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10 HORSENS

DET 
SKER
Få dit arrangement 
på det sker-listen. 
Skriv det ind på 
hsfo.dk/eventinfo

TORSDAG
19.00 Horsens Bibliotek, To-
baksgården 12. Vær med på
en lytter, når Horsens taler
om reduktion af drivhusgas-
ser i kommunen. Arr.: Hor-
sens Kommune.
19.15 Horsens, Emil Bojsens
Gade 31. Adventsfest - taler
miss. Egild K. Jensen, Rønde.
Arr.: Indre Mission, Horsens.

FREDAG
09.30 Horsens Bibliotek, To-
baksgården 12. Vi synger da-
gen i gang - kom og vær med
sidste fredag i måneden. Arr.:
Horsens Bibliotek. Arrange-
mentet er for voksne.
11.55 Horsens, VIA University
College, Chr M Østergaards
Vej 4, 8700. Tanja Eijgendaal
udstiller kunst på VIA i
november og december
2020. Arr.: VIA University Col-
lege.
21.00 Horsens, Kulisselage-
ret, Teatertorvet. Hip-
Hop/Reggae Wiinston &
Maximillian.

VAGTTJENESTER
Lægevagten 70 11 31 31.
Apotekervagten: Løve Apote-
ket, Nørretorv, Horsens. Hver-
dage kl. 8-21.
Sundhedsplejens telefonvagt
i Region Midtjylland: Hver dag
kl. 17-19 på 70 20 80 18.
Offerrådgivningen ved Sydø-
stjyllands Politi: 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:
Alle dage kl. 9-22. Døgnvagt
på 75 60 20 68.
Kirkens Korshær, varmestu-
en, Borgergade 8, Horsens:
Mandag-lørdag kl. 9-14. 75
61 39 77.
Nicolai-Tjenesten: Åben for
anonym samtale kl. 20-02 på
70 12 01 10.
Anonyme Alkoholikeres servi-
cetelefon (AA): Kl. 8-24 på 70
10 12 24.
Demenshotline: Åbent dag-
ligt kl. 12.30-13.30 på 76 29
37 20.

Rasmus Cos-
mos Vildrik og 
Laura Bilstrup 
på Bredgade i 
Brædstrup, 
hvor Home 

snart åbner en 
afdeling. De er 
begge vokset 
op i Brædstrup 
og har derfor 
et stort lokal-
kendskab. Fo-
to: Peter Hald

Home åbner 
ejendomsmægler-
butik i Brædstrup
Home åbner afdeling 
på Bredgade 32 i 
Brædstrup i januar.

Peter Hald
peha@hsfo.dk

opvokset i byen. Han bliver
daglig leder af den nye afde-
ling.

Dernæst har home ansat
30-årige Laura Bilstrup som
sagsbehandler i den nye afde-
ling.

Laura Bilstrup, der er datter
af den lokale erhvervsmand
Torben Bilstrup, er også vok-
set op i Brædstrup, og efter at
have solgt hus i Silkeborg flyt-
tede hun sidste år hjem til
Brædstrup med sin familie.

Der er i forvejen tre andre
ejendomsmægler-firmaer i
Brædstrup - Nybolig, EDC og
Linda Riis Ejendomsmægler -
men Rasmus Cosmos Vildrik
og Laura Bilstrup er overbe-
vist om, at der sagtens er
plads til Home også.

- Brædstrup er jo inde i en
fantastisk udvikling. Der bli-
ver bygget som aldrig før, og
det er selvfølgelig grundlaget

BRÆDSTRUP: Ejendomsmæg-
lerkæden Home kommer nu
til Brædstrup. I begyndelsen
af januar åbner Home et kon-
tor på Bredgade 32 i Bræd-
strup i de lokaler, hvor der
indtil for nylig var køreskole.

Foreløbig er der ansat to
medarbejdere til den nye Ho-
me-afdeling i Brædstrup, og
nok så væsentligt er det folk
med dybe lokale rødder.

Den ene er den 26-årige
ejendomsmægler Rasmus
Cosmos Vildrik, der er født og

for, at home åbner en forret-
ning her. Der bliver da kon-
kurrence, for de andre skruer
nok også lidt op for charmen,
siger Rasmus Cosmos Vildrik.

Den kommende Home-
butik i Brædstrup er en ny af-
deling, der hører ind under
vingerne på indehaver og
ejendomsmægler Claus Bek-
ker fra Horsens, og afdelingen
i Brædstrup er den syvende
forretning i organisationen:

- Vi har før med succes åb-
net nye afdelinger i mindre
lokalsamfund. Senest i Juels-
minde, hvor vi allerede er
markedsledende, siger Ras-
mus Cosmos Vildrik.

Større omsætning
De fleste har lagt mærke til, at
der sker meget på ejendoms-
markedet i Brædstrup. Og der
kommer til at ske endnu me-
re:

Jenny Kammersgaard i 1936, da hun netop er kommet i land efter at ha-
ve svømmet fra Langeland til Korsør. Det gjorde hende til æresmedlem i 
Horsens Svømme og Gymnastik Forening. Foto fra Horsens Idrætsarkiv

Idrætsarkivet har 
eksisteret i 25 år
Har valgt at droppe reception på grund af 
coronasituationen.

Marianne Husted
mahu@horsens-folkeblad.dk

HORSENS: Den 2. december er
det 25 år siden, at Horsens
Idrætsarkiv slog dørene op
for arkivets første udstilling.

Det blev i 1995 markeret
med en reception i nyetable-
rede lokaler i Gasvej 21, hvor
borgmester Vagn Ry Nielsen
holdt åbningstalen. Der bli-
ver dog ikke borgmestertale
ved 25 års-jubilæet. På grund
af covid-19-situationen bli-
ver dagen ikke markeret med
reception.

Det var en drøm for den
tredobbelte DM-vinder i 400
m hækkeløb og tidligere sta-
dioninspektør, Albert Ras-
mussen, da arkivet og den
første udstilling kunne åbne.
Udstillingen bestod overve-
jende af billeder og effekter,
som han havde samlet gen-
nem 40 år

Ideen til et idrætsarkiv
kom fra formanden for Sport-
ssammenslutningen for Hor-
sens og Omegn (SfHO), Børge
Jørgensen. SfHO fik samlet en
arbejdsgruppe af gamle
idrætsledere, der arbejdede

for et idrætsarkiv i Horsens.
Formålet med arkivet blev:
"At arbejde for synliggørelse
af idrættens historie i Hor-
sens og omegn."

Jenny i fokus
Da et enigt byråd i december
1997 besluttede at skænke
grund og tilhørende bygnin-
ger til Industrimuseet, var
idrætsarkivets tilstedeværelse
på førstesalen i nr. 21 en del
af pakken.

Samlingen er vokset be-
tragteligt. Jenny Kammers-
gaards præmie- og gavesam-
ling er arkivets fornemste.
Fem OL-dragter fra sejlerne
Poul Ohff (1952) og Steen Se-
cher (1988 og 1992), kajakro-
eren Birgitte Froberg (1988)
og fodboldspilleren Gitte
Krogh (1996), samt roeren
Aksel Bonde Hansens sølv-
medalje fra OL 1948 kan også
ses. Seneste klenodie i sam-
lingen er bokseren Johny Jen-
sens EM-bælte fra Rom 2007.

Horsens Folkeblad har bl.a.
overdraget sit sort/hvid-bil-
ledarkiv til idrætsarkivet.

Syv frivillige er tilknyttet
arkivet, som drives af Sport
Horsens, som SfHO ændrede
navn til.


