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tid og sted i Horsens

 

redaktionen@hsfo.dk

 Det er gratis at få et arrangement 
med under ”Tid og sted” - men 
spalterne redigeres af redaktio-
nen.  Skriv til os senest fem hver-
dage før arrangementet.

  

LØRDAG
07.00-24.00 Horsens, Dyrskue-
pladsen, Hattingvej 4: Horsens 
Kræmmermarked.
09.00 Horsens, Fra Horsens Ba-
negård: Bridgewalking Lillebælt 
og naturskøn vandretur til Hinds-
gavl Slot. Arr.: Dansk Vandrelaug.
09.00-14.00 Horsens, Torvet: 
Store torvedag.
12.00-15.00 Horsens, Apoteker-
gården, Søndergade 12: Country-
duoen Jan, Ivan & Benno spiller; 
arr.: Crazy Horse Country Music 
Club.
13.00 Horsens, Sønderbrogade 
21: Anonyme Alkoholikere har 
møde.

SØNDAG
08.00-18.00 Horsens, Dyrskue-
pladsen, Hattingvej 4: Horsens 
Kræmmermarked.
12.00 Horsens, Industrimuseet, 
Gasvej: Rundvisning. Også kl. 13 
og kl. 14.
18.30-20.00 Horsens, Kloster-
gården, Havneallé 12A: AA møde 
- “Der findes en løsning” - åbent 
hus.
19.00 Hovedgård, Hovedgård 
Hallen, Fruenshave 3: Bankospil. 
Arr. Hovedgård Ungdomsstøtte-
forening.

MANDAG
09.00-12.00 Hovedgård, Skovly, 
Horsensvej 38: Vævning.
09.00-12.00 Horsens, Søndergi-
en, Axelborg Torv, Bjarkesgade 1: 
Åben jobvejledning.
09.00-14.00 Horsens, Vestbyens 

Beboerhus, Vestergade 7B: Ferie-
Fræs for alle børn i alderen fem-
13 år.
09.00-12.00 Hovedgård, Red 
Barnet: Støttegruppens arbejds-
kreds.
10.00-14.00 Horsens, Vestbyens 
Beboerhus, Vestergade 7b: It ca-
fé. Åben for alle. 
13.00-17.30 Gedved, Kirkevej 
5A: Gedved Egnsarkiv.
13.00-17.00 Horsens, Søndergi-
en, Axelborg Torv, Bjarkesgade 1: 
Kreativitet værksted
13.30-17.00 Horsens, Torden-
skjoldsgade 23: Ung i Fokus-klub-
ben har åbent.
15.00-21.00 Horsens, Søndergi-

en, Axelborg Torv, Bjarkesgade 1: 
Malerværksted.
18.00 Horsens, Bygholm Park, 
ved p-pladsen: Fortræning til Be-
ringsstafetten.
18.45 Horsens, Håndværkerfor-
eningen, Allégade: Horsens Freja 
har bankospil.
18.50 Horsens, Horsens Bridge-
center, Absalonsgade 9: Åbent 
hus. 
19.00 Horsens, Sønderbrogade 
21: Anonyme Alkoholikere(AA) 
holder møde.
19.00 Gantrup, Sandvad Kro, 
Kongevej 25: Bridge.
19.00 Føvling, Føvling Sogne-
gård, Åstruplundvej 25: Aktivi-

tetsaften.
19.00 Horsens, Værestedet Nøg-
len, Strandpromenaden 23: Møde 
i selvhjælpsgruppen “Pårørende 
til narkomaner”.    
19.00 Horsens, Beboerhuset, 
Flintebakken 36: Bankospil.

ÅBNINGSTIDER
LØRDAG-SØNDAG-MANDAG
08.00-16.00 Horsens, Aqua Fo-
rum, Langmarksvej: Åbent for al-
le. Søndag samme tid, mandag kl. 
11-21. 
10.00-13.00 Horsens, bibliote-
ket, Tobaksgården: Åbent. Søn-
dag lukket. Mandag kl. 10-19. 

10.00-13.00 Brædstrup, biblio-
teket, Niels Wongesvej 8: Åbent. 
Lørdag-søndag lukket, mandag 
kl. 13-17. 
10.00-14.00 Horsens, Vestbyens 
Beboerhus, Vestergade 7B: 
Åbent.
11.00-14.00 Horsens, Paraplyen 
og Nøglehullet, Strandpromena-
den 23: Åbent. Lukket lørdag, 
mandag kl. 11-14.
10.00-14.30 Brædstrup, Svøm-
mehallen, Rådhusgade: Åbent. 
Søndag kl. 10-15, mandag kl. 
10.30-14.30.
13.00-17.30 Gedved, Egnsarki-
vet, Kirkevej 5A: Lukket lørdag-
søndag, åbent mandag. 
16.00-19.15 Horsens, Café “Det 
gode håb”, Borgergade 19: Lu-
thersk Missions værested åbent 
for alle. Lukket lørdag og søndag.

VAGTTJENESTER
Lægevagten  70 11 31 31.
Apotekervagten Svane Apotek, 
Sundhedshuset, Horsens. Lørdag 
frem til kl. 14 og kl. 18-22, søn-
dag kl. 10-14 og 18-22. Derefter 
på 75 62 82 22. I næste uge er det 
igen Svane Apotek, Sundhedshu-
set, der har vagten på 75 62 82 
22.
Tandlægevagten  75 62 75 00. 
Kl. 10.00-11.00 lørdag og søn-
dag.
Foreningen Tandlæger  i Horsens 
tager sig af akutte tandproblemer 
lørdag og søndag.
Sundhedsplejens telefonvagt i 
Region Midtjylland: Hver dag kl. 
17-19 på 70 20 80 18.
Horsens Krisecenter  for volds-

ramte kvinder, Sundvej 34A,  
Horsens: Døgnåbent og på  
756 61 81 99.
Offerrådgivningen  ved Sydøst-
jyllands Politi: Telefon-  
og personlig rådgivning til ofre, 
vidner og familie ved kriminalitet 
og ulykke døgnåbent på  
23 68 60 07.
Horsens Krisecenter  for Mænd, 
Rædersgade 7B, 3.sal, Horsens  : 
Alle dage kl. 9-22 på adressen. 
Desuden døgnvagt på  
75 60 20 68.
Nicolai-Tjenesten  : Åben for  
anonym samtale hver aften/nat 
kl. 20-02 på 70 120 110.
Anonyme Alkoholikeres  service-
telefon (AA) Alle ugens dage  
kl. 08-24 på 70 10 12 24.
Krisekontakten  for selvmord-
struede Fredag, lørdag og søndag 
kl. 20-24 på 70 27 51 12.
Akuttelefon  til psykiske  
problemer: Hverdage 16-8, 
weekender og helligdage hele 
døgnet 79 41 55 55.

Så er der igen gang i  forberedelserne til Beringsstafetten. Mandag aften har alle mulighed for at  
træne med.  FOTO: MORTEN PAPE

Socialdemokrater 
og Venstre kigger 
mod Hovedgård, 
Lund og Østbirk

Af Chr. Rimestad
cr@hsfo.dk

HORSENS - Står det til et fler-
tal i Horsens Byråds kultur-
udvalg, vil Lund, Hovedgård 
og Østbirk have nye multi-
haller i senest 2020.

Socialdemokraterne og 
Venstre lægger op til dette i 
ønskerne til budgettet for 
2016 og frem.

Her spiller flertallet ud 
med et forslag om, at der i 
2016, 2018 og 2020 afsættes 
10 mio. kr. specifikt til multi-
haller i de tre byer. I hvilken 
rækkefølge hallerne skal 
bygges, tager forslaget ikke 
stilling til.

Samtidig beder flertallet 
om, at der afsættes ekstra 
midler til renovering og ud-
vikling af klubhuse mv. an-

dre steder i kommunen, så-
ledes at der til dette formål 
vil være to mio. kr. i årene 
2016, 2018 og 2020, mens 
der er fire mio. kr. i 2017 og 
2019.

Mindretal siger nej
Et mindertal i udvalget, be-
stående af Dansk Folkeparti 
og Liberal Alliance, siger nej 
til disse ekstra midler og vil 
kun afsætte penge til multi-
hallerne, samtidig med at de 
vil tage højde for, at multi-
hallerne ifølge forvaltningen 
vil koste hver ca. 400.000 
kr. årligt i drift.

- Holdningen hos de to 
partier er, at hvis der bliver 
behov andre steder, må vi 
skubbe multihallerne, mens 
vi siger: Nu skal vi altså i 
gang, forklarer formanden 
for kulturudvalget, Venstres 
Kristian Dyhr.

Han sætter i samme ånde-
drag spørgsmålstegn ved, 
om driften af multihallerne 
bliver så dyr, som forvaltnin-
gen anslår.

- De 400.000 kr. er et no-
get højere beløb, end vi hav-
de forventet, og personligt 
tror jeg, det kan gøres billi-
gere. Derfor lægger vi - Ven-
stre og Socialdemokraterne 
- op til et uændret driftsbud-
get, siger Kristian Dyhr.

Forum Horsens i 2019
Ønskerne går nu videre til 
efterårets forhandlinger om 
2016-budgettet.

Først når det nye budget 
er på plads, vil kulturudval-
get begynde at prioritere 
pengene.

I papiret med ønskerne til 
kommende anlæg nævnes 
dog, at en totalrenovering af 
omklædningsrummene ved 
Seminariehallen i Gedved er 
en af de opgaver, der træn-
ger sig på.

Ønskesedlen fortæller og-
så, at kulturudvalgets flertal 
i 2019 vil afsætte i alt 28 mio. 
ke. til en udvidelse af foyer 
og hal i Forum Horsens på 
Langmarksvej.

Kultur-flertal vil  
i gang med at 
bygge multihaller

Horsens-området har allerede  fået sine første multihaller, en af 
dem ved Bankagerskolen i Horsens. Her blev første spadestik til 
den nye hal taget i november 2009, og året efter kunne den  
indvies.  ARkivFOTO: MORTEN PAPE

HORSENS - Sommerferien er 
god for noget, men ikke god 
for udbudsrunder.

- For de private virksom-
heder betyder korte frister i 
ferietiden, at de kan have 
vanskeligt ved at f.eks. at få 
nøglemedarbejdere med 
ind over udarbejdelsen af 
tilbuddet. I sidste ende re-
sulterer det i dårligere tilbud 
til det offentlige, siger Loui-
se Høgh, der er advokat og 
chefkonsulent for offentligt-
privat samarbejde i Dansk 
Erhverv.

Det gode er, at efter tre år 
med alt for mange udbud 
midt i sommerferien er det 
offentlige generelt blevet 
bedre til at lægge sine ud-
bud uden for ferieperio-
den.

Og særligt Region Midtjyl-
land er i år et stjerneeksem-
pel, siger Louise Høgh.

Region Midtjylland har sat 
33 udbud i gang i sommerfe-
rien i år, men af disse har 30 
en frist på minimum en uge 
efter afslutningen af skoler-
nes sommerferie.

- Regionen får på den må-
de mest muligt for pengene, 
og i det private virksomhe-
der betyder det, at ferier 
kan afvikles uden at være 
nervøs for at gå glip af et ud-
bud, fastslår Louise Høgh 
fra Dansk Erhverv.

Regioner bedre til  
at lægge udbud 
uden for ferietid

PT Straarup
Fremhævning


