnene lære at lave 
gymnastik, danse, have det sjovt og ikke 
mindst blive super seje og stærke. Det er 
vigtigt for trænerteamet at have en god børne-
struktur, plads til alle og til at lære forskelligt 
– og vigtigst af alt plads til at have det sjovt på 
en lærerig måde.

Udover børnehold starter vi Idræt om da-
gen. Dette er et tilbud til dig, der har tid og 
lyst til at være aktiv om dagen sammen med 
andre. Her er plads til alle, uanset om du har 
dyrket idræt i flere år eller er helt ny. Kom 
med og lad os få nogle hyggelige timer sam-
men. Sidst men ikke mindst fortsætter vores 
yogahold, hvor vi både har et formiddags-
hold om tirsdagen og et eftermiddagshold om 
torsdagen. Vi glæder os til en ny sæson med 
nye og kendte ansigter blandt vores frivillige 
og ikke mindst jer - se programmet herunder. 

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

 
Hver mandag 

16.00 - 16.45 Forældre/Barn, 2-3 år (årgang 19/20)
Instruktør: Sara Kjærsgaard
Sted: Gymnastiksalen, Hatting Skole
Antal på holdet: 20. Pris: 650,- kr.
16.50 - 17.40 Børnegymnastik, 4-5 år (årg. 17/18)
Instruktør: Sara Kjærsgaard og Mads Bruhn 
Hjælpeinstruktører: Majken, Mathilde, Nicolai
Sted: Gymnastiksalen, Hatting Skole
Antal på holdet: 20. Pris: 650,- kr.

Hver tirsdag 
15.15 - 16.15  SpringBadutterne, 0. klasse
Instruktør: Camilla Kjeldgaard
Hjælpeinstruktører: Christina, 
Katharina, Katrine og Louise
Sted: Gymnastiksalen, Hatting Skole 
Antal på holdet: 30. Pris: 650,- kr.
16.30 - 17.30 SpringLopper, 1. klasse 
Instruktører: Elisabeth og Alexander Wattez Brander
Hjælpeinstruktører: Trine
Sted: Gymnastiksalen, Hatting Skole
Antal på holdet: 22. Pris: 650,- kr.

18.30 - 19.30  Puls / Styrke Instruktør: 
Simone Linea Bjørnskov
Sted: Gymnastiksalen, Hatting Skole
Antal på holdet: 25. Pris: 650,- kr.

Hver onsdag  
16.00 - 16.45 Hop og Rytmik, 2-5 år
Instruktør: Julie Skaarup Høgsberg
Sted: Gymnastiksalen, Hatting Skole
Antal på holdet: 20. Pris: 650,- kr.

17.00 - 18.15 SpringMix, 2. - 4. klasse
Instruktører: Lukasz Jakubowski og 
Alexander Wattez  Brander
Hjælpeinstruktører: Ann-Louise og Sanne
Sted: Gymnastiksalen, Hatting Skole
Antal på holdet: 25. Pris: 650,- kr.

Hver torsdag
18.00 - 19.30 JuniorSpring, 5. - 9. klasse
Instruktører: Lukas Friis, Martin Brohus, 
Marcus Hagelund, Sune Hermansen 
Sted: Hatting Hallen
Antal på holdet: 35. Pris: 800,- kr.

Tilmelding til Gymnastik:
Tilmeldingen er åben fra den 21. august kl 16.00 - vær tidligt ude.

Sæsonen 2022/23 starter mandag i uge 36.

Program for HIF Gymnastik 2022/2023
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Læs mere på www.hattingif.dk 

Hatting IF - Gymnastik inviterer til  

Idræt om 
dagen 
Første gang er torsdag 8. september kl. 10-12.00
Et nyt og spændende tilbud til dig, der har formiddagen fri og ønsker at være aktiv sammen 
med andre. 

Vi starter med fælles opvarmning efterfulgt af forskellige aktiviteter:
Bowls
Floorball
Badminton
Pickleball

Før vi går hjem drikker vi kaffe sammen i cafeteriet kl. 11.30
Du er velkommen til at komme og kigge på eller prøve et par gange før du tilmelder dig. 

Adressen er Hatting Hallen, Grønhøjvej 11, Hatting. 
 

Har du spørgsmål, så kontakt Line Læsøe tlf. 20731748  
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  Gymnastik       
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  Folkedans

Nyt fra HIF Folkedans Bestyrelsen 2022/2023
 
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

Søndag den 19. juni var vi 46 personer til 
sommersang i Mariehaven., hvor vi alle hav-
de en rigtig god og dejlig dag. Den 26. -29. 
juni var vi 36 personer på tur til Vestjylland 
og Thy - læs mere om turen nedenfor.

 Mandag den 12. september starter vi en 
ny sæson - sæson nr. 47 - med folkedans i 
Hatting Forsamlingshus. 

Vi danser hver mandag fra 19.30 - 22.00.  
med undtagelse af skoleferien og ugerne 42 
og 7. Tag selv kaffekurven med til kaffepau-
sen, som er fra ca. kl. 20.30 til 21.00 - øl og 

vand kan købes. Vi har en dygtig danseleder, 
Mie Nielsen, og dygtige spillemænd: Bodil 
på violin, Tommy på harmonika og Stephan 
på bas.

Folkedansen er for alle, enlige og par, 
uøvede og øvede. Kom meget gerne og prøv.                        
Nye dansere må prøve de første tre gange 
helt gratis. Så mød op og prøv, det giver god 
motion på en sjov måde, og så får du ligele-
des godt og hyggeligt socialt samvær.

Vi går også stadigvæk ture hver mandag, 
hvor alle er meget velkomne til at gå med - 
se de kommende mødesteder nedenfor.

GÅTURE MED HIF FOLKEDANS
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!

Kommende mødesteder:
22/8 - Snaptun Havn
29/8 - Hjertestien, Husodde Camping, Husoddevej 85, 8700 Horsens
5/9 - Åbjergskovvej, indkørsel fra Schüttesvej, parkeringsplads til højre

På tur med JUMBUS til Vestjylland og Thy
36 deltagere + vores chauffør, Hen-

ning Wulff, tog d. 26.-29. juni på tur ud 
for at opleve Vestjylland og Thy.

Det var under en tur i Nationalpark 
Thy - som er Danmarks første natio-
nalpark – at daværende statsminister 
Anders Fogh Rasmussen holdt åbnings-
talen den 22. august 2008. Her opleves 
de store og sammenhængende klitland-
skaber, som rummer en natur der kun 
findes få andre steder i verden.

Nationalparken udgør 24.370 ha, og 
strækker sig i et op til 12 km bredt bælte 
langs vestkysten fra Agger Tange i syd 
til Hanstholm i nord.

Vi boede på det dejlige Hotel Limfjor-

den i Thisted, hvor vi havde udsigt ud 
over Limfjorden.

Søndag den 26. juni 2022
   Kl. 8.00 kørte vi fra Hatting, med 

opsamling i Løsning og Hedensted, 
hvorefter vi kørte ind på en rasteplads 
og fik vores kaffe og rundstykker. Der-
efter kørte vi nordpå, via Herning og 
Skive til Fur. Der skulle vi mødes med 
vores guide John – en helt usædvanlig 
guide, eftersom han er blind, og ikke 
kan se de seværdigheder, han viser 
frem. Alligevel kender han Fur, som 
sin egen bukselomme. Han var meget 
dygtig.

Efter turen rundt på Fur, kørte vi via 
Salling sund over Mors og Vildsund til 

Thisted. Undervejs havde vi en frokost-
pause, hvor vi nød vores medbragte 
mad, og senere havde vi en kaffepause.

Mandag den 27. juni 2022
   Kl. 9.00 efter morgenmaden kørte 

vi en tur rundt i Nationalpark Thy, vi 
besøgte blandt andet Klitmøller og fort-
satte mod Hanstholm. Der så vi Nord-
europas største befæstningsanlæg, som 
tyskerne byggede under 2. Verdenskrig 
og som sammen med en lignende i 
Norge skulle forsvare indsejlingen til 
Skagerrak. Vi havde en guide til at for-
tælle om det. Denne bunker blev også 
senere brugt til at indspille en Olsen 
Banden film. 
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Derefter kørte vi til Vorupør, hvor vi 
fik vores eftermiddagskaffe.

Tirsdag den 28. juni 2022 
   Kl. 9.00 efter morgenmaden kørte 

vi forbi Vestervig Kirke, som er nordens 
største landsbykirke. Vi kørte via Agger 
Tange for at sejle med færgen til Thybo-
røn, hvor vi bl.a. så sneglehuset, som er 
inspireret af den spanske arkitekt Gaudi. 
Derefter kørte vi forbi kemikaliefabrik-
ken Cheminova, som har en blakket 
fortid med forurening og nedgravede 
kemikaliedepoter fra slutningen af 
1950’erne og frem til starten af 1960’erne. 
Turen gik videre igennem Lemvig mod 
Struer og til Kleppen, hvorfra vi sejlede 
til Venø. Her var vi inde i Danmarks 
mindste kirke. Efter en lille rundtur på 
øen holdt vi pause ved havnen, inden vi 
igen tog med færgen til Kleppen, hvor-
fra vi kørte tilbage til hotellet i Thisted.

Onsdag den 29. juni 2022
   Kl. 9.00 efter morgenmaden tog vi 

afsked med hotellet og kørte til det na-
tionale testcenter for store vindmøller i 
Østerild.

Turen gik derefter til Thy lejren, som 
for 50 år siden blev bygget som et socialt 
eksperiment – det blev et fristed, som 
kunne rumme skæve eksistenser, fanta-
sifulde kunstnere, omsorgsfulde mødre 
og fædre. De valgte en anden måde at 

leve på, og havde ikke lyst til, som de 
selv skriver, et bevidstløst ræs og en 
samtalekøkkenkultur.

På den videre fart kørte vi forbi det 
6.000 ha store naturreservat Vejlerne, 
og videre over Aggersund broen til 
Løgstør. Her havde vi en frokostpause, 
inden vi fortsatte via Viborg og Dollerup 
bakker. Efter en kaffepause her gik turen 
direkte hjem. Det var nogle af de mange 
seværdigheder, vi har oplevet - en rigtig 
fin og god tur.

Tusind tak til alle der var med på turen!
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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

Folkefest til Skt. Hans i Hatting
Af: Mathilde Gjødsbøl Arvedsen - Fotos: Alexander Wattez Brander

Med solens varmende stråler som 
underlægning samledes store dele af 
Hatting til fejring af Skt. Hans aften i 
Hatting Parken – en begivenhed, der 
godt kunne gå hen og blive en ny tradi-
tion for byen.

Torsdag den 23. juni 2022 oplevede 
Hatting Parken sit hidtil største rykind, 
da mere end 300 feststemte børn, unge 
og voksne samledes om at fejre Sankt 
Hans. For bestyrelsen i Hatting Parkens 
Venner var idéen opstået allerede under 
Corona – tanken om, at skabe en ny 
tradition og samle byen om et fælles 
arrangement. 

På dagen var såvel vejrguderne som 
sognepræsten med arrangementet, der 
foruden båltalen ved netop sognepræst 
Johanne Nørtoft Thomsen også bød på 

sang ved Victoria Ross og Søren Man-
drup/Søren Just, og fælles sang (igen 
med kyndig bistand fra Johanne Nørtoft 
Thomsen). 

De mange fremmødte havde ingen 
problemer med at holde varmen, dels 
varmede solen godt hele aftenen – dels 
sørgede det store Sankt Hans bål for at 
heksen blev grundigt brændt af.

De mange fremmødte gav dog udfor-
dringer i form af en stadig længere kø 
til mad/drikkevognen, da der desværre 
også var enkelte bespænd for arrangø-
rerne i form af strømudfald. Heldigvis 
var stemningen god, og alle fik lejlighed 
til at slukke både tørst og sult.   
Meldingen fra madboden var over 80 
solgte burgere – og der var også udsolgt 
af kage ved aftenens afslutning.

Hatting Parken
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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.

Også spejderne oplevede tilstrømning 
af børn og barnlige sjæle, for de havde 
påtaget sig at lave pandekager over bål 
på legepladsen. Her blev særligt tålmo-
digheden for de mindste sat på prøve, 
imens spejderne vendte mere end 75 
pandekager. – Godt klaret!

Forventningen om mindst 30 delta-
gere blev slået mere end ti gange – så 
herfra skal lyde et kæmpe TAK til alle de 
fremmødte og ikke mindst de frivillige.
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 Hatting Parken      

Tid til et kort hvil i Hatting Parken?
Af: Mathilde Gjødsbøl Arvedsen - Foto: Rasmus Bissenbakker    

”Nordea Fonden – Liv i det lokale” 
har givet Hatting Parkens Venner et til-
skud, så det har været muligt at opsætte 
en hængekøje i Hatting Parken med 
udgangen af juli måned. Allerede i løbet 
af de første dage er hængekøjen blevet 
flittigt brugt. 

Samtidig skal lyde en tak til Insero 
Horsens Frivillighedspulje, der har støt-
tet, så en række af de frivillige kan gå 
efteråret i møde iført fine jakker med 
Hatting Parkens logo.

Husk at du fortsat kan støtte Hatting 
Parkens Venner ved at melde dig selv 
eller hele familien ind – læs mere på 

www.hattingparken.dk

Fælles mødregruppe i Hatting
Af: Helle Aa. Nielsen

Findes der noget bedre end lyden  
af babyer? Nej vel?

Hatting er i udvikling. Dette betyder 
også at indbyggertallet stiger med nye 
små Hattinggensere. Man kan næsten 
ikke gå rundt i Hattings gader uden at 
bemærke mindst én mor komme gående 
med barnevognen. Men mange af disse 
mødre har desværre ikke kendskab til 
hinanden. 

Dette gav anledning til at starte en 
Facebook-gruppe i et forsøg på at samle 
mødrene. Gruppen voksede hurtigt, og 
allerede nu er der over 20 medlemmer. 

At der var så mange mødre på barsel 
alene i Hatting, gav blod på tanden til 
at prøve at mødes for at se om der var 
»kemi«. 

Hurtigt blev der efterspurgt et sted 
vi kunne få lov at mødes, da de færreste 
har mulighed for at husere så mange 
mødre og babyer på én gang. Johanne 
og menighedsrådet var meget behjælp-
somme, og dørene til konfirmandstuen 
åbnede første gang d. 23. maj - og sikken 
en succes. Over 10 glade mødre og deres 
babyer mødtes til nogle suverænt hyg-
gelige timer.

Succesen fortsætter, og med hjælp 
fra Johanne og Tove kan vi nu byde 
mødrene velkommen fast én gang om 
måneden. 

Hver 2. mandag i måneden åbnes 
dørene i konfirmandstuen fra 9-15, 
hvor mødrene kan komme, som det 
nu lige bedst passer ind. Der inviteres 
endvidere til at man i mødregruppen 
kan arrangere forskellige arrangementer 
- kun fantasien sætter grænser. 

Er du gravid eller på barsel, og ønsker 
at være med, så find gruppen på Face-
book: Mødre på Barsel i Hatting 2022, 
eller mød op i konfirmandstuen næste 
gang, som er d. 12. september.
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Håndbold

Tømrer- og murerarbejde udføres

Kirkebakken 47, Hatting
Tlf. 20 87 00 04

Hjælp os med at få håndbolden i Hatting til at overleve
Af: Anita Kjær Madsen

Jeg har altid været glad for, at vores børn er vokset op i et 
mindre samfund, hvor alle kender hinanden og ikke mindst 
hjælper hinanden. Hvor man trygt har kunnet sende sine børn 
i hallen til forskellige former for idræt.

Der er i Hatting IF Håndbold en stor børneafdeling for de 
mindste børn, specielt efter at vi sidste år i samarbejde med 
skolen havde besøg af håndboldkaravanen, som vi også får 
besøg af i denne sensommer - et initiativ hvor vi får hjælp fra 
Jysk Håndbold Forbund. Vi har via dette samt et super flot 
arbejde af nuværende trænere og ledere en stor gruppe af 
børn i aldersgruppen fra 6 år og op til 11 år, som er vilde med 
at spille håndbold. 

Men - vi er hårdt pressede i forhold til at få trænere, hjæl-
pere og ikke mindst personer til vores bestyrelse. Værst ser 
det ud for vores kombinerede U6/U7 hold, hvor vi ikke har 
trænere og hjælpere. Vi søger med lys og lygte om hjælp til 
dette hold - både trænere og forældrehjælpere. 

Der har også været vist interesse for Trille Trolle håndbold i 
Hatting - aldersgruppen 3-5 år - men vi har ingen til at hjælpe 
med opgaven.

Vi vil meget gerne bevare alle de børnehold, der passer til 
de skolealdre, som vi har på Østerhåbskolen afdeling Hatting. 
Får vi ikke hjælp til de forskellige opgaver der er i en klub som 
vores, ender det med at der ikke er et tilbud om håndbold i 
Hatting til jeres børn.

Den nuværende bestyrelse som består af ildsjæle der øn-
sker at der fortsat spilles håndbold i Hatting Hallen, har kun 
selv et barn der spiller i klubben. Hele bestyrelsen trækker 
sig ved næste generalforsamling, såfremt vi ikke får hjælp til 
alle opgaver i vores lille afdeling. Så kære forældre: kom ud af 
busken og hjælp. Det kræver ikke det store kendskab til hånd-
bold - blot lysten til at vi kan drive vores klub videre. 

Der gives et mindre honorar, mulighed for at deltage i 
kurser, hjælp fra forbundet mv. Det bliver det kommende 
lederteam, der bestemmer, hvor mange kampdage holdet skal 
deltage i.

Kom endelig og hjælp os med at få hjulene til at rulle og 
få håndbolden op i gear på alle årgange - samt ikke mindst 
bestyrelsen. Der er opstillingsmøde i september; mere herom i 
de forskellige Facebook-sider, der dækker Hatting.

Giv lyd til Anthon Bach på 40 36 31 77, eller til Anita Mad-
sen på 20 81 32 56.
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Find Spejderne på Facebook! Gruppen  
hedder ’’KFUM Spejderne i Hatting NY’’

Kontakt pr tlf: 
Bævere: Jette, 21 96 54 64
Ulve: Anne, 40 25 27 73 / Kirsten 61 30 34 22
Junior: Anja, 28 57 94 42
Trop: Anne, 40 25 27 73

Mødetider skoleåret 2022/23 
Møderne afholdes i Spejderbyen  
Overholm 13, Hatting

Bævere, 0.-1. klasse:
Torsdag kl. 17.00-18.30 
Ledere: Jette og Torben + hjælpere  

Ulve, 2.-3. klasse:
Tirsdag kl. 17.30-19.00 
Ledere: Kirsten og Anne + hjælpere 

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

Trop, 6.-8. klasse:
Tirsdag kl. 19.00-20.30 
Leder: Anne med hjælp fra Kirsten 
 
Vi følger skoleåret, så hvis skolen holder 
ferie, er der heller ikke spejder.

KFUM-Spejderne

Lørdag 23/7 stod KFUM Hatting klar 
ved bussen til Spejdernes Lejr: SL22.  
Efter tre timers bustur ankom vi til lej-
ren. Vi skulle slæbe vores tunge oppak-
ning ned til vores lejr. Efter lidt søgen 
fandt vi vores ledere blandt de mange 
andre spejdere. Heldigvis var mastesej-
let (stort fælles område) rejst inden vi 
kom, så vi satte telte op. Vi fik styr på 
diverse informationer og fik bygget et 
trefløjet køkken/spisebord af rafter. Alle 
ingredienser til mad blev udleveret fra 
madteltet og vi lavede aftensmad på bål. 

Søndag startede som alle andre dage 
med Anjas traditionsrige havregrød, og 
vi brugte dagen på opbygning og på at 
orientere os i de tre store lejrområder 
med ca. 10.000 spejdere i hver. Omkring 
middag kom vores yngre spejdere, som 
kun skulle være med i tre dage, så vi nu 
var 25 i lejren. Vi spiste tidlig aftensmad, 
fordi vi skulle afsted til det store åb-
ningslejrbål. Det var fantastisk at sidde 
32.000 fra 52 nationer samlet til under-
holdning, sang og fællesskab.

Da vi kom tilbage fra lejrbål var der 
hygge i teltene og en kamp mod myrer! 
En af spejderne havde et lille uheld med 
en dolk og måtte have fem sting i finge-
ren på lejrhospitalet!

Mandag var vi til aktiviteter i grus-

STOR lejr – KÆMPE oplevelse!

graven, og det var en meget varm dag. 
Vi shoppede også slik, is og SL22 merc-
handise på lejrtorvet, hvor der både var 
restauranter, spejdersport, bager, apotek 
og supermarked. Kort før aftensmad 
trak et uvejr ind over lejren. Ikke alle 
lejre var sikret lige godt mod de vold-
somme vindstød og vi så, hvordan et 
mastesejl væltede i en norsk lejr overfor 
vores. Heldigvis kom ingen til skade, 
men både nordmændene og alle hjælpe-
re blev gennemblødt i regnen, mens de 
forsøgte at sikre ting i uvejret. Heldigvis 
er en spejderlejr fyldt med hjælpsomme 
folk, som også sørgede for mad til nord-
mændene. Tirsdag var der igen aktivite-
ter, men der var meget kø, så vi gik mest 
rundt og kiggede.

Af: Anna B Mikkelsen, 11 år, juniorspejder i KFUM Hatting



August 2022 • nr. 3 HattingBladet• 21 •

Onsdag startede med rundstyk-
ker, som mine forældre kom med, til 
en afveksling fra havregrøden. Vi tog 
med shuttlebus ind til Roskilde og så 
vikingeskibsmuseet og var ombord på 
vikingeskibene. Vi fik burger til fro-
kost og gik op til Roskilde Domkirke. 
I Domkirken var vi på en skattejagt, 
hvor vi skulle finde detaljer rundt i 
kirken og på de kongelige gravmæler. 

Torsdag var der igen aktiviteter 
i grusgraven og igen var det meg-
avarmt. Vi havde en lidt træt dag og 
hang ud i vores egen lejr om eftermid-
dagen.  Fredag var der aktiviteter i et område der hed futu-
retown. Aktiviteterne var ret fede og vi lavede bl.a. vores eget 
papir, tørklæder i tie dye, smagte friturestegte fårekyllinger og 
om aftenen klatrede vi på klatrevæg. Klatrevæggen var den 
sidste aktivitet vi manglede for at optjene et mærke til spejder-
skjorten.

Lørdag pakkede vi alle telte ned og rykkede alle sammen 
ind i mastesejlet, hvor vi alle skulle overnatte den sidste nat. Vi 
samlede alle små stykker træflis fra vores hugge-område og 
sørgede for at bringe området tilbage til den naturlige tilstand. 

Vi fik hotdogs til frokost og forberedte tunsalat og pandeka-
ger til aftenen, hvor vi skulle deltage i Danmarks største picnic 
til afslutningslejrbålet.  Det var en fantastisk afslutning med 
to koncerter af Luftens helte som spiller Disney sange og med 
Jung, da mørket faldt på.

Der blev spillet rigtig meget »Pløk« nede i 
lejren mellem aktiviteter og daglige gøremål.

DIN LOKALE MASKINSTATION  
VI TILBYDER BLANDT ANDET 

• Kloakarbejde  

• Slamsugning-og Spuling 

• Anlægsarbejde 

• Hækklipning 

• Vinterbekæmpelse   

@NielsBie’sMaskinstation 

Søndag skulle vi meget trætte afsted fra lejren, men des-
værre holdt politiet aktion, hvor de tjekkede busserne, hvilket 
betød at vi blev to timer forsinket inden afrejse. 

Jeg sov hjem i bussen som de fleste andre. Efter en fanta-
stisk uge, glæder jeg mig bare til næste SL i 2026!
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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

  Hatting Cykelklub      

Nyt fra Hatting Cykelklub
Sæsonen er i fuld gang, og vi har kørt 

mange gode ture. Det er bl.a. blevet til 
en tur til Middelfart, hvor vi gjorde hold 
ved cafe/restaurant Kitzchen og fik en 
god burger så vi var klar til hjemturen. 
Vi var 12 M/K afsted fra klubben. 

Der var også flere af medlemmerne 
med, da der blev kørt Tour de Syd, 3. 
Etape af Tour de France. Jeg var selv 
med, og det var en fantastisk oplevelse!

I august måned er der også et par ar-
rangementer, blandt andet en fælles tur 
med HAC motion, hvor vi kører til Kvie 
sø og spiser pandekager. Og så selvføl-
gelig vores klubtur, som i år går til Fyn. 

Der er generalforsamling i klubhuset 
onsdag d. 30. august kl. 19.00.

Af: Arne Mikkelsen

Sidder der nogen derude der får lyst 
til at komme ud på cyklen, så cykler vi:

Tirsdag og torsdag kl. 17.30,
 og søndag kl. 10.00

Vi mødes og starter fra Hatting klubhus.
      Vel mødt, Hatting Cykelklub
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Efter 10 år som frivillig i Hatting 
Idrætsforening har Peter Kai nu valgt 
at give stafetten videre til nye kræfter i 
foreningen.

Peter startede i Hatting IF i foråret 
2012, hvor han blev valgt ind i forret-
ningsudvalget, og allerede i 2014 påtog 
han sig posten som næstformand i 
bestyrelsen. I bestyrelsen har han været 
en stor del af den udvikling, foreningen 
har gennemgået, og har bl.a. påtaget sig 
store opgaver i forbindelse med HIF’s 
125-års jubilæum i 2014.

Årene herefter spillede Peter en stor 
rolle i arbejdet med foreningsudviklin-
gen, hvor han i samarbejde med den 
øvrige bestyrelse og konsulenter fra DGI 
var med til at forme den forenings struk-
tur vi kender i dag. 

I slutningen af 2017 overtog Peter 
rollen som formand for HIF, og påtog 
sig herigennem ikke kun opgaverne, 
men nu også det overordnede ansvar i 
bestyrelsesarbejdet. Her tog påtog han 
sig den kæmpe opgave at planlægge 
vores deltagelse og koordinere frivillige 
til kræmmermarkedet i 2018. Her endte 
Peter med selv at dække rigtig mange 
vagter, pga. mangel på frivillige.

Peters store engagement betød at han 
som formand tog rigtig meget ansvar 
og i den periode brugte alt for mange 
timer på sit frivillige arbejde. Der var 
derfor stor forståelse for, at han ønskede 
af fratræde ved generalforsamlingen i 
efteråret 2018, for derefter at påtage sig 
opgaven som revisor. Også her viste 
Peter sit engagement i overdragelsen af 
sine formandsopgaver til den nye besty-
relse, og han sikrede, at intet blev tabt på 
gulvet. 

Opgaven som 
revisor bestred Pe-
ter indtil udgangen 
af 2020, hvor han 
fortsatte i rollen 
som webmaster for 
vores hjemmeside. 
Det er i denne rolle 
Peter nu afslutter 
sin aktive karriere i 
foreningsregi. 

Fra HIF skal der lyde en kæmpestor 
tak, Peter, for dit bidrag til foreningen 
gennem alle årene. Udover din uvur-
derlige indsats har vi værdsat dit gode 
humør, din lune humor og det store 
engagement du har lagt i foreningen.    

Og en ny træder til!
Vi er glade for at kunne byde Dennis 

Wagner Kristensen velkommen som ny 
webmaster i HIF. Dennis er 44 år gam-
mel og bosat i Torsted. Dennis har været 
medlem af HIF siden 2017, hvor han 
startede til badminton fitness, og senere 
blev en del af mandehørm. Dennis er 
vild med kombinationen ”leg og bevæ-
gelse”, og begge hold passede derfor 
rigtig godt til ham!

Dennis er gift med Malene, og far til 
to drenge på 11 og 8 år. Begge drenge 
går i skole i Hatting, og det var derfor 
naturligt for Dennis at søge den vej for at 
blive en del af lokalsamfundet. Her har 
han også været en del af for-træningen 
til Royal Run, som blev gennemført med 
stor succes i foråret 2019. 

Med lutter gode oplevelser i bagagen 
er Dennis nu klar til at bidrage som 
frivillig i Hatting idrætsforening. Han 
arbejder til daglig med IT, og derfor er 
vi rigtig glade for, at det netop er rollen 
som webmaster han har sagt ja til. 

Som webmaster består opgaverne 
bl.a. i at lægge materiale fra afdelingerne 
på hjemmesiden, oprette hold og events 
så medlemmerne kan tilmelde sig, samt 
vedligeholde vores infoskærm i hallen. 
Det er vi ikke i tvivl om, at Dennis er 
den helt rigtige til!

På bestyrelsens vegne: Vi ser frem 
til samarbejdet med Dennis i Hatting 
Idrætsforening!   

En frivillig takker af!
Af: Lene Andreasen

  Hatting IF      
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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 VANDVÆRKS BESTYRELSE

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

Næstformand: Jan Pedersen
Tlf: 20 87 06 93
e-mail: n-fm@hattingvand.dk

Kasserer: Torben Eriksen
Tlf: 26 39 30 27
e-mail: kasserer@hattingvand.dk

Medlem / Sekretær: Johnny Mortensen
Tlf: Ikke muligt
e-mail: sekr@hattingvand.dk

Medlem / Sekretær: Carsten Grann
Tlf: 23 66 97 89
e-mail: bm@hattingvand.dk

Vandværkspasser: Kjeld Olesen
Tlf: 40 85 44 40
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Hatting Centret

Torsdag d. 16. juni skinnede solen fra en skyfri, smuk, blå him-
mel – og det var vi mange, der var taknemlige over – for på den-
ne dag skulle Hatting Centrets sommerfest løbe af stablen – i det 
fri. Mange frivillige kræfter havde været i sving for at forberede 
dagen – og så var det bare at vente og håbe på, at der ville dukke 
folk op. Heldigvis blev vi ikke skuffede – for sikke en tilslutning!

Fra start til slut støttede Hatting-borgerne op om arrangemen-
tet og sørgede for den gode stemning ved de rødternede duge 
– dagen igennem var der et sted mellem 200-300 mennesker 
forbi.  God musik var der masser af. Først i form af Knud, Kaj og 
Mogens, der tilsammen udgør KMK trio. Med guitar, trommer 
og keybord som musikalsk baggrund leverede de det ene skønne 
hit efter det andet – af Kim Larsen, The Beatles, Elvis mm. Imens 
var der god gang i den flotte tombola – der hurtigt blev udsolgt.

Deltagerne hyggede sig med snak, kaffe og kage, og henimod 
aftensmadstid blev det muligt at købe pølser og øl, inden Bomle 
og Nicolai fra Bomles Venner på bedste vis indtog ”scenen” med 
en lang række hits af Bamses Venner. 

Igen var stemningen i top – og blev anført af to små søde 
”dansepiger”, der sang efter sang indtog dansegulvet foran mu-
sikerne. En fuldstændig vidunderlig dag fuld af sommerstem-
ning og fællesskab – tusind tak til alle, der bakkede op!

Sol, sommer og samvær

Som omtalt i tidligere udgaver af 
HattingBladet har vi på Centret været i 
gang med at starte et ølbrygningshold 
op. Udstyr blev indkøbt, introaften 
afholdt – og så var det ellers bare at gå 
i gang for de to frivillige, Holger An-
dersen og Gert Kristensen. Mange var 
interesserede i at være med, og Holger 
og Gert sørgede for det logistiske ifht at 
sammensætte hold, købe ingredienser 
osv. Og så ramte coronaen – lige midt i 
dette – og mange andre gode tiltag, der 
har til mål at samle mennesker og dyrke 
en fælles interesse eller hobby. Opstar-
ten har derfor været lidt tumultarisk og 
afbrudt af nedlukninger, men ikke desto 
mindre er der blevet brygget øl af flere 
omgange siden sidste efterår. 

Der er en særlig stemning i huset, 
når ”Ølholdet” skal i gang med kedler, 
gryder og humle. Holger og Gert sam-
mensætter små ”bryghold” – der passer 
til, hvilke datoer deltagerne kan – og 
hvilken bryg, de ønsker at prøve af. 
Flere forskellige processer skal gen-
nemgåes inden der kan sættes kapsler 
på flaskerne – og så er det ellers bare at 
vente og lade tingene gå sin gang. 

Lige nu har brygholdet en ”jule-øl” på 
flasker, der er ved at blive klar til jul. 

Har du lyst til at være med til at brygge 
øl, kan du kontakte aktivitetsmedarbej-
der Anne Grete på: agb@horsens.dk eller 
hiv fat i én af de frivillige. 

»Ølholdet« brygger på Centreret - skal du med?
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I uge 26 kulminerede mange måne-
ders arbejde for de fem aktivitetscentre: 
Søndergaarden, Tamdrup Centret, Bir-
kebo, Egebakken og Hatting Centret, da 
Horsensegnens Kulturfestival for senio-
rer for femte gang blev afviklet i Østbirk 
Hallen. 

Over tre dage tog deltagerne på en 
tidsrejse tilbage til 60´erne, 70´erne og 
80´erne. Tanken bag temaet var at skabe 
et ”trip down memory lane” både i 
form af musik, foredrag, mad og ud-
smykning. Ca. 200 deltagere og frivillige 
skabte sammen en fest. Der blev lyttet 
til spændende Beatles foredrag, sunget 
klassikere fra Giro 413, danset til et brag 
af en ABBA-hyldest koncert med ARBA 
Revival Band, dykket ned i Gasolins 
musikalske univers – samt Kim Larsens 
livshistorie.  Til sidst rykkede festiva-

Kulturfestival
  Hatting Centret

lenen til 80´erne hvor Erik Gundersen 
på både bevægende og humoristisk vis 
fortalte om sit liv med speedway på 
godt og ondt – og hvor Bomles Venner 
fik hele salen til at synge med på ”Vim-
mersvej” og ”I en lille båd, der gynger”. 

Den velsmagende mad stod Klo-
venhøj Køkkenet for – og også den gav 
anledning til mange snakke om ”mors 
kødgryder”, da der blev serveret kalve-
frikassé, græsk farsbrød, kiksekage og 
”Bedstefars Skæg” med meget andet. I 
siden af hallen, var der lavet en udstil-
ling til hvert årti med effekter, plader, 
plakater – der alt sammen gav et visuelt 
tilbageblik på årtierne. 

Her kunne man kigge på transistor-
radioer, faxmaskiner, spinlonkjoler mv. 
Efter tre gode dage kunne den trætte 
styregruppe pakke ned i hallen – mens 
folk gik forbi med skulderklap og et ”vi 
håber, I gør det igen” 

Rundt i landet med vores ny bus
I foråret flyttede en ny ”beboer” ind på Hatting Centret – nemlig vores nye bus, 

som vi har fået for at give mulighed for mange små og store udflugter ud i det fri 
til alle brugerne af aktivitetscentret – det vil sige både beboerne i ældreboligerne på 
Centret og seniorer ude i byen. I foråret har vi allerede været på mange ture. Det 
giver noget helt særligt at komme afsted, se den smukke, skiftende natur, være sam-
men med andre – sætte ny oplevelser ind på kontoen. Drikke kaffe ved en sø og må-
ske kigge forbi en gårdbutik? Ikke alle har mulighed for selv at tage på tur – enten 
fordi man ikke længere er så mobil – eller måske ikke har lyst til selv at tage afsted. 

Her er vores små ture en god mulighed for alligevel at komme på udflugt. Vi har 
fået sammensat et team af frivillige chauffører og hjælpere, som står for at afvikle 
turene.  Man melder sig til på opslagstavlen på Centret. Man giver 20,- for at være 
med til kaffe og kage (og derudover evt. entré). Her ved siden af kan du se de ture, 
vi har planlagt for efteråret.

22/8:  Nordsminde Strand, afgang 13.30, pris: 20,- (7 pladser)
15/9:  Lille Majlundshave, afgang 13.30, pris: 20,- (7 pladser)
29/9:  Skyttehuset i Vejle, afgang 13.30, pris: 20,- (7 pladser)
13/10  Gammel Ry, afgang 13.30, pris: 20,- (7 pladser)
27/10:  Fru Møllers Mølleri, afgang 13.30, pris: 20,- (7 pladser)
7/11:  Hopballe Mølle, afgang 13.30, pris: 20,- (7 pladser)
12/11:  Julemarked Haughus Gods, afgang 10.00, pris: 40,- (7 pladser)
24/11:  Juelsminde, afgang kl. 14.00, pris: 20,- (7 pladser)
8/12:  Jelling, afgang kl. 14.00, pris: 20,- (7 pladser)

YOGA
Hver onsdag rydder vi den bager-

ste del af cafeén, trækker skydedøre-
ne for og gør klar til yoga, som vores 
frivillig, Hanne Andersen, står for. I 
løbet af den næste times tid kommer 
holdet igennem en lang række øvel-
ser, der blandt andet styrker smidig-
hed og balance. Alt sammen i et stille 
og blidt tempo. 

Til efteråret starter vi endnu et hold 
op, som ligger onsdag fra 9.30-10.30. 

Det er ganske gratis at deltage, 
men man skal tilmeldes på:
agb@horsens.dk.
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Tilmelding til 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 i de kommende måneder
August

Mandag d. 29. kl. 14.00
Eftermiddagshygge (se program på opslag)
Tirsdag d. 30. kl. 14.00
Vi inviterer indenfor til Åbent Hus Grib 
muligheden for at høre mere om 
aktiviteterne og få vores programmer.
Kom og bliv inspireret – og få en snak med 
vejlederne. Centerrådet er vært ved kaffe 
og kage. Grib muligheden for at høre mere 
om aktiviteterne og få vores programmer.

September
Torsdag d. 1. kl. 17.30:
Sved for en sag - se omtale på side 8.
Onsdag d. 7. kl. 10.00:
Morgencafé: Morgenmad og hyggeligt 
selskab. Tilmelding er ikke nødvendig.
Tirsdag d. 13. kl. 19.00:
Banko ved Centerrådet
Onsdag d. 14. kl. 12.30:
Græsk frokost: Vi dækker fint op til græsk 
frokost med kyllingespyd, mousakka, græsk 
salat, tzaziki og fladbrød. Pris 100,- inkl. 
kaffe. Seneste tilmelding er 8/9.

Onsdag d. 21. kl. 10.00:
Morgencafe: Morgenmad og hyggeligt selskab. 
Tilmelding er ikke nødvendig.
Mandag d. 26. kl. 14.00:
Eftermiddagshygge (se program på opslag)
Tirsdag d. 27. kl. 13.30:
Gudstjeneste med efterfølgende kirkekaffe. 

Oktober
Onsdag d. 5. kl. 10.00:
Morgencafé: Morgenmad og hyggeligt 
selskab. Tilmelding er ikke nødvendig.
Onsdag d. 5. kl. 17.00:
Madaften med Helle Brandtlund: Kom med 
i køkkenet, når Helle Brandtlund giver os ny
inspiration til spændende salater, dressinger
og toppinger. Pris: 100,- inkl. salater, kød 
og brød. Seneste tilmelding er 30/9.
Torsdag d. 6. kl. 12.00:
Løvfaldsfest: Velmødt til én af Hatting 
Centrets traditionsrige fester:
Amerikansk lotteri, musikalsk underholdning
ved Leo og Jørgen - og dejlig mad!
Menu: Kalvesteg med skysauce, kartofler, 
glaserede perleløg og stegte gulerødder, 

trifli og kaffe. Billetter kan købes hos Ellen 
Berthelsen på Centret onsdag d. 7/9, 
14/9, 21/9 og 28/9 fra 10.00 -12.00 
Pris 190,-
Tirsdag d. 11. kl. 19.00:
Banko ved Centerrådet
Onsdag d. 12. kl. 14.00:
Modeopvisning ved Smartex: Mulighed for 
køb af tøj, Bobler og snacks. Pris 50,-
Seneste tilmelding er 6/10.
Onsdag d. 19. kl. 10.00:
Morgencafé: Morgenmad og hyggeligt 
selskab. Tilmelding er ikke nødvendig.
Mandag d. 24. kl. 14.00
Koncert med Stensballe Harmonikaklub.  
Seneste tilmelding er d. 20/10. Pris 50,-
Tirsdag d. 25/10 kl. 13.30:
Gudstjeneste med efterfølgende kirkekaffe

Hver mandag 
Kl. 09.00
Træværkstedet
Ølbrygning
Kl. 09.30
Linedance
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« motion 
Kl. 13.30
Krolf

Kl. 17.00
Madlavning for mænd 
(1 gang om måneden)

Hver onsdag  
Kl. 08.30
Yoga
Kl. 09.00
Træværkstedet 
Kl. 09.30
Yoga
Billedbehandling
Kl. 10.00
Kreativt værksted
Kl. 13.00
Kortspillet Skip-bo i caféen
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 
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 om måneden)

Hver fredag
Kl. 10.30
Stolegymnastik

  Hatting Centret: Aktiviteter

Er du vores nye 
frivillige vejleder?

Én af vores trofaste frivillige har øn-
sket at stoppe som vejleder for sit hold af 
gymnastik-damer, som har mødtes gen-
nem flere år hver tirsdag kl. 13.30-14.30 
og har lavet øvelser siddende og stå-
ende. Der er et gennemprøvet program 
med musik til, men vi mangler én som 
vil stå for holdet. Der er også mulighed 
for at introducere nye øvelser, hvis man 
har lyst til dette. Vi søger en stabil, aktiv 
frivillig, som vil føre holdet videre. Det 
er vigtigt at du har godt humør, er ud-
advendt og kan se en meningsfuld op-
gave i at stå for en sundhedsfremmende 
og forebyggende aktivitet. 

Kontakt Anne Grete på agb@horsens.dk
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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 hus-
standsmedlemskab. 

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

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

Foto fra Hatting Parken: Rasmus Bissenbakker
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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...

Skal du have din 
annonce med i 
bladet? 

annoncer@hattingbladet.dk
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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 


