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       BORGERMØDE KUNST

HATTING
Borgerforening

Afgrænsning - Helhedsplanområdet

Østerhåbskolen
Afd. Hatting

Efter byens mange gode input ifm. borgerworkshoppen i juni 2022,   

har Horsens Kommune og den lokale arbejdsgruppe nu udarbejdet en   

spændende og fremadskuende Helhedsplan for Hatting.

Forventningen er derfor nu, at Oplandsudvalget og Byrådet til december   

træffer beslutning om, hvorvidt forslaget til Helhedsplanen for Hatting kan 

godkendes, og sendes i offentlig høring ultimo december og 8 uger frem.

Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen til borgermøde: 

 

26. januar 2023 | kl. 17.30-19.00

 Østerhåbskolen - Afdeling Hatting  

På borgermødet præsenteres planen, og du får mulighed for, at stille spørgsmål.

NB! Vi tager forbehold for aflysning, såfremt forslaget ikke godkendes.

Følg med på Hatting Borgerforenings Facebookside

samt invitation via E-boks.

BORGERMØDE OM FORSLAG TIL 

HELHEDSPLAN FOR HATTING

Hatting sveder for en sag

JULETRÆ

Foto: Alexander Wattez Brander



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 november 

2022. Deadline for næste nummer 
er søndag d. 29. januar 2023. 

Kommende deadlines:
29.01.2023
30.4.2023
30.7.2023

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

rettidigt ud ift. arrangementer m.v. 

Af: Anne Grete Bøndergaard 
Aktivitetsmedarbejder på Hatting Centret

De af jer, der har set Jan Gintberg 
rejse rundt i Danmark i ”Gintberg på 
Kanten” vil kunne nikke genkendende 
til ovenstående spørgsmål. Et spørgs-
mål jeg for tiden må indrømme, at jeg 
også af og til stiller mig selv. 

For det er som om, der er alvor 
overalt: En udmarvende coronaepi-
demi, der stadig trækker spor, en 
uhyggelig krig i Europa, energikrise, 
klimaforandringer, inflation – for ikke 
at tale om problemer på sygehusene, 
i psykiatrien, i Folkekirken, på pleje-
hjemmene og daginstitutionerne osv. 
osv. Det kan opleves som lidt af en 
kunst ikke at blive ramt af opgiven-
hed, tristhed – og tanker om, hvordan 
det hele dog skal gå.

Og alvoren og problemerne skal jo 
ikke undgås, bagatelliseres og pakkes 
væk – for det svære er en del af livet – 
af vores grundvilkår som mennesker, 
så vi ER nødt til at forholde os til det 

Er der overhovedet 
noget at grine af for 
tiden??

og være med til at løse udfordringerne 
med hver vores muligheder og talenter. 

Når jeg så alligevel – midt i alvoren – 
tillader mig at spørge, om der er noget 
at grine af – er det måske vovet, men 
samtidig velment. For kan vi hjælpe hin-
anden med at få øje på »noget af alt det 
andet« livet og tilværelsen også byder på, 
kan vi måske bevare modet midt i denne 
udfordrende tid. Ikke for at bagatellisere 
alvoren, men for at balancere den, så vi 
får kræfter til at være og gøre.

Og hvad er »alt det andet« så? Se, det 
er jo individuelt, men det handler om dét 
der varmer og dét, der får os til at grine 
(og som oftest ikke koster noget, hvilket 
er velkomment i denne dyre tid). Måske 
det er omsorgen, vi får eller giver, måske 
det er naturen, der gavmildt deler ud, 
måske er det i et blik, et smil, samvær 
eller samtale med en ven eller i et barns 
latter.

Jeg høster mange af disse øjeblikke hos 
min 3-årige datter. Når hun fx spørger, 
hvorfor vi skal have toiletter (tarteletter) 
til aftensmad, vil have en onkel-lat (en 
undulat) eller siger til sin far: »Far, må jeg 
få fredagsslik?«, »Nej, Skat, i dag er det 
mandag«, efterfulgt af: »Far: Må jeg få 
mandagsslik?« ..Disse små glimt af lykke, 
giver en indsprøjtning af nye kræfter – 
nyt mod. Lad os hjælpe hinanden med at 
få øje på dem.

Med ønsket om en glædelig juletid.
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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
Anders Madsen
22 54 53 78
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
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Af: Tina Van Deurs Pedersen
Bestyrelsesmedlem, Hatting Borgerforening

I slutningen af august måned blev flere vinduer og en dør 
udskiftet i vores hyggelige forsamlingshus med midler fra 
NRGI’s værdipulje. Med hjælp fra Niels Erik (Tømrerstuen), 
Mike (Mike Varberg Byg), Lars Ravn og Thomas Christian-
sen, fik bestyrelsens tre handymen (Anders, Arne og Chri-
stian) gennemført det lille projekt.

JULEFROKOST
TAKE AWAY

FRA 188,-  

Bygholm
Landbrugsskoles Kursuscenter

Læs mere på 
 

eller kontakt 
kursus- og køkkenchef, 
Jonas Bernhardt 

 
eller 

»Ansigtsløft« til byens Forsamlingshus

www.amalielund.dk
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Damefrokost: så kom der 
igen gang i det gamle 
forsamlingshus!
Af: Tina Van Deurs Pedersen
Bestyrelsesmedlem, Hatting Borgerforening

Lørdag d. 8. oktober slog vi dørene op til endnu en skøn 
eftermiddag og aften, hvor lige knap 90 feststemte damer 
hyggede sig med lækker mad fra slagterne i SuperBrugsen 
Hatting, kølige drinks og rigtig god musik. Vi fik rørt både 
lattermuskler, stemmebånd og benmuskler i løbet af dagen – 
altid en fornøjelse at invitere til fest, og dejligt med den store 
opbakning.

Louise fra By Askgaard sørgede for smukke blomster til 
bordene, og Salon Ønskelook, Mamilla, Matas og Murerfir-
maet Christian Andersen havde sponseret gaver til udlodning 
på indgangsbilletterne. Tak for støtten med de fine gaver og 
blomster, og tak til Palle, SuperBrugsen for at sponsere dessert.

»Nytårstaffel«

Endeligt! Nu kan det lade sig gøre… Hvor har vi savnet at 
ønske godt nytår i Hatting Forsamlingshus de sidste par år, og 
nu er det muligt igen.

Kom og ønsk dine venner, naboer og andet godtfolk i byen 
et rigtigt godt nytår i Hatting Forsamlingshus:

 Lørdag d. 31. december kl. 11 – 13.30

SuperBrugsen Hatting vil endnu en gang sørge for sild og 
lun leverpostej til alle.  Pris v/indgangen   50 kr. pr. person 
(mad + 1 snaps). Øl og vand kan købes i baren.

  Hatting Borgerforening      

Vi tænder byens juletræ - kom og vær med!

December måned nærmer sig, og traditionen 
tro indbyder SuperBrugsen Hatting, Hatting Y’s 
Mens Club og Hatting Borgerforening til jule-
træstænding ved SuperBrugsen. Palle byder på 
æbleskiver og gløgg til alle, som har lyst. 

Kom og vær med:
 Lørdag d. 26. november

kl. 15.30 ved SuperBrugsen

Vi glæder os til at tænde lyset i byens juletræ, 
og i år får vi hjælp fra Hattingkoret, når julesan-
gene skal synges. Mon ikke også julemanden 
kommer forbi for at hilse på byens søde børn!
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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

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

Arkivets 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. Medlem-
skabet gælder for det enkelte medlem; det er ikke husstandsmed-
lemskab. 

Hatting Sogns Lokalhistoriske Forenings 
ordinære generalforsamling afholdes:

Onsdag den 22. februar 2023
kl. 19.30 på Hattingcentret. 

Aftenen vil forløbe således:
• Velkomst og sang.
• Generalforsamling.
• Foreningen er vært v. kaffe og kage
• Gæst: Flemming Skipper, Horsens,
• fortæller om tour de Horsens-Paris, 

samt tiden op til turen med træning, 
materiel, sponsorer og ernæring. 

• Afslutning og sang.

Denne aften er arkivet åbent allerede fra 
kl. 18.30. 

Dagsorden for generalforsamlingen:
• Valg af dirigent
• Formandens beretning
• Fremlæggelse af regnskab
• Valg af bestyrelse: På valg er Kaj 

Hüttel og Margit Munch. Begge 
modtager genvalg. På valg er Egon 
Bech og Børge Nielsen de modtager 
ikke genvalg

• Valg af suppleanter: På valg er Jytte 
Rasmussen

• Valg af revisor: På valg er Olav  
Hansen

• Fastsættelse af kontingent
• Indkomne forslag. OBS: Forslag der 

ønskes behandlet skal være forman-
den i hænde senest 8 dage før gene-
ralforsamlingen

• Eventuelt

Hatting Sogn Lokalhistorie
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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 
torsdage tillige 16.00-18.00 
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

Gudstjenesteliste 

November
Søndag d. 27. 
1.søndag i advent 
Torsted kl. 11.00 v/ JNT 
(med efterfølgende 
kirkefrokost i sognehuset)
Hatting kl. 17.00 v/ JNT 
(med efterfølgende 
æbleskiver og gløgg i 
konfirmandstuen).

December
Søndag d. 4. 
1.søndag i advent
Hatting – ingen 
gudstjeneste (julekoncert) 
Østerhåb kl. 11.00 v/ ANPB
Søndag d. 11. 
3. søndag i advent
Hatting kl. 9.30 v/ KC
Østerhåb kl. 11.00 v/ KC
Fredag d. 16. 
Hatting kl. 9.15 
Julegudstjeneste for 
før-skolebørn v/ JNT
Søndag d. 18. 
4. søndag i advent
Hatting kl. 9.30 v/ SKH
Østerhåb kl. 11.00 v/ SKH
Onsdag d. 21. 
Hatting kl. 9.00 v/ JNT 
Juleafslutning for skolen
Hatting kl. 10.30 v/ JNT 
Juleafslutning for skolen
Torsdag d. 22. 
Hatting Centeret 
kl. 13.30 v/ JNT
Lørdag d. 24. (juleaften) 
Hatting:
kl. 11.00 v/ JNT 
Julegudstjeneste for børn
kl. 14.30 v/ JNT 
Julegudstjeneste
kl. 16.00 v/ JNT 
Julegudstjeneste

Østerhåb:
kl. 10.00 v/ SKH  
Julegudstjeneste for børn 
kl. 11.00 v/ SKH  
Julegudstjeneste for børn
kl. 13.00 v/ ANPB 
Julegudstjeneste
kl. 14.30 v/ ANPB 
Julegudstjeneste
Torsted:
kl. 14.30 v/ KC
Julegudstjeneste
kl. 16.00 v/ KC
Julegudstjeneste
Søndag d. 25. (juledag)
Hatting kl. 11.00 v/ JNT
Østerhåb kl. 11.00 v/ KC
Mandag d. 26. (2.juledag)
Torsted kl. 11.00 v/ SKH
Lørdag d. 31. (nytår) 
Nytårsaften
Hatting kl. 16.00 v/ JNT 
(efterfølgende bobler og 
kransekage i våbenhuset)
Østerhåb kl. 16.00 v/ SKH

Januar
Søndag d. 8. 
(1. s.e. Hellig tre 
konger, H3K) 
Hatting kl. 9.30 v/ JNT
Østerhåb kl. 11.00 v/ JNT
Søndag d. 15. 
(2. s.e. H3K) 
Hatting kl. 9.30 v/ KC
Østerhåb kl. 11.00 v/ KC
Søndag d. 22. 
(3. s.e. H3K)
Hatting kl. 9.30 v/ KC
Østerhåb kl. 11.00 v/ KC
Søndag d. 29. 
(s. s.e. H3K) 
Torsted kl. 11.00 v/ SKH
Hatting (OBS!) 
kl. 16.00 v/ JNT 
(Kyndelmissegudstjeneste 
m. spejderne) 

Tirsdag d. 31.  
Hatting Centeret 
kl. 13.30 v/ JNT

Februar
Søndag d. 5. 
(Septuagesima) 
Hatting kl. 9.30 v/ KC
Østerhåb kl. 11.00 v/ KC 
Søndag d. 12.
(Seksagesima) 
Hatting kl. 9.30 v/ JNT
Østerhåb kl. 11.00 v/ JNT
Søndag d. 19. (Fastelavn)
Hatting kl. 9.30 v/ ANPB
Østerhåb kl. 11.00 v/ ANPB 
Søndag d. 26.
(1. s. i fasten) 
Torsted kl. 11.00 v/ SKH
Hatting kl. 19.00 v/ JNT
Tirsdag d. 28.
Hatting Centeret 
kl. 13.30 v/ JNT

Marts
Søndag d. 5. 
(2. s. i fasten) 
Hatting kl. 9.30 v/ SKH
Østerhåb kl. 
11.00 v/ SKH

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

Graver
Gert Løvlund Pedersen
Østerhåbsvej 72, Hatting, 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
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Aktiviteter i Kirken

1. SØNDAG I ADVENT
Søndag den 27. november er der 
adventsgudstjeneste kl. 19.00. Voksenkoret 
medvirker, og årets 2. klasser vil være 
særligt indbudt til at bære lys ind i 
kirken og tænde adventskransen. Efter 
gudstjenesten er alle velkomne til gløgg/
saft og æbleskiver i konfirmandstuen.

JULEKONCERT
Søndag d. 4. december kl. 19.00 er årets 
store koncert i Hatting Kirke, hvor kirkens 
tre kor vil vise hvad de har øvet på. Aftenens 
medvirkende er børnekoret, Hatting Koret 
og voksenkoret – alle under ledelse af 
organist Birgit Jakobsen – samt medvirken 
af kirkens sangere. Koncerten vil være 
med nye og ældre julehits samt et par 
fællessange, hvor alle får lov til at stemme i. 
Koncerten varer en god time og alle er
velkomne!

JULEGUDSTJENESTE for før-skole-børn
Kirken inviterer alle dagplejebørn, børn som 
går hjemme og børn, som går i børnehave. 
Alle er velkomne til gudstjeneste for før-
skole-børnene fredag d. 16. december kl. 
9.15 i Hatting Kirke. Børnehaven går Lucia-
optog og vi synger »Dejlig er den himmel 
blå« og »Et barn er født i Betlehem«. 

FILMAFTEN
I denne mørke tid er det oplagt at 
mødes om en god film. Der er filmaften 
i konfirmandstuen i Hatting: 
Torsdag d. 12. januar og torsdag d. 9. marts
Vi starter kl. 19.00 og slutter ca. kl. 22.00. 
Aftenens program ser således ud: 

• Kort indledning til aftenens film 
• Film 
• Pause med et stykke brød 

og kaffe (pris kr. 20,-) 
• Samtale

Filmens titel og omtale findes på kirkens 
hjemmeside: www.hattingkirke.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 

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 vinteren: 
d. 5. december, d. 2. januar og d. 6. februar.
Følg med på Facebook: ”Hatting nørkle café”

SPAGHETTIGUDSTJENESTE
Datoerne for spaghettigudstjenester i 
foråret 2023 er: 
Torsdag d. 26. januar 
Torsdag d. 2. marts
Spaghettigudstjenesterne i Hatting Kirke 
er for børn i alle aldre og deres forældre, 
søskende, bedsteforældre og venner. 
Kom som du er, så sørger vi for at der 
er noget spændende, noget sjovt, noget 
vigtigt og noget vi skal synge sammen. 
Tilmelding: Af hensyn til køkkenet, senest 
to dage før til menighedsrådsmedlem Karl 
Johan Schildknecht Hoe på mail hoehatting@
hotmail.com eller på tlf. 21 83 13 39.   

BABYSALMESANG - nyt hold
I foråret begynder et nyt hold babysalme-
sangere i Hatting Kirke. Sæsonen begynder
fredag d. 24. februar og alle er meget 
velkomne. Babysalmesang henvender sig 
til babyer i alderen 3-10 mdr. samt deres 
forældre. 
Vi begynder hver gang i konfirmandstuen 
kl. 11.00 med musikalsk og rytmisk 
aktivitet under ledelse af Birgit Jakobsen. 
Efterfølgende er der en bid brød, te/kaffe 
og snak om bordet i konfirmandstuen. 
Sæsonen i foråret går fra d. 24. februar 
og slutter d. 31. marts. Hver gang kl. 
11.00 i konfirmandstuen. Yderligere 
information og tilmelding til Tove Schack-
Nielsen: schack-nielsen@profibermail.dk

Kom med til en spændende aften 
om Vitus Bering i konfirmandstuen:

Hatting Y´s men Klub og menigheds-
rådet ved Hatting kirke inviterer i fælles-
skab til et offentligt møde:

Mandag den 20. februar 2023 
kl. 19.00 i konfirmandstuen

Aftenens foredragsholder er muse-
umschef ved Horsens Museum Merete 
Bøge Petersen, og vi kan se frem til en 
meget interessant aften. På vegne af 
ovennævnte, Erhardt Nielsen.
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Af: Bestyrelsen, HIF

I år har vi modtaget tre indstillinger 
til Årets Frivillig: Brian Juel Jørgensen, 
Didde Lange Pedersen og Hans Appel. 
Alle tre er med til at løfte opgaverne i 
Hatting IF, så vi kan tilbyde aktiviteter 
til alle Jer.

På generalforsamlingen den 25. okto-
ber kårede vi Brian Juel Jørgensen som 
Årets Frivillig. Valget faldt på Brian på 
baggrund af denne meget fine indstil-
ling fra Peder Andreasen, formand for 
Badminton-afdelingen. 

»Jeg vil gerne indstille Brian Juel Jør-
gensen til at blive kåret som Årets Frivil-
lig i HIF i 2022. Brian er et kæmpe aktiv 
for HIF og jeg vil gerne hædre den me-
get store indsats han gør for foreningen 
i disse år. Brian er aktiv motionsspiller i 
Badminton-afdelingen og har igennem 
mange år været et værdifuldt medlem 
af bestyrelsen for Badminton. Her yder 
Brian en stor indsats, da han er vores 
kasserer men samtidigt er han vores 
forfatter til de mange beskeder der sen-
des ud til medlemmerne via Conventus 
samt diverse indlæg til Hattingbladet, 
hvilket giver os værdifuld synlighed 
i lokalsamfundet.  Derudover hjælper 
han gerne hvor han kan med mange 
andre værdifulde opgaver i bestyrelsen.

 
Brian er samtidigt hovedkasserer og 

medlem af hovedbestyrelsen for hele 
HIF, og det kaster opgaver af sig, som 
vi andre måske ikke ser så meget til i 
dagligdagen i hallen. For eksempel er 
der møder i hovedbestyrelsen og i for-
retningsudvalget, der skal indhentes 
børneattester på instruktører og kom-
munikeres med bank og myndigheder. 
Alt sammen opgaver, som Brian utræt-
teligt påtager sig år efter år. Derudover 
skal regnskabet hvert år gøres op. Her 
holdes der møder med de enkelte afde-
linger for at få deres regnskaber god-

kendt sammen med revisorerne hvor 
bilagene tjekkes. Dette kulminerer i en 
årlig vedtagelse af HIF-regnskabet på 
generalforsamlingen. Der er styr på tin-
gene, formalia bliver overholdt og Brian 
sætter en stor ære i dette og hjælper alle 
afdelinger i mål hvert år.

 
Ud over at være en dygtig og effektiv 

foreningsleder er Brian som menneske 
utroligt afholdt af os alle i HIF. Med sin 
skæve humor og sit gode humør er han 
altid godt selskab – uanset om det er 
på badmintonbanen eller i mødelokalet 
Jeg ved ikke hvad HIF skulle gøre uden 
Brians store indsats og jeg synes derfor 
at Brian skal vælges som Årets Frivillig i 
HIF 2022.«

Stor tak fra Brian
Brian har skrevet en takketale, og den 

har vi fået lov at dele med Jer. Brian sæt-
ter ord på, hvad vi laver som frivillige 
og sendwe en tak til alle frivillige.

»Jeg er på generalforsamlingen i 
Hatting Idrætsforening blevet kåret til 
“Årets frivillig 2022”. Det er jeg selv-
følgelig MEGET stolt og beæret over, 
så 1000 tak. Jeg er allermest stolt af de 
meget, meget flotte ord som Peder An-
dreasen har skrevet i sin begrundelse 
om, hvorfor han synes jeg fortjente ’tit-
len’. Det gør mig meget glad, så tak til 
Peder for at bruge sin sparsomme fritid 
på at skrive så mange pæne ord og for at 
tænke på mig. 

Når rockstjerner, skuespillere, sports-
folk osv. får overrakt priser, så dedikerer 
de ofte prisen til familie, managers, pro-
ducere, trænere, instruktører og mange 
andre. Det vil jeg ikke gøre, for jeg er 
hverken skuespiller, sportsstjerne (jow 
lidt måske…  ) eller rockstjerne. I stedet 
vil jer bede alle jer der læser dette opslag 
om at sende en kærlig og taknemmelig 
tanke til alle de folk der udfører frivil-
ligt arbejde. Om det er på et plejehjem, 

Årets frivillig 2022: Brian Juel Jørgensen

teaterforening, besøgsvenner, på festival, 
med julehjælp, i politiske foreninger, i 
boden på stadion, for kræftramte, spej-
derkorpset, som indsamler for organi-
sationer og som træner/instruktør eller 
bestyrelsesmedlem i idrætsforeningen.

Og send en kærlig tanke til de folk 
der brugte deres fritid på, at være DIN 
håndboldtræner eller gymnastikin-
struktør da DU var barn og ung; Ham 
der kridtede fodboldbanen op og satte 
hjørneflagene op (og på plads igen). 
Hende der bagte en kage hver gang der 
var et klasse-arrangement i din skole. 
Hende der meldte sig til at stå i baren til 
det lokale halbal, så du kunne komme 
til fest i trygge rammer, og så de lokale 
foreninger samtidig kunne tjene penge 
til at sende dig og dit hold til stævner 
eller til at købe gymnastikredskaber. Og 
send så også lige en tanke til dem der i 
dag bruger deres tid og energi på at lave 
aktiviteter for dine egne børn eller til 
glæde for dine gamle forældre.

Hold op hvor er der mange ildsjæle 
der fortjener kæmpe ros og en stor tak! 
En tak for at de gør en kæmpe indsats 
for deres lokalsamfund. Og at Danmark 
ikke ville være det samme land uden 
alle de frivillige der driver vores forenin-
ger, aktiviteter og støtte til dem der har 
det allersværest i vores samfund.

Jeg siger ydmygt tak for, at min lille 
indsats for Hatting IF er blevet bemær-
ket - og ikke mindst påskønnet.«
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SøndagsSjov for hele familien!
Et nyt tilbud til børnefamilien: Selvom vi i gymnastikafde-

lingen selvsagt er meget glade for gymnastik, har vi prøvet 
noget nyt, som ikke skal være gymnastik, men aktiviteter for 
hele familien og alle niveauer. SøndagsSjov er en mulighed for 
motion, samvær og sjove lege som giver sved på panden. Vi 
har allerede nu haft to gange - med stor succes - og en masse 
glade børn og voksne. En af de forældre som har været med 
har sat lidt ord på det: 

»Det var en sjov 
aktivitet hele familien 
kunne være med til, 
uden at det krævede 
særlig meget. En god 
og sjov måde at få 
bevæget sig på.«

Så er det noget for Jer, gør vi det igen den 27/11-22, og 29/1-
23, begge dage kl. 10-11.30. Det koster kr. 20,- pr. person, og 
billetterne kan købes på hattingif.dk eller på dagen.

Senioridræt: har du en 
god idé?

Den 8. september kl. 10.00 stod vi klar, i hallen, sam-
men med Mette fra DGI til at tage imod seniorerne fra 
Hatting og omegn. Med aktiviteter på flere niveauer, 
forskellige idrætter og ikke mindst en kop kaffe til at 
slutte af med. Desværre kom der meget få. Vi har fået 
flere forespørgsler på noget senioridræt, og har et stort 
ønske om at kunne imødekomme dette. Men vi må 
sande at opgaven ikke lige lå til højrebenet, for efter 
seks uger var der ikke kommet flere til, og vi valgte at 
sætte det på pause.

Hvad skal der til? Vi vil rigtige gerne lave et tilbud 
til Jer seniorer, som har muligheden for at deltage i 
aktiviteter om formiddagen. Da hallen også bruges 
af skolen, er torsdag den ugedag, vi har hallen. Så det 
kan vi ikke ændre på, men vi er meget lydhøre overfor 
ønsker til indhold. Så har du en god idé eller et ønske, 
hører vi rigtig gerne fra dig på mail gymnastik@hattin-
gif.dk - planen er at vi starter op efter nytår.  

 Hatting IF Badminton     

Nye spillertrøjer i 
badminton Ungdom
Af: Bestyrelsen & Ungdomsafdelingen

Badminton Ungdom har vokset sig til en god og sund  
afdeling under Hatting Idrætsforening.

Spillerne har i denne sæson fået nye spillertrøjer - som bruges 
til træning, stævner, holdturneringer, i skolen og i fritiden.

Badminton Ungdom tæller i alt cirka 35 ungdomsspillere og 
pt. 5 trænere - Martin, Lai, Rasmus, Peder og Peter, som hver uge 
træner på de to hold med hhv. begyndere og øvede.

Søndag d. 13. november var mange af vores spillere til stævne 
i Stensballe - og flere stævner og holdturneringskampe følger i 
efteråret og foråret.

 Hatting IF

Ungdomsspillere i deres nye spillertøj
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Gymnastiksæsonen er skudt i gang
Af: HIF Gymnastiks Bestyrelse

Forud for starten på gymnastiksæsonen afholdt HIF Gymnastik et udendørsarrangement, 
hvor børn kunne komme og få en sjov formiddag med gymnastikken, før tilmeldingen til hol-
dene åbnede. Vores skønne instruktører og hjælpeinstruktører gav børnene nogle herlige timer 
med en masse gymnastik og bevægelse. Aktiviteterne var selvfølgelig tilpasset, så alle kunne 
være med uanset alder og niveau. En skøn dag! 

Nu er holdene kommet i gang med sæsonens træning, og har fået en god start. Der er god 
stemning på holdene, og nogle er allerede begyndt at glæde sig til forårets opvisning. Vi er så 
heldige, at vi har fået flere frivillige instruktører og hjælpeinstruktører til den igangværende 
sæson. Det glæder vi os meget over. Faktisk er næsten halvdelen af årets instruktører og hjæl-
peinstruktører nye i foreningen. Det betyder simpelthen så meget, at der er mange forældre 
eller andre voksne, der bakker op og giver en hånd med. Antallet af frivillige er altafgørende 
for antallet af hold og dermed for, hvor mange af områdets børn, der kan komme til at gå til 
gymnastik. Stor tak til alle vores frivillige – både nye og gengangere – I er guld værd!

Nye hold i denne sæson
Det øgede antal frivillige har givet mulighed for, at vi i HIF Gymnastik har kunnet sætte to 

nye hold på programmet i denne sæson. Om holdet Hop og rytmik siger instruktør Julie føl-
gende: »Hop og rytmik er et gymnastikhold, hvor vi har fokus på at nyde gymnastikken sam-
men med vores børn i et rum, hvor der er plads til at dyrke gymnastik på det niveau, børnene 

Kontaktoplysninger
kontakt@hattingif.dk

Badminton
Peder Andreasen
badminton@hattingif.dk
30 37 35 43

Fodbold
Flemming Madsen
formand@hatting-torsted.dk
60 39 09 31

Folkedans
Alice Mikkelsen
aamikkelsen@hotmail.com
75 69 10 69

Gymnastik
Line Læsøe
gymnastik@hattingif.dk
20 73 17 48

Håndbold
René Petersen
handbold@hattingif.dk
61 61 53 27

Tennis
kontakt@hattingif.dk

Cykling
Arne Mikkelsen
mass@stofanet.dk
40 95 81 78

 Gymnastik
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 Gymnastik

er på. Holdet henvender sig til børn i alderen 2-5 år, og derfor 
er vi også flere deltagere, der har to søskende med på holdet. 
Vi øver styrke og motorik igennem sjove lege og forskellige 
øvelser på redskabsbaner med udfordringer til alle børn.«

Og om SpringBadutterne siger instruktør Camilla dette: 
»Jeg er som gammel gymnast og instruktør så glad for en-

delig igen at have tiden til at træde til og være instruktør igen. 
Jeg har startet vores nye hold op for 0. klasse, SpringBadutter-
ne. Dette giver foreningen mulighed for flere gymnaster, når 
vi deler 0. og 1. klasse op. Jeg er superglad for at kunne give 
flere børn lov til at få samme glæde, som jeg havde til gymna-
stikken som barn. På vores hold bruger vi meget tid på at lære 
de små ting og detaljer til hvert et spring, som gør børnene 
gode til grundgymnastik, og så man får succes hver især. Hos 
os skal det være simpelt, der skal være plads til alle, og vi som 
trænerteam går meget op i, at man skal kunne lære på mange 
måder hver især! I november skal vi bruge tiden på at blive 
ekstra stærke, have fokus på kroppen og få kontrol over den. 
Og det er faktisk muligt, selv når man kun er 6 år! Samtidig 
skal gymnastik for mig være sjovt og legende! Jeg er så stolt af 
at være en del af gymnastikforeningen i Hatting og være med 
til at udvikle både foreningen og gymnasterne. Det giver så 

meget glæde, at jeg slet ikke kan lade være! Jeg ser frem til en 
god sæson, som kun lige er begyndt!«

Vil du også være med?
Selv om vi med de nye hold kan tilbyde gymnastik til et 

højere samlet antal børn, har der været rift om pladserne på 
flere af vores hold, og der er desværre ikke blevet plads til alle. 
Vi vil selvfølgelig meget gerne kunne tilbyde gymnastik til 
endnu flere børn. Så hvis du eller nogen du kender går med 
tanker om at blive frivillig inden for gymnastik, hører vi gerne 
fra jer allerede nu på gymnastik@hattingif.dk.

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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 Juletræsfest   
i Hatting Hallen for alle 
søndag den 4. december 2022 

 
Kl. 14.00 – ca.17.00 

 
 
 

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

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

Hele familien er velkommen til julehygge - husk nissehuen. 
 

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

 
 

Pris pr. barn 40,- senest den 30. november via hattingif.dk 
Pris pr. barn 50,- fra den 1. december via hattingif.dk og ved  

indgangen på dagen.  
Prisen inkluderer en slikpose. 

 
Bedsteforældre & Forældre – gratis entré 

 
Med venlig julehilsen 

Hatting IF 
 

Der modtages kontanter og Mobilepay på dagen! 
 

 

  Hatting IF       

Hatting VVS aPS
udfører alt inden for

Vand - Varme - Blik
naturgaS

- få et godt tilbud

Hatting VVS APS
STOREGADE 25 - HATTING

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

Nyt fra 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
Kasserer i HIF Folkedans

Vi er nu kommet godt i gang med sæson 
nr. 47, men vi ønsker stadig gerne, at flere 
danselystne vil møde op.

Vi danser hver mandag fra kl. 19.30 til 
22.00 i Hatting Forsamlingshus,

Overholm 2, 8700 Horsens.

Programmet for denne sæson i HIF Folkedans

Mandag 12. december
Juleafslutning kl. 19.30 til 22.00 med gløgg og 
æbleskiver med tilbehør + kaffe og småkager.

Mandag 2. januar
Vi starter op på den nye sæson kl. 19.30 til 22.00.

Mandag d. 3. april
Sæsonafslutningsfest kl. 18.00 til 22.00 med 2 slags sild 
med tilbehør + 3 stk. smørrebrød + kaffe og småkager.

Søndag d. 2. juli - 9. juli
Fælles tur til Østrig

Evt. en 1 dags sommerudflugt.

Folkedans er for enlige og par, uøvede og 
øvede. Kom og prøv tre gange - helt gratis.
Medbring selv kaffe til kaffepausen, som er 
fra ca. kl. 20.30 til 21.00. Folkedansen giver 
motion på en god og sjov måde, og så er 
det hyggeligt og socialt. Så mød op og prøv 
– det er ikke for sent at starte, alle er meget 
velkomne. 

Vi har en dygtig danseleder + tre dygtige 
spillemænd. Prisen for hele sæsonen er 
700,- kr., men man kan også vælge at betale 
35,- kr. pr. aften.

  Kunst i Hatting      

Tunnellen skal friskes op - har du en idé?
Af: Rasmus Bissenbakker
Formand for Hatting Parkens bestyrelse

Hatting er en fantastisk landsby, med godt sammenhold, 
men som også er splittet lidt over i to af jernbanen. Så skal 
man rundt i byen til fods eller på cykel, vil mange benytte 
tunnelen under jernbanen på Storegade. Det kan til tider 
være en lidt trist, ensfarvet og grå oplevelse. 

I samarbejde med jer og en dansk kunstner kan vi gøre 
det til en glad og farverig oplevelse i stedet. Med baggrund 
i dette ønske har jeg ansøgt kommunen om tilladelse og 
støtte til udsmykning af gangtunnellen og har fået tildelt 
42.500 kr. ud af et samlet budget på 50.000 kr.

Tunnelen har meget struktur hvilket kan gøre fx motiver 
svære at udføre. Men man kunne udnytte den struktur og 
lave noget a la det på billedet - eller hvad er din idé?

 
Hold øje ved Brugsen for mere info om hvordan du kan 

bidrage med ideer, ønsker, kommentarer eller anden støtte.

Foto: murkunst.dk
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Hatting Kirke

Kæmpe stort tak 
for en festlig og 
svedig dag! 
Af: Johanne Nørtoft  
Præst i Hatting-Torsted Pastorat

Torsdag d. 1. september løb »Sved for en sag« af stablen 
– arrangeret af Hatting Kirke, men i samarbejde med lokale 
aktører og foreninger. Og sikke en aften! 

Tusind tak til alle jer, der kom og var med, svedte, legede, 
sang, spiste pandekager og pølser - alt sammen for at støtte 
Danske Plejehjemsklovne.

I alt fik vi sammen samlet 8,701 kr. ind, som går ubeskåret 
til Plejehjemsklovnenes arbejde rundt om i Danmark. De er 
meget glade for jeres flotte støtte og glæder sig til at omsætte 
pengene til besøg rundt om på plejehjem og bringe smil og 
glæde ud i landet. 

Fra kirkens side siger vi stor tak for godt samarbejde til: KFUM-
spejderne i Hatting, Hatting Centeret, Hatting Parkens Venner, 
Østerhåbsskolens Hatting Afd., Hatting-koret samt Palle og Brug-
sen, som sponsorerede al mad og drikke til arrangementet. 

Derudover tak til Danske Plejehjemsklovne for en grundig 
opvarmning af både krop og lattermuskler samt for at bringe 
balloner, grin og gøgl ind på pladsen!
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Fotos: Mange tak til Alexander Wattez Brander for de fine stemningsbilleder fra dagen, 
og til Rasmus Bissenbakker for dronefotoet herunder.
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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

Skønne dage i Hatting Parken
Af: Rasmus Bissenbakker 
Formand for Hatting Parkens bestyrelse 

Udenfor er det mørkt og vådt. 
Chancen for du læser dette blad foran 
brændeovnen med en kop kaffe, frem 
for på terrassen med en kold øl eller på 
en bænk i parken, er stor. Det er svært at 
forstå at det bare var i sidste nummer af 
vores dejlige HattingBladet at vi kunne 
pryde forsiden med stort Sankt Hans-
bål og billeder af glade Hatting-borgere 
der sidder tæt på picnictæpper under 
træerne i et forsøg på et finde bare lidt 
skygge for den bagende sol. 

Fejring af Naturens Uge i Parken
Det betyder også at vi siden sidst har 

afviklet eller været del af flere dejlige 
arrangementer her i Hatting. Søndag d. 
11. september afholdte vi for fjerde gang 
Naturens Dag (uge) på legepladsen. 
Temaet var i år Naturen tæt på dig, med 
fokus på den nære natur - hvad enten 
man bor i byen eller på landet. Et tema 

der passede perfekt til en hyggelig dag 
på legepladsen som netop ligger centralt 
i vores lille landsby, men et område 
med skøn natur, dyreliv og Hatting Bæk 
i baghaven.

Der var selvfølgelig også bare leg 
og hyggeligt samvær, tatoveringer, an-
sigtsmaling, bål, pandekager og et nyt 
smagsudfordrende element bestående 
af tørrede abrikoser med bacon over bål 
på nogle lidt for korte pinde. Dog et hit 
hos de fleste (voksne). I år har mere end 
205.000 børn og voksne været med, da 
der er blevet Naturens Uge med mere 
end 360 arrangementer fordelt i hele 
Danmark. En dejlig tradition vi håber at 
kan bibeholde.

Et nyt arrangement Hatting Parkens 
Venner deltog i for første gang i år var 
Sved for en Sag hvor Mette og Mathilde 
har været med i arbejdsgruppen sam-
men med mange andre aktører fra byen. 
Dette brede samarbejde og opbakning 
på tværs af foreninger og aktører i Hat-
ting er super fedt at opleve. Tak fordi vi 

Hatting Parken

Ønsker du at støtte Hatting Parken?
Medlemsskab
Hatting Parkens Venner er en frivillig 
forening som udover toilet-projektet står 
for bl.a. drift af legepladsen i 
Hatting Parken. Man kan 
derfor også støtte op om vores 
aktiviteter, arbejdet med Hatting 
Parken og drift af legeplads ved at blive 
medlem af Hatting Parkens Venner.

Vi tilbyder som hidtil to medlemsskaber:
- Individuel medlemsskab: 50 kr/år pr pers.
- Familiemedlemsskab til 150 kr/år pr hus.
Indmeldelse sker på www.HattingParken.dk

Sådan kan du også støtte:
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
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måtte være med.
Det gør sig ligeledes gældende i ar-

bejdet med Helhedsplanen for Hatting 
hvor Rasmus er en del af arbejdsgrup-
pen sammen med bl.a. Hatting Borger-
forening og Horsens Kommune. Det har 
været sjovt at være med og vi glæder os 
helt vildt til at det hele kan præsenteres 
i starten af det nye år (26. jan. kl. 17.30). 
Læs mere særskilt her i bladet. Igen tak 
for at invitere os med.

Siden sidst har vi ligeledes rundet før-
ste fulde sæson med offentligt toilet som 
del af Hatting Parken. Med den seneste 
softwareopdatering ser det ud til at stort 
set alle ”børnesygdomme” med låsen 
er løst. I juli besøgte over 200 toilettet og 
selv her i oktober var der stadig over to 
besøg om dagen, og alligevel er det en 
fornøjelse hver gang vi kommer forbi for 
at gøre rent, da alle er gode til at passe 
på vores fælles ting. Tak for det. 

Fotos: Rasmus Bissenbakker

Tømrer- og murerarbejde udføres

Kirkebakken 47, Hatting
Tlf. 20 87 00 04
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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

Af: Anne Sørensen, Kirsten Skipper-
Mortensen og Lene Jørgensen
Spejderledere v. KFUM-spejderne i Hatting

Spejderåret har fået en flyvende start 
i alle vores fire enheder. Når vi mødes 
til det ugentlige spejdermøde, bruger vi 
tiden på at undersøge verden omkring 
os, øve os i forskellige færdigheder, eks-
perimentere og lade fantasien få frit spil.

Indimellem griber vi chancen for at 
give den ekstra gas, som da vores Bæ-
vere og Ulve sidste lørdag i september 
tog til Distriktsturnering i Løsning sam-
men med ca. 100 andre spejdere i alde-
ren 6-9 år. Årets tema var skarnsstreger 
a la Emil fra Lønneberg, så der blev 
dystet i alt fra at lave træperler, flygte 
fra fadeburet til at hænge lille Ida op i 
flagstangen.

Efter turneringen tog 18 våde og 
trætte spejdere og deres ledere tilbage 
til Spejderbyen til en overnatning. Tøjet 
blev skiftet, skyllet for mudder og hængt 
til tørre i det ene hus, og spejderne fik 
pakket soveposer og liggeunderlag ud 
i det andet. Efter en lang og sjov, men 
også meget våd og kold dag, var det dej-
ligt at ligge der i soveposen med varm 
kakao og fortælle røverhistorier. Det 
kunne noget helt særligt. Så da vi sendte 
spejderne hjem søndag morgen var flere 

Udfordringer man vokser af 
af dem vokset adskillige centimeter. 

At kunne sove et nyt sted uden far el-
ler mor er ikke spor nemt, og det var helt 
klart en sejr for flere at det lykkedes. 

Hvad vi kaster os ud i næste gang, er 
ikke godt at vide - men mon ikke det 
har noget med bål, telt eller hemmelige 
beskeder at gøre?

De største spejdere eksperimenterer 
på et lidt højere plan, og flere af dem har 
netop været afsted på weekendture – 
JOTA/JOTI og Fenris. To meget forskel-
lige weekender, hvor JOTA/JOTI, der er 
en verdensomspændende spejderlejr på 
internet og radiobølger, handlede om 
kommunikation med spejdere fra hele 
verden mens Fenris er et meget aktivt 
spejderløb med vandring med fuld op-
pakning, løsning af forskellige poster og 
overnatning i selvbygget bivuak; spejder 
er nemlig mange forskellige ting! 

De store spejdere laver science-forsøg, 
og skal snart i gang med at lave bolsjer, 
så vi kan blive klar til julemarkedet på 
Hatting Centret. Der håber vi, at vi ses! 

I december holder vi fri som vi plejer, 
så spejderne kan se julekalender og spise 
risengrød derhjemme i ro og mag.

Ulvene har holdt årets første 
»Fuldmånemøde«, hvor de nye ulve 

blev budt velkommen i flokken og fik 
deres ulvenavn. Ulvene arbejder ud 

fra Junglebogen, så navnene stammer 
fra den. Udover bålet, var der også 
fakler, som ulvene selv havde lavet.
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Spejderne samler i år juletræer ind:
 

Søndag den 8. januar 2023
...for at tjene penge til gruppens aktiviteter. Igen i år vil det 
derfor glæde os, hvis I vil støtte en lokal forening, og samtidig 
slippe for besværet med at skaffe jeres juletræ af vejen. 

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

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

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

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

Træet skal sættes ud til vejen senest kl. 10.00 på dagen. 
Vi kører i Hatting, Korning og Østerhåb, og forventer at 
være færdige senest kl. 13.00.

Juletræsindsamling

Når træerne er samlet ind afleverer vi dem i 
Daginstitutionen Solstrålen, hvor børnene hygger 
sig med at bygge huler af dem, indtil træerne til 
foråret ender deres dage som Skt. Hans bål.  
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Små glimt fra hverdagen på Hatting Centret
Af: Anne Grete Bøndergaard 
Aktivitetsmedarbejder på Hatting Centret

For jer, der ikke har jeres gang på 
Hatting Centret i det daglige, kan det 
måske være svært at forestille sig, hvad 
det er, der foregår bag de røde mure i 
den plejehjemslignende bygning. Og det 
er faktisk svært at forklare – i hvert fald 
hvis man skal gøre det kort!

Mange tror fejlagtigt, at Hatting Cen-
tret stadig er et plejehjem, men det er 
faktisk mange år siden at byen har haft 
sådan et. Det er rigtigt, at der bor folk i 
huset, men hver lejlighed er en selvstæn-
dig ældrebolig, som i princippet kunne 
ligge ethvert andet sted i byen. 

Så hvis det ikke er et plejehjem – 
hvad er det så da? 

Den korrekte betegnelse er, at vi er et 
åbent aktivitetscenter. Åbent – fordi vi er 
et gratis tilbud for ALLE i alderen 60+ og 
førtidspensionister (man skal hverken 
visiteres eller have medlemskab) – og 
aktivitetscenter – fordi vi beskæftiger os 
med alt muligt, der har med aktivitet, 
fællesskab og arrangementer at gøre. 
Vi har faktisk 14 åbne centre i Horsens 
Kommune, som alle er en del af kom-
munens forebyggende indsats. Alle 
centrene har en bestyrelse – et Centerråd 
– som sammen med aktivitetsmedarbej-
deren planlægger de ting, der skal fore-
gå i huset. Vores ønske her i Hatting er 
at have et så bredt og mangfoldigt tilbud 
som muligt, så flest muligt kan opleve at 
der også er noget for dem.

Overordnet sagt kan man sige, at 
vores aktiviteter deler sig i tre katego-
rier: Faste hold (som fx kører hver uge) 
arrangementer (som kan være 1 x om 
måneden eller 1 gang om året) og akti-
viteter for de, der bor i ældreboligerne. 
Ca. 50 frivillige hjælper med at få alle de 
forskellige aktiviteter til at løbe rundt – 

og uden dem kunne det slet ikke lade 
sig gøre at have sådan et aktivt center. 

Med denne lille »intro« inviteres du 
til at kigge lidt med ind i huset og få 
nogle små glimt af hverdagen:

Det er torsdag – og klokken nærmer 
sig 10. Umiddelbart kan det synes roligt 
i huset, bortset fra at der høres høvle- 
og savelyde fra kælderen, hvor der er 
gang i træværkstedet. Der kan også 
høres snakken ude i køkkenet – her er 
et par kvinder i gang med at lave kaffe 
til litteraturgruppen, som skal samles 
om lidt. De taler om løst og fast og skal 
snart mødes i glasburet med de øvrige 
og diskutere bogen, de netop har læst. 
Udenfor venter en stor flok friske mænd 
og kvinder – de skal ud og gå tur. Gå-
vært Erna danner sig overblik over, hvor 
mange, der er mødt op i dag – forleden 
var der 21. Efterårsvejret er perfekt den-
ne formiddag og der er allerede gang i 
snakken – både med de kendte ansigter 
– og dem, man måske ikke kender så 
godt – endnu.

Tilbage i huset er en frivillig fra 
kunstgruppen ved at tage billeder ned 
fra væggen – der skal gøres klar til en 
ny udstiller, som snart vil fremvise sine 
malerier – og en anden frivillig er ved at 
gøre bussen klar – der er nemlig udflugt 
om eftermiddagen – denne gang til Fru 
Møllers Møller i Odder. Der går ikke 
længe inden eftermiddagens hold mø-
der ind. Der forskes i slægten i kælde-
ren, hvor der også er god tid til snak og 
en røverhistorie eller to bliver der også 
delt, da aktivitetsmedarbejderen kom-
mer forbi – og på græsplænen er krolf-
holdet netop gået i gang med 1. runde. 
Holdet spiller hver tirsdag og torsdag 
– året rundt. »De er ikke til at stoppe«, 
som vores frivillige Helmer siger. 

Den gode stemning mærker man 

tydeligt – der er plads til både drillerier 
og også skulderklap, når det lykkes at 
lande et »hole in one«. 

På kontoret keder medarbejderen sig 
heller ikke. Der er gang i mange ting på 
én gang: Tilmeldinger til valgflæsk, an-
søgninger til fonde til både træningsud-
styr og foredragsholdere, planlægning 
af en frivillighedsfest – og denne torsdag  
også skriverier til HattingBladet. Det er 
onsdag – og der har været gang i huset 
hele dagen. Onsdags-yogaholdet star-
tede ud allerede 8.30 og har været hele 
kroppen igennem under frivillig Hanne 
Andersens kyndige vejledning. Holdet 
er så populært, at der netop er startet et 
fredagshold op også. 

Til morgencafeen har de frivillige 
haft travlt. Der mødte ca. 30 personer 
op denne dag til rundstykker og kaffe 
– og snakken gik lystigt ved bordene, 
mens duften af rundstykker begyndte at 
sprede sig. Onsdag er også tid til både 
billedbehandling, kortspil, petanque og 
eftermiddagskaffe for beboerne i ældre-
boligerne. Det har summet af liv i alle 
rum hele dagen. Nu er klokken blevet 
17, og denne aften er lidt usædvanlig, 
for i aften er der nemlig »madaften« 
ved Helle Brandtlund. Helle har fyldt 
køkkenet op med grønkål, græskar, 
selleri og bønner og er klar til at føre de 
9 deltagere lidt dybere ind i det grønne 
køkken. Snart efter er der aktivitet ved 
alle borde – der snittes og hakkes – og 
en time senere kan resultatet nydes. Et 
farvestrålende tagselvbord fyldt med 
ny inspiration – og alle var enige om, at 
smagen var i top – og selskabet ditto.

Med disse små dryp håber vi at have 
givet et lille indblik i livet på aktivitets-
centret. Der er også plads til dig – som 
deltager eller som frivillig. Du kan kon-
takte aktivitetsmedarbejderen på agb@
horsens.dk eller kigge forbi. 

 Hatting Centret
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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

DIN LOKALE MASKINSTATION  
VI TILBYDER BLANDT ANDET 

• Kloakarbejde  

• Slamsugning-og Spuling 

• Anlægsarbejde 

• Hækklipning 

• Vinterbekæmpelse   

@NielsBie’sMaskinstation 
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Tak til to afgående bestyrelsesmedlemmer - og 
velkommen til et nyt!

  Hatting IF      

Af: Bestyrelsen, HIF

Lene Andreasen indtrådte i 2014 i 
Hatting IF´s forretningsudvalg. Hun 
har været vores faste sekretær og en 
gennemgående figur i en tid, hvor for-
retningsudvalget har gennemgået en del 
forandringer.

Lene har i den grad sat sit aftryk i HIF 
med sit store engagement, som mest 
synligt har været i arbejdet omkring 
klubhuset. Hun var med til at skabe 
Team Frivillig og var primus motor på at 
sætte rammerne for Team Frivilligs virke 
ved flere store events. Her påtog Lene 
sig utrætteligt ansvaret med vagtplaner, 
indkøb og ikke mindst mange timer i 
hallen som frivillig ved afvikling af bl.a. 
den årlige Hansen & Nissen Cup mel-
lem Jul og Nytår. 

Rene Petersen indtrådte i 2018 i Hat-
ting IF’s forretningsudvalg og påtog sig 
hvervet som formand. Ønsket var, at 
der skulle yngre kræfter til, som stadig 
havde aktive børn i HIF. Rene var op-
søgende i hvilke opgaver der påhvilede 
ham, og gik gerne til diverse netværks-
møder og andre relevante opgaver 

med god gejst. Sammen med den nye 
bestyrelse prøvede han at få HIF til at se 
fremad, og se hvilken retning vi skulle 
gå i. Rene har bl.a. haft en tæt dialog 
med kommunen omkring det utætte 
haltag og ødelagte gulv, og han fik lagt 
passende pres på, således at begge dele 
blev udskiftet.

I 2020 kom Covid19-pandemien og 
Rene tonede nu frem til bestyrelsesmø-
der på skærmen i stedet og forsøgte at 
sætte retningen. Der blev bl.a. åbnet op 
for en konstruktiv proces omkring de 
drømme, der er om en ekstra hal i Hat-
ting og et udvalg blev nedsat. 

Ved siden af sit virke som formand, 
har René været håndboldtræner i Hat-
ting og dér gjort et stort arbejde som 
træner og holdleder. Det er også denne 
gerning der gør, at René er gået af som 
formand i HIF, da han ønsker at fokuse-
re endnu mere på håndbolden, så dette 
tilbud er i Hatting.-også i fremtiden. 

Han er blevet valgt ind i HIF håndbolds 
bestyrelse og ønsker fremover at bruge 
sin energi der og som håndboldtræner. 

Simone Bjørnskov, som kan ses på 
billedet nedenfor, er nyvalgt medlem 
af forretningsudvalget. Simone er nok 
kendt af flere som træner for puls-styrke 

holdet i HIF Gymnastik og har sagt ja 
til at indtræde i forretningsudvalget. På 
næstkommende møde konstitueres det 
nye forretningsudvalg. 

Vi i HIF siger Lene og Rene TAK for 
deres tid i HIF’s forretningsudvalg. Og 
tak fordi der er nye friske kræfter som 
stiller op - uden frivillige ingen HIF!



November 2022 • nr. 4 HattingBladet• 25 •

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 udlejer med mange års er-
faring 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

Julen er – for langt de fleste – en vidunderlig tid fyldt med 
oplevelser, indtryk, samvær og traditioner. Det er en tid, hvor 
vi pynter og hygger, smager – mindes – og rykker sammen 
inden døre. 

På Hatting Centret elsker vi også julen – i det hele taget 
sætter vi pris på årets gang og årstidernes skiften. Det ses 
både i den pynt, vores udsmykningsgruppe hænger op og 
sætter frem, i de arrangementer, vi afholder og i den mad, der 
kommer på bordet. I år har vi også mange forskellige tilbud i 
anledning af julen. Tilmeldingen kan ske på opslagstavlen på 
centret, eller på agb@horsens.dk – undtagen julefrokosten, 
hvor der skal købes billet på forhånd

Så skal der jules...

Vi åbner dørene til vores traditionsrige julemarked:

Lørdag d. 26/11 fra 10.00 - 14.00

Her kan man finde boder med dekorationer, nisser, bolsjer, 
sylt, trævarer, kranse, keramik og meget mere. Der vil være 
tombola og hjertetræ med mange fine og lækre gevinster, og i 
cafeen kan der købes æbleskiver, julekål og tilbehør til frokost. 
Alle er velkomne til denne hyggelige dag for hele familien!

Julemarked på Centret Kom i julestemning med 
alle julens dejlige sange..

Vi holder eftermiddagshygge med samvær, snak, kaffe og 
æbleskiver med is. Denne dag vil der være fokus på julens 
sange – ført an af Elly og Snuser på harmonika og Gitte som 
synger for. Kom og vær med til en dag i hyggens tegn:

Mandag d. 28/11 kl. 14.00. Pris 30,-
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Det er som om, at der til julen hører sig mindst én julefrokost, 
hvor man i gode menneskers lag kan hygge sig om julens smage og 
specialiteter. Vi dækker et smukt bord og inviterer til gilde:

 Tirsdag d. 6/12 kl. 12.00

Menuen består af dejlige ”klassikere”: Sild med karrysalat og 
løg, æg med rejer, mayo og dild, tartelet med høns i asparges, lun 
medister med julekål og tilbehør, ris a la mande med kirsebær-
sauce. Vi hygger os med julens sange, mandelgave og julehistorie 
– og ikke mindst godt samvær.  Prisen er 160,- og billetten kan kø-
bes hos Centerrådsformand, Ellen Berthelsen følgende onsdage fra 
10-12: 16/11, 23/11 og 30/11.

En julefrokost skal der til...
 Hatting Centret

Julekoncert med Hovedgård Blæserne
Hovedgård Blæserne har pudset instrumenterne og øvet sig i timevis for at tage på 
juleturné og spille julen ind – for på den måde at være med til at skabe juleglæde 
og julestemning blandt tilhørerne. Heldigvis får vi på Hatting Centret også lov til at 
lytte og synge med:

Torsdag d. 15/12 kl. 19.00
Der serveres æbleskiver og kaffe – og arrangementet koster 50 kr.

Julehygge og Nytårsfrokost
Mellem jul og nytår afholder vi to arrangementer: 

Onsdag d. 28/12 kl. 14.00 er der julehygge med godter, 
sang og pakkeleg. Det koster 50,- at være med, og det plejer 
at være fantastisk hyggeligt. 

Fredag d. 30/12 kl. 12.00 prøver vi med et nyt koncept, 
som vi kalder ”nytårsfrokost”. Her fejrer vi nytårets komme 
lidt på forhånd med en dejlig frokost i godt selskab. Me-
nuen vil bestå af smørrebrød, og dernæst bobler og kranse-
kage. Prisen er 100,- 
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 Hatting Centret: Aktiviteter

Arrangementer på Centret i januar og februar
Brætspilsaften
Som noget nyt arrangerer vi en 
brætspilsaften på Centret onsdag d. 18/1 
kl. 19.00. Kom og spil - og tag gerne din 
nabo under armen. Vi har en masse spil 
i huset, men du må også gerne selv tage 
et spil med. Der kan købes øl, vand og 
vin – og Centerrådet sørger for snacks. 
Alle er velkomne. Er der opbakning – 
arrangerer vi gerne flere spilleaftner

Nytårskur
Vi skyder det nye år godt i gang med 
en festlig nytårskur d. 12/1 kl. 14.00. 
Vores præst, Johanne Nørtoft Thomsen, 
vil holde en ”nytårstale” – og bagefter 
nyder vi boller med ost og pålæg, 
kransekage, bobler og kaffe. Prisen er 
80 kr. 

Foredrag om livsglæde
Tirsdag d. 24/1 kl. 14.00 får vi besøg 
af Marie Laursen. Marie er født med 
den sjældne sygdom Osteogenesis 
Imperfecta også kaldet medfødt 
knogleskørhed. Det har betydet, at hun 
har haft ca. 500 brækkede knogler og 
var i 2013 tæt på at miste livet, da hun 
faldt ud af kørestolen. Marie tager rundt 
med sit foredrag ”Sæt turbo på din 
livsglæde”, hvor hun fyrer op for grin 
og latter samtidig med, at hun giver en 
hudløs ærlig fortælling om sit liv. Et 
liv, der på mange måder ligner et helt 
almindeligt ungdomsliv, men med det 

vilkår, at hendes knogler kan brække 
når som helst. Marie har oplevet meget 
modstand i en alder af kun 25. Men 
ikke nok til at slå livsglæden omkuld! 
Og det er netop livsglæden, der er 
omdrejningspunktet i hendes foredrag. 
For hvordan bevarer du livs¬glæden, 
når du har haft 500 brækkede knogler? 
Og hvad gør du, når du for en stund 
mister modet og livsglæden? Marie er 
fast besluttet på, at hun vil leve livet 
fuldt ud! Alt det kan du høre mere om i 
Maries foredrag. Et foredrag, hvor Marie 
giver et indblik i hendes tilgang til livet, 
og hvordan vi kan håndtere modstand. 
Og hvor du kan blive tanket op på 
livsglæde, grin og alvor. Foredraget 
koster 75 kr at deltage i inkl. kaffe og 
kage.

Pranzo italiano
Så er det endnu engang tid til én af vores 
fornøjelige og lækre tema-frokost – og 
denne gang rejser vi til Italien, hvis mad 
mange af os har en stor kærlighed til. 
Tirsdag d. 7/2 kl. 12.30 kan du således 
komme til italiensk frokost på Hatting 
Centret. Menuen vil bestå af italienske 
lækkerier – og prisen er 100 kr

Nyt cykelhold
Til foråret starter vi en ny aktivitet op. 
Fra midt april starter vores nye cykel-
hold op. Hver torsdag kl. 10.00 mødes 
vi foran Centret og tager på tur. Gert 
Kristensen er tovholder og sørger for et 
tempo alle kan være med på. Alle kan 

være med – også på el-cykel. Der er ikke 
tilmelding – og man kan møde op fra 
gang til gang – på samme måde som til 
vores gå-hold. 

Datastuen på Centret
..er måske også noget for dig? 
DATASTUEN har siden opstart i 2011 
haft kontakt med mange kursister. De 
første år var opgaven primært at hjælpe 
ældre med at få et grundlæggende 
kendskab til brug af en pc, og i den 
forbindelse blive fortrolige med at 
betjene netbank, e-boks og e-mail m.m. 
Efterspørgsel har været aftagende, men 
der er stadig gang i datastuen. 

Hver torsdag eftermiddag 13.00-15.00 
i normal undervisningsperiode, er der 
et hold kursister, der arbejder med 
slægtsforskning på nettet. 

Ligeledes er der onsdag formiddag 
09.30-11.30 et hold, der beskæftiger sig 
med billedbehandling af forskellig art. 
Det drejer sig bl.a. om Photostory, Po-
werPoint og Cewe fotoprogram, hvor 
man kan fremstille en fotobog m.m. Det 
er ikke undervisning, men den enkelte 
arbejder individuelt med det, der inte-
resserer, og der er så mulighed for at 
udveksle erfaringer og ideer med frivil-
lige hjælpere og andre på holdet. Da al 
hjælp er ulønnet og Centret stiller lokale 
til rådighed, er det gratis at deltage. Det 
er derfor muligt at møde op onsdag for-
middag i tidsrummet fra kl. 09.30 hvis 
man har spørgsmål af generel karakter 
vedrørende EDB!

Datastuen er i kælderen på Hatting-
centret, Smedebakken 1. Vil du høre 
nærmere kan du kontakte Aase Thys-
sen, tlf. 23 35 76 12 eller Hans Johansen 
tlf. 20 29 02 31.
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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
December

Tirsdag d. 13. kl 19.00
Julebanko
Onsdag d. 14. kl. 10.00
Morgencafé: Morgenmad og hyggeligt 
selskab. Tilmelding er ikke nødvendig
Torsdag d. 22. kl. 14.00
Julegudstjeneste med 
efterfølgende kirkekaffe

Januar
Tirsdag d. 10. kl. 19.00
Banko ved Centerrådet
Onsdag d. 11. kl. 10.00
Morgencafé: Morgenmad og hyggeligt 
selskab. Tilmelding er ikke nødvendig
Torsdag d. 19. kl. 13.30
Bustur

Onsdag d. 25. kl 13.30
Morgencafé: Morgenmad og hyggeligt 
selskab. Tilmelding er ikke nødvendig
Mandag d. 30. kl. 14.00
Eftermiddagshygge
Tirsdag d. 31. kl. 13.30
Gudstjeneste med efterfølgende kirkekaffe

Februar
Torsdag d. 2. kl. 13.30:
Bustur
Onsdag d. 8. kl. 10.00:
Morgencafé: Morgenmad og hyggeligt 
selskab. Tilmelding er ikke nødvendig
Tirsdag d. 14. kl. 19.00:
Banko ved Centerrådet
Mandag d. 20. kl. 14.00:
Fastelavns-eftermiddagshygge

Onsdag d. 22. kl. 10.00:
Morgencafe: Morgenmad og hyggeligt selskab. 
Tilmelding er ikke nødvendig
Tirsdag d. 28. 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. tirsdag i måneden)

Hver onsdag  
Kl. 08.30
Yoga
Kl. 09.00
Træværkstedet 
Kl. 9.15
Billedbehandling 
Kl. 09.30
Yoga
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
Cykelhold (fra April)

En tur på løbebåndet 
Kl. 10.15
Litteraturgruppe 1
Kl. 13.00
Slægtsforskning på nettet 
Kl. 13.30
Krolf
Kl. 17.00
Madlavning for kvinder 
(se dato på opslagstavlen)

Hver fredag
Kl. 08.30
Yoga
Kl.10.00
Billard
Kl. 10.30
Stolegymnastik

 Hatting Centret: Aktiviteter

Er du vores nye 
frivillige vejleder?
Madlavningshold
Lige pt mangler vi en frivillig, der 
elsker at lave mad – og som gerne vil 
lære fra sig. Vi har et lækkert køkken 
i huset med alle faciliteter og vi har en 
lille flok mænd, der gerne vil lære at 
lave mad. Kunne det være noget for 
dig? Der er ikke fastlagt ugedag, tids-
punkt og interval – så det kan du selv 
være med til at sætte dit præg på.

Kortspillet Whist
Vores frivillig på whistholdet er stop-
pet og holdet skrumpede desuden 
meget ind under corona. Men vi har 
lyst til at se, om vi kan få startet holdet 
op igen. Kan du spille whist og har lyst 
til at være tovholder, så er det dig, vi 
mangler!
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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.
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VI TRYKKER 
PÅ ALT

V/Michael Jakobsen
Klaksmøllevej 2

mj.allroundservice@gmail.com 


