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Generalforsamling i
Hjerte-foreningen

Horsens: Hjerteforeningen i Horsens holder generalforsamling onsdag
27. februar kl. 19 i Sund
By Butikken på Åboulevarden - og gør i den forbindelse opmærksom på,
at man er meget velkommen, hvis man vil være
med til at gøre en indsats
enten i bestyrelsen eller
med praktisk hjælp ved
arrangementer.
Efter generalforsamlingen vil der være foredrag
ved Hjerteforeningens direktør, Anne Kaltoft.
Foreningen er vært for et
mindre traktement, hvorfor tilmelding er nødvendig til formanden Lissi
Rasmussen på tlf. 26 51
57 83 senest fredag 22. februar.

spritbilist
på bjerrevej
Horsens: Klokken 2 natten
til lørdag blev en 24-årig
mand fra Horsens standset i sin bil på Bjerrevej.
Manden er nu sigtet
for spirituskørsel, oplyser
Sydøstjyllands Politi.

20-årig råbte
ukvemsord til
politiet
Horsens: En 20-årig mand
fra Skanderborg kom kl.
5.29 natten til lørdag i
klammeri med politiet på
gaden i Horsens.
Sydøstjyllands Politi oplyser, at manden i Rædersgade råbte ukvemsord
efter de tilstedeværende
politibetjente, og efterfølgende nægtede han
at opgive sit navn og sin
adresse.

Folk langs fjorden
for 6000 år siden
Horsens: Torsten Madsen,
som er tidligere lektor i
forhistorisk arkæologi ved
Aarhus Universitet, holder torsdag 28. februar kl.
19 på biblioteket foredrag
om Horsens Fjord.
Gennem årtusinder har
der været usædvanligt stabile og gunstige livsbetingelser for dyr og mennesker i og omkring fjorden.
Og Torsten Madsen går
6000 år tilbage for at skildre de første landmænd,
der slog sig ned ved fjorden - og han fortæller om
byernes opståen for små
5000 år siden - og hvordan stenøkser fik konkurrence af importeret metal.
Billetter kan købes på
Horsens Kulturhistoriske
Forenings hjemmeside.


Få dit arrangement
på det sker-listen
Send en mail til redaktionen:

detsker@hsfo.dk

Det
sker
SØNDAG

15: Horsens Byskole,
Festsalen, Lindvigsvej 4:
Visens Venner i Horsens med
arrangementet "Toner fra
strimlen".

MANDAG
(Intet oplyst)

VaGTTJenesTer
lægevagten: 70 11 31 31.
Apotekervagten: Løve Apoteket, Nørretorv, Horsens.
Hverdage kl. 8-21. Lørdage kl.
8-14 og igen 18-21. Søn- og
helligdage kl. 10-15.
sundhedsplejens telefonvagt i region Midtjylland:
Hver dag kl. 17-19 på 70 20
80 18.
offerrådgivningen ved sydøstjyllands Politi: Telefon- og
personlig rådgivning til ofre,
vidner og familie ved kriminalitet og ulykke døgnåbent på
23 68 60 07.
Horsens krisecenter for
voldsramte kvinder, sundvej
34 a: Døgnåbent på adressen
og på 75 61 81 99.
Horsens krisecenter for
Mænd, rædersgade 7b 3 sal:
Døgnåbent på adressen.
Tlf: 75 60 20 68.
kirkens korshær, varmestuen, borgergade 8, Horsens:
Mandag-torsdag kl. 9-13.30,
fredag og lørdag kl. 9-12.30.
Tlf. 75 61 44 01.
nicolai-Tjenesten: Åben for
anonym samtale kl. 20-02 på
70 12 01 10.
anonyme alkoholikeres servicetelefon (aa): Alle ugens
dage kl. 8-24 på 70 10 12 24.
demenshotline: Åbent dagligt
kl. 12.30-13.30 på 76 29 37 20.

Idrætsarkivet handler ikke kun om at samle og sortere den lokale sportshistorie. der bliver også tid til at vende verdens gang - her
med ryggen til Jesper rasmussen og bag ham fra venstre Jimmy sørensen, Fredy salling og Gunner lindbæk knudsen. Foto: Morten
Pape

Horsens Idrætsarkiv:
Vi kan godt bruge
endnu et par frivillige

I øjeblikket tager seks sig af den lokale sportshistorie - det ideelle vil være syv eller otte.
På banen

Christian rimestad
cr@hsfo.dk

Horsens: Horsens Idrætsarkiv mangler frivillige.
Efterlysningen af flere
hjælpende hænder kommer
i årsberetningen fra arkivet,
som i sine lokaler på Industrimuseet samler den horsensianske sportshistorie.
Sidste år måtte arkivet sige farvel til to erfarne frivillige: Henning Sørensen, som
har været med siden 2004, og
Jens Thomsen, som sluttede
sig til holdet i 2007.
Det efterlod fem på arkivet: Jesper Rasmussen, Fredy Salling, Gunner Lindbæk
Knudsen, Lars Nielsen samt
Jimmy Sørensen, der som
den seneste sluttede sig til
for halvandet år siden.
Endnu en frivillig, Leo Sørensen, er netop begyndt.
- Så vi er seks. Ideelt skal vi
være syv eller otte, så hvis der
i byen findes endnu to, som
vil hjælpe, byder vi meget
gerne indenfor, siger Gunner Lindbæk Knudsen.

stabilt besøg

2018 kan Horsens Idrætsarkiv se tilbage på som et stil-

færdigt år. Når det gælder
besøgende på de to ugentlige åbningsdage, ligger tallet
stabilt omkring de 2000.
Derimod faldt antallet af
indleverede effekter mærkbart til 614, hvor tallet sædvanligvis ligger på den gode
side af 1000.
Det giver dog ikke anledning til bekymrede miner,
for der er rigeligt at tage fat
på for de frivillige. Alene en
samling på nu tæt ved 14.000
billeder siger noget om, hvad
arkivet rummer.
Traditionen tro har holdet
af frivillige da også bidraget
i forbindelse med en række
sportslige mærkedage, ligesom mange har hentet hjælp
på Gasvej. Det kom bl.a. en
ny bog og artikler om langdistancesvømmeren Jenny
Kammersgaard til gode.

Idrætsarkivet holder åbent
søndage kl. 11-14 og tirsdage
kl. 9-15. da er alle velkomne
til at kigge forbi indenfor i
lokalerne på Industrimuseet.
Foto: Morten Pape

Jimmy sørensen (t.v.) er en af de nyeste på Idrætsarkivet, hvor
han har hjulpet med i nu halvandet år. Gunner lindbæk knudsen
hører til blandt de mere erfarne på arkivet. Foto: Morten Pape

