ONSDAG 15. FEBRUAR 2012

Søndag den 19. februar
09.30 - 11.00 Bankagerhallen, Bankagervej 103:
Firma Idræt - svømning, børn i følge med voksne.
10.00 - 16.00 Torstedhallen, Søndergårdsallé 24:
Antik- og trendmarked.
10.00 Sognehuset, Kippervig 2: Fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning.
Arrangeret af Vor Frelsers Kirke.
10.00 - 17.00 Vesthallen, Fussingsvej 65: Stort
hoppe- og legland. Arr.: Horsens Freja’s Ungdom.
12.00 Industrimuseet, Gasvej: Rundvisning. Også
kl. 13 og kl. 14.
14.00 Smedegade 14, Tobaksgården: HIC-Basket
har banko.
14.00 Åpark Centret, Løvenørnsgade 21:
Fastelavnsfest med tøndeslagning.
14.00 Tyrsted Kirke, Kirkevej 26: Musikgudstjeneste. Dagens tekst kædes sammen med Astrid
Lindgrens historie „Søndeneng“, Peer Munkgaard,
violin.
16.00 - 17.00 Sønderbrogade 21: Åbent møde hos
Anonyme Alkoholikere.

18.00 FORÅRSFEST - Florian Silbereisen står i
spidsen for en række solister, når der inviteres på
„Frühlingsfest“ i Forum Horsens. Florian Silbereisen
kan både synge og spille, som det ses her på billedet
fra et tidligere besøg i Horsens.
(Arkivfoto: Morten Pape)
18.30 - 20.00 Klostergården, Havneallé 12A: AA
møde - „Der findes en løsning“ - åbent hus.
19.00 Kulisselageret, Teatertorvet: Søndagsjam
med Kat Baloun og Ronni Boysen . Arr.:
Blueskartellet.

Mandag den 20. februar
08.30 - 12.00 Gefionsgården, Sønderbrogade 74:
Åben legestue.
09.30 - 12.00 Firma Idræt, Hattingvej 14:
Bordtennis.
13.30 - 15.30 Sundtoppen, Langmarksvej 86:
Fastelavnsfest med tøndeslagning.
13.30 Hatting Centret, Smedebakken 1 : Fastelavn
50+. Tøndeslagning.
14.00 - 17.00 Tordenskjoldsgade 23 (Det gamle 10.
klasses center): Ung i Fokus-klubben har åbent.
14.00 - 17.00 Vestbyens Beboerhus, Vestergade 7b:
Vestbyens digitale fotogruppe mødes.
14.15 Sønderbro Kulturhus, Lindvigsvej 4: Røgfrit
bankospil, alle er velkomne.
16.30 Horsens Bibliotek, Tobaksgården:
Dokumentarfilmen „Burma VJ - Reporter i et
lukket land“.

Fastelavnsfest
i Skovly
Onsdag den 22. februar kl.
14 holder Skovly Aktivitetscenter i Hovedgård sin
fastelavnsfest.
Gæster opfordres til at
møde op udklædte.
Har man en sjov hat, så
dag den på, lyder opfordringen.
Programmet står på tøndeslagning.
Der er sidste dag for salg
af billetter mandag den 20.
februar kl. 12, oplyser
Skovly Aktivitetscenter.
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Idrætsarkivet sætter
fokus på cykelsporten
„Cykelsporten i Horsens“ kan ses frem til 19. august
Frem til den 19. august
viser Horsens Idrætsarkiv en udstilling om cykelsporten i Horsens.
Dermed lægger arkivet
sig i baghjulet på Danmarks Industrimuseums
store Giro d’Italia udstilling, som åbnede den 27.
januar.
Idrætsarkivets udstilling er en planche-udstilling i tekst og billeder,
som i store træk fortæller
byens cykelsportshistorie
fra 1896 til i dag. Den
starter ved Horsens Cykle
Clubs stiftelse og Dansk
Cykle-Rings Væddeløbsbane ved Sølyst og slutter
med omtale af nogle af
Cycling Horsens/Glud &
Marstrand-LRØ’s bedrifter, som bl. a. førte til, at
cykelholdet kunne modtage Stofa-prisen 2012 for
årets største sportspræstation i Horsens i
2011. Det skete ved Sport
Awards-festen i Forum
Horsens for nylig.
Ud over plancherne
udstilles nogle effekter
fra cykelsporten. De ældste er tre medaljer fra
1897 vundet af Christoffer Fischer. Endvidere
vises Jørgen Knudsens
medaljer og DM-trøje fra
hans overraskende Danmarksmesterskab i linieløb i 1977 samt Per Frederiksens specielle førstepræmie fra NM i holdkørsel for juniorer i Finland en dekoreret dolk.

Seks mesterskaber
Det er lykkedes idrætsarkivet, at fremskaffe flere effekter, som har tilhørt Horsens’ største cykelnavn gennem tiderne,
Chr. Pedersen, der blev
dansk mester to gange i
linjeløb for Horsens Amatør Cykleklub i 1943 og
1944, inden han i 1945
flyttede til København.
Her vandt han fire DMtitler, tre for DCR og et
for Lyngby CC, fordelt på
to i enkeltstart og to i linjeløb. Det sidste blev vun-

sejr i Stockholm Grand
Prix 1945, og som nu indgår i arkivets permanente
udstilling.

Chr. Pedersen hyldes i Horsens Idrætspark i forbindelse
med Horsens’ købstadsjubilæum i 1942. (Foto: Horsens
Idrætsarkivs samling / fotograf ukendt.)
det i 1953, hvor han også
vandt det store østeuropæiske etapeløb Fredsløbet, og han er eneste
danske cykelrytter, som
har vundet seks danske
mesterskaber på landevej, skriver idrætsarkivet
i en pressemeddelelse.

Chr. Pedersens familie
har lånt idrætsarkivet tre
DM-trøjer, nogle præmier
og en større samling billeder, hvoraf flere indgår i
udstillingen. Endvidere
har familien skænket et
par præmier, der stammer fra Chr. Pedersens

Cykeludstillingens
midtpunkt er en noget
speciel præmie, et stort
drikkehorn, som Chr.
Pedersen modtog efter
sejren i Storstrømsbroløbet i 1942, og som kan
kædes sammen med Horsens’ 500-års købstadsjubilæum samme år.
Chr. Pedersen vendte
hjem fra en succesfuld
turné i Sverige samtidig
med, at byen fejrede købstadsjubilæet. Han blev
hyldet som en konge, da
han blev kørt gennem
byen i hestevogn for at
blive modtaget i pausen
af en fodboldkamp i Horsens Idrætspark.
Cykeludstillingen kan ses
frem til den 19. august i
Horsens Idrætsarkivs
åbningstid, tirsdage 9-12
og søndage 13-16. Gruppebesøg uden for arkivets
åbningstider kan aftales.

Gammelt guld
&sølv købes

MEDBRING ANNONCEN
og vi giver dig
10% EKSTRA
for dit gamle guld
og sølv.
Gælder fra
lørdag
d. 11. feb. til
og med lørdag
d. 18. feb.
Tilbuddene
kan ikke
kombineres.
Vi giver ekstra
god pris hvis du
køber nye smykker
for pengene.
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