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Få de seneste 

Hatting-nyheder

Kom med til 
årets
opvisning

Disc golf i 
parken
 - og...

På vej: flot 
farvespil

       GYMNASTIK TUNNELEN

Der er blus på..

PARKEN



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 maj 2023. 
Deadline for næste nummer er 

søndag d. 30. april 2023. 
Kommende deadlines:

30.4.2023
30.7.2023
29.10.2023

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

rettidigt ud ift. arrangementer m.v. 

Der er blus på..
Af: Katrine Klejnstrup Sørensen
Ansvarshavende Redaktør

..og ikke kun på øl-kedlerne i 
Hatting Centrets køkken, som pryder 
forsiden, og som der er rigtig godt 
gang i for tiden. Også i resten af 
byen emmer det med aktivitet. Både 
de mere ”faste” aktiviteter gennem 
vores mange foreninger, som vi er så 
heldige at kunne benytte os af sæson 
efter sæson – men også nye aktiviteter 
og initiativer som er med til at puste 
nyt liv og tilføje endnu et lag af værdi 
til vores dejlige by.

Sidste år blev det gjort til en fast 
månedlig begivenhed, at mødre på 
barsel mødes til fælles mødregruppe 
i præstegården. Det blev ikke startet 
som en ”formel” mødregruppe, men 
som en idé efter at stifterne havde 
oplevelsen af, at det stigende antal 
barslende mødre i byen ikke havde 
kendskab til hinanden - og derfor ikke 
fik mulighed for at mødes og danne 
netværk i byen. Idéen fik hurtigt stor 
opbakning, og hvor er det skønt når 
nogen går i front og får skabt noget, 
som rigtig mange kan få glæde af.

Snart vil vi også kunne glædes lidt 
ekstra ved gåturen gennem tunnelen, 
som skal have sig en tiltrængt make-
over – og har man retning mod Hatting 
Parken, kan man tage sig et spil disc 
golf efterfulgt af en sjælden form for 
overnatning…

Ordet er også dit
Det kunne også være, at der findes 

andre ”bevægelser” i Hatting, som vi 
ikke hører om i samme grad - måske en 
vinklub, en gå-klub, en motorcykelklub? 

Hvis du er en del af en sådan gruppe 
eller fællesskab, og har lyst til at dele 
det med resten af byen - og måske med 
andre, som kunne tænkes at ville være 
med? - så er du mere end velkommen 
til at skrive et par linjer til os her på 
redaktionen. Det gælder i øvrigt også, 
hvis du har en idé til indhold til bladet 
– en god historie, et tip, eller noget helt 
tredje. Så hold dig endelig ikke tilbage.

God læselyst!
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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

Er du medlem af Hatting 
Borgerforening?

Vi håber, at rigtig mange Hattingborgere 
har lyst til at støtte Hatting Borgerforening 
og Hatting Forsamlingshus igen i 2023.

Det koster 150 kr. pr. husstand at være 
medlem, og dermed også at have 
stemmeret på vores generalforsamling.

Hvis du ønsker at støtte Hatting Borgerforening 
kan du indbetale 150 kr. på:
Konto nr. 1551 5265715747 - eller MobilePay 14202
HUSK at skrive GADENAVN og HUSNR. i tekstfeltet, 
så vi kan registrere dit medlemskab.
Ønsker du at betale kontant, så kontakt kasserer 
Tina van Deurs Pedersen på telefon 40 163 163 
for nærmere aftale.

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

Hatting Borgerforening

HATTING
Borgerforening

 
STORT FREMMØDE VED BORGERMØDE OM FORSLAG TIL 

HELHEDSPLAN FOR HATTING
D. 26. januar 2023 afholdte Horsens Kommune sammen med byens 

lokale arbejdsgruppe borgermøde om Helhedsplanen for Hatting. 
På borgermødet deltog rigtig mange engagerede og spørgelystne Hattingborgere. 

Tak til de mange fremmødte for jeres spørgsmål og engagement.

Borgermødet bød på præsentation af tidsplanen og processen, 
forslaget til helhedsplanen samt mulighederne for realisering på sigt.

Efter kommunens gennemgang fik Hattingborgerne mulighed for, at stille 
spørgsmål til både Horsens Kommune og arbejdsgruppen. Der blev drøftet alt fra 

skovrejsning og støj til spørgsmål om, hvordan byen kommer videre herfra.

På Hatting Borgerforenings Facebookside kan du finde svar på nogle af de 
spørgsmål, som Horsens Kommune skulle undersøge nærmere efter borgermødet.

Bemærk! Fristen for at indsende et høringssvar er d. 16. februar 2023.
Find den digitale plan og se mere om høringsperioden her:

www.horsens.dk/hatting 
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Der var igen et rigtig flot fremmøde til borgermødet, som blev afholdt på skolens torv. Fotos: Alexander Wattez Brander

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 

Generalforsamling afholdes i Hatting Forsamlingshus: 

Tirsdag d. 28. marts  kl. 19.00 

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning v/Christian van Deurs Jensen
3. Revideret regnskab v/Tina van Deurs Pedersen
4. Hattingbladets regnskab v/Jørgen Madsen
5. Navneændring fra Hatting Borgerforening    

 af 1930 til Hatting Borgerforening
6. Forslag til næste års kontingent
7. Indkomne forslag
8. Valg af bestyrelse 
 På valg er, og modtager genvalg: Christina Nielsen,   

 Heidi Christiansen, Tanja Kjærgaard Andersen, Tina   
 van Deurs Pedersen.

9. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen
10. Valg af to revisorer
11. Eventuelt

Generalforsamling i 
Hatting Borgerforening
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Af: Tina Van Deurs Pedersen
Bestyrelsesmedlem, Hatting Borgerforening

Det var noget helt særligt at kunne 
åbne dørene til Nytårstaffel, da vi 
efter et par år med aflysninger pga. 
corona endeligt kunne åbne Hatting 
Forsamlingshus til et par timers hygge. 
Rigtig mange glade Hattingborgere 
fandt vej hertil, hvor baren var åben, og 
SuperBrugsen Hatting igen sørgede for 
sild m. karrysalat og lun leverpostej med 
masser af bacon. 

Humøret var højt, snakken gik 
livligt, og sædvanen tro var der fine 
sponsorgaver, som blev udtrukket på 
indgangsbilletterne. En stor tak til alle 
for besøget, og tak til vores gavmilde 
sponsorer:

Amalielund Mad
By Askgaard
Bøje Kran- og maskintransport
DSV
Elke Mikkelsen
Gardin Nyt
Grafisk Forum
Hatting Bilcenter
Mike Varberg Byg
Murerfirmaet Christian Andersen
Murermester Mikael Andersen
Niels Bie Maskinstation
Poul Pedersen
Revision Hatting
Riishøj
SuperBrugsen Hatting
Tømrerfirmaet Skov
Tømrerstuen
VP Maskinfabrik

»Nytårstaffel«
  Hatting Borgerforening      

Vi fylder baren op, tænder for 
musikken og slår dørene op til endnu en 
hyggelig fredagsbar i Forsamlingshuset:

Fredag d. 17. marts
kl. 19.30 – 1.00

Pris pr. person: 50,-

Tag naboen og vennerne med til en 
hyggelig aften! Kontakt Christian på     
30 78 12 41, hvis du vil sikre dig en billet. 

Ses vi til fredagsbar?
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  Hatting Borgerforening      

Lys på træet kom der også i 2022 - og julestemning
Af: Tina Van Deurs Pedersen
Bestyrelsesmedlem, Hatting Borgerforening

500 æbleskiver!
Så mange blev der spist, da Hattings 

flotte juletræ blev tændt lørdag den 28. 
november 2022.

Vi er så glade for det flotte fremmøde 
af blandede Hattingborgere fra nær 
og fjern. Mange nye ansigter og dejligt 
mange kendte ansigter, og vi håber, at 
alle synes, at det er en dejlig tradition.

Denne gang havde vi fået hjælp af 
vores skønne Hatting Koret til at synge 
julesangene, og bagefter underholdt de 
med nogle af deres egne smukke sange. 
En succes, som vi helt afgjort vil gentage.

Fotos: Alexander Wattez Brander

Pludselig dukkede julemanden op 
og skabte glæde blandt de yngste, og til 
slut kunne vi alle hygge os med gløgg 
og æbleskiver, som vores pragtfulde 
SuperBrugs-Palle havde sponseret til 

arrangementet. 

Tak til Y´s Mens Club som traditionen 
tro havde fuldstændig overblik over 
udlevering af de lune lækkerier.
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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 

Marts
Søndag d. 5.
(2.s. i fasten)
Hatting kl. 9.30 v/ SKH
Østerhåb kl. 11.00 v/ SKH
Søndag d. 12.
(3.s. i fasten)
Hatting kl. 9.30 v/ SKH
Østerhåb kl. 11.00 v/ SKH
Søndag d. 19. (Midfaste)
Hatting kl. 9.30 v/ JNT
Østerhåb kl. 11.00 v/ JNT
Søndag d. 26.
(Mariæ Bebudelses dag)
Torsted kl. 11.00 v/ KC
Hatting kl. 19.00 v/ JNT

April
Søndag d. 2. 
(Palmesøndag) 
Hatting kl. 9.30 v/ ANPB
Østerhåb kl. 11.00 v/ ANPB
Torsdag d. 6. 
(Skærtorsdag) 
Hatting kl. 17.00 
v/ SKH & JNT
Torsted kl. 17.00
 v/ KC & ANPB

Fredag d. 7.
(Langfredag) 
Hatting kl. 9.30 v/ SKH
Østerhåb kl. 11.00 v/ SKH
Søndag d. 9. (Påskedag) 
Hatting kl. 9.30 v/ JNT
Østerhåb kl. 11.00 v/ KC
Mandag d. 10.
(2. påskedag) 
Hatting – ingen 
gudstjeneste
Torsted kl. 11.00 v/ SKH
Søndag d. 16.
(1.s.e. påske) 
Hatting kl. 9.30 v/ KC
Østerhåb kl. 11.00 v/ KC

Søndag d. 23. 
(2.s.e. påske)
Hatting kl. 9.30 v/ JNT
Østerhåb kl. 11.00 v/ JNT
Søndag d. 30. 
(3.s.e. påske)
Torsted kl. 11.00 v/ SKH
Hatting kl. 19.00 v/ JNT

Maj
Søndag d. 7. 
(4.s.e. påske)
Hatting kl. 9.30 v/ ANPB
Østerhåb – ingen 
gudstjeneste
Søndag d. 14.
(5.s.e. påske)
Hatting kl. 9.30 v/ KC
Østerhåb kl. 11.00 v/ KC
Torsdag d. 18. 
(Kristi Himmelfart)
Hatting kl. 9.30 v/ JNT
Østerhåb kl. 11.00 v/ JNT
Søndag d. 21. 
(6. s.e. påske)
Hatting kl. 9.30 v/ SKH
Østerhåb kl. 11.00 v/ SKH
Søndag d. 28.
(Pinsedag)
Hatting kl. 9.30 v/ JNT
Østerhåb kl. 11.00 v/ KC
Mandag d. 29. 
(Anden Pinsedag) 
Friluftsgudstjeneste 
i Lunden 

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

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 

Årets Konfirmationer i Hatting Kirke

Østerhåb 
Lørdag d. 29. april
kl. 10.00 v/ ANPB
Bankager 8.N
kl. 12.00 v/ ANPB
Bankager 8.L
Fredag d. 5. maj 
St. Bededag) 
kl. 9.00 & 11.00 v/ KC
Østerhåbsskolen 
8.A og 8.B

Lørdag d. 6. maj 
kl. 11.00 v/ JNT
Østerhåbsskolen 8.E
Søndag d. 7. maj 
kl. 9.00 & 11.00 v/ SKH
Østerhåbsskolen 
8.C og 8.D

Hatting
Fredag d. 5. maj
(St. Bededag) 
kl. 10.00 v/ JNT
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Aktiviteter i Kirken

Hattings Konfirmander 2023
Følgende konfirmeres i Hatting Kirke 
på Store Bededag, d. 5. maj 2023: 
Caroline Ryan Højsgård
Gustav Nørum Bie
Magne Ullerup Kondrup Rumph
Nanna Elfrom Dreier
Oliver Krogsgaard Daugaard
Roar Anker Kronborg Vallentin

Konfirmation Store Bededag i 2024?
I forbindelse med de politiske forhandlinger 
om afskaffelse af Store Bededag som helligdag, 
er der opstået tvivl om, hvorvidt det vil være 
muligt at fastholde konfirmationer på Bededag
fra 2024 og fremover.
Da vi endnu ikke kender konsekvenserne af 
regeringens beslutning, vælger vi indtil videre 
at fastholde datoerne, sådan som de tidligere 
er udmeldt. Når vi kender konklusionen på, og 
konsekvenserne af, de politiske forhandlinger, 
vil vi snarest muligt træffe beslutning om 
datoerne i 2024 og informere alle berørte.

Filmaften 
Der er filmaften i konfirmandstuen i Hatting: 
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

Nørklecafé
Vi strikker dåbsklude og meget andet. Der 
bliver også hæklet, udvekslet erfaringer, 
snakket og lært nyt. Alle er velkomne – 
øvede såvel som nybegyndere. Der er ”åbent 
hus” fra kl. 15.00-21.00 i konfirmandstuen i 
præstegården i Hatting følgende mandage: 
d. 7. marts, 3. april, 1. maj og 5. juni. Følg 
med på Facebook: ”Hatting nørkle café”

Hatting Kirke

Spaghetti-gudstjeneste
Spaghetti-gudstjenesterne i Hatting Kirke 
er for børn i alle aldre og deres forældre, 
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. Vi mødes i kirken kl. 
17.00 til en gudstjeneste og går derefter 
i konfirmandstuen og spiser sammen.
Datoerne i foråret 2023 er: 
2. marts (torsdag), 28. marts (tirsdag),
27. april (torsdag) og 23. maj (tirsdag).
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.

Skærtorsdag: fællesskab og spisning 
Vi mødes til gudstjeneste i kirken d. 6. april
kl. 17.00, og hører om hvordan Jesus på 
skærtorsdag spiste sammen med disciplene 
og tog afsked med dem ved den sidste 
nadver. Efter gudstjenesten går vi sammen 
i konfirmandstuen, hvor vi spiser et 
påskemåltid sammen.  Pris for deltagelse 
i spisning: 90 kr. for voksne og 30 kr. 
for børn under 14 år. Tilmelding senest 
torsdag d. 30/3 til menighedsrådsmedlem 
Karl Johan Schildknecht Hoe på mail 
hoehatting@hotmail.com eller tlf. 21 83 13 39. 

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

Påskedag – opstandelsen og festen!
Påskedag fejrer vi at Jesus opstod 
fra graven og det er en af de største 
festdage i kirken. I Hatting Kirke er 
der festlig gudstjeneste kl. 9.30.  

Renovering
af Hatting Kirke

Fra lørdag d. 4. februar vil kirken i Hatting 
undergå lidt forandringer. Vi sætter gang i en 
renovering af altertavlen, som skal renses op 
og blive klarere i farverne – og derudover skal 
koret kalkes. Det betyder at kirkens kor er 
spærret af i perioden, hvor arbejdet står på. 
Kirken vil stadig være i brug i weekenden 
til gudstjenester samt kirkelige handlinger, 
blot uden udsyn til altertavlen og uden 
benyttelse af prædikestolen. Vi vil gøre brug 
af et midlertidigt alter og altergang vil foregå 
som kontinuerlig nadver i midtergangen. 

Vi regner med, at arbejdet står på fra d.
4. februar og vil stå færdigt til påske. 
For spørgsmål m.v. kontakt sognepræst 
Johanne Nørtoft Thomsen på jnt@
km.dk eller tlf. 24 78 17 05.

Markering af befrielsen
4. maj, med sangaften

Den 4. maj kl 19.00 vil vi samles i Hatting 
Kirke til sangaften for at mindes Danmarks 
befrielse d. 4. maj 1945. Vi vil synge 
fællessange som omhandler frihed, og 
koret vil medvirke og synge for os. Frihed 
er et emne der igen er aktuelt - om end 
mere end nogensinde før. Vi håber, at rigtig 
mange vil komme og bruge en lille time 
af deres maj-aften sammen med os, for at 
fejre befrielsen. Vel mødt! - Iben Stenholt
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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

Arkivets åbningstid
Arkivet har åbent første tirsdag i hver måned fra 19.00 - 21.00 i lokalerne i kælderen på Hatting Centret.

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 kasserer Børge Nielsen. Medlemskabet gælder for det enkelte 
medlem; det er ikke et husstandsmedlemskab. 

Hatting Sogn Lokalhistorie

www.amalielund.dk

Kort over de veje, der var i Hatting tilbage i 1873.
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  HIF Folkedans 

Hatting 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

Den 12. december havde vi en hyggelig 
juleafslutning med gløgg og æbleskiver med 
tilbehør, kaffe og småkager.

Mandag den 2. januar startede vi op igen. 
Mandag den 27. marts afslutter vi vores sæ-
son med to slags sild med tilbehør, derefter to 

Sæsonprogram, HIF Folkedans

Mandag d. 27. marts
Sæsonafslutningsfest

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

Evt. en 1-dags sommerudflugt

gode stykker smørrebrød samt kaffe/te og 
småkager. Søndag den 2. juli 2023 tager vi 8 
dage på tur til Østrig.

Det er  rigtig dejligt, at der er kommet 
flere dansere til, men vi har stadigvæk 
plads til flere!

Vi danser hver mandag fra 19.30 til 22.00 i 
Hatting Forsamlingshus, afbrudt af en halv 
times kaffepause. Medbring selv kaffen.

Vi har både en dygtig danseleder og tre 
dygtige spillemænd.

Alle kan være med, så du/I må gerne 
prøve de første tre gange helt gratis, derefter 
betales der 35,- kr. pr. aften. Mød bare op - 
der er ingen tilmelding. 

Flot farvespil og bedre belysning til tunnelen
Af: Rasmus Bissenbakker
Formand for Hatting Parkens bestyrelse

Efter offentliggørelse af idéen med 
forskønnelse af gangtunnellen under 
jernbanen, var der straks flere lokale 

borgere og virksomheder der meldte sig 
på banen med ønske om at støtte. Den 
fulde finansering på 50.000 kr. kom der-
for hurtig i hus, og faktisk var det muligt 
også at skaffe finansering til maling af 
taget, hvilket koster 5.000 kr. yderligere.

Tak for den store
opbakning.

Dertil er der kommet 
flere ønsker om opda-
tering af belysningen, 
ligesom den lokale 
elektriker har tilbudt at 
hjælpe - belysningen må 
dog kun håndteres af 
kommunen, som blev 
kontaktet og heldigvis 
var med på ideen, så de  
    

foretager nu en opdatering til mere mo-
derne LED-belysning der skulle give en 
bedre oplysning af tunnelen.

Det har været muligt at sende idéer 
ind på Facebook eller via et ”tegneark” 
i Brugsen. Det har Anna benyttet sig 
af, og har sendt denne fine tegning. Så 
nu er kunstneren booket, og hvis vejret 
tillader det, starter han omkring uge 
10 eller 11 - og han er blevet foreslået 
de nye overnatningsmuligheder på 
landbrugsskolen, mens arbejdet står på.

Jeg håber, at I glæder jer lige så meget 
til de fremtidige ture igennem tunnelen, 
og lad os sammen bruge den nye hel-
hedsplan som springbræt til andre 
forskønnelsesprojekter i byen. 

Annas flotte regnbue-forslag, som kommer til
at pynte i tunnelen inden længe.
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  Hatting IF      

 Søndag den 12. marts kl. 14.00 

...sender Hatting IF’s gymnastikafdeling 
hele 7 hold på gulvet ved den årlige 
gymnastikopvisning i Hatting Hallen.

Ud over vores egne dygtige hold 
får vi besøg af gæsteholdet:

1014 NORD

Alle er mere end velkomne! 

Forsalg via www.hattingif.dk: kr. 40,- 

Entré ved indgangen: kr. 50,-

Gratis adgang for børn under 14 år

FORÅRSOPVISNING I HATTING HALLEN
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Der er godt gang i Hatting Håndbold

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

  Håndbold

Af: René Petersen
Træner, HIF Håndbold

Vi er nu kommet i gang med anden halv-
del af sæsonen 22/23, og der er igen liv i hal-
len hvad angår håndbold.

Vi har i år U6/7, U8 og U11 hold i Hatting, 
som giver den gas i hallen, så vi indimellem er 
glade for at der ikke er alt for mange naboer 
tæt på. Det er superfedt og sjovt at opleve, når 
der spilles og leges med bold i hallen, som i 
denne sæson også har gjort at vores U11 dren-
ge er rykket en op i B-rækken, og vores 2. års 
U11 piger kan - med rette - prale af, at være et 
af kun to hold i Horsens Kommune som spil-
ler A-række i kreds 6.

Sæsonen for U6/7 og U8 står på stævner, 
da der ikke er turneringskampe før U9, men 
de giver den gas og har med stor fornøjelse 
deltaget i et stævne inden jul, og ser frem til 
at skulle spille flere stævner inden det er dem 
der kommer til at give den gas med turnerin-
ger.

Sæsonen for vores tre U11 hold startede 
med en ryste-sammen-tur til overnatnings-
stævnet Snejbjerg Cup, da vi nu for første 
gang skulle blande to årgange efter U10 blev 
nedlagt. Og jeg må bare sige, at det er nogle 
fantastiske unger, som alle så ud til at have 
haft en god tur med masser af håndbold og 
fælles hygge, hvilket gjorde at det var nogle 
rigtig dejlig trætte unger vi kunne levere til-
bage til forældrene om søndagen. Det er plan-
lagt, at vi gentager succesen og tager en tur til 
Flensborg Cup for at runde sæsonen af.

Hvis der skulle være nogle børn, 
som har lyst til at spille håndbold, så 
send dem endelig ned til træning!

Vi mangler altid flere, og det ville være 
fedt, hvis vi til næste sæson igen kunne have 
et U13 hold i Hatting, hvilket er flere år siden.
Når vores dygtige U11 næste år rykker op 

for at spille U13 er vi ikke nok spillere i den 
årgang, og bliver afhængige af at kunne låne 
fra U11, hvor vi heldigvis oplever stor lyst til 
at hjælpe hinanden.

Sig også endelig til, hvis I kunne 
tænke jer at være med i fællesskabet 
og træne eller hjælpe med at træne 
nogle af Hattings fantastiske unge 
mennesker.

Nyt i denne sæson: Serie 3 Damer
Vi har igen fået gang i lidt senior-håndbold, 

hvor damerne gør sig i serie 3 og har efter nyt-
år spillet deres første tre kampe. Jeg kan kun 
sige at der bliver gået til den i kampene, som 
desværre er tabt, men det kan ses at det går 
fremad efter hver kamp, og spilleforståelsen 
bliver bedre og bedre. Så taget i betragtning 
af, at det er deres tre første kampe som hold, 
er det virkeligt stærkt gået, og hvis det lyder 
tillokkende at spille sammen med damerne, 
så trænes der hver tirsdag fra 19.30.

Five-a-side
Vi har som noget helt nyt startet five-a-side 

op i Hatting. Det er en variant af håndbolden 
for alle os på 30+, som fx tidligere har spillet 
håndbold og desværre har måtte erkende, at 
helbredet ikke er til alm. håndbold.

Spillet er startet op for nogle år siden af 
DHF, for at få gamle spillere i gang igen og 
foregår med hold på fem spillere, en street-
bold (blød bold) og uden taklinger, hvilket 
gør at det ikke tager så hårdt på kroppen, og 
hvis man som jeg har haft sin del af skader, så 
kan man stadig være med. Lyder det fristen-
de så kom ned og prøv det af. Vi træner hver 
onsdag fra kl. 19.30.

Sæsonen sluttes af d. 26. marts fra kl. 10.00, 
hvilket betyder at der bliver fest i hallen med 
indløb med navneopråb og max gas på ba-
nerne, af ikke kun ét men samtlige hold i Hat-
ting. Vi er nemlig så heldige, at alle hold har 
hjemmebane, så kom endelig ned forbi til et 
brag i hallen!
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 Badminton     

Nyt fra Badminton Ungdom
Af: Bestyrelsen & Ungdomsafdelingen

Badminton i Hatting tæller i denne sæson 36 dygtige ungdomsspillere, der hver 
tirsdag trænes ihærdigt af vores fem engagerede trænere. 

På billederne ses nogle af spillerne til den årlige juleafslutning, bl.a. i gang med 
at hygge med lækre æbleskiver. Æbleskiverne blev bagt og leveret af søde foræl-
dre, der altid bakker op, når klubben har brug for hjælp. Desuden foto af træner-
teamet, der på dagen var i højt julehumør - Peder, Peter, Martin, Rasmus og Lai.

Hattings ungdomsspillere gør sig også gældende i ungdomsholdturneringen i 
østjylland, og spillede 5. februar på hjemmebane i Hatting Hallen mod hhv. Stens-
balle og Børkop. Hatting vandt begge kampe hhv. 5-1 og 6-0! Sejt gået af Patryk, 
Emil, Carl, William og Andreas.

 Håndbold

Hold Træningstider Trænere Opstart 

U6-7 mix Torsdag 16.00 – 17.00 Maja Smedegaard Poulsen, tlf. 28 30 55 32 Uge 36 

U8 mix Torsdag 16.30 – 18.00 Didde Pedersen, tlf. 22 39 46 06  

Jeanett Laursen, tlf. 50 58 70 04 

Uge 35 

U11 piger Mandag 18.00 – 19.30 

Onsdag 16.30 – 18 00 

René Petersen, tlf. 61 61 53 27  

Didde Pedersen, tlf. 22 39 46 06 

Jeanett Laursen, tlf. 50 58 70 04 

Uge 32 

U11 drenge Mandag 16.30 – 18.00 

Onsdag 18.00 – 19.30 

René Petersen, tlf. 61 61 53 27  

Didde Pedersen, tlf. 22 39 46 06 

Jeanett Laursen, tlf. 50 58 70 04 

Uge 32 

Five-a-side Onsdag 19 30 – 21.00 René Petersen, tlf. 61 61 53 27 Uge 36 
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 Hatting Cykelklub

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...

Nyt fra Cykelklubben
Har du lyst til at komme og køre med i Hatting Cykelklub, 

så er der sæsonstart søndag den 19. marts. Vi kører tre gange 
om ugen på følgende dage og tider, og deles op i 2-3 hold alt 
efter hvor mange der møder op:

Træningsdage
Sommertid:
Tirsdag og torsdag kl. 17.30
Søndag kl. 10.00

Vintertid:
Tirsdag og torsdag kl. 17.00
Søndag kl. 10.00

Foreløbigt planlagte aktiviteter i Hatting Cykelklub 2023:

19. marts
På opstartsdagen køres en lille tur på 40 km kl. 10.00 fra Hat-
ting Klubhus. Herefter varm suppe ca. kl. 12.00 i klubhuset.

18. juni
Fælles tur til Alrø m/ frokost

25. juni
Grillhygge i klubhuset efter turen med kone/kæreste/mænd

23. august
Generalforsamling

1.-3. sebtember el. 8.-10. september
Tur her i Danmark med overnatning

4. november
Sæsonafslutning

Der må gerne bydes ind med forslag til arrangementer.
Nærmere info om de enkelte datoer følger senere.
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De frivillige er 
kernen i livet på 
Hatting Centret
Af: Anne Grete Bøndergaard 
Aktivitetsmedarbejder på Hatting Centret

For nyligt havde vi besøg af en lokal politiker fra ældreud-
valget på aktivitetscentret. Vedkommende var interesseret i at 
høre om hverdagen i huset – og alle aktiviteterne. Undervejs 
fortalte jeg vedkommende, at vi har omkring 50 frivillige, der 
hjælper til og sørger for aktiviteterne – og vedkommende blev 
helt paf af ren overraskelse, fordi tallet var så stort og så im-
ponerende. Og ja, det synes jeg faktisk også, det er. Men ikke 
desto mindre er der brug for hver og én. 

I Hatting har vi et meget aktivt center – og uden de frivil-
lige var der ikke en brøkdel af tingene, der kunne lade sig 
gøre. Jovist er der ansat en aktivitetsmedarbejder, der samler 
trådene, koordinerer og er med til at planlægge, men uden alle 
de frivillige kræfter, ville hverdagen se meget anderledes ud. 

Derfor har jeg lyst til at hylde Hatting Centrets frivil-
lige – og ja, frivilligheden generelt – for det er helt unikt for 
Danmark, at så mange af os giver af vores tid, vores evner og 
omsorg, helt uden at få penge for det. Nogle vil mene, at man 
faktisk får løn – dog ikke udbetalt i kroner og ører – men det er 
en anden sag...

Så hvad laver de frivillige så på Hatting Centret? En meget 
overordnet beskrivelse af hvad de frivillige løfter i huset:

• 27 hold - hver eneste uge - som køres af de frivillige
• Arrangementer og aktiviteter skal evalueres og planlægges
• Aktiviteter for de 12 beboere som bor i ældreboligerne:
• Praktiske opgaver - og dem er der mange af!

Det er nemlig ikke helt enkelt at beskrive, hvad en frivillig 
laver her i huset – for det er meget bredt og afhænger bl.a. 
af den frivilliges interesser.  Fælles for det hele er dog, at alle 
funktioner tilsammen danner den helhed, der gør, at tingene 
bare fungerer. Jeg synes, det er så forunderligt og skønt, at så 
mange mennesker – både lokalt – men også i bredere forstand 

Hatting Centret

– vælger at bruge deres tid og evner på frivilligt arbejde. Det er 
en berigelse, tænker jeg. For den frivillige, for fællesskabet – og 
for samfundet. Så tak til alle jer, både på Hatting Centret og i 
øvrigt, som løfter det frivillige arbejde. 

Jeg tænkte, at I skulle have lov til at få ansigt på nogle af 
Hatting Centrets frivillige, så her kommer et mini-interview.

»3 hurtige til en frivillig«

Vores frivillige er blevet stillet følgende tre spørgsmål - og 
deraf deres svar, som du kan læse i det følgende:
• Hvad er dine opgaver som frivillig på Hatting Centret?
• Hvad var det, der gjorde, at du meldte dig som frivillig?
• Hvad giver det dig at være frivillig?

Erna
Jeg er gåvært for gåfællesskabet, som 
mødes hver torsdag og går en tur. Jeg 
planlægger ruten, sørger for det rette 
tempo og at alle er med. 

Jeg ville gerne være med til at op-
bygge et fællesskab - og det giver mig så meget. Jeg får energi 
og glæde af det -  kommer i godt humør og elsker stemningen 
på turene, når vi er ude at gå. Det er så dejlige mennesker at 
være sammen med. 

Erik
Jeg er frivillig i træværkstedet og har været det i ca. 8 år. Jeg 
har stor interesse for træ, og for træ-
drejning – og ville gerne selv dreje 
noget mere. Det giver mig et godt 
samvær at være frivillig – både på 
træværkstedet, men også i huset i 
øvrigt. Jeg får nye bekendtskaber, og 
det er dejligt at være en del af de ting, 

der sker 
– arrange-
menter osv. 

Tove
Jeg hjælper til tirsdagssang. Finder 
sangbøger frem, laver kaffe, og va-
sker op. Jeg er også med til at stå for 
morgencafé, hvor vi luner rundstyk-

ker, brygger kaffe, dækker borde og vasker op og hygger om 
deltagerne. Derudover er jeg én af hjælperne på busturene. 
Som hjælper sørger jeg for det praktiske: Pakker kaffekurven, 
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tager mod betaling og hjælper chauf-
føren og deltagerne, hvis der er brug for 
det.  Jeg er også en del af ”eftermiddags-
hygge-gruppen”. Det er os, der planlæg-
ger, hvad der skal ske – og står for det 
praktiske på dagen. Jeg hjælper også 
gerne med ”ad hoc” opgaver – fx i tom-
bolaen til sommerfest eller julemarked.

Jeg er tilflytter, så jeg tænkte det var 
en måde at få netværk på. Det var en 
nabo, som invitererede med – og så er 
jeg blevet spurgt om forskellige opgaver 
hen ad vejen. Jeg føler, jeg er med til at 
gøre en forskel. Jeg kan godt lide at folk 
bliver glade  - ja, det giver glæde at gøre 
andre glade.

Hanne
Jeg står for to 
yoga-hold om 
ugen. Der-
udover er jeg 
bankoopråber 
en enkelt gang 
om måneden. Den tidligere vejleder på 
yogaholdet skulle stoppe – og der var 
ikke nogen til at tage over. Jeg kunne 
ikke lide tanken om, at der ikke ville 
være noget yogahold. Jeg har altid selv 
dyrket meget idræt og så sprang jeg ud 
i det. Yoga-holdene er med til at holde 
mig i gang – jeg ved, jeg får mig rørt. Jeg 
kan godt lide at søge ny inspiration – og 
det er dejligt at lære nye at kende.

Ifht. at være bankoopråber er det en 
god fornemmelse at være med til at gøre 
en forskel – så mange mennesker får en 
god oplevelse.

Elly
Jeg er medlem 
af Centerrådet 
og har kasserer-
opgaven her. 
Jeg er med til 
at stå for rigtig 
mange af hu-
sets arrangementer - og bruger en del 
tid på økonomien. Jeg er bl.a. med til at 
søge fonde og puljer .

Jeg blev enke – og tænkte, at der nu 
var brug for og tid til noget andet i til-

værelsen. Jeg har følt mig taget så godt 
imod – og har tit tænkt, at Hatting er et 
godt sted at bo, når man bliver alene. 

»Jeg oplever, at jeg får lige så 
meget igen, som jeg giver. Det er 
dejligt, at der er brug for en – jeg 
kan godt lide at blive brugt – og 
at være noget for andre.«

Karl
Jeg er en af 
chaufførerne på 
vores busture. 
Jeg planlægger 
ruten, holder 
bussen ren, sør-
ger for bespæn-
ding og brug af lift, hvis en deltager 
sidder i kørestol. Jeg snakker selvfølgelig 
også meget med deltagerne på turene. 
Vi har det rigtig sjovt.  Jeg har altid godt 
kunnet lide at have med ældre men-
nesker at gøre. Jeg kan godt lide at gøre 
dem glade.  Det giver mig så meget at 
være frivillig – en god fornemmelse, en 
glæde ved at kunne gøre andre glade – 
det er så dejligt med den respons, man 
får. Jeg har det så godt med at være fri-
villig og kunne give noget til andre. 

Aase 
Jeg er vejleder på billed-
behandlingsholdet i data-
stuen. Derudover har jeg 
to gymnastikhold:  ”Hold 
dig frisk”, for lidt yngre, 
hvor vi ofte træner uden-
for og stolegymnastik. 
Under Corona var jeg 
med til at stå for gå-banko 
og gåture med Hattings historie.

Jeg valgte ikke som sådan at blive 
frivillig -  jeg blev spurgt. Før den tid 
kom jeg godt nok i Lokalarkivet i flere 
år, men jeg anede ikke helt, hvad der 
foregik i huset. Jeg vidste ikke, at man 
bare kunne komme her til diverse aktivi-
teter, når man var en almindelig borger 
i byen, jeg troede, det var for enlige/
ensomme meget gamle borgere. Det 

var dengang datastuen startede i 2011. 
Dels var der nogen i Centerrådet, som 
mente, at det var noget at få fat i mig, 
dels havde den daværende aktivitets-
medarbejder set mig arbejde ved en PC 
i lokalarkivet. Da jeg altid har arbejdet 
meget som frivillig i andre sammen-
hænge, lå det mig nært at sige ja. Jeg fik 
ret hurtigt indsigt i, hvad Centret stod 
for, og at det var frivillige, der ”bar” en 
stor del. Jeg er uddannet både yoga- og 
gymnastikinstruktør. Det havde ligget 
i dvale i nogen år. Egentligt troede jeg 
ikke jeg ville få brug for det mere, men 
da det viste sig, at den form fra aktivitet 
også var relevant på Centret, syntes jeg 
bare, det kunne være herligt, hvis man 
kunne gøre en forskel på folks velbefin-
dende.Baggrunden er dybest set, at jeg 
håber, jeg gør en forskel for de personer 
jeg er i berøring med.

Det giver mig så meget at være frivil-
lig, at jeg har svært ved at udtrykke det i 
ord. Den menneskelige kontakt og nær-
hed med deltagerne på holdene, uanset 
om det er data eller gymnastik, er det 
største af alt ved at komme på Centret. 

Det giver også mig noget, når jeg ser, 
hvorledes man suser rundt på gangene 
og deltager i aktiviteter, når man er langt 
op i halvfemserne. Jeg siger til mig selv, 
det vil jeg leve op til også at kunne.

Jeg føler også, det er udvik-
lende af mig selv. Dels har jeg 
selv lært rigtig meget ved at 
være i datastuen, det være sig 
både tekstbehandling, regne-
ark, betjening i bank, borger-
service og E-boks, sidst men 
ikke mindst billedbehandling. 

Jeg føler også, at det er ud-
viklende, at arbejde sammen med andre 
frivillige, frivillige som har andre ”jobs” 
end lige det jeg laver. På en arbejdsplads 
arbejder alle med det samme emne. I en 
forening arbejder alle med det sammen 
projekt. Det er ligesom forskelligheden i 
frivilligheden er udviklende. 

Med disse mini-interviews håber jeg 
at have givet jer lidt indblik i de frivilli-
ges arbejde på - og tanker om - centret.
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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

Måske en ny tradition skabes? 
Af: Mathilde Gjødsbøl Arvedsen 

Bestyrelsesmedlem, Hatting Parken 

Sidste år lagde Hatting Parken ram-
mer til en Sankt Hans fejring for hele 
Hatting. Bestyrelsen havde ingen idé 
om hvor mange der kunne tænkes at 
komme til et sådanne arrangement, og 
vi blev helt overrumplet over den store 
opbakning og de mange mennesker. 
Så i år gentager vi succesen – og måske 
kan det gå hen og blive en ny tradition? 
Sankt Hans i Hatting Parken 2023 bliver 
forhåbentlig en ligeså stor succes som 
i 2022, særligt hvis du og din familie 
kommer.

Vi kan allerede nu løfte sløret for no-
get at det allerede planlagte: Bestyrelsen 
har lavet aftale med Hvids BBQ mad-
vogn og arbejder i skrivende stund på 
at finde endnu en madvogn, så der i år 
forhåbentlig kommer til at være to. Sam-
tidig står Hatting Parkens Venner i år 
for salg af fadøl, sodavand, og kaffe – og 
denne gang skulle der gerne være styr 
på strøm til både madvogne og musik…

Og nu vi taler musik – så har vi en 
aftale med to bandmedlemmer fra Gas 
og Lim. Herudover kommer Søren Just 

og Markus Jönsson og spiller op til fæl-
lessang og dans for dem der måtte have 
lyst. Ydermere har vi inviteret to lokale 
kor, som vi meget håber vil komme. 
Hattings præst Johanne Nørgaard har 
lovet igen at holde båltalen. 

Bålet bliver igen i år tændt tidligt, så 
de mindste også kan nå at være med til 
at fejre midsommer. Vi, i bestyrelsen, er 
klar på en festlig eftermiddag og aften, 
og glæder os meget til at se jer alle. Pro-
grammet kommer på både Facebook og 
ved SuperBrugsen, når vi har de sidste 
detaljer på plads. Vi opfordrer til, at I 
allerede nu laver en aftale med familie 
og venner, om at deltage i denne lokale 
folkefest. Der er som tidligere fri entre 
og man er naturligvis velkommen til 
selv at medbringe mad og drikkevarer, 
selvom det også kan købes på pladsen. 

Disc Golf i Hatting Parken  
 - og en overraskelse...?

Der vil i løbet af foråret blive opsat 
disc golf kurve i Hatting Parken, så alle 
kan slippe deres indre frisbee-haj løs. 
Udfordr dig selv og dine venner ved at 
gennemføre hvert hul (disc kurv) med 
færrest kast – og læg resultatet sammen 
til sidst for at finde en vinder af hele 

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 person
- Familiemedlemsskab til 
150 kr/år pr hus
Tilmeld på www.HattingParken.dk

Sådan kan du også støtte:
Ønsker du at støtte projektet kan dette 
stadig lade sig gøre ved bankoverførsel.
Valgfri beløb kan overføres til 
foreningens indsamlingskonto. Store 
eller små beløb - alle gør en forskel:
Reg. Nr.: 9570 - Konto nr.: 12594216

Foto: Rasmus Bissenbakker
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banen. Kurvene sættes op i parken (græsarealet) og ikke på 
selve legepladsen.

Vi kan også løfte sløret for, at der arbejdes på en over-
natningsmulighed i parken, og vi glæder os til at kunne 
fortælle jer meget mere herom – læs med i næste udgave af 
HattingBladet!

Giv en hånd med på den kommende arbejdsdag  
Vedligehold af legepladsen er på frivillig basis og her vil 

vi meget gerne have jeres hjælp. Vores årlige arbejdsdag er 
søndag d. 26. marts 2023 kl. 10.00. Tag gerne børnene med, 
der er arbejdsopgaver for både store og små!

Generalforsamling
Generalforsamlingen afvikles i år d. 17. april - mere her-

om på Facebook og på parkens hjemmeside:  
www.hattingparkensvenner.dk. Husk at melde dig ind, så 
modtager du automatisk vores nyhedsbreve med informa-
tioner vedrørende parken.

Tømrer- og murerarbejde udføres

Kirkebakken 47, Hatting
Tlf. 20 87 00 04

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

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

Telefon: 7572 4100
www.codexlaw.dk
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Ubehandlet høretab 
sætter hjernen på 
overarbejde
Af: Lene Frost Hansen
Audiolog og indehaver, Høreekspert

Høretab kommer ofte snigende. Vi 
bemærker måske ikke selv de små æn-
dringer, der stødt og roligt sniger sig 
ind. Forandringerne kan være så små 
over flere år, så hørelsen opleves ikke 
anderledes af os selv. Måske bemærker 
omgivelserne det før end, man selv gør. 
Det kan også skyldes, at man har svært 
ved at erkende, at man har et problem. 
Alle andre kan vel bare tale lidt højere 
og tydeligere? I øvrigt får fjernsynet 
også et nyk eller to opad i volumen, 
hvilket ikke altid falder i god jord hos 
naboen, hvis man bor i rækkehus eller 
lejlighed.

Når vi hører dårligt, og ikke får gjort 
noget ved det, kommer hjernen automa-
tisk på unødvendigt overarbejde. Den 
skal i højere grad kæmpe for at orientere 
sig. Kommer der nogen nærmere bagfra, 
når vi er ude at gå tur? Eller kommer der 
nogen ind ad bryggersdøren? Balancen 
bliver faktisk også dårligere, og der har 

længe været påvist en sammenhæng 
imellem ubehandlet høretab og fald-
ulykker. Når man har høretab og sidder 
i forsamlinger, mister man måske også 
et eller flere ord i samtalen:

”Har du svært ved at høre?” 
bliver måske til ”Har Ruth 
været ude at køre?”

Det er sjovt, som det står her, men det 
er ikke spor sjov for den, der skal svare 
på det. Man ved godt, man hørte forkert, 
for de to i samtalen har ingen fælles be-
kendte, der hedder Ruth. Og så har man 
tre muligheder:

 
1) Lade som om man ikke hørte  

 det, og skynde sig at skifte emne.
2) Sige ”hvabehar?”
3) Svare i øst, når man er blevet  

 spurgt i vest – nogle gange til stor      
 morskab for resten af selskabet.

Når man så kommer hjem fra det 
selskab, kan man mærke trætheden. 
Man har ikke kun brugt unødige res-
sourcer i hjernen på at høre, hvad der 
er blevet sagt. Man har også kæmpet 
med at se ud som om, at man har hyg-

get sig. Man har grinet, når de andre har 
grinet. Man hørte godt 90% af vitsen, 
men mistede lige pointen. Og endnu 
værre mister man lige så stille lysten 
til at deltage i arrangementer, fordi det 
er så anstrengende. Dermed bliver den 
sociale kontakt desværre også stille og 
roligt indskrænket, og det ved vi alle, er 
noget skidt.

Er du udfordret på hørelsen, så er 
første skridt at få taget en høreprøve og 
få en viden om, hvordan din hørelse står 
til. Kan du hjælpes med høreapparater, 
vil du blive tilbudt at prøve et sæt. Du 
vil også blive fortalt, at du har frit valg, 
om du går videre i offentligt eller privat 
regi. Der findes høreklinikker og ørelæ-
ger rundt om i de lidt større byer.

Høreekspert er en mobil høreklinik 
og har udstyr til at komme hjem til dig. 
Det er både uforpligtende og gratis. 
Vi kan kun opfordre til, at få hørelsen 
tjekket, så du kan blive klogere på, om 
du kan få hjælp og dermed blive bedre 
hørende igen.

Find kontaktinformation på næste side.

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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  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



• 22 •HattingBladet Februar 2023 • nr. 1

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: Lene Jørgensen
Spejderleder v. KFUM-spejderne i Hatting

Gruppemøde og kyndelmisse
Den 29. januar holdt spejderne det 

årlige gruppemøde - det, som i andre 
foreninger kaldes generalforsamling. 
Her så vi på året der gik, både i form af 
regnskaber, men også beretninger og 
billeder. Mens forældre og ledere holdt 
møde, var der fuld gang i den vilde jagt 
og gemmeleg for spejderne udenfor. 
I år lagde vores præstegård lokale til 
- det siger vi mange tak for! Ved grup-
pemødet var der valg til grupperådet, 
som er vores forældrebestyrelse. Bjørn 
og Marja trådte ud af grupperådet, og 
de skal have mange tak for deres tid 
ved os. Lene blev genvalgt, og vi sagde 
velkommen til Bente, Tina og Line som 
suppleant. Det var dejligt at opleve med 
et godt fremmøde, og forældre der er 
villige til at bakke op om vores forening. 
Jeres opbakning betyder utroligt meget 
for os, og er nødvendig, for at vores lille 
spejdergruppe fortsat kan bestå.

Årsstjernerne nåede lige at blive 
uddelt, før vi sluttede mødet med at 
deltage i kyndelmissegudstjenesten. 
Her aflagde vores spejdere deres løfter 
i kirken. Som man siger, så er det over-
gangen fra at “gå til spejder”, og så “at 

Årsstjerner og »brugte« juletræer
være spejder”. Spejdernes løfter indehol-
der blandt andet “jeg lover at gøre mit 
bedste for (… ) hver dag at glæde an-
dre”. Som vores præst Johanne så rigtigt 
bemærkede: Det burde vi alle sammen 
love hinanden!

Julen varer længe
 – gi’r os sjov og penge

Det seneste stykke tid har handlet 
meget om juletræer - for tro det eller lad 
vær, er der et kæmpe potentiale i brugte 
juletræer. De er gode til at lave kæmpe 
bål der knitrer - og det kan vi godt li’! De 
er super gode, når man skal øve snitte-
teknikker, når man skal lærer at bruge 
dolk, eller til at hugge i stykker, når man 
skal øve sig i at mestre en økse. Er bun-
ken stor nok kan man hoppe på den og 
gemme sig i den, og med lidt fantasi kan 
de brugte træer blive til nye ting, såsom 
ophængningskroge til vores besnør-
ringsreb. 

Det er derfor ikke kun en økonomisk 
håndsrækning til vores aktiviteter, I 
giver, når I lader os hente jeres træ. I er 
også med til at give vores spejderne, 
samt børnene i Solstrålen, og i år også 
Eventyrbakken i Østerhåb, en masse 
sjove timer! Vi er meget glade for at 
holde til i en by, som altid støtter op om 
dette tiltag. Tak for dét! 

»Brugte« juletræer kan gøre gavn på mange kreative måder, som det ses herunder.
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DIN LOKALE MASKINSTATION  
VI TILBYDER BLANDT ANDET 

• Kloakarbejde  

• Slamsugning-og Spuling 

• Anlægsarbejde 

• Hækklipning 

• Vinterbekæmpelse   

@NielsBie’sMaskinstation 

Foto: Brink
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Af: Holger Andersen
Vejleder på Hatting Centret

Det startede med en idé på Sønderga-
de for år tilbage – ideen blev lagt i ”skuf-
fen” til senere brug, for siden hen at 
blive hentet frem igen: Hatting Centret 
skulle da have sit eget ølbrygningshold! 
Efter en længere proces med at finde de 
helt rigtige frivillige til at stå for holdet, 
søge penge til udstyr, indrette køkkenet, 
lære om de vigtige processer, var Hat-
ting Bryglaug endelig en realitet.

Der blev holdt info-aften i november 
2021 med over 20 interesserede delta-
gere, og siden da er det gået slag i slag – 
dog afbrudt af coronanedlukninger. 

Hvordan foregår et bryg?
Der brygges om mandagen i aktivi-

tetskøkkenet, og forud for selve bryggen 
har holdet valgt, hvilken type øl, de vil 
give sig i kast med. Man er typisk fire 
personer sammen om et bryg, og holdet
deler udgifterne til ingredienserne. På 
bryg-dagen er der masser af aktivitet 
i køkkenet, og der dufter i hele huset 

Der er blus på (øl-) kedlerne i køkkenet på Hatting Centret
mens brygningens forskel-
lige processer foregår. Der 
er god tid til snak og kaffe 
mellem opgaverne. Siden 
hen skal brygget ”omstik-
kes”, hvor bundfaldet 
adskilles fra bryggen og 
så mødes holdet efter en 
tid igen og kommer øllet 
på flaske. Der er allerede 
afprøvet mange forskellige 
slags øl – og de smager 
rigtig godt! 

Vi vil dog gerne have 
mange flere med ombord 
- Så har du selv eller din 
ven/nabo lyst til at prøve at 
være med, så tag endelig 
kontakt til os. Der er et su-
per hyggeligt sammenhold 
deltagerne imellem, og mange har 
lært nye mennesker at kende ved at 
komme på holdet. 

Du behøver ikke at have noget for-
håndskendskab – du får viden om pro-
cesserne undervejs og får selvfølgelig 

det færdige øl med hjem.

Har du lyst til at høre mere, eller til 
at være med til et bryg, så kontakt vej-
leder Holger Andersen på holgerhat-
ting@gmail.com eller på 29 87 19 26.

Et bryg er godt i gang i Centrets køkken.

Hatting Centret
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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

Af Anne Grete Bøndergaard
Aktivitetsmedarbejder på Hatting Centret

Julen blev fejret på behørig vis på Hatting Centret, hvor vi 
havde et væld af arrangementer, afslutninger og julefrokoster.

Det blev til et skønt gensyn med julemarkedet – som havde 
holdt pause i flere år p.g.a. coronaepidemien. Og I tog godt 
imod den gamle kending! Tak til alle jer bodholdere for at stille 
op endnu engang – og tak til alle jer, der bakker op. Det var en 
fin dag med mange besøg, dejlig mad og god stemning.

I løbet af december fik vi sunget julen ind med besøg af 
både Hovedgårdblæserne og Musikskolens ”julebus” – det var 
festligt – det var rørende – det ramte lige ind i julehjertet. Også 
mellem jul og nytår var der liv og aktivitet i huset med pakke-
spil, klejner, nytårsfrokost – gode bobler mv.

Små glimt fra en skøn juletid på Hatting Centret
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Nyt tiltag: Brætspilsaften
Hatting Centret

Cykelhold på 
CentretDet er super sjovt at spille – og hvad kan være bedre end at gøre det i selskab 

med andre? Det synes vi også på Hatting Centret – og derfor sætter vi nu gang i 
et nyt tiltag: Brætspilsaftner.

Vi har forskellige spil i huset: Partners, Alias, Skipbo, Triominus, Scrabble osv. 
men man må også gerne tage sit eget spil med eller komme med forslag til sjove 
spil, der måske kunne købes. Centerrådet sørger for at der er chips – og så kan 
der købes øl og vand og kaffe til billige penge. 

Vi har allerede afholdt den første aften – og det blev til masser af grin og godt 
samvær. Næste brætspilsaften er tirsdag d. 28/2 kl. 19.00. Tilmelding er ikke 
nødvendig – man møder bare op med sit gode humør.

Spisefællesskab
- nu også på
 vej til Hatting 
Centret

I løbet af foråret starter et nyt spise-
fællesskab op i Hatting. De fleste af os 
ved, at mad bare smager bedre, når man 
spiser den sammen med andre – og 
kan nikke genkendende til, hvor vigtigt 
”måltids-fællesskabet” er. Derfor er der 
netop nu ved at skyde spisefællesskaber 
rundt omkring på aktivitetscentrene i 
Horsens – og vi skal også være med.

Kort fortalt så mødes man i fælle-
skabet fx en gang om ugen eller hver 
14. dag og spiser sammen og hygger 
sig under måltidet. Frivillige sørger 
for borddækning og værtsskab, og for 
at hygge om deltagerne. Der kan også 
være mulighed for, at de frivillige henter 
deltagerne. Kunne du tænke dig at høre 
mere – enten om muligheden for at del-
tage eller være frivillig i det nye fælles-
skab? Så kontakt aktivitetsmedarbejder 
Anne Grete på agb@horsens.dk.

Så er der ikke længe til vores nye 
motions-aktivitet starter op:

 Kan du lide at cykle og få god 
motion og frisk luft – og vil du gerne 
gøre det sammen med andre? Så er 
dette hold lige noget for dig.

Vi starter op torsdag d. 13. april, 
og mødes derefter hver torsdag kl. 
10.00 foran Centret og tager på tur.

Gert Kristensen er tovholder og 
sørger for et tempo tilpasset delta-
gerne. 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. 

Er du vores
nye frivillig?

Pt mangler vi en frivillig til at 
starte et madhold op for ”nybegyn-
dere”. Den frivillige skal planlægge 
og vejledere brugerne på holdet i 
”basis madlavning”. Vi har et super 
fint aktivitetskøkken i huset – og du 
kan selv være med til at bestemme, 
hvor ofte holdet skal mødes.

Har du en ide til et hold eller en 
aktivitet, som du kunne tænke dig at 
stå for – eller vil du bare gerne være 
med om bord – så skriv på agb@
horsens.dk eller en sms på 24 95 90 33 
eller kig ind på Centret.



Februar 2023 • nr. 1 HattingBladet• 29 •

 Hatting Centret

Arrangementer på Hatting Centret henover foråret
Årsmøde
Årsmødet er en fast og vigtig del af ”års-
hjulet” på Hatting Centret. Her mødes 
vi og hører om det forgange år – både 
ifht. aktiviteter og rådets økonomi – og 
alle deltagerne har mulighed for at stille 
spørgsmål. Der er også valg til Center-
rådet, hvor alle i alderen 60 + og førtids-
pensionister har stemmeret. Centerrådet 
løser en utrolig vigtig opgave i huset og 
varetager brugernes interesser. Rådet er 
med til at bestemme, planlægge og af-
vikle arrangementer i huset, søge fonde 
etc. og sætte retning. Der er nok at se til, 
men det er samtidig en meningsfuld og 
givende frivillig opgave. 
Til årsmødet er aktiviteten vært med 
kaffe og kage – og vi slutter mødet af 
med bankospil. Her kan der købes pla-
der á 10,-. Alle er hjerteligt velkomne, og 
vi håber mange vil møde op og bakke 
op om huset og Centerrådets arbejde.
Vel mødt: Onsdag d. 1. marts kl. 13.30 

Koncert v/ Hatting Koret
På Hatting Centret elsker vi sang og 
musik – og vi glæder os meget til at få 
besøg af Hatting Koret, som vil afholde 
en forårskoncert for os: 
Tirsdag d. 7. marts kl. 19.00.
Vi serverer kaffe og kage, og det koster 
30,- at deltage. Seneste tilmelding er d. 3. 
marts Kom og bliv i forårshumør af alle 
de dejlige sange –musik gør glad! 

Vi fylder huset med børn 
og trylleri
Kom med til en sjov og magisk 
eftermiddag. Vi får besøg af trylle-
kunstner Jørgen Fevre, som vil 
underholde børn og voksne. Tag 
dit barnebarn eller oldebarn med – 
eller kom selv og få et herligt grin. 
Arrangementet er for alle. Jørgen Fevre 
er en garvet tryllekunstner, som helt 
sikkert vil få smilet frem hos både små
og store. Vi serverer pølsehorn, 
småkager, kaffe, te og saftevand – og 
hvem ved – måske bliver der også plads 
til en børnesang eller en leg:
Torsdag d. 16. marts kl. 15.00
Prisen er 50,- for voksne, og børn er 
gratis. Tilmelding senest d. 14. marts.

Rundvisning på Bygholm 
Landsbrugsskole
Køkkenchef Jonas Bernhardt viser os 
rundt på skolen og fortæller om daglig-
dagen her. Vi mødes i forhallen:
Mandag d. 20. marts kl. 10.00.
Tilmelding senest d. 17. marts.

Påskefrokost
Velkommen til vores skønne 
påskefrokost med mad og musik: 
Tirsdag d. 28. marts kl. 13.00               

Menu: Sild og karrysalat, skidne 
æg, tarteletter med høns i asparges, 
tunmousse, citronfromage, påskeæg og 
kaffe. Der vil være Amerikansk lotteri, 
og musikalsk underholdning ved Maria 
Ivrig, som spiller og synger. Pris: 150,- 
Billetter kan 
købes 1/3, 
8/3, 15/3 og 
22/3 fra 10-
12 hos Ellen 
Berthelsen i 
caféen.

Eftermiddagshygge med 
rejseforedrag
Mandag d. 1/5 kl. 14.00
Gert Kristensen fortæller om sin tur 
til Quito, Ecuadors hovedstad, videre 
gennem Andesbjergene og ind i 
Amazonas junglen - tilbage til Quito, 
videre med fly til Galapagosøerne og på 
en fem-dags cruise.
Pris 30,- inkl. 
kaffe og 
kage, seneste 
tilmelding d. 
21. april.
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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
Marts

Tirsdag d. 14. kl 19.00
Banko ved Centerrådet
Mandag d. 27. kl. 14.00
Eftermiddagshygge og quiz. Seneste 
tilmelding 24/3, pris: 30,-

April
Tirsdag d. 4. kl. 13.30
Gudstjeneste med efterfølgende kirkekaffe
Tirsdag d. 11. kl. 19.00
Banko ved Centerrådet
Onsdag d. 12. kl. 10.00
Skosalg v/ Andersen Sko
Tirsdag d. 25. kl 13.30
Gudstjeneste med efterfølgende kirkekaffe

Maj
Tirsdag d. 9. kl. 19.00
Banko ved Centerrådet
Mandag d. 22. kl. 14.00
Eftermiddagshygge og spille-leg. 
Seneste tilmelding 19/5, pris: 30,-
Tirsdag d. 23. 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 
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

Husk: Morgencafé 
hver onsdag
Hver onsdag inviterer vi til hygge og 
uformelt samvær på Hatting Centret. 

Der kan købes rundstykker og kaffe/
te til 20 kr. Tilmelding er ikke nødven-
dig – man møder bare op og hygger sig 
med de andre.
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BANKER 
FJERNVARMEN 
PÅ DØREN?
- du kan trygt ringe til os, hvis du ønsker et varmt hjem

Tlf: 7561 3766lyngsoevvs.dk

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

Scan her)ˇ

LOKAL PRODUKTION 
OG DESIGN AF DIN 
MARKEDSFØRING

Brochurer, flyers, plakater, 
flag, skiltning, bilfolie, 

rollup, reklameartikler mv.

VI TRYKKER 
PÅ ALT

V/Michael Jakobsen
Klaksmøllevej 2

mj.allroundservice@gmail.com 


