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0 Thoke Østergaard fortæller.

Have med
alle sanser
HORSENS - Den levende ha-

ve bliver temaet, når Horsens Kommunes naturvejleder Thoke Østergaard i aften kl. 19 på Ceres Centret
fortæller om metoder til og
fordele ved at gøre haven til
et stykke natur.
Ved mødet kan man bl.a.
få tips og tricks til at forvandle blomsterbedet til en
naturvenlig sanseoplevelse
ved at anlægge en dufthave
med planter, der lokker
blomsterbestøvende bier og
sommerfugle til. Man kan
også lære, hvordan man bekæmper skadedyr miljørigtigt. Aftenen arrangeres af
Haveselskabet
Horsens
Kreds. Efter foredraget er der
kreds-generalforsamling.

Boller-ryttere
til stævner
TORSTED - Boller Rideklub

har haft ryttere med til tre
stævner i weekenden.
Ved distriktsstævnet i
spring for ponyer i Ladelund fik følgede ryttere placeringer: 2. pl. i LB til Marie
Dresler på Speedy The
Speedfighter, 2. pl. i LA1 og
2. pl. i MB1 til Laura Snerle
Jørgensen på Jet. På Molly
Malou fik hun en 1. pl. i MB1.
Stine Pedersen på Black
Boy fik en 1. pl. i MB2.
Ved distriktsstævnet i Silkeborg fik Louise Schieff på
Schirin 2 en 1. pl. i LA2 og 2.
pl. i MB1.Line Bøttcher på
Skovslunds De’lay fik 2. pl. i
LA2 og på Bundgaards
Chess fik hun en 1. pl. i LA1.
To ryttere var i Billund og
startede ved landstævnet i
ponyspring. Camilla Mortensen på Bakkegårds Baily
fik en 1. pl. i MB2 stilspring.
Stevald Kim Bøje Nielsen
på Felixgårds Chanta fik en
3. pl. i MB1 og på Toftegårdens Kimbo fik han en 4. pl.
i MB1.

det sker i Horsens fortsat

Du kan ikke sælge
med korslagte arme
3Salgsguru
gav gode tips til
erhvervsdrivende
Af Kirsten Rudkjøbing
rud@hsfo.dk

HORSENS - Der var fuldt hus,

da Horsens Folkeblad i aftes
havde inviteret byens erhvervsdrivende til fyraftensmøde med salgsguruen Jesper Christensen.
Det blev et par inspirerende timer i selskab med en af
landets dygtigste salgstrænere, der benytter sig af en
god portion humor tilsat
frækhed og et højt energiniveau. Selvfølgelig på basis af
en solid viden.
Jesper Christensen er
cand.merc. i afsætning og
ledelse og har 10 års erfaring
i fødevare- og konsulentbranchen, hvor han har været marketing- og salgsdirektør.
Den første halvdel af foredraget handlede om, hvordan man laver god markedsføring. Den anden halvdel af
handlede om, hvordan man
får solgt nogle varer til de
kunder, der kommer ind i
butikken.
For markedsføring sælger

0 - Husk mersalget. Hvis du har solgt et par brune sko, så
fortæl kunden, at det ville matche flot med et brunt bælte. Man
skal ikke være så forsigtig, formanede Jesper Christensen.
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ikke i sig selv. Annoncer kan
trække folk ned i butikken,
hvor ekspedienten så tager
over. Når kunden indfinder
sig, er det vigtigt, at der ikke
bare står en ekspedient med
armene over kors bag disken.
Det gælder om at ville have en god dag. Engagement
smitter af på salget. Godt humør og humor hjælper også.
Og så skal man huske mersalget. Hvis kunden har købt
et par brune sko, skal man
fortælle ham, at det vil matche rigtig godt med et brunt
bælte. Man skal ikke være så

forsigtig, formanede Jesper
Christensen. Det er ikke bare mersalg. Det er også god
service.
Thorkild Rathje, der er
koncern salgs- og marketingchef hos Horsens Folkeblad og Jyske Medier, glæder
sig over det store fremmøde.
- Vi ville gerne lave noget
til gavn for byen, skabe noget gejst. I disse tider er der
brug for at skabe noget engagement, salg og omsætning. Det har været et af vores mål med arrangement,
siger Thorkild Rathje.

Ældre fik stjålet punge
3Tyve i tre
supermarkeder
HORSENS - Tre supermarkeder i Horsens havde i går besøg af langfingrede tyve, oplyser Sydøstjyllands Politi.
I Lidl på Vejlevej gik det
ud over en 63-årig kvinde
fra Horsens, der mellem 10
og 10.30 var i butikken for at
handle. Det lykkedes en tyv
at snuppe hendes pung, der
lå i en skuldertaske. I pungen var der 7000 kr. plus
dankort.
I Føtex på Bankagervej gik

det ud over en 75-årig kvinde fra Horsens, der også
mistede sin pung.
Kvinden havde hængt sin
taske på indkøbsvognen, og
i et ubevogtet øjeblik lykkedes det en tyv at snuppe
pungen fra tasken. Pungen
indeholdt godt 800 kr.
I Føtex i Hospitalsgade
mistede en 54-årig kvinde
fra Silkeborg sin taske, mens
hun passede sit arbejde.
Kvinden er demonstratrice for Kohberg Brød og havde sat sin taske under det
bord, hvorfra hun uddelte

smagsprøver. Kl.12 blev hun
kontaktet af en ca. 30-årig
engelsktalende kvinde med
mellemlangt blondt hår.
Kvinden spurgte efter nogle
økologiske varer, hvilket fik
demonstratricen til at søge
efter hjælp andet steds.
Da hun vendte tilbage til
sit bord, var den engelsktalende kvinde væk. Det
samme var demonstratricens beigefarvede indkøbstaske. I tasken var der en
sort pung med diverse kort
og en hvid iPhone, fortæller
politiet.

ADMINISTRATION
Alex Pedersen (adm. direktør), Jesper Gudiksen (økonomichef)

ONSDAG
19.00 Hovedgård - Hovedgård Skole, Horsensvej 46:
Cantando Koret
19.15 Tvingstrup - Tvingstrup Forsamlingshus,
Torvevej 9: Bankospil.
19.30 Horsens - Sønderbrogade 21, st.: Møde
i Anonyme Alkoholikere (AA).
19.30 Gedved - Gedved Skole, Kirkevej: Folkedans.
19.30 Horsens - Horsens Ny Teater, Teatertorvet:
„Maskerade - freden er forbi“ - nyfortolkning af
den klassiske opera; arr. Teaterforeningen HNT.
ÅBNINGSTIDER
ONSDAG
06.00 - 08.00 og 14.00 - 21.00 Horsens - Aqua Forum
Langmarksvej: Åbent for alle.
10.00 - 17.00 Hovedgård - Hovedgård Bibliotek,
Stationsvej 4: Åbent.
10.00 - 19.00 Horsens - Horsens Bibliotek,
Tobaksgården: Åbent.
10.00 - 13.00 Brædstrup - Brædstrup Bibliotek,
Niels Wongesvej 8: Åbent.
14.00 - 16.00 Horsens - Kildegade 27B, 1. sal: Åben café
for psykisk sårbare. Arr.: Selvhjælp Horsens Sund
By.
15.00 - 17.00 Horsens - Vestbyens Beboerhus,
Vestergade 7B: Åbent.
15.00 - 19.00 Østbirk - Østbirk Bibliotek,
Peder Skrams Plads 3: Åbent.
19.30 - 21.00 Brædstrup - Brædstrup Svømmehal,
Rådhusgade: Åbent.
VAGTTJENESTER
Lægevagten har tlf. 70 11 31 31.
Mandag til fredag har Svane Apoteket,
Grønlandsvej 1D, Horsens, vagttjenesten, fra
almindelig lukketid frem til kl. 22. Derefter
henvendelse på tlf. 75 62 82 22.
Horsens Krisecenter for voldsramte kvinder har
døgnåbent på adressen Sundvej 34 A og på
centrets tlf. 75 61 81 99.
Offerrådgivningen ved Sydøstjyllands Politi har
telefon- og personlig rådgivning til ofre,
vidner og familie ved kriminalitet og ulykke.
Døgnåbent på tlf. 23 68 60 07.
Horsens Krisecenter for Mænd har åbent alle dage
kl. 9-22 på Tobaksgården 9, 1. sal. Desuden
døgnvagt på tlf. 75 60 20 68.
Kirkens Korshær, Fugholm 4-6, Horsens:
Varmestuen er åben mandag-torsdag kl. 9-13.30,
fredag kl. 9-12.30. Tlf. 75 61 44 01.
Selvhjælpsgruppen „Pårørende til narkomaner:
Døgnvagt på tlf. 75 61 11 30.
Nicolai-Tjenesten er åben for anonym samtale hver
aften/nat kl. 20-02. Tlf.: 70 120 110.
Anonyme Alkoholikeres servicetelefon (AA) har åbent
alle ugens dage fra kl. 10-22. Tlf. 70 10 12 24.
Akuttelefon til akut opståede psykiske problemer
tlf. 79 41 55 55. Åben hverdage 16-7,
weekender og helligdage hele døgnet.

Atomaffald i evigheden
HORSENS - I morgen kl. 16.30 viser Horsens Bibliotek
endnu en film fra Filmstriben. Denne gang handler det i
Michael Madsens „Into Eternity“ om atomaffald, og hvad
vi gør med det. Hver dag over hele verden anbringes store mængder højradioaktivt atomaffald i midlertidige depoter, som er sårbare i forhold til natur- og menneskeskabte katastrofer. Der er gratis adgang.

Hedensted: Bytorvet 14, tlf. 75 89 99 66, fax 75 89 99 67,
e-mail: hedensted@hsfo.dk

Udebliver avisen, modtages reklamationer mandag-fredag indtil
Adresse: Bojsens Gård, Søndergade 47, 8700 Horsens
Telefon: 76 27 20 00
Telefax: Redaktion 75 61 07 97
Annonceafdeling 75 61 59 11
E-mail: redaktionen@hsfo.dk, annoncer@hsfo.dk,
administration@hsfo.dk
ÅBNINGSTIDER
Omstilling mand.-torsd. kl. 8-16, fred. 8-15.30, lørd. 8-10
Ekspedition mand.-torsd. kl. 8.30 -16, fred. 8.30 -15.30, lørd. lukket
Redaktion mand.-torsd. 8-15, fred. 8-17.30,
lørdag lukket
REDAKTION
Alex Pedersen (ansvarshavende chefredaktør)
Sven Grønborg (chefredaktør)

SALG
Thorkild Rathje (salgs- og marketingchef)
LOKALREDAKTIONER
Juelsminde: Odelsgade 32, tlf. 75 69 35 33, fax 75 69 41 12,
e-mail: juelsminde@hsfo.dk
Skanderborg: Rosensgade 15, Odder, tlf. 86 56 18 00,
fax 86 54 10 97, e-mail: skanderborg@hsfo.dk
Gedved: Søndergade 36, Brædstrup, tlf. 75 75 19 33,
fax 75 75 28 15, e-mail: gedved@hsfo.dk
Brædstrup: Søndergade 36, tlf. 75 75 19 33,
fax 75 75 28 15, e-mail: braedstrup@hsfo.dk
Nr. Snede: Storegade 38, Brande, tlf. 97 18 06 22,
fax 97 18 15 14, e-mail: nsnede@hsfo.dk
Tørring/Uldum: Bytorvet 14, Hedensted, tlf. 75 89 99 66,
fax 75 89 99 67, e-mail: hedensted@hsfo.dk
Odder: Rosensgade 15, tlf. 86 56 18 00, fax 86 54 10 97,
e-mail: odder@hsfo.dk

kl. 18.30 og lørdag indtil kl. 10 på tlf. 76 27 20 00.

Annoncer i Horsens Folkeblad må ikke affotograferes.
Annoncer medtages kun med det forbehold, at al ophavsret
til det af bladet udarbejdede annoncemateriale forbliver
bladets eje.
Pris: År 2690 kr., kvartal 759 kr., måned 292 kr.
Tryk: Erritsø Tryk A/S.

Folkebladet er en del af JYSKEMEDIER A/S, der udgiver tre
dagblade og 15 ugeaviser. Desuden omfatter koncernens
aktiviteter trykkerivirksomhed, distribution, web, radio og grafisk
produktion
JYSKEMEDIER A/S kan via disse selskaber producere og formidle
nyheder, information, annoncer og markedsføringsstrategier til flere end 500.000 læsere og over 290.000
lyttere. Koncernen beskæftiger knap 250 ansatte.
Mere information på jyskemedier.dk

