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Annoncebyg.dk, Horsens Posten og Horsens Folkeblad er en del af Jyske Medier A/S, der udgiver 3 dagblade og 16 ugeaviser. Desuden omfatter
koncernens aktiviteter trykkerivirksomhed, distribution, web, radio og gra� sk produktion. Jyske Medier A/S kan via disse selskaber producere 
og formidle nyheder, annoncer og markedsføringsstrategier til � ere end 500.000 læsere og over 300.000 lyttere. Koncernen beskæftiger knap 
250 ansatte. Mere information på jyskemedier.dk

Det har aldrig været lettere, da du nu selv kan bygge din annonce op fra bunden. 
Nogle få klik på annoncebyg.dk - så er du i gang. 

Lav din egen annonce til avisen           
eller nettet på

 annoncebyg.dk - så er du i gang. 

Eksempler på annoncer 
lavet på 

Klik ind på 

og se, hvor nemt 
det er…

Midt i byen

Tlf. 1234 5678

Super flot nyrenoveret lejlighed.
Loft til kip, Skal ses!
2 værelser på ca. 92 m2 med nyere køkken & hårde
hvidevarer og stort nyt badværelse. 
Egen terrasse & stor fælles have.

Udlejes fra 1. maj. Mdl. leje Kr. 5.600 + forbrug
Ingen husdyr
Yderligere info kontakt @ eller

Receptionist
til spændende 
virksomhed

Alsidig job med ansvar 
for mange forskellige opgaver.
Lyder det som et job for dig, 
så send os et par ord om dig 
selv hurtigst muligt.
Firma ABC, Abcvej 1
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Horsens

Øen har fået  
støtte til at tænke 
nye tanker  
om turismen

Af Thomas Schütt
tsc@hsfo.dk

HORSENS - En daghøjskole 
for 50+-turister eller måske 
en kaninfestival. 

Det er et par af de forslag, 
som endelavitter og deres 
interesseorganisation Sam-
menslutningen af Danske 
Småøer mener kan sætte 
ekstra fut i turismen på øen. 

Hvert år besøger rigtig 
mange turister Endelave, 
men der er plads til flere - 
særligt i forårs- og efterårs-
sæsonen.

Repræsentanter fra turist-
virksomhederne på Endela-
ve har udviklet ideerne på to 
møder under ledelse af ø-
turismeambassadør Britta 
Leth fra Sammenslutningen 
af Danske Småøer. Anled-

ningen er, at organisationen 
har fået penge fra Ministeri-
et for By, Bolig og Landdi-
strikter samt Den Europæi-
ske Landbrugsfond for Ud-
vikling af Landdistrikter til 
udvikling af turismen på i 
første omgang seks ud af i alt 
27 småøer, deriblandt Ende-
lave.

Endelave har generelt me-
get at byde på for turister, 
men det skader ikke at udvi-
de paletten af muligheder, 
mener Britta Leth. 

- Det, at man skal med fær-
gen, er en ekstra omkost-
ning, man skal regne ind 
som turist, og det øger kra-
vene til værdien af besøget, 
understreger hun.

Højskole og kaniner
Et af forslagene er en dag-
højskole på øen, hvor mål-
gruppen er turister over 50 
år.

- Det er et lokalt forslag, 
som går ud på at tilbyde en-
dags-kurser med temaer 
som livsstil, naturens pro-

dukter eller ”smagen af En-
delave”. Rammerne er ikke 
helt faldet på plads endnu, 
men håbet er, at vi i sensom-
meren kan holde et par kur-
ser for at prøve ideen af, og 
at det kan blive markedsført 
mere bredt til næste år, siger 
Britta Leth, der også mener, 
at Endelave bruger øens vil-

de kaniner alt for lidt i mar-
kedsføringen af øen.

- Det er kaninerne, alle 
mennesker snakker om, når 
jeg fortæller, at jeg skal til 
Endelave, og i mit hoved 
burde man bruge det noget 
mere. Man kunne lave ka-
ninkunst på ruter for børne-
familier, give viden om kani-

ner eller tilbyde kaninbuf-
fetter. Kun fantasien sætter 
grænsen, og måske kunne 
det udvikle sig til en årlig ka-
ninfestival, siger hun.  

Øje for hinanden
En svaghed på Endelave er 
ifølge Britta Leth, at det kni-
ber med at få øens fortræf-

feligheder kommunikeret 
ud til omverdenen. 

- På øen skal man nok væ-
re bedre til at samarbejde 
om turisterne. Forstået på 
den måde, at når en virk-
somhed får en ordre, skal 
man have øje for, om nabo-
en også har noget at tilbyde 
turisten, siger hun.

Der skal også kommunike-
res mere med foreninger og 
overnatningssteder på fast-
landet. På møderne blev det 
besluttet at invitere for-
eningsformænd på fastlan-
det til Endelave i sensomme-
ren 2014. 

- Formålet er at få dem til 
at besøge Endelave igen i 
2015 sammen med deres for-
eningsmedlemmer. På sam-
me måde vil vi i 2015 lave en 
produktkendskabstur for 
frontpersonalet på overnat-
ningsstederne på fastlandet, 
så de kommer til at kende 
oplevelserne på Endelave og 
kan anbefale deres gæster 
en tur til øen, siger Britta 
Leth.

Ø-ambassadør foreslår 
kaninfestival på Endelave

Lige nu er der ikke  ret mange kaniner på Endelave pga. sygdom, men øen er kendt viden om for de 
vilde kaniner, og det må man kunne udnytte bedre end i dag, mener ø-turismeambassadør Britta Leth 
fra Sammenslutningen af Danske Småøer.  ARKIVFOTO: MORTEN MARBOE

Ny bog fortæller 
grundig historie 
om soldaterne, der 
kæmpede ved 
Dybbøl i 1864
BRÆDSTRUP - Så er der 
kommet en ny lokalhistorisk 
bog på gaden.

Fra Altona til Dybbøl - 
Midtjyske soldater i krigen 
1864, hedder bogen, der er 
skrevet af Magne Lund og 
Preben Strange.

Et stort antal midtjyske 
soldater ved den berømte 8. 
Brigade følges tæt gennem 
krigen frem til slaget ved 
Dybbøl 18. april 1864. 

Efter slaget følger vi solda-
terne på lazaretterne og i 
fangenskab.

 De faldnes enkers historie 
beskrives detaljeret ved gen-
nemgang af deres pensions-
sager efter krigen. 

Bogen er dokumentarisk - 
og følger arkivmaterialet 
tæt. En indbunden bog på 
610 sider med gode illustra-
tioner.

Forfatterne til bogen er 
Magne Lund, som gæstede 
Brædstrup i oktober, da hele 
den gamle byrådssal var 
fyldt med tilhørere. Des-
uden har Preben Strange fra 
Virklund lavet en stor del af 
undersøgelserne vedrøren-
de soldaterne i det midtjy-
ske område.

Bogen rummer masser af 

skildringer fra sognene om-
kring Brædstrup, bl.a. Græd-
strup, Tønning, Bryrup, Øst-
birk, Tyrsting, Nørre Snede, 
Vrads, Them, Klovborg og 
Sdr. Vissing samt andre ste-
der i det gamle Skanderborg 
Amt. Mange familier vil kun-
ne finde slægtsmedlemmer 
omtalt. AW

 ➔ Alt forsknings- og skrive- 
arbejde er udført uden  
vederlag, og bogen kan  
derfor sælges til 300 kr.  
på Brædstrupegnens  
Hjemstavnsarkiv, Østergade  
i Brædstrup. Her er der åbent 
hver torsdag kl. 13.30-18.

Da midtjyderne drog i krig

”Fra Altona til Dybbøl”  er kommet på gaden med masser af  
historier om lokale personers deltagelse i slaget ved Dybbøl.
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regionalt

Kiropraktisk klinik 
Lilly Schmidt 

Mikael Gudbergsen 
Sine Kiilerich 
Enghavevej 9, Vejle 

Tlf. 75 82 26 20 
Telefontid: 

Mandag-torsdag 8.00 - 17.30 
Fredag 8.00 - 15.00 

Konsultation efter aftale 
www.sund-ryg.dk

TVANGSAUKTION
Efter begæring af rekvirenten Totalkredit A/S v/advokat Søren 
Frandsen, bliver ejerlejligheden matr. nr. 634 C Fredericia Byg-
runde, ejerlejlighed nr. 4, beliggende Købmagergade 59, 3. 2, 
7000 Fredericia, stillet til bortsalg ved tvangsauktion, der af-
holdes i Retten i Kolding, Mødelokale H, Kolding Åpark 11, 
1., 6000  Kolding

torsdag den 3. juli 2014 kl. 11.20

Særlige vilkår gældende for tvangsauktionen: Fristen i aukti-
onsvilkårenes punkt 4 ændres, således at samtlige bydende på 
første auktion er bundet af deres bud indtil slutningen af even-
tuel ny auktion, dog højst 10 uger fra første auktion.

Ejendomsværdi pr. 01.10.2012 udgør kr. 1.500.000,00, heraf 
grundværdi kr. 176.500,00. Ejerlejligheden har tinglyst are-
al ifølge tingbogen 99 m². Fordelingstal ifølge tingbogen er 
11/100.

Ejerlejligheden har ifølge BBR-ejermeddelelse et areal på 112 
m² incl. 13 m² trappe- og adgangsareal.
Lejligheden er beliggende i tagetagen på en ejendom opført i 
2007. Ejendommen er centralt beliggende i Fredericia midtby.
Lejligheden er indrettet med entré, stort badeværelse med kar-
bad, køkken i åben forbindelse med stor stue/alrum, soveværel-
se med indbyggede skabe og værelse med indbyggede skabe.
Der er i begge ender indrettet hems, og mellem disse er der 
gangbro.
Fra stue/alrum er der udgang til to altaner, der hører til lejlig-
heden.
Der er brændeovn i stuen.
Lejligheden er udlejet til en månedlig leje på kr. 6.998,00 excl. 
forbrug.
De månedlige fællesudgifter til ejerforeningen udgør kr. 825,00.
Der er ret til P-plads tilknyttet lejligheden mod betaling af kr. 
351,75 pr. måned.

Ejendommen kan besigtiges efter nærmere aftale med advokat 
Søren Frandsen den 25. juni 2014 kl. 13.30. Auktionsdokumen-
terne kan efterses hos advokat Søren Frandsen, Danmarksgade 
8, 7000 Fredericia, og på Dommerkontoret, Fogedretten, Kol-
ding Åpark 11, 6000 Kolding, eller på internetadresse
www.itvang.dk. 

Advokat Søren Frandsen
Danmarksgade 8, DK-7000 Fredericia

Tlf. direkte 7620 7489  Tlf. 7010 1330  Fax 7021 1330
sf@advokatgruppen.dk  www.advokatgruppen.dk

Kiropraktisk 
klinik

Jakob Tarri Kyllevik
Jette Lund

Dæmningen 33
7100 Vejle

Tlf. 75 82 96 77
Telefontid:

Mandag - fredag fra kl. 8.00
Konsultation e�er a�ale

TVANGSAUKTION
Efter begæring af rekvirenten Totalkredit A/S v/advokat Sø-
ren Frandsen, bliver ejerlejligheden matr. nr. 650 B Fredericia 
Bygrunde, ejerlejlighed nr. 3, beliggende Købmagergade 30, 1. 
th., 7000 Fredericia, stillet til bortsalg ved tvangsauktion, der 
afholdes i Retten i Kolding, Mødelokale H, Kolding Åpark 11, 
1., 6000 Kolding

torsdag den 3. juli 2014 kl. 11.40

Særlige vilkår gældende for tvangsauktionen: Fristen i aukti-
onsvilkårenes punkt 4 ændres, således at samtlige bydende på 
første auktion er bundet af deres bud indtil slutningen af even-
tuel ny auktion, dog højst 10 uger fra første auktion.

Ejendomsværdi pr. 01.10.2012 udgør kr. 240.000,00, heraf 
grundværdi kr. 84.800,00. Ejerlejligheden har tinglyst areal 
ifølge tingbogen 47m². Fordelingstal ifølge tingbogen er 1/4.

Ejerlejligheden har ifølge BBR-ejermeddelelse et areal på 
51m², heraf trappe  4 m².
Lejligheden er beliggende i tagetagen på en ejendom opført i 
1850 men ombygget i 1986 ifølge BBR-ejermeddelelse. Ejen-
dommen er centralt beliggende i Fredericia midtby.
Lejligheden er indrettet med entré, badeværelse med bruser, 
stue/køkken i et rum samt soveværelse.
Der er mulighed for parkering bag huset men ikke separat 
P-plads tilknyttet.
Lejligheden er beboet af ejeren.
De månedlige udgifter til ejerforeningens fællesudgifter udgør 
kr. 745,00 samt til a’conto varme kr. 350,00.
Ejendommen opvarmes med fjernvarme.

Ejendommen kan besigtiges efter nærmere aftale med advokat 
Søren Frandsen. Auktionsdokumenterne kan efterses hos advo-
kat Søren Frandsen, Danmarksgade 8, 7000 Fredericia, og på 
Dommerkontoret, Fogedretten, Kolding Åpark 11, 6000 Kol-
ding, eller på internetadresse www.itvang.dk. 

Advokat Søren Frandsen
Danmarksgade 8, DK-7000 Fredericia

Tlf. direkte 7620 7489  Tlf. 7010 1330  Fax 7021 1330
sf@advokatgruppen.dk  www.advokatgruppen.dk

Øen har fået  
støtte til at tænke 
nye tanker  
om turismen

Af Thomas Schütt
tsc@hsfo.dk

HORSENS - En daghøjskole 
for 50+-turister eller måske 
en kaninfestival. 

Det er et par af de forslag, 
som endelavitter og deres 
interesseorganisation Sam-
menslutningen af Danske 
Småøer mener kan sætte 
ekstra fut i turismen på øen. 

Hvert år besøger rigtig 
mange turister Endelave, 
men der er plads til flere - 
særligt i forårs- og efterårs-
sæsonen.

Repræsentanter fra turist-
virksomhederne på Endela-
ve har udviklet ideerne på to 
møder under ledelse af ø-
turismeambassadør Britta 
Leth fra Sammenslutningen 
af Danske Småøer. 

Anledningen er, at organi-
sationen har fået penge fra 
Ministeriet for By, Bolig og 
Landdistrikter samt Den 
Europæiske Landbrugsfond 
for Udvikling af Landdistrik-
ter til udvikling af turismen 
på i første omgang seks ud af 
i alt 27 småøer, deriblandt 
Endelave.

Endelave har generelt me-
get at byde på for turister, 
men det skader ikke at udvi-
de paletten af muligheder, 
mener Britta Leth. 

- Det, at man skal med fær-
gen, er en ekstra omkost-
ning, man skal regne ind 
som turist, og det øger kra-
vene til værdien af besøget, 
understreger hun.

Højskole og kaniner
Et af forslagene er en dag-
højskole på øen, hvor mål-
gruppen er turister over 50 
år.

- Det er et lokalt forslag, 
som går ud på at tilbyde en-
dags-kurser med temaer 
som livsstil, naturens pro-
dukter eller ”smagen af En-
delave”. Rammerne er ikke 
helt faldet på plads endnu, 
men håbet er, at vi i sensom-
meren kan holde et par kur-
ser for at prøve ideen af, og 
at det kan blive markedsført 
mere bredt til næste år, siger 
Britta Leth, der også mener, 
at Endelave bruger øens vil-
de kaniner alt for lidt i mar-
kedsføringen af øen.

- Det er kaninerne, alle 
mennesker snakker om, når 
jeg fortæller, at jeg skal til 
Endelave, og i mit hoved 
burde man bruge det noget 
mere. Man kunne lave ka-
ninkunst på ruter for børne-
familier, give viden om kani-

ner eller tilbyde kaninbuf-
fetter. Kun fantasien sætter 
grænsen, og måske kunne 
det udvikle sig til en årlig ka-
ninfestival, siger hun.  

Øje for hinanden
En svaghed på Endelave er 
ifølge Britta Leth, at det kni-
ber med at få øens fortræf-
feligheder kommunikeret 
ud til omverdenen. 

- På øen skal man nok væ-
re bedre til at samarbejde 
om turisterne. Forstået på 
den måde, at når en virk-
somhed får en ordre, skal 
man have øje for, om nabo-
en også har noget at tilbyde 
turisten, siger hun.

Der skal også kommunike-
res mere med foreninger og 

overnatningssteder på fast-
landet. På møderne blev det 
besluttet at invitere for-
eningsformænd på fastlan-
det til Endelave i sensomme-
ren 2014. 

- Formålet er at få dem til 
at besøge Endelave igen i 
2015 sammen med deres for-
eningsmedlemmer. På sam-

me måde vil vi i 2015 lave en 
produktkendskabstur for 
frontpersonalet på overnat-
ningsstederne på fastlandet, 
så de kommer til at kende 
oplevelserne på Endelave og 
kan anbefale deres gæster 
en tur til øen, siger Britta 
Leth.

Ø-ambassadør foreslår kaninfestival 
på Kattegat-øen Endelave

Lige nu er der ikke  ret mange kaniner på Endelave pga. sygdom, 
men øen er kendt viden om for de vilde kaniner, og det må man 
kunne udnytte bedre end i dag, mener ø-turismeambassadør Brit-
ta Leth fra Sammenslutningen af Danske Småøer.  ARKIVFOTO: MORTEN 

MARBOE
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Horsens

Gratis færge  
har fået en  
overvældende 
start

Af Anne Birch Bech-Larsen
abl@hsfo.dk

HORSENS - Fyldte færger, 
gang i cykeludlejningen og 
gang i den på spisesteder og 
overnatningssteder.

Et tiltag fra Horsens Kom-
mune, der giver gratis færge 
til Endelave i hele septem-
ber, har fået en forrygende 
start for både færgefarten og 
de handlende på øen.

Så forrygende har starten 
været, at kommunen har be-
sluttet at indsætte ekstra 
færgeafgange de sidste tre 
lørdage i september.

- Det kommer lidt bag på 
os, at der er SÅ mange, der 
har ønsket at tage turen til 
Endelave. Der er fyldt godt 
op på øen, og der er rigtig 
mange, der cykler rundt. 
Det er jo første gang, vi har 
gratis færge i en måned, så 
vi vidste ikke helt, hvad vi 
skulle forvente. Men det her 
overgår vores vildeste fanta-

sier, siger Hanne Nyholt, der 
er formand for Endelave Be-
boerforening.

Også på Endelave-færgens 
kontor er den store interes-
se kommet som en overra-
skelse. Her har man oplevet 
en sand telefonstorm.

- Vi har været oppe på 
2000 opringninger i døgnet 
fra folk, der ville forudbe-
stille plads, så vores kontor-

dame har haft særdeles 
travlt, fortæller overfartsle-
der Anders Bech Frandsen.

Måtte efterlade  
en stor flok
I lørdags måtte færgen efter-
lade en større gruppe på 
havnen i Snaptun. Der var 
simpelthen ikke plads på 
den lille færge til flere gæ-
ster.

- Det er selvfølgelig ærger-
ligt, at nogle må blive tilba-
ge. Men vi kan kun være 
godt tilfredse med, at så 
mange gerne vil besøge En-
delave. Jeg krydser bare 
fingre for, at de handlende, 
spisestederne og cykeludlej-
ningen kan følge med, siger 
beboerformanden.

Hanne Nyholt håber ikke, 
det er sidste gang, Horsens 

Kommune vælger at gøre 
færgen gratis i en periode.

- Det bliver spændende at 
få evalueret den gratis fær-
ge. Det er jo et ret specielt 
tiltag, og vi må bare konsta-
tere, at det er blevet taget 
imod med kyshånd. Når for-
søget er slut, skal vi have det 
evalueret, og vi skal i dialog 
med kommunen, om vi kan 
gøre det igen, siger hun.

Hos kommunen er man 
også positiv.

- Meningen med de gratis 
afgange i september har væ-
ret at forlænge turistsæso-
nen. Resultatet har overste-
get vores vildeste forvent-
ninger. Så nu indsætter vi 
ekstra færgeafgange for at 
opfylde folks ønsker, siger 
service- og beredskabschef 
Jørgen Broch, Horsens Kom-
mune.

 ➔ Der er ekstra færgeafgange 
fra Snaptun kl. 12.15 og kl. 20 
de kommende tre lørdage, 
mens færgen sejler fra  
Endelave kl. 11 og kl. 18.45. 
Sejlturen til Endelave tager 
en time.

Endelave svømmer i gæster
Fra 1. oktober er der efter næsten seks års 
pause igen mulighed for, at beboerne på En-
delave kan tage færgen direkte til Horsens.

Den første tirsdag i hver måned vil mor-
genfærgen fra Endelave lægge til i Snaptun 
og derefter sejle videre til Horsens. Om ef-
termiddagen vil færgen igen tage turen fra 
Horsens via Snaptun tilbage til Endelave.

- Det er et ønske fra os, og vi er rigtig glade 
for, at vi igen får den mulighed, siger Hanne 
Nyholt, der er formand for Endelave Bebo-
erforening.

Turen til Horsens gør det bl.a. lettere for 
endelavitterne at komme til Horsens for at 
handle.

- Der er flere beboere, der ikke har bil. For 
dem vil det være smart at kunne tage til Hor-

sens en gang imellem uden at skulle være 
afhængige af busserne, siger Hanne Nyholt.

Den nye sejlplan for Endelave-færgen træ-
der i kraft 1. oktober. Til den tid kommer 
færgeplanen til at passe med busplanen, så 
færgekunderne kan komme til og fra Snap-
tun, lover Hanne Nyholt.

- Der er et slip her i september, fordi Midt-
trafik har været nødt til at ændre i buspla-
nen, før den nye færgeplan træder i kraft. Vi 
har været i dialog med Midttrafik, som har 
været meget samarbejdsvillig, men der er 
altså stadig to afgange, der er problemer 
med. Det må vi leve med i denne måned, da 
Midttrafik ikke havde mulighed for at ud-
sætte ændringerne i busplanen, siger Hanne 
Nyholt.

 

Færgen sejler igen til Horsens

Der var fyldt godt op  på  
endelavefærgens soldæk,  
da færgen søndag eftermiddag 
sejlede tilbage til fastlandet. 
  FOTO: FREDERIKKE BRANDT

HORSENS - Det gik voldsomt 
for sig, og politiet måtte skri-
de til anholdelse af en 51-årig 
formodet spritbilist fra Her-
lev, da der i går skete et har-
monikasammenstød i kryd-
set Ringvejen-Hattingvej.

Den 51-årige mand kørte i 
lastbil ad Ringvejen mod 
nord, da lyssignalet skiftede 
til rødt. Foran ham kørte en 
bil med en 52-årig kvinde fra 
Horsens, som han kørte op 
bagi, da hun bremsede.

Det gjorde han med så 
megen kraft, at hendes bil 
blev skubbet op i en anden 
bil med en 37-årig mand fra 
Horsens bag rattet.

Hans bil blev skubbet vi-
dere op i en tredje bil med 
en 35-årig mand fra Viby 
som fører.

Vidner forsøgte herefter 
at tilbageholde den 51-årige 
lastbilchauffør, som dog ik-
ke havde lyst til at blive hæn-
gende og tage ansvar for sin 
handling. 

Det kom han dog til kort 
efter, da en patrulje fra Syd-
østjyllands Politi standsede 
ham ved krydset mellem Sil-
keborgvej og Skanderborg-
vej.

Her stod det klart, at man-
den formentlig var påvirket 
af spiritus, oplyser politiet.

Flere penge  
til Red Barnet
HORSENS - Red Barnet sam-
lede i weekenden ind til 
børn i katastroferamte om-
råder. Det blev i Horsens til 
84.512 kr. i Brædstrup til 
13.340 kr. og i Hovedgård-
Østbirk-Gedved til 27.125 kr.

Alle steder er det betrag-
teligt mere end sidste år. 
Specielt i Horsens, hvor sid-
ste års indsamlingsbeløb på 
ca. 40.000 kr. altså blev 
mere end fordoblet.

Det skyldes ifølge presse-
ansvarlig Marie Fensmark 
hovedsageligt, at der i år har 
været flere indsamlingsle-
dere, som kom til i god tid, 
modsat sidste år.

På landsplan spyttede 
danskerne ca. 7,6 mio. kr. i 
Red Barnets indsamlings-
bøsser.

Bridge-vindere
HORSENS - Ved sæsonens 
første åbent hus-spil om fre-
dagen i Horsens Bridgecen-
ter i Absalonsgade blev der 
spillet i to rækker. 

Resultatet blev:
A-rækken: 1. Inger Christi-

ansen og P. H. Engelbrecht, 
2. Knud Sørensen og Erik 
Lund Pedersen, 3. Karen 
Bruno og Inge Sønderlund

B-rækken: 1. Karin Brandt 
Birger-Christensen og Birthe 
V Sørensen, 2. Karin og Er-
ling A. Karlson, 3. Kirsten og 
Knud Møller Nielsen.

Chauffør stak af 
efter harmonika-
sammenstød

Skal være med  
til at holde  
kulturhovedstad-
projekt kørende

HORSENS - Ole Wolf, plan-
lægningsmedarbejder i Hor-
sens Kommunes kulturafde-
ling, skal de kommende fire 
måneder sammen med Car-
sten Holst fra Filmby Aarhus 
holde Europæisk Kulturho-
vedstad Aarhus 2017 køren-
de.

Det skal de, indtil en ny 
programdirektør kan tage 
over.

De to tiltræder på fredag 
og afløser programdirektør 
Gitte Just, som opsagde sin 
stilling i fredags.

Ole Wolf er uddannet 
cand. scient. pol fra Aarhus 
Universitet i 1999. Han har 
tidligere været ansat som 
fuldmægtig i både Køben-
havn og Århus Amt. Siden 
2004 har han passet et job 
som planlægningsmedar-
bejder i kulturafdelingen i 

Horsens Kommune og været 
involveret i flere af byens 
store arrangementer.

Carsten Holst har siden 
2011 været leder af Filmby 
Aarhus og Den Vestdanske 
Filmpulje.   

I fællesskab går de ind og 
løfter opgaven, indtil der bli-
ver ansat en ny programdi-
rektør. Carsten Holst får an-
svaret for at føre program-
mets kunstneriske linje vi-
dere, mens Ole Wolf skal fo-
kusere på programafdelin-
gens administrative om- 

råder. Alt i samarbejde med 
det øvrige 2017-sekretariat.

Ole Wolf har allerede 
2017-projektet tæt inde på 
livet, idet han siden 2009 
har siddet som Horsens 
Kommunes repræsentant i 
den regionale styregruppe. 
Styregruppen er bl.a. med 
til at sikre projektets forank-
ring i ikke kun Aarhus, men 
hele Region Midtjylland.

Stillingen som programdi-
rektør forventes opslået in-
den udgangen af 2014. CH-R

Horsens sender Ole Wolf til Aarhus

I Horsens er Ole Wolf  bl.a. 
kendt som en af ophavs- 
mændene til den ganske 
alternative Festival for  
Carrying Strange Objects 
through the City. ARKIVFOTO
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BIF-veteranen  
Poul Erik Holm er 
ikke i tvivl: Sport  
giver et godt liv

Af Peter Hald
peha@hsfo.dk

BRÆDSTRUP - Poul Erik 
Holm åbner døren til sit lille 
arbejdsværelse. Væggene er 
prydet med diplomer, bille-
der, udklip og plakater, der 
udelukkende handler om 
Brædstrup Idrætsforening. 

Så hvis man ikke vidste 
det i forvejen, bliver man 
med det samme klar over, at 
her bor der en person med 
en ganske særlig tilknytning 
til Brædstrup IF.

Poul Erik Holm har i 37 år 
arbejdet med stort set alt, 
der har med BIF at gøre. 

Han har været formand for 
idrætsforeningen og trukket 
et stort læs i mange udvalg - 
ikke mindst som formand 
for klubhusbyggeriet.

Og han er ikke i tvivl, når 
han skal vælge ét ord, der 
har størst betydning i for-
eningsarbejdet:

- Fællesskab. Det har vir-
kelig stor betydning, at børn 
og unge deltager i sport. Her 
lærer børn de sociale spille-
regler. De lærer at tage hen-
syn til hinanden og arbejde 
sammen som et hold, siger 
Poul Erik Holm.

Drengene på ret kurs
Poul Erik Holm er derfor 
heller ikke i tvivl om, at en 
sport som fodbold kan have 
en stor betydning for men-
neskers liv:

- I 2008 var jeg med til et 
25 års-jubilæum for det 

drengehold, jeg engang hav-
de været træner for. Og jeg 
blev så glad, da jeg fandt ud 
af, at det var gået dem alle-
sammen godt. Alle havde 
arbejde, ingen var blevet 
indblandet i noget krimi-
nelt, alle var blevet gift, og 
ingen var blevet skilt, fortæl-
ler han.

I dag er Poul Erik Holm 67 
år og pensionist, men det er 
alligevel ikke mere end fem 
år siden, at han sagde farvel 
til lærerjobbet på Brædstrup 
Skole, hvor han havde været 
ansat i 37 år. I samme perio-
de havde han også knoklet 
intenst for BIF.

- Det var aldrig gået uden 
min hustru Birgit. Hun har 
virkelig været fleksibel, og 

Sport  
kan få 
mennesker 
på rette 
spor

Med 13.500  
passagerer  
i september er  
der sat ny rekord

Af Anne Birch Bech-Larsen
abl@hsfo.dk

ENDELAVE - En ubetinget 
succes. Sådan lyder det fra 
både Endelave Færgefart og 
Endelave Beboerforening 
efter en måned med gratis 
færge til og fra øen i Katte-
gat.

- Det har været helt over-
vældende. Jeg vil kalde det 

en bragende succes. Vi har 
haft helt fyldte færger på al-
le weekenddage og næsten 
fyldte færger på hverdage-
ne, fortæller overfartsleder 
Anders Bech Frandsen fra 
Endelave Færgefart.

I alt tog godt 13.500 passa-
gerer imod tilbuddet om 
gratis færgefart i september. 
Og det er ny rekord. Nor-
malt tager ca. 5000 færgen i 
september, mens juli plejer 
at være den travleste måned 
med omkring 10.000 passa-
gerer.

- I alt kan færgen fragte ca. 
1000 personer om dagen, 
når der er fyldt helt op. Og 

sådan har det været rigtig 
mange dage i september, si-
ger Anders Bech Frandsen.

Mange nye ansigter
Han erkender, at den store 
succes også har kostet.

- Vores kontordame er ble-
vet kimet ned, og hun har 
ikke haft et roligt øjeblik. 
Der er også nogle, vi har 
måttet afvise, da der ikke 
var plads på færgen. Det har 
selvfølgelig skabt lidt fru-
stration, men det er i aller-
højeste grad blevet over-
skygget af alle de glade men-
nesker, vi har sejlet til og fra 
øen, siger han.

Gratis ø-færge har været kæmpe succes

HORSENS - Overskuddet for 
Team Best of Horsens 2014 
er netop opgjort til 104.000 
kr. 

Det betyder, at cykelpro-
jektet siden starten i 2009 
har skaffet mere end 
900.000 kr. til lokale for-
eninger og institutioner 
med fokus på sundhed, mo-
tion og sociale aktiviteter. 

- Jeg er særdeles godt til-
freds med dette resultat. 
Med kun 26 ryttere, hvoraf 
tre er trænere, har vi været 
væsentlig færre end de tidli-
gere år. Det skyldtes, at ryt-
terne 2013-holdet kørte til 
Prag i stedet. Det kostede de 
normale 8-10 gengangere. Vi 
er alligevel stolte over årets 
overskud, og at vi 13. okto-
ber kan donere overskuddet 
til gode formål, siger Jørn 
Simmenæs, som siden 2009 
har været en del af projek-
tet. 

I 2015 er der allerede 41 
ryttere klar til Paris-touren 
og seks er på venteliste.

- Det er helt overvælden-
de, så stor interessen for 
2015-touren har været. Vi 
plejer først at holde det før-
ste informationsmøde sidst i 
oktober, men interessen for 
deltagelse har været så stor, 
at vi måtte holde det for fire 
uger siden, siger Jørn Sim-
menæs. 

Ansøgninger til Team Best 
of Horsens skal indleveres 
senest fredag 10. oktober kl. 
12.  GRAU

Paris-
ryttere 
cyklede 
104.000 
kr. ind

HORSENS - Spil skak og bliv 
bedre i skolen. Sådan er tan-
kegangen bag det nye pro-
jekt ”Skoleskak i skolen og i 
boligområderne”, der ar-
rangeres i et samarbejde 
mellem Dansk Skoleskak, 
Horsens Skakforening og 
det boligsociale sekretariat 
hos Imagine Horsens. 

Med udgangspunkt i 
forskningsresultater, der vi-
ser, at skak gavner børns 
koncentration, læring og 
matematik vil arrangørerne 
bag projektet i oktober til-
byde uddannelse i skoleskak 
til lærere og pædagoger fra 
Horsens Byskole, Lang-
markskolen og enkelte læ-
ringsklubber i Horsens. 

Herefter er forhåbningen, 
at de skakuddannede vil bi-
drage til at sætte skak på 
skoleskemaet. 

Skak på 
skoleskemaet

Poul Erik Holm  i sit arbejdsværelse, der er  
dekoreret med plakater, æresebeviser og mange 

andre minder fra Brædstrup Idrætsforening. 
  FOTO: MARTIN RAVN

Gedved Bibliotek  flytter på torsdag ind i Gedved Kultur- og  
Medborgerhus.  ARKIVFOTO: MORTEN PAPE

Flytter ind i 
Gedved Kultur-  
og Medborgerhus

Af Jens Amtoft
ja@hsfo.dk

GEDVED - Gedved Bibliotek 
er lukket på mandag og tirs-
dag.

Det sker dog i en absolut 
glædelig anledning, for loka-
lerne skal tømmes for bøger 
og i stedet indrettes til lærer-
arbejdspladser.

Heldigvis er bøgernes 
fremtid sikrede for boglåne-
re i Gedved.

Biblioteket flytter ind i lo-
kaler i Gedved Kultur- og 
Medborgerhus.

Her er der officiel indviel-
se torsdag 9. oktober, når 
borgmester Peter Sørensen 
(S) står for den officielle åb-
ning kl. 15.

Derefter vil der blive budt 
på underholdende indslag 
og små forfriskninger.

Gedved Bibliotek bliver 
samtidig med flytningen 
selvbetjent.

Det vil sige, at borgerne 
kan benytte biblioteket alle 
ugens dage mellem kl. 8 og 
kl. 22.

Personalet vil fortsat være 
til stede i ni timer om ugen, 
så de samme tidspunkter 
som nu.

Den fremtidige indgang til 
biblioteket bliver fra Skov-
vej. 

Biblioteket lukker  
- og åbner

HORSENS - Seniorerne i Hor-
sens og Hedensted kan glæ-
de sig til to meget forskellige 
film i Megascope både på 
mandag og på onsdag, når 
der igen vises film i senior-
bio. 

Det er den amerikanske 

”Hundredefods-rejsen” og 
den nye Jussi Adler Olsen-
film ”Fasandræberne”.

Filmene begynder som 
sædvanligt kl. 14, og pensio-
nister skal give 65 kr. for bil-
letten.

Dobbeltprogram i seniorbio



Anders Bech Frandsen 
har et indtryk af, at den gra-
tis færge har lokket rigtig 
mange mennesker, som ikke 
før har besøgt Endelave, til 
øen.

- Der har i hvert fald været 
mange nye ansigter med 
færgen, fortæller han.

På Endelave kan man hel-
ler næsten ikke få armene 
ned efter en måned med 
gratis færge.

- Det har været helt vildt, 
siger Hanne Nyholt, der er 
formand for Endelave Bebo-
erforening.

Hun fortæller, at beboer-
foreningen har planlagt et 
møde i morgen for at evalu-
ere på den gratis færge.

Håber på gentagelse
Overfartsleder Anders Bech 
Frandsen håber ikke, det er 
sidste gang, Horsens Kom-
mune forsøger sig med gra-
tis færge til Endelave.

- Nu skal det selvfølgelig 
evalueres. og vi skal have 
kigget på, om det kan gøres 
endnu bedre. Men jeg hå-
ber, der bliver gratis færge 
igen på et tidspunkt, siger 
han.

Hos Horsens Kommune 
oplyser beredskabschef Jør-
gen Broch, at kommunen 
endnu ikke har taget stilling 
til, om den gratis færge skal 
gentages. 

- Der har været tre gange 
så mange gæster i år som på 
en normal september. Det 
har været helt forrygende, 
understreger Jørgen Broch.
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Østbirk-pige slap 
gennem nåleøjet  
i tredje forsøg

Af Jens Amtoft
ja@hsfo.dk

ØSTBIRK - Når realityshowet 
”Danmarks næste topmo-
del” i aften løber over skær-
men på Kanal 4, er det med 
lokalt islæt.

17-årige Sarah Kildevæld 
Madsen fra Østbirk er én af 
de tilbageværende 13 model-
kandidater, der skal kæmpe 
om sejren.

Hun klarede skærene i 
den første udsendelse i tors-
dags, da de første syv delta-
gere blev sendt hjem.

Det er tredje gang, hun 
melder sig til programmet, 
og hun har også tidligere 
prøvet kræfter med model-
arbejdet. 

I dag går hun på eftersko-
le.

- Jeg har villet være mo-
del, siden jeg var helt lille. 
Fået mine forældre til at tage 
billeder af mig og forestillet 
mig, at jeg var kendt. Jeg sy-
nes, det er spændende at 
skulle ud på de forskellige 
job. Den ene dag skal du må-
ske på et beautyshoot, og 
den næste skal du måske på 

et rockshoot, fortæller Sa-
rah Kildevæld Madsen.

Inspireret af Medina
Konkurrencen ledes af Caro-
line Fleming, der har Uffe 
Buchard og Jesper Thomsen 
som sine faste meddomme-
re. Derudover vil der i løbet 
af programmerne dukke for-
skellige gæstedommere op.

Sarah Kildevæld Madsen 
nævner selv Medina som en 
person, hun er inspireret af.

- Det er både hendes stil, 
men også hendes personlig-
hed, som jeg render og har 
et lille crush på. Jeg elsker, at 
hendes stil skifter imellem 
feminin og rocket. Derud-
over er jeg helt vild med 
Christiane Schamburg-Mül-
ler. Jeg har hendes skøn-
hedsbog med mig overalt, 
og så har hun også den læk-
reste stil, siger hun.

Det drejer sig i udsendel-
serne om ikke at blive sendt 
hjem af dommerne, for del-
tagerne bliver sendt hjem, 
efterhånden som udsendel-
serne skrider frem.

Den eneste overlevende 
er konkurrencens vinder.

I aftenens udsendelse, der 
begynder kl. 20, er der ma-
keover-dag. Det er en dag, 
hvor modellerne skal have 
et helt nyt look.

Sarah kæmper 
for at blive 
topmodel

Sarah Kildevæld Madsen  fra Østbirk har overlevet den første  
hårde udskillelse i ”Danmarks næste Topmodel 2014”. I aften skal 
hun på den igen.  PRIVATFOTO

Gratis ø-færge har været kæmpe succes
Endelave Færgen  har været 
fyldt godt op i september, mens 
Horsens Kommune har givet 
gratis færgefart til alle.  
 ARKIVFOTO

hun har altid bakket mig op, 
understreger han.

En del hæder er det blevet 
til undervejs. Poul Erik 
Holm blev æresmedlem af 
BIF i 1999, og han har også 
fået JBU’s og DBU’s sølvnåle 
og JBU’s hæderstegn.

En stor fælles forening
Poul Erik Holm er stadig ak-
tiv i Brædstrup IF, blandt an-
det i det udvalg, der plan-
lægger BIF’s 90 års-jubilæ-
um i år, og han har faktisk 
mange ideer til tiltag, der 
efter hans mening kunne 
gavne BIF i fremtiden:

- Jeg så gerne, at Bræd-
strup Idrætsforening blev en 
forening for hele Brædstrup 
by - hvor for eksempel også 

håndboldklubben kom 
med. Det har vi jo talt om i 
flere år, og jeg er ikke i tvivl 
om, at det vil gøre det nem-
mere at skaffe sponsorkro-
ner, når idrætslivet får et 
samlet og fælles sponsorud-
valg, siger han.

- Det ville også være godt 
med større anerkendelse og 
opmærksomhed fra kom-
munens side til de mange 
frivillige. Hvis vi ikke havde 
de frivillige, kunne en klub 
som BIF jo ikke eksistere. 

- Internt ville vi have gavn 
af en mere velfungerende 
hjemmeside, flere yngre le-
dere og en bedre beman-
ding i kiosken, så spillerne 
blev der mere efter trænin-
gen, siger Poul Erik Holm, 

der også gerne så, at man 
styrkede ungdoms-samar-
bejdet med venskabsklub-
ben HIK.

Den tidligere BIF-formand 
er ked af, at foreningsbladet 
BIF Nyt blev droppet i 2005.

- Jeg var modstander af at 
nedlægge bladet. Det har jo 
også vist sig, at vores hjem-
meside ikke har fungeret op-
timalt i de efterfølgende år, 
siger han.

Men der skal også fest til, 
mener Poul Erik Holm:

- Det kunne da være sjovt 
at arrangere en stor BIF-fest 
om året, hvor alle aktive 
kunne mødes. Nu har vi nyt-
årstaffel, men det er jo for 
trænere og ledere, siger 
han.



Jes Boesen
Sportslig ansvarlig

Funktion i HH: Formand i HH, Bestyrelsesmedlem 
HH-elite, Sportschef HH-elite, Formand HH-akademiet, 
Trinleder u16, U18 og senior, medlem af Eliteidræts-
rådet i Horsens Kommune og klubbens rep. til Sports 
College Horsens.
Kendetegn: Rummelig, pålidelig, elsker nye udfor-
dringer, stædig, bliver ved til jeg når mine mål.
Beskæftigelse: Gårdejer, plejefamilie og alverdens 
andre hverv.
Målsætning: At HH som klub byder på et socialt og 
sportsligt fællesskab, der både rummer drenge og 
piger samt giver børn og unge mange gode oplevel-
ser og værdier med videre i livet. At HH-akademiet 
på sigt både er for piger og drenge, og at vi  kan ud-
vikle spillere, der kan begå sig i 1. div. og liga. At 
HH-elite lykkes, og at HH igen bliver en klub, der kan 
begå sig i ligaen og dermed tilhøre eliten i DK.

UGENS PROFIL:

Find os på facebook og twitter: 
HHELITEAS

Annoncering er lavet i samarbejde med

hhelite.dk

Hos os 
er der 
lavt til 
loftet...

Vi ved, at en eliteklub bæres frem af andre end 
spillere, trænere og organisationen. Derfor er vi 
meget taknemmelige, for den store opbakning vi får 
fra sponsorer, de mange frivillige og trofaste fans. 
 
Vi samarbejder med både vores sponsorer og fri-
villige hjælpere, lytter når de kommer med gode råd 
og lægger mærke til de særligt trofaste tilhængere, 
der tager turen til vores kampe i Jylland såvel som 
på Sjælland. 
 
Hvorfor?  
Fordi sammen er vi HH Elite - og sammen lykkes vi.

NÆSTE KAMP:
Ajax KBH - HH
Bavnehøj Arena

Lørdag d. 31. jan. kl. 15

NÆSTE HJEMMEKAMP:
HH - DHG Odense 
Forum Horsens H2

Søndag d. 8. feb. kl. 15 
GRATIS ENTRÉ

1 Min. pris i 6 mdr.: 1.997,-. Består af abonnement 1.497,- (3 x 100,- + 3 x 399,-)  og etablering 500,- (engangsbeløb).  
    Vi etablerer  bernet fra skel og ind til nærmeste facade – max 20 meter.
2  Kilde: Loyal� Group. ’Bedst i test’ 2012, 2013 og 2014.
3  Waoo! hastighedsgaranti forudsætter, at testen er gennemført på testdinhastighed.dk og rapporteret e�er betingelserne.

Kampagneprisen gælder alle, der ikke har modtaget internet, tv og/eller telefoni via deres  bernetforbindelse de seneste 
6 måneder. Bestil senest 31.03.2015. Produktet forudsætter adgang til Fibias  bernet.

Det hurtige  berbredbånd er skabt til streaming, og med en 
100/100 Mbit/s forbindelse kan I streame stabilt – uanset, hvor 
mange I er på samtidig. Waoo! er faktisk lige blevet kåret til  
Nordens bedste til streaming af Net�ix.

Lynhurtigt bredbånd – med garanti 
Waoo! Fiberbredbånd er kåret til Danmarks bedste internet for 
tredje år i træk2. Kunderne siger blandt andet, at vi er bedst i test 
på ”Mest værdi for pengene” – du får nemlig hastighedsgaranti3 på 
din forbindelse. Det be�der, at du altid får, hvad du betaler for.

Klik ind på www.�bia.dk/kampagnejylland, hvis du også vil have 
Danmarks bedste bredbånd.

Bestil Danmarks 
bedste bredbånd 

Få 100/100 Mbit/s til 100,- pr. md. 
de første 3 måneder1.  Du sparer 897,-

  VI  
GI’R 
DIG
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Ny turistfolder  
om Endelave skal 
få flere til øen
Alle Endelaves herligheder 
præsenteres nu i en folder, 
der skal friste flere gæster til 
”Solskinsøen i Kattegat”, 
som endelavitterne kalder 
deres ø. Det fortæller ø-tu-
rismeambassadør Britta 
Leth i en pressemeddelelse.

- Folderen er sendt ud til 
alle busselskaber og udvalg-
te foreninger og menigheds-
råd i Danmark i håbet om, at 
de får lyst til at besøge Ende-
lave. Derudover har virk-
somheder og foreninger i 
netværket også fået den, op-
lyser hun. 

Unikke oplevelser
- Endelave har mange gode 
og spændende oplevelser. 
Der bydes på guidede by-
vandringer, cykelture til na-
turområdet Øvre, rundvis-
ninger i Endelave Kirke, be-
søg og rundvisning i Læge-
urtehaven, besøg hos Ende-
lave Seaweed med foredrag 
om tang, rundvisning på 
Endelave Museum med for-
tælling om Agdas forlis, be-
søg i Købmandsgården og et 

kig på Per Hensens passion 
for plader og grammofonaf-
spillere, hvor 37 unikke ek-
semplarer er udstillet. Ja, og 
mange, mange flere unikke 
oplevelser, fortæller Britta 
Leth. 

Sammenslutningen af 
Danske Småøer ansatte i for-

året 2014 ø-turismeambas-
sadør Britta Leth, og Hor-
sens Kommune gav turister-
ne gratis sejlads til Endelave 
i september, hvor over 
13.500 gæster besøgte øen 
og 2500 med cykel. Folde-
ren er trykt i 10.000 eksem-
plarer. 

Solskinsøen sætter 
skruen i vandet

Endelave vil gerne have besøg af endnu flere. I 2012 lykkedes det 
f.eks. at lokke dronning Margrethe og prins Henrik til øen.  
 ARKIVFOTO: LARS JUUL NIELSEN
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Turen rundt  på øen foregik på traditionel Endelave-vis.  Britta Leth  (t.v.), der havde arrangeret turen i samarbejde med  
Visit Horsens, er ansat af Sammenslutningen af Danske Småøer til 
at booste turismen på bl.a. Endelave. 

I lægeurtehaven  fik deltagerne fortalt sande og mindre sande historier om urternes virkning, og der var også mulighed for at snuse og smage. 

Små 40 personer 
med tilknytning  
til turistbranchen 
lærte mere om 
kommunens ø

HORSENS - Det her er blot en 

lille appetizer, men jeg hå-
ber da bestemt, at I får smag 
for mere.  

Med de ord indledte ø-tu-
rismeambassadør Britta 
Leth i går sin rundvisning på 
Endelave. 

Små 40 personer med for-
skellig tilknytning til den lo-
kale turistbranche var invi-
teret på en såkaldt produkt-
kendskabstur - ud fra filoso-
fien om, at når man kender 
et produkt, i dette tilælde 
Endelave, får man lettere 
ved at anbefale det videre. 

Britta Leth er ansat af 
Sammenslutningen af Dan-
ske Småøer til at booste tu-

rismen på Endelave, og det 
gør hun bl.a. ved at lade 
”den gode historie” sprede 
sig til relevante samarbejds-
partnere på fastlandet, i 
dette tilfælde bl.a. hotelfor-
pagteren, bed & breakfast-
indehaverne, repræsentan-
ter fra turistinformationen 
på Fængslet, Industrimuse-
et og Visit Horsens. 

- Når jeg møder folk, råder 
jeg dem altid til at samarbej-
de og hjælpe hinanden i ste-
det for at konkurrere. Det 
gælder også på Endelave. En 
anden fordel ved det her er, 
at deltagerne på turen får et 
netværk på fastlandet og 

øen. Det er altid rart at kun-
ne sætte ansigt på folk, sag-
de hun. 

Samlet pakke
Britta Leth havde i samar-
bejde med Visit Horsens 
sammensat et varieret pro-
gram med besøg på bl.a. 
campingpladsen, øens mu-
seum, et nyt overnatnings-
sted på øen, lægeurtehaven 
og to erhvervsvirksomheder 
med succes, Endelave Sea-
weed og Endelave Flet. 

- Målet er at vise, hvor 
mangfoldigt livet er på øen. 
Når turister tager til en ø, ta-
ger de ikke bare over for én 

ting. De vil have en samlet 
pakke, og derfor er det også 
vigtigt, at man henviser til 
hinanden. Giver man noget, 
får man noget tilbage næste 
dag, konstaterede Britta 
Leth.  

Endelavitterne tog godt 
imod gæsterne. 

- Det er bestemt god re-
klame for stedet, og jeg hå-
ber da, at de får en god ople-
velse, de kan fortælle om, 
når de kommer hjem, lød 
det fra Tove Yve, der besty-
rer besøgshaven i lægeurte-
haven. 

Med på turen var også otte 
af kommunens turistambas-

Appetit på Endelave

Hos Endelave Seaweed  gav Bjarne Ottesen (t.v.) deltagerne en  
introduktion til de mange muligheder, der er for at udnytte tang 
kommercielt. 

Tekst:  
Thomas Schütt
tsc@hsfo.dk

Foto:  
Lars Juul
ljn@hsfo.dk

HORSENS - Horsens Ride-
klub fik flere mestre, da der 
forleden blev afviklet årets 
kommunemesterskaber i 
spring og dressur. 

Laura-Katrine Sørensen 
på Bjerregårds Poldor vandt 
både den indledende runde 
samt finalen i dressur for 
kat. 2 og 3 ponyer.

I dressur for heste blev Ul-
rikke Nygaard og Willem 
kommunemestre, ligesom 
det blev til en 2. plads til An-
na Louise Winther på Elm-
holts Erron.

I spring for ponyer blev 
det også til to titler. I kat. I 
blev det Mathilde Bække-
lund på Dalbæks Spitfire, og 
for kat. II og III ponyer blev 
Mie Lund Thomsen og Ara-
mis kommunemestre, mens 
det blev til en 2. plads til Sa-
ra Petersen og Rachenes 
Mannie. Det blev desuden til 
en række andre placeringer 
til klubbens ryttere:

Kathrine Wittorf Rasmus-
sen og Vejlgårds Itic fik en 1. 
pl. i LC1-2-3 2 hest.

Cecilie Duedal Nielsen på 
Gruffs Magic fik en 3. pl. i LC 
spring for hest.

Lisa Ballegård Kudeta fik 
en 2. pl. i LC spring for hest.

Kaja Von Benzon  på Cas-
siopaja fik en 1. pl. i LD 
spring for heste.

Ida Køpke og Carlina var i 
weekenden til distriktsstæv-
ne i Billund Sportsrideklub, 
hvor ekvipagen bl.a. fik en 2. 
plads i LA BIS Cup i spring 
for hest.

Boccia-medaljer
HORSENS - De Handicappe-
des Idrætsforening for Hor-
sens og Omegn var lørdag til 
forbundsmesterskab (DM) i 
boccia i Fredericia.

Det blev til tre bronzeme-
daljer: I B1-rækken fik Rosa 
Nielsen, John Secher og 
Niels Jørn Christensen bron-
ze. I E1-rækken fik Preben 
Pedersen, Dennis Christen-
sen og Steen Christensen 
bronze. Og i U1-Rækken fik 
Ivan Nielsen, Jens Jørgen 
Rattenborg og Bente  
Schmidt bronze.

Bridge-vindere
HORSENS - Torsdag var der 
åbent hus  i Horsens Bridge-
center i Absalonsgade. 62 
deltog.

A-rækken: 1. Frank Rolds-
gaard og Poul Erik Mogen-
sen, 2. Grete Bundgaard og 
Lise Rytter Skeel, 3. Erik Va-
se og Fie Fischer/Ib Maas og 
Ole Søren Poulsen

B-rækken: 1. Niels Laur-
sen og Kaj Olsen, 2. Arne 
Busch Laursen og Birte 
Laursen/Carl Holger Nielsen 
og Niels Nørregaard.

C-rækken: 1. Inge Finde-
rup og Lena Johansen, 2.  
Annie Sigmer og Jytte Boj-
sen, 3. Bodil Poulsen og Gy-
the Due.

Fire ryttere  
blev mestre



Gårdbutik i Sdr. 
Vissing har indført 
varebestilling fra 
SuperBrugsen

Af Peter Hald
peha@hsfo.dk

SDR. VISSING - Torvehallen i 
Sdr. Vissing har indledt et 
samarbejde med Super-
Brugsen i Brædstrup. Som 
noget nyt kan man via Tor-
vehallen bestille varer fra 
SuperBrugsen og afhente 
varerne i hallen på Tofte-
gårdsvej 2 i Sdr. Vissing.

Inge Kunz, der driver Tor-
vehallen, oplyser, at der al-
lerede er en del lokale kun-
der, der er begyndt at bruge 
det nye tilbud, og hun reg-
ner med, at det vil brede sig.

- Det vil betyde, at Torve-
hallen i højere grad kan bli-
ve en lokal dagligvareforret-
ning i Sdr. Vissing, siger Inge 
Kunz.

Uddeleren i SuperBrug-
sen i Brædstrup, Henning 
Simonsen, er glad for det 
nye samarbejde:

- Vi når måske ud til nogle 
kunder, som vi normalt el-
lers ikke ville nå. Det er et 
godt initiativ, som Inge Kunz 
har taget - og det er godt for 

Sdr. Vissing, at de har en 
ildsjæl som Inge Kunz, siger 
Henning Simonsen.

Gudenå-kurv vises frem
Lørdag 13. juni kan man hø-
re mere om Torvehallens 
samarbejde med Super-
Brugsen.

Den dag arrangerer hallen 
nemlig sommermarked fra 
klokken 9 til 13. 

Der vanker gratis rund-
stykker om morgenen, og en 
række af Torvehallens leve-
randører dukker op med 
kød, grøntsager og mange 
andre varer, og der vises og-

så brugskunst såsom kera-
mik.

Man kan som nævnt høre 
om brugs-samarbejdet, og 
man kan også få lejlighed til 
at studere den såkaldte Gu-
denå-kurv. Det er en kurv 
med varer fra producenter 
langs Gudenåen - et projekt, 
der er blevet til via turist-
samarbejdet VisitGudenå.

 ➔ Sommermarkedet falder 
sammen med byfesten  
i Sdr. Vissing, hvor der vil  
være en lang række  
aktiviteter i løbet af dagen.

Torvehal ad nye veje 
med SuperBrugsen
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Hvorfor er du med  
på turen til Endelave?

Gitte Classen, projektleder,  
Industrimuseet:  Det er rart at 
vide, hvad man sender folk over 
til, når de spørger om Endelave. 
Efter turen her er jeg meget  
positiv. Jeg var her sidst for 
seks år siden, og der er godt 
nok sket meget siden. På turen 
møder jeg også andre  
i turistbranchen, og det er  
rart at sætte ansigt på de  
overnatningssteder i  
kommunen, vi henviser til.

Laila Truelsen, Danhostel  
Horsens:  Jo bedre vi kender  
lokalområdet, desto nemmere 
kan vi hjælpe vores gæster til at 
få en god oplevelse. Og har de 
gode oplevelser, sker der typisk 
også det, at vandrerhjemmet 
får en bedre rating, som kan  
tiltrække nye gæster.  
Umiddelbart er det lidt svært  
at bedømme øen, for det er jo 
uden for sæsonen, men jeg vil 
gerne tilbage og opleve den en 
sommerdag, når der er mere liv.

Kathrine Maigaard Jacobsen, 
forpagter, Jørgensens Hotel: 
 Mange af vores gæster  
efterspørger oplevelser, noget 
at fylde dagen ud med, og det 
nytter ikke noget kun at kunne 
henvise til Fængslet og  
Industrimuseet. Jeg er født  
og opvokset i Horsens, men 
kender ikke ret meget til  
Endelave, og den her tur giver 
mig mulighed for at opleve øen 
på egen krop.

Per Krogh Andersen,  
Sundvejens Bed & Breakfast: 
 Det er et godt initiativ, og jeg 
kan godt lide at vide noget om, 
hvad der sker i Horsens og  
omegn. Det kan jeg give videre 
til mine gæster. Jeg synes godt 
om øen, og den fredelige  
stemning vil helt sikkert tiltale 
mange turister. Andre vil nok 
synes, at øen er lidt kedelig. Der 
er en fantastisk natur, men det 
er jo ikke Legoland.

Dorthe Kofoed, Husodde 
Strand Camping:  Vi har haft 
campingpladsen i syv år nu, og 
ingen af os har været på  
Endelave, så jeg synes, at det 
var på tide. Jeg har altid  
anbefalet turisterne at tage en 
tur til Endelave, og nu ved jeg, 
hvad jeg snakker om. Det er en 
spændende ø, som for turister 
kan være et godt afbræk. Jeg 
vil specielt anbefale øen til par, 
for jeg synes måske, at der 
mangler lidt til børnene.

Anja Veise, turist- 
informations- og butiks- 
ansvarlig, Fængslet:  Vi får 
mange forespørgsler på  
Endelave i turistinformationen, 
og turen er en god anledning til 
at blive opdateret på øen.  
Endelave er et attraktivt  
alternativ til byens kultur- 
oplevelser. Her får man naturen 
og roen. Der er meget at opleve 
her, men det foregår i et helt 
andet tempo end i byen. 

Musikfestival ved 
Klostermølle 
arrangerer 
bustransport

Af Peter Hald
peha@hsfo.dk

KLOSTERMØLLE - Der lyder 
nye toner fra Danmarks æld-
ste musikfestival - Mosstock 
Festival, der finder sted den 
første weekend i august. 
Som noget nyt vil arrangø-
rerne nemlig hyre shuttle-
busser til at køre festivalgæ-
ster frem og tilbage fra 

Brædstrup og Ry, der plejer 
at være de to byer, der leve-
rer flest gæster til festivalen i 
nærheden af Klostermølle 
ved Mossø.

- Vi har fået en aftale på 
plads med et busselskab, så 
busserne kan køre to gange 
daglig. Om bussen bliver 
helt gratis, eller om det skal 
koste en 20’er pr. snude, ved 
vi ikke endnu, men det vil 
komme til at stå på vores 
hjemmeside, siger David 
Madsen fra festivalbestyrel-
sen.

David Madsen fortæller 
også, at en række sponsoraf-
taler sikrer, at folk med post-

numrene fra Brædstrup, Ry, 
Skanderborg og Østbirk kan 
komme gratis ind på festiva-
len. 

Det er nyt i forhold til tid-
ligere, at postnumrene 
Skanderborg og Østbirk gi-
ver gratis adgang. 

Man skal bare huske sit sy-
gesikringsbevis.

Endelig er årets musik-
program netop faldet på 
plads. Der er både gamle 
kendinge og helt nye navne. 
Som altid koncentrerer Mos-
stock sig om amatørbands. 

Programmet kan ses på 
www.mosstock.dk

Shuttle-busser til 
Mosstock Festival

Inge Kunz  fra Torvehallen i Sdr. Vissing har indledt et samarbejde 
med SuperBrugsen i Brædstrup.  ARKIVFOTO

Hos Endelave Seaweed  gav Bjarne Ottesen (t.v.) deltagerne en  
introduktion til de mange muligheder, der er for at udnytte tang 
kommercielt. 

sadører, der i sommerferien 
skal bemande Kuben på 
Søndergade. Herfra skal de 
mandag til lørdag mellem kl. 
10 og 12 guide og vejlede tu-
rister om kendte og mindre 
kendte seværdigheder i 
kommunen, og nu er de alt-
så også klædt på til at prise 
Endelave.

 ➔ Den 23. juni arrangerer Visit 
Horsens en lignende produkt-
kendskabstur, denne gang  
i Horsens by, med besøg på 
bl.a. Horsens Kunstmuseum, 
Fængslet og Industrimuseet. 

GRÆDSTRUP - Lørdag 13. ju-
ni arrangerer Grædstrup 
Sogns Gymnastik og Idræts-
forening samt Bakkelandets 
Friskole og Grædstrup 
Sogns beboerforening sog-
nefest. 

Det foregår på sportsplad-

sen ved friskolen, hvor man 
begynder klokken 8.30 med 
friluftsgudstjeneste og gratis 
morgenkaffe, og så er der el-
lers aktiviteter på pladsen 
resten af dagen, hvor alle er 
velkomne. 

Der er tilmeldingsfrist til 

familiefesten om aftenen. 
Det samme gælder med hen-
syn til nye sognebørn, hvor 
der skal bestilles blomster 
og barselsgaver.

Grædstrup sogn holder fest


