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FÅ AVISEN
BRAGT TIL
DIN BOPÆL

Olympisk ild i
idrætsarkivet
3Ny udstilling
åbnet
HORSENS - „Cykelsporten i

Horsens“ er på Horsens
Idrætsarkiv skiftet ud med
„Fra Horsens til OL og den
olympiske ilds visit i Horsens i 1952“.
Med den nye udstilling viser idrætsarkivet for første
gang en samlet oversigt over
de idrætsudøvere fra Horsens-området, som har deltaget i OL. Helt tilbage fra
Ernst Schultz i 1900 til Anne- Marie Rindom i London
i år.
I tekst og billeder fortælles om de 29 kvinder og
mænd, der med Horsens
som udgangspunkt har deltaget ved Olympiske Lege.
Det drejer sig om 15
sportsfolk, som er født i og
omkring Horsens og om
yderligere 14, som har repræsenteret Horsens-klubber.
Som det fremgår af titlen
fortælles der også på udstillingen om den olympiske
ilds besøg i Horsens den 29.

Tegn et abonnement på
Horsens Folkeblad - og få avisen bragt til din bopæl 6 dage om ugen.
Et kvartalsabonnement koster kr. 790,- dagspris kr. 10,46.
Et årsabonnement koster kr. 2.690,- dagspris kr. 8,91
Sådan bestiller du abonnement:
Ring 76 27 20 00 alle hverdage mellem 8.00-15.30 eller
via vores hjemmeside www.hsfo.dk døgnet rundt.

juni 1952. Det er hidtil eneste gang, at den olympiske
ild har passeret Horsens, og
det var en festdag i byen.
Idrætsfolk fra Sportssammenslutningen for Horsens
og Omegn løb stafet med
den olympiske fakkel.

Slukket på Lillebælt
De bragte den sikkert gennem området, men det gik
anderledes, da faklen skulle
passere Lillebælt senere
samme dag.
Med sejlsportsmand Ejnar
Christensen fra Fredericia
som kilde fortælles historien om, hvordan han skulle
sejle faklen over fra Snoghøj
til Kongebroen, men ladrig
nåede over med ilden. En
kraftig vind blæste nemlig
faklen ud, inden den nåede
over.
Den OL-official, der var
med på bådenm, tog det dog
med stoisk ro og tændte stille og roligt faklen igen med
gløden af sin cigar.
Det var altså så som så
med det magiske i den olympiske ild, men OL blev der
da i Helsinki i 1952.

DYNAMIK

HORSENS - En rigtig farce
bygger som oftest på forviklinger, og forestillingen „Når
katten er ude...“ med bl.a.
Vicky Berlin og Pernille
Schrøder er ingen undtagelse.
Forestillingen kan ses på
Horsens Ny teater torsdag
aften, når alle på scenen bliver hvirvlet ind i et spind af
løgne, bortforklaringer, pin-

Handicapkørsel
Jul og nytår 2012
Bestillingsfrister for:
Korte rejser
(under 100 km) bestilles mellem kl. 8.00 – 16.00

0 Jens Juul Wolhardt(ved rorpinden) repræsenterede Horsens
ved OL i 1964. Her ses han sammen med sin bror Klaus i snipen
FOTO: HORSENS IDRÆTSARKIV
„Strik II“ ved DM i 1958 på Vejle Fjord.

Udstillingen kan se på
Horsens Idrætsarkiv på Gas-

vej, tirsdage fra 9-12 og søndage fra 13-16. (AK)

Kunder med kørestol eller
crosser/3-hjulet el-køretøj
Kørselsdato: 24/12
Bestillingsfrist: 26/11 – 30/11 på tlf. 87 40 83 91
Andre kunder
Kørselsdato: 24/12
Bestillingsfrist: 3/12 på tlf. 87 40 83 91
Alle kunder
Kørselsdato: 31/12
Bestillingsfrist: Senest 28/12 på tlf. 87 40 83 00

lige afsløringer og en solid
portion „Coq au Vin“.
For Søren er gift med
Louise, og hver onsdag løber han. Hans gode ven
Henrik er gift med Marianne, og hver onsdag går han
til billard.
Det siger de i hvert fald...
I virkeligheden låner Søren hver onsdag Henriks lejlighed for at dyrke sin affære
med den billedskønne Sandra, mens Henrik bag Sørens ryg har en affære med
Louise.
Men en dag kommer Hen-

Enkeltværelse fra

KVALITET

TEKNIK OG MILJØ

Når katten
er ude....
3Forviklinger for
fuld udblæsning på
Horsens Ny Teater

OPLEVELSER

*

DKK 400

Dobbeltværelse fra
*

DKK 500

* GÆLDER ET BEGRÆNSET ANTAL VÆRELSER VED ONLINE BOOKING

Alle kunder
Kørselsdato: 1/1 2012-10-30
Bestillingsfrist: Senest 28/12 på tlf. 87 40 83 00
Det er ikke muligt at bestille via internet eller mail.
Lange rejser
Rejser på mere end 100 km i perioden 23. december
til 2. januar bestilles senest den 21. november 2012
på tlf. 87 40 83 00.
0 Vicky Berlin (im.) og Pernille Schrøder (th.) er med
i komedien, som spiller i Horsens på torsdag.

riks kone Marianne lidt for
tidligt hjem, og så ruller det.
På rollelisten finder man
også Iben Dorner, Peter Oliver Hansen og Karsten Jans-

PRESSEFOTO

fort. Det er Joy Maria Frederiksen, der har instrueret.
Billetter kan købes på Horsens Ny Teater eller Billetlugen.dk

Cool og moderne
lavprishotel i København

Horsens Kommune
Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Telefon: 76 29 29 29
www.horsenskom.dk

BOOK ONLINE
og spar 100 k
r.

Billige priser Lækkert design Central beliggenhed

www.wakeupcopenhagen.dk

